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หลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชาสันติศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
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๒ 

  รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสันติศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
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 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุมครั้งท่ี 5/๒๕๖๓ 

เมื่อวันพธุ วันท่ี 27  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 



๓ 

สารบัญ 
 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป  4 
หมวดท่ี ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  8 
หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  10 
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หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย   46 
หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลกัสูตร  43 
หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  51 
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           -คําอธิบายรายวิชา      55 
ภาคผนวก ข     
           -ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศท่ีเก่ียวของ     65 
ภาคผนวก ค                                                                                                                
           -ประวัติอาจารยและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร        106 
ภาคผนวก ง    
           -คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง 
            หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา       ๑17 
ภาคผนวก จ    

   - ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓         ๑22 
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 หลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสันติศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕63 
 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 
 

๑.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร  :    XXXXXXXXXXXXXXXXX  

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

๒.  ช่ือปริญญาและสาขา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  :    พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สันติศึกษา) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :    Doctor of Philosophy (Peace Studies) 
ชื่อยอภาษาไทย  :    พธ.ด. (สันติศึกษา) 
ชื่อยอภาษาอังกฤษ :    Ph.D. (Peace Studies) 

๓. วิชาเอก (ถามี)   :    ไมมี 
๔. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

สําหรับหลักสูตรแบบ ๑.๑      ทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา   ๔๘ หนวยกิต  
  สําหรับหลักสูตรแบบ ๑.๒       ทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา   ๗๒ หนวยกิต 
  สําหรับหลักสูตรแบบ ๒.๑   ทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา   ๓๖ หนวยกิต   
      และศึกษารายวิชาไมนอยกวา  ๑๘ หนวยกิต รวมเปน 54 หนวยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ   หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร ๓ ป 
๕.๒ ภาษาท่ีใช   ภาษาไทย  
๕.๓ การรับเขาศึกษา  รับนิสิตไทย 
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน       เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา      ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ สันติศึกษา 

๖. สถานภาพของหลักสูตร 
       -หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เปดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
       -สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี ๔ / 
    ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๕ 

  -สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุมครั้งท่ี 5/๒๕๖๓    
    เม่ือวันพุธ วันท่ี 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ในปการศึกษา ๒๕๖๕ 
๘. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 - อาจารยประจําสาขาวิชาสันติศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
        - ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการความขัดแยง เปนผูนําดานสันติภาพในชุมชน  สังคม และองคกร             
            ท้ังในกิจการคณะสงฆ องคกรภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและองคกรภาคประชาคม 
       - นักวิจัยทางดานสันติภาพและการจัดการความขัดแยง 
        - นักพัฒนาบริหารทรัพยากรมนุษย นักฝกอบรม นักสื่อสารองคกร  
        - นักเจรจาไกลเกลี่ย ผูประนีประนอม  
        - ท่ีปรึกษาท้ังองคกรภาครัฐและเอกชนท่ีตองการบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการผลิตองคความรูเพ่ือพัฒนา 
          การบริหารและการวิจัยเพ่ือสรางขอเสนอเชิงนโยบาย 
 
๙. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นาสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

รอง
ศาสตราจารย 

พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส 
(นิธิบุญยากร), ดร.** 
3330700496728 

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

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

2548 
2543 
2541 

อาจารย พระปราโมทย วาทโกวิโท  
(พันธพัฒน), ดร.** 
3330100654713 

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

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

2561 
2559 
2551 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ดร.ขันทอง    
วัฒนะประดิษฐ** 
3101801119779 
 

-พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)  
-ศศ.ม.(จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ) 
-บธ.บ.(การโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ 

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  

2556 
2551 
2537 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

สถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอน ใชอาคารเรียนรวมซ่ึงเปนท่ีทําการของสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 



๖ 

๑1. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
          ๑1.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสถานการณโลกทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จนเกิดชองวาง
ทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ําในสังคม ท้ังในระดับภาคเศรษฐกิจและภาคครัวเรือน อันกอใหเกิดความขัดแยง
เชิงโครงสรางของสังคม  ทิศทางการกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงกําหนด
นโยบายเพ่ือลดชองวางทางเศรษฐกิจและสังคม แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางดาน
สันติภาพเพ่ือการจัดการความขัดแยง   ท่ีสามารถสอดรับกับความตองการขององคกรภาครัฐและเอกชนท่ีจะตอง
ขับเคลื่อนสังคมในกระแสเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ท่ีมีทักษะทางดานการจัดการ
ความขัดแยงและการสรางสันติสุข  ท่ีสามารถผสานความรูทางพุทธศาสตรอันเปนการพัฒนาสันติภาพภายใน   
มาบูรณาการกับเครื่องมือจัดการความขัดแยงตามหลักสันติวิธี และการพัฒนาภาวะผูนําท่ีมีความรูและทักษะใน
การนําองคความรูไปรวมประสานหาแนวทางจัดการแกไขความขัดแยง  และประสานสังคมใหเกิดสันติสุข        
ลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและเปนผูนําการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  อันจะเปนรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   ใหมีความเขมแข็งและสรางภูมิคุมกันจากกระแสบริโภคนิยม และ
สามารถกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตนพัฒนาเศรษฐกิจไทยตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง  สังคมจึงมีความจําเปนและ
ตองการนักวิศวกรสันติภาพท่ีมีความรูความสามารถ  เขาใจถึงแกนแทของการจัดการความขัดแยง และแนวทาง
การสรางสันติภาพ เพ่ือมาทําหนาท่ีในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแตระดับชุมชน สังคมจนถึง
ระดับประเทศตอไป 

 
          ๑1.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สังคมโลกและสังคมไทยกําลังเผชิญหนากับสถานการณความขัดแยง ความรุนแรง จึงทําใหองคการ
สหประชาชาติไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน มุงเนนใหพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยมี
สันติภาพเปนฐานของการพัฒนา เพ่ือใหมนุษยสามารถอยูรวมกันกับเทคโนโลยีและธรรมชาติสิ่งแวดลอมไดอยาง
สันติสุข ในขณะท่ีสังคมไทย ซ่ึงอยูภายใตกฎประชาคมอาเซียน ยอมกอใหเกิดผลกระทบท้ังในเชิงสรางสรรคและ
ในแงของปญหาการอยูรวมกันของประเทศสมาชิกท่ีมีความแตกตางทางชาติพันธุ วัฒนธรรมและภาษา ทําให
สังคมไทยตองเตรียมพรอมในการรับมือกับปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ในขณะท่ีสถานการณความขัดแยงในประเทศ
อันมาจากความเชื่อทางการเมืองท่ีตางข้ัวกันจนนําพาสังคมไทยไปสูสถานการณความขัดแยงท่ีผานมา ประกอบ
กับปญหาการหลอมรวมวัฒนธรรมตะวันตก   ทําใหภูมิปญญาวิถีการดําเนินชีวิตแบบไทยเริ่มเลือนหายไป ปญหา
เชิงโครงสรางนโยบายของภาครัฐท่ีขาดความเชื่อม่ันจากประชาชน สะทอนใหเห็นวาสังคมไทยอยูในภาวะ      
ขาดภูมิคุมกันทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง และสงผลใหปญหาความรุนแรงในสังคมเพ่ิมมากข้ึน เชน ปญหา
การใชความรุนแรงในสังคม ปญหาเยาวชนติดยาเสพติด ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนไปถึงปญหา
การทุจริตคอรัปชั่น ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ปญหาดานการบริหารจัดการท่ีเกิดจากการใชกฎหมายอยาง
ไมเปนธรรม ปญหาการขาดธรรมาภิบาลในองคกร  

แนวทางในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย คือ การเดินหนาขององคกรในภาคตางๆ       
ของภาครัฐและเอกชน เพ่ือกํากับดูแลใหองคกรหรือสถาบันตางๆ ดําเนินการใหเปนไปเพ่ือแกไข ปองกันปญหา
ความขัดแยง และการสงเสริมพัฒนาท้ังมิติสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข ดวยเหตุ
ปจจัยนี้ทําใหเห็นวาสังคมไทยมีความตองการนักวิศวกรสันติภาพท่ีมีความเชี่ยวชาญในการประยุกตความรูทาง



๗ 

ทฤษฎี  การศึกษาวิจัย และองคความรูใหมเก่ียวกับดานสันติภาพท่ีมีพ้ืนฐานองคความรูทางพระพุทธศาสนา  
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติจริง และการแกไขปญหาความขัดแยงทางสังคมและวัฒนธรรมดังกลาว 

 
๑2. ผลกระทบจากขอ ๑๐ 

๑2.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการผลิต

วิศวกรสันติภาพ ซ่ึงเปนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและศักยภาพในงานดานสันติภาพมีองคความรูและ
ประสบการณในลักษณะท่ีเปนผูรูจริงและปฏิบัติได กระตุนใหเกิดการใชความรูทางดานสันติภาพในการสราง
ความเปนเลิศทางวิชาการ ท่ีผานมาหลักสูตรสันติศึกษาประสบความสําเร็จในการผลิตวิศวกรสันติภาพในระดับ
ปริญญาโทและมีผูใหความสนใจมาศึกษาอยางตอเนื่อง ทําใหหลักสูตรสันติศึกษา ภายใตการดูแลควบคุมของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนายกระดับการ
ผลิตวิศวกรดานสันติภาพท่ีมีความเชี่ยวชาญ ชํานาญการ สามารถสรางสรรคงานสันติภาพท้ังในดานวิชาการ   
และผลักดันโครงการสันติภาพไดอยางเปนรูปธรรม  โดยเนนการศึกษาโครงการวิจัยท่ีลงพ้ืนท่ีปฏิบัติไดจริง
ประกอบกับปจจุบันทางหลักสูตรสันติศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         
มีความพรอมท้ังทางดานคณาจารย ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑประกอบการจัดการเรียนการสอน ท่ีเก่ียวของกับ
การศึกษาในสาขาวิชาสันติศึกษา   ท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้น ทางสาขาวิชาสันติศึกษา จึงมีความประสงคจะเปดการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา  เพ่ือเปนการเปดกวางใหมีการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน มีความเชี่ยวชาญทางดาน
การสรางสันติภาพท่ีผสมผสานแนวคิดทางดานพุทธศาสนา  โดยมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
ดังกลาวในเชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมใหนําไปสูวิธีการดําเนินการท่ีเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงเปน
ทางเลือกหนึ่งในการพัฒนากําลังคนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความขัดแยงและสราง
สันติภาพของประเทศชาติสืบตอไป 

๑2.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
ดวยนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ

ศาสตรสมัยใหม เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม พรอมๆ ไปกับการพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะใน
ศาสตรท่ีเปนพุทธศาสตรเชิงประยุกต  จากแนวคิดดังกลาวจึงจําเปนจะตองมีหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ี   
เขาถึงแกนแทในดานสันติภาพ  เพ่ือทําหนาท่ีผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการท่ีถอดองคความรูทางพุทธศาสนา
ผสมผสานกับศาสตรทางดานการสรางสันติภาพ  ท่ีประกอบดวยรูความสามารถและคุณสมบัติท่ีสําคัญ  ไดแก 
ทักษะภาวะผูนํา การใชการเจรจา การสื่อสาร การไกลเกลี่ย การทํางานเปนหมูคณะ การแกไขปญหาความ
ขัดแยงและสรางความปรองดองในสังคม มีวิสัยทัศนในการเฝาระวัง ความเสี่ยง การออกแบบและการสรางสรรค 
มีความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและตอสังคมในการสรางสันติสุขรวมกัน รวมไปถึงจริยธรรมผูนําตนแบบดาน
สันติภาพ ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยรวมกับสํานักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกลาจึงเล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการ
เปดสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา 

 
 



๘ 

๑3. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนในสถาบัน 
     ๑3 .๑ มีการเชิญอาจารยจากคณะพุทธศาสตร  หรือจากบัณฑิตวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิ                    
จากภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังผูทรงคุณวุฒิสํานักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกลา ตลอดจนคณาจารย
หลักสูตรมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเปดสอนวิชาสันติศึกษาและท่ีเก่ียวของ มาเปนผูสอนหรือผูรวมสอน
ในบางรายวิชาท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา รวมท้ังสื่อประกอบการเรียนการสอน รวมกันกับหลักสูตรเหลานี้ดวย 
     ๑3.๒  การบริหารจัดการหลักสูตร  
                     ๑3.๒.๑ แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับภาควิชา  

อาจารยผูสอน และนิสิต ในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
ดําเนินการ 

                   ๑3.๒.๒ มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติ
ศึกษาควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา 
 

 
หมวดท่ี ๒  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มีความมุงหมายท่ีจะบูรณาการสันติภาพ   
ท้ังภายในและภายนอก โดยเริ่มตนพัฒนาผูเรียนใหสามารถ เรียนรู เขาใจ เขาถึงและพัฒนาองคความรูดาน
สันติภาพและสันติวิธี บนฐานของอุดมการณแหงการมีสติ ขันติและสันติ เขาถึงความเปนผูรู ตื่น เบิกบาน อันเปน
พ้ืนฐานของการฝกฝนพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา  ทําใหผูเรียนสามารถเปนวิศวกรสันติภาพท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการสรางสรรคเครื่องมือจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี เปนบุคคลท่ีมีพฤติกรรมดีงามเปนตนแบบให
สังคม มีจิตวิญญาณท่ีเสียสละพรอมสรางประโยชนใหกับผูอ่ืน สามารถรวมประสานมนุษยและสังคมใหอุดมดวย
สันติสุข สมดังพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว       
ผูทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพ่ือเปนสถานท่ีศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชีพชั้นสูง
สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถท่ัวไป และปรัชญาของมหาวิทยาลัยท่ีวา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม”  
  1.2 ความสําคัญ 

สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทํา
ใหเกิดชองวางทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ําในสังคม การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหา
การอยูรวมกันของสมาชิกท่ีมีความแตกตางทางชาติพันธุ วัฒนธรรมและภาษา ทําใหสังคมไทยตองเตรียมพรอม
ในการรับมือกับปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได  ประกอบกับปญหาการหลอมรวมวัฒนธรรม ปญหาเชิงโครงสราง  
จําเปนตองมีการพัฒนานวัตกรรมทางดานสันติภาพ  พัฒนาภาวะผูนํา   นักวิศวกรสันติภาพท่ีมีความรู
ความสามารถ  เขาใจถึงแกนแทของการจัดการความขัดแยง และแนวทางในการเสริมสรางสังคมสันติสุข เพ่ือให
มาทําหนาท่ีในการสรางสันติภาพ ตั้งแตระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 



๙ 

๑.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  
  ๑.3.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตใหเปนวิศวกรสันติภาพท่ีสามารถฝกพัฒนาตนเองใหมีสติ
ตื่นรู รูเทาทันอารมณ และจิตใจ มีขันติท่ีสามารถอดทนตอการเรียนรู ยอมเปดใจรับฟงผูอ่ืนดวยความเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีสันติภายใน ท่ีสะทอน
ความสุข สงบ เย็น พรอมเผชิญกับสภาพปญหาความขัดแยง และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ในยุคดิจิทัล ดวยความรู ตื่น และเบิกบาน             
              ๑.3.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตใหเปนวิศวกรสันติภาพท่ีมีความรอบรู และเขาใจศาสตร
สันติศึกษาอยางลึกซ้ึง ท้ังแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการเก่ียวกับความขัดแยง สงครามความรุนแรง สันติวิธี 
และสันติภาพ สามารถบูรณาการศาสตรตางๆ กับสันติศึกษา เพ่ือสรางสันตินวัตกรรมผานงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ซ่ึงเอ้ือตอการเสริมสรางสันติภาพอยางยั่งยืนในชุมชนและสังคม  
  ๑.3.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตใหเปนวิศวกรสันติภาพนักปฏิบัติการ ท่ีมีทักษะในการเปน
ผูนํากระบวนการสรางสันติภาพ และมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องมือเพ่ือสรางแรงบันดาลใจใฝสันต ิ  
มีเทคนิคการสื่อสารเพ่ือสันติ สรางการมีสวนรวม การไกลเกลี่ยขอพิพาท การเสริมสรางความสัมพันธ และการจัด
กระบวนการกลุมเพ่ือปองกัน แกไขเยียวยา เสริมสรางสันติภาพ และรักษาสันติภาพใหเกิดความยั่งยืนในชุมชน 
และสังคม  

    
๒. แผนการพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
๑) การพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับสถานการณสังคม
ปจจุบัน และเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร  

๑) ทบทวนหลักสูตร การเรียน
การสอน รวมท้ังการศึกษาเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหา
ห ลั ก สู ต ร ท่ี ใ ก ล เ คี ย ง ท้ั ง ใ น
ประเทศและตางประเทศ  

๑) ความพึงพอใจของหนวยงาน
ตอคุณภาพของดุษฎีบัณฑิต และ
ประสิทธิภาพของดุษฎีบัณฑิตใน
การสรางสันติภาพและสันติสุข
ใหสังคม และการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ  

๒) ติดตามการเปลี่ยนแปลงอยาง
ต อ เนื่ อ ง ในด านสั ง คมอาจ มี
ผลกระทบตอหลักสูตร และ
เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  

๒) จัดสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน และการประกัน
คุณภาพหลักสูตรกลยุทธ  

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

๓) การติดตามผลการนําหลัก 
สูตรไปใช  

๓) การประเมินผลหลักสูตร และ
สรางชองทางในการรับฟงความ
คิดเห็นจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ  

๓) ดําเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะๆ 
ทุก ๕ ป  

๔) พัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนใหบัณฑิต
มีอัตลักษณ เกงงาน เกงคน เกง

๔) ประเมินหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องตามวาระปรับปรุงของ
หลักสูตรโดยอางอิงตามเกณฑ

๔) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรเอกสารหลักสูตร ฉบับ
ท่ีปรับปรุงผลการทํางานเปนท่ี



๑๐ 

คิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิต
ปญหา เปนท่ีตองการของแหลง
จางงาน  

มาตรฐาน สกอ.  พึงพอใจ  

 
 

หมวดท่ี ๓  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑ ระบบ    
๑.๑.๑ จัดการศึกษาระบบหนวยกิตทวิภาค โดยแบงการศึกษาในแตละปการศึกษาออกเปน ๒ ภาค

การศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษามีเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห  อาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาค   
มีเวลาเรียนไมนอยกวา ๖ สัปดาห ซ่ึงไมขัดตอระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน และไมขัดกับขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย หรือมติคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
   ๑.๑.๒ นิสิตตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติใน ๓ หมวดวิชา ตอไปนี้  
                        ๑) หมวดวิชาวาดวยทฤษฎี 
                        ๒) หมวดวิชาวาดวยการวิจัย 
                        ๓) หมวดวิชาวาดวยการประยุกต 
           ๑.๑.๓  นิสิตแบบ ๑.๑  มีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธเม่ือไดข้ึนทะเบียนนิสิตและสอบผานการวัด

คุณสมบัติเรียบรอยแลว   
                     นิสิตแบบ ๑.๒ มีสิทธิ์ เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธเ ม่ือได ข้ึนทะเบียนนิสิตและสอบผาน           

การวัดคุณสมบัติเรียบรอยแลว   
         นิสิตแบบ  ๒.๑  ท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิต

สะสมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต และสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติเรียบรอยแลวจึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎี
นิพนธ เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ  

   ๑.๑.๔ นิสิตตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  หรือ สอบผาน MCU-GET 
หรือ ผานการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005 และ MCU 006 จัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   ๑.๑.5 นิสิตตองเลือกสอบภาษาตางประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี , ภาษาสันสกฤต, 
ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุน, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวตางประเทศท่ีจบการศึกษาระดับปริญญา
โทจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ  

    ๑.๑.6  นิสิตตองปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานรวมสะสมจํานวน 45 วัน  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
๑.๑.7 ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืนๆ นอกจากนี้ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภาคผนวก ข) 
มาใชโดยอนุโลม  

 
 



๑๑ 

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  ข้ึนอยูกับคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
 อาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนได ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห โดยใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และ
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ข) 

๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนักศึกษา ท่ีมีความรูความสามารถ ท่ีสามารถ    
วัดมาตรฐานได ท้ังนี้ นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และ
เปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติท่ีดี
เก่ียวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     อนึ่ง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 

    ๑.๔ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
                 ๑.๔.๑ รายวิชาท่ีกําหนดใหนิสิตฟงการบรรยายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลาอีก             

ไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
                 ๑.๔.๒ รายวิชาท่ีนิสิตใชเวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาหละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง             

และ เม่ือรวมเวลาศึกษานอกเวลาแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิต 

          ๑.๔.๓ รายละเอียดอ่ืนๆ ใดท่ีเก่ียวกับระยะเวลาการศึกษา ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใชโดยอนุโลม 

 
๒. การดําเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
         ๑) การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต     
ในแตละภาคการศึกษาปกติ   
             ๒) ผูเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  ผูท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญา
เอกใหใชเวลาศึกษา ไมเกิน ๘ ปการศึกษา สวนผูท่ีสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใช
เวลาศึกษา ไมเกิน ๖ ปการศึกษา 
             ๓) การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษา  ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดจํานวนหนวยกิตท่ีให
ลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดขางตนในสัดสวนท่ี
เหมาะสม 
 
 
 



๑๒ 

            ๔) หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวน   
หนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา  โดยแบงเปนภาคการศึกษา  ดังนี้ 
    ๑) ภาคการศึกษาท่ี ๑ เดือน มิถุนายน -  ตุลาคม 

๒) ภาคการศึกษาท่ี ๒ เดือน พฤศจกิายน -  มีนาคม 
  ๓) ภาคฤดูรอน         เดือน เมษายน - พฤษภาคม  

๒.๒ การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา 
 - ศึกษาเต็มเวลา  โดยจัดการเรียนการสอนวันเสารหรือวันอาทิตย   
๒.๓ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

๒.๓.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา หรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

๒.๓.๒ นิสิตแบบ ๑.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือตองมี
คุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  รวมท้ังมีประสบการณในการทํางานสอดคลองในสาขาวิชา 

๒.๓.๓ นิสิตแบบ ๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ไดรับคาระดับเฉลี่ย
สะสมในระดับปริญญาโท ไมต่ํากวา ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แตม  

๒.๓.๔ มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๒.๓.๕ เปนผูมีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา 

๒.๓.๖ ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความประพฤติหรือ
ผิดวินัย 

๒.๓.๗ หรือเปนผูท่ีคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาเปนรายกรณี 
๒.๔ วิธีคัดเลือกผูเขาศึกษา 

     บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสันติ ศึกษาจะดําเนินการคัดเลือกผู เขาศึกษา โดยพิจารณาแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรแบบ ๑.๑  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๑           
ในแตละปการศึกษา โดยมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติโดยสังเขป ดังตอไปนี้ 
     ๑. ผูสมัครตองเสนอหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ/งานวิจัยท่ีมีความเปนไปได  มีรายละเอียด
ครอบคลุมประเด็น  ดังตอไปนี้ 

๑.๑ หัวขอดุษฎีนิพนธท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๑.๒ รายชื่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ 
๑.๓ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
๑.๔ วัตถุประสงคของการวิจัย 
๑.๕ ขอบเขตการวิจัย 
๑.๖ ปญหาท่ีตองการทราบ(ถามี) 
๑.๗ สมมติฐานการวิจัย (ถามี) 
๑.๘ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 
๑.๙ บททวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
๑.๑๐ วิธีดําเนินการวิจัย 



๑๓ 

๑.๑๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
๑.๑๒ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑.๑๓ โครงสรางของดุษฎีนิพนธ (สารบัญชั่วคราว) 
๑.๑๔ บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
๑.๑๕ ประวัติผูวิจัย 

     ๒. ผูสมัครเขาสอบตองผานการสอบขอเขียนเพ่ือวัดความรูในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษากําหนด  และตองมีผลการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ
อยางใดอยางหนึ่งท่ีสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกําหนดใหการรับรอง  ซ่ึงผล
การทดสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับผลการทดสอบ โดยมีผลการทดสอบตามเกณฑใดเกณฑ
หนึ่ง ดังนี้  

   (๑) ผลสอบ MCU-GET    ไมต่ํากวา     ๒๔๐   คะแนน 
    (๒) ผลสอบ TOEFL Paper Based    ไมต่ํากวา    ๕๕๐   คะแนน 
    (3) ผลสอบ TOEFL Computer Based   ไมต่ํากวา    213   คะแนน 
   (4) ผลสอบ TOEFL Internet Based    ไมต่ํากวา    79  คะแนน 
   (5) ผลสอบ IELTS   ไมต่ํากวา    ๕๕   คะแนน 
   (6) ผลสอบ CU-TEP   ไมต่ํากวา    70   คะแนน 
   (7) ผลสอบ TU-GET   ไมต่ํากวา    600   คะแนน 
   ท้ังนี้ เม่ือข้ึนทะเบียนเปนนิสิตแลว นิสิตท่ีไมผานการทดสอบความรูภาษาอังกฤษจะตองสมัครเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005 และ MCU 006 ตามท่ีสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเปนผูดําเนินการจัดการเรียนการสอน  จึงจะมีสิทธิ์ขออนุมัติสําเร็จการศึกษาได 

      ๓. ผูสมัครตองผานการสอบสัมภาษณในเนื้อหาโครงรางวิทยานิพนธตามขอ ๑ มีความรูและ
ความสามารถดานอ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสันติศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนด 

   ๔. ผูสอบเขาไดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ตองเขารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี
หลักสูตรกําหนด 
 

๒.๕ ปญหาของนิสิตแรกเขา และ ๒.๖ กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิต 

ปญหาของนิสิตแรกเขา กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา 

ความรูพ้ืนฐานในสาขาวิชาไมเพียงพอ จัดรายวิชาบังคับและเอกแบบไมนับหนวยกิต 

ทักษะดานการบูรณาการงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ดานสันติศึกษา 

จัดรายวิชาเลือกในดานท่ีเก่ียวของตามความสนใจและ
ความถนัดของนิสิตเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการวิจัยเพ่ิมเติม
ตามความสนใจและความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา 
ร วม ท้ั ง เป นผู ช ว ย วิ จั ย ของอาจารย ใ นการ ทํ า
โครงการวิจัยตางๆ 

ปญหาการปรับตัวสําหรับการเรียนในระดับท่ี จัดกิจกรรมเสริมความรูเก่ียวกับการสืบคนขอมูลและ



๑๔ 

สูงข้ึน เชน การสืบคนขอมูล การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะดานการเขียนบทความวิชาการภาษา 
อังกฤษ 

เสริมความรูภาษาอังกฤษเ พ่ืองานวิชาการและ
สนับสนุนการเขารวมสัมมนาวิชาการในเวทีสากล 

* ท้ังนี้ ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนหลัก 
 

๒.๗ แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป 
  ๒.๗.๑ แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๑ 

ระดับช้ันป ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ชั้นปท่ี ๑ ๑0 ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
ชั้นปท่ี ๒ - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
ชั้นปท่ี ๓ - - ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมจํานวนนิสิต ๑0 ๒๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

 
 ๒.๗.๑ แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๒ 

ระดับช้ันป ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ชั้นปท่ี ๑ ๑0 ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
ชั้นปท่ี ๒ - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
ชั้นปท่ี ๓ - - ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมจํานวนนิสิต ๑0 ๒๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

 
๒.๗.๒ แผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑ 
ระดับช้ันป ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ชั้นปท่ี ๑ ๒5 ๒5 ๒5 ๒5 ๒5 

ชั้นปท่ี ๒ - ๒5 ๒5 ๒5 ๒5 

ชั้นปท่ี ๓ - - ๒5 ๒5 ๒5 

รวมจํานวนนิสิต ๒5 50 75 75 75 
จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 25 25 25 

 
 
 
 
 



๑๕ 

๒.๘ งบประมาณตามแผน 
๒.๘.๑ งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) ตัวอยางแผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑ เฉพาะรุนท่ี ๑ 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
คาบํารุงการศึกษา 

(เหมาจายคาเทอม 6 งวด) 
3,00๐,๐๐๐ 

(120,000 X 25) 
2,50๐,๐๐๐ 

(100,000 X 25) 
2,0๐๐,๐๐๐ 

(80,000 X 25) 

คาลงทะเบียน 
20,๐๐๐ 

(800 X 25) 
- - 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - 
รวมรายรับ 3,02๐,๐๐๐ 2,50๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 

 
๒.๘.๒ งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

รายการจาย 
ประมาณความตองการในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
 งบดําเนินการ ๑,568,๐๐๐ ๑,568,๐๐๐ ๑,568,๐๐๐ ๑,568,๐๐๐ ๑,568,๐๐๐ 
  - คาตอบแทนบุคลากร
ประจาํสายสนับสนุน  

๔08,๐๐๐ 
 

๔08,๐๐๐ 
 

๔08,๐๐๐ 
 

๔08,๐๐๐ 
 

๔08,๐๐๐ 
 

  - คาตอบแทนวิทยากร
อาจารยพิเศษ คาเดินทาง  
คาท่ีพัก 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

  - คาจัดซ้ือหนังสือและ
วารสาร 

6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 

งบลงทุน 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 
    - คาครุภัณฑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
    - พัฒนาบุคลากร 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 

รวม ๑,768,๐๐๐ ๑,768,๐๐๐ ๑,768,๐๐๐ ๑,768,๐๐๐ ๑,768,๐๐๐ 
   * หมายเหตุ มีพนักงานสายสนับสนุนประจําหลักสูตร 2 คน   
 

๒.๙  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
        - แบบชั้นเรยีน และ แบบนอกหองเรียน 
 ๒.๑๐ การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนขามสถาบัน 
  - ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ข) 
 
 



๑๖ 

๓.หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
       ๓.๑ หลักสูตร  

๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต 
๑) แบบ ๑.๑  ทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา    ๔๘ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร 
๒) แบบ ๑.๒  ทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา    ๗๒ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร  
๓) แบบ ๒.๑  ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา   ๓๖ หนวยกิต  

           และศึกษารายวิชาไมนอยกวา  18 หนวยกิต รวมเปน 54 หนวยกิต 
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร แบงเปน ๓ แบบ คือ  

  ๑)  แบบ ๑.๑ เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม สถาบันอุดมศึกษา
อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิต จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา  ๔๘  หนวยกิต 

           ๒) แบบ ๑.๒ เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม สถาบันอุดมศึกษา
อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิต จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา  ๗๒ หนวยกิต 

          ๓)  แบบ ๒.๑ เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูง และกอใหเกิดความกาวหนา
ทางวิชาการและวิชาชีพ  จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 
18 หนวยกิต รวมเปน 54  หนวยกิต  

 
หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต  

แบบ ๑.๑ 
จํานวนหนวยกิต  

แบบ ๑.๒ 
จํานวนหนวยกิต  

แบบ ๒.๑ 
๑.หมวดวิชาบังคับ 
    ๑.๑ นับหนวยกิต 
    ๑.๒ ไมนับหนวยกิต 

 
- 

(9) 

 
- 

(9) 

 
๖ 
(9) 

๒.หมวดวิชาเอก (6) (6) ๖  
๓.หมวดวิชาเลือก - - ๖  
๔.ดุษฎีนิพนธ ๔๘ ๗๒ ๓๖  

รวมท้ังส้ิน    ๔๘ ๗๒ ๕๔ 
 
หมายเหตุ : รายวิชาใน (   ) นิสิตตองศึกษาโดยไมนับหนวยกิต 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

๓.๑.๓ รายวิชาสําหรับหลักสูตร แบบ ๑.๑ 
    ๑) หมวดวิชาบังคับ :  ไมนับหนวยกิต  3  รายวิชา                  จํานวน  (9) หนวยกิต 
๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติศึกษา   (๓) (๓-๐-๖)         
                (Concepts and Theories on Peace Studies) 
๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ       (๓) (1-6-2)               
                (Leadership and Skills in Peace-Building) 
๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเพ่ือสันติภาพ                                                    (๓) (๓-2-4)                 
                (Advanced Research Methodology for Peace) 
  

    ๒) หมวดวิชาเอก : ไมนับหนวยกิต  ๒ รายวิชา                      จํานวน  (๖) หนวยกิต    
๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                                                                               (๓) (๓-๐-๖)               
               (Buddhist Peaceful Means)  
๘๑๑ 416  สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ     (๓) (1-7-1) 
  (Mindfulness for Peace Engineer) 
 
  3) ดุษฎนีิพนธ   จํานวน 48 หนวยกิต 
 ๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ                                                                           ๔๘ (๐-๑๔๔-๐)                   

  (Dissertation) 

 
๓.๑.๓ รายวิชาสําหรับหลักสูตร แบบ ๑.๒ 

     ๑) หมวดวิชาบังคับ :  ไมนับหนวยกิต  3  รายวิชา                  จํานวน  (9) หนวยกิต 
๘๑๑ ๑๐๑   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติศึกษา   (๓) (๓-๐-๖)         
                (Concepts and Theories on Peace Studies) 
๘๑๑ ๒๐๒   ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ       (๓) (1-6-2)               
                (Leadership and Skills in Peace-Building) 
๘๑๑ ๑๐๔   ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเพ่ือสันติภาพ                                                    (๓) (๓-2-4)                 
                (Advanced Research Methodology for Peace) 
  

    ๒) หมวดวิชาเอก : ไมนับหนวยกิต  ๒ รายวิชา                      จํานวน  (๖) หนวยกิต    
๘๑๑ ๑๐๓   พุทธสันติวิธี                                                                               (๓) (๓-๐-๖)               
                (Buddhist Peaceful Means)  
๘๑๑ 416   สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ      (๓) (1-7-1) 
   (Mindfulness for Peace Engineer) 
 
 



๑๘ 

               3) ดุษฎนีิพนธ   จํานวน 72 หนวยกิต 
 ๘๐๐ ๑๐๐ ดุษฎีนิพนธ                                                                            72 (๐-216-๐)                   

 (Dissertation) 
 

๓.๑.๔ รายวิชาสําหรับหลักสูตรแบบ  ๒.๑    
    ๑) หมวดวิชาบังคับ    จํานวน 5 รายวิชา  เปนวิชาพ้ืนฐานท่ีนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะตองศึกษา 
ประกอบดวย 
               ๑.๑) หมวดวิชาบังคับ : นับหนวยกิต  จํานวน  ๒ รายวิชา         จํานวน ๖  หนวยกิต 
๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติศึกษา      ๓ (๓-๐-๖)         
                (Concepts and Theories on Peace Studies) 
๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ       ๓ (1-6-2)               
                (Leadership and Skills in Peace-Building) 
 
                ๑.๒) หมวดวิชาบังคับ : ไมนับหนวยกิต  จํานวน  3 รายวิชา         จํานวน (9)  หนวยกิต 
๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเพ่ือสันติภาพ                                                    (๓) (๓-2-4)                 
                (Advanced Research Methodology for Peace) 
๘๑๑ ๒๐๘   กระบวนการเสริมสรางสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธ ี         (๓) (๑-๘-๐) 
                (Process for Peace Building in Society by Buddhist Peaceful Means) 
๘๑๑ ๓๐๙   ปฏิบัติการเสริมสรางสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี             (๓) (๐-๙-๐) 
                (Practice for Peace Building in Society by Buddhist Peaceful Means) 
 

     ๒) หมวดวิชาเอก : นับหนวยกิต  จํานวน  ๒ รายวิชา                      จํานวน ๖ หนวยกิต     
๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                                                                                 ๓ (๓-๐-๖)               
               (Buddhist Peaceful Means) 
๘๑๑ 416  สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ    ๓ (1-7-1) 
   (Mindfulness for Peace Engineer) 
 
              ๓) หมวดวิชาเลือก : นับหนวยกิต  จํานวน  ๒ รายวิชา           จํานวน ๖  หนวยกิต 
๘๑๑ ๒๐๗  พระพุทธศาสนากับการเสริมสรางสังคมสันติสุข               ๓ (๓-๐-๖) 
  (Buddhism and Peace Building in Society) 
๘๑๑ ๓๐๕  พุทธธรรมเพ่ือสันติภาพ                                                              ๓ (๓-๐-๖)                   
               (Buddhadharma for Peace) 
๘๑๑ ๔๑๐  สันติภาวนาเสวนา       ๓ (1-7-1)     
               (Insight Dialogue Meditation) 
 



๑๙ 

๘๑๑ ๔๑๑  สัมมนาสันติภาพกับความยุติธรรมทางสังคม      ๓ (๓-๐-๖) 
                (Seminar on Peace and Social Justice) 
๘๑๑ ๔๑๒  กระบวนการไกลเกลี่ยเพ่ือเสริมสรางสังคมสันติสุข                                  ๓ (1-7-1) 
 (Process of Mediation for  Peacebuilding in Society)                     
๘๑๑ ๔๑๓  สัมมนาสันติภาพกับสิทธิมนุษยชน     ๓ (๓-๐-๖) 
               (Seminar on Peace and Human Rights) 
๘๑๑ ๔๑๔  สันติวัฒนธรรม                      ๓ (๓-๐-๖) 
               (Culture of Peace) 
811 417  พระพุทธศาสนากับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน    ๓ (๓-๐-๖) 
               (Buddhism and Sustainable Development Goals) 
 

     ๔) ดุษฎนีิพนธ   จํานวน 36 หนวยกิต                             
 ๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ                                                                            ๓๖ (๐-๑๐๘-๐)  
                (Dissertation)  

 
 

ความอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหนวยกิตประจําวิชา 
๑. รหัสประจําวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ประกอบดวยเลข ๖ 

หลัก มีความหมาย ดังนี้ 
๑) เลข ๓ ตัวแรก = ตัวท่ี ๑ แสดงคณะ ตัวท่ี ๒-๓ แสดงสาขาวิชา 
๒) เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวท่ี ๑ แสดงปการศึกษา ตัวท่ี ๒-๓ แสดงชื่อวิชา 

  ๒. หนวยกิตประจําวิชา หมายถึง ตัวเลขซ่ึงแสดงจํานวนหนวยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของ
รายวิชานั้นๆ เชน ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หนวยกิต ประกอบดวยบรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห การปฏิบัติ ๒ 
ชั่วโมง/สัปดาห และการศึกษาดวยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 ๓.๑.๕ แผนการศึกษา   

๓.๑.๕.๑ แผนการศึกษา แบบ ๑.๑ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑  

 
ภาค

การศึกษา 

 
รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษา

ดวย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติศึกษา  
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันตภิาพ 
                                                  
วิชาเอก 
๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี     
๘๑๑ 416  สตสิําหรับวิศวกรสันติภาพ      
 
วิชาเลือก  - 

 
(๓) 
(๓) 
 
 

(๓)  
(๓) 
 
- 

 
๓ 
1 
 
 

๓ 
1 
 
- 

 
๐ 
6 
 
 

๐  
7 
 
- 

 
๖ 
2 
 
 

๖  
1 
 
- 

 รวมนับหนวยกิต -    
 รวมไมนับหนวยกิต (12)    

 
 

ภาคการศึกษาท่ี ๒  
 

 
ภาคการศึกษา 

 
รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 
๒ วิชาบังคับ   

๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูงเพ่ือสันติภาพ 
      
วิชาเอก     - 
วิชาเลือก    - 
ดุษฎีนิพนธ 
๘๐๐ 1๐๐  ดุษฎีนิพนธ 
 

 
 (๓) 

 
- 
- 
 

9 

 
3 
 
- 
- 
 
 

 
2 
 
- 
- 
 
 

 
4 
 
- 
- 
 
 

 รวมนับหนวยกิต 9    
 รวมไมนับหนวยกิต (3)    

 
 
 
 



๒๑ 

ภาคการศึกษาท่ี ๓  
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๓ วิชาบังคับ  - 
วิชาเอก     - 
วิชาเลือก   - 
ดุษฎีนิพนธ 
๘๐๐ 1๐๐  ดุษฎีนิพนธ 

- 
- 
- 
 

9 

- 
- 
- 

 

- 
- 
- 

 

- 
- 
- 

 รวมนับหนวยกิต 9    
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
ภาคการศึกษาท่ี ๔  

 
ภาคการศึกษา 

 
รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 
๔ วิชาบังคับ  - 

วิชาเอก     - 
วิชาเลือก   - 
ดุษฎีนิพนธ 
๘๐๐ 1๐๐  ดุษฎนิีพนธ 

- 
- 
- 
 

12 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
 

- 
- 
- 

 รวมนับหนวยกิต 12    
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
 

ภาคการศึกษาท่ี ๕ 
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๕ วิชาบังคับ   - 
วิชาเอก      - 
วิชาเลือก    - 
ดุษฎีนิพนธ 
๘๐๐ 1๐๐  ดุษฎีนิพนธ 

- 
- 
- 
 

12 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 รวมนับหนวยกิต 12    
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
 
 



๒๒ 

ภาคการศึกษาท่ี ๖  
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๖ วิชาบังคับ   - 
วิชาเอก      - 
วิชาเลือก    - 
ดุษฎีนิพนธ 
๘๐๐ 1๐๐  ดุษฎีนิพนธ 

- 
- 
- 
 

12 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 รวมนับหนวยกิต 12    
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
 
 
 
 

  ๓.๑.๕.๒  แผนการศึกษา แบบ ๑.๒ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑  

 
ภาค

การศึกษา 

 
รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษา

ดวย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับสันติศึกษา  
๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันตภิาพ 
                                                  
วิชาเอก 
๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี     
๘๑๑ 416  สตสิําหรับวิศวกรสันติภาพ      
 
วิชาเลือก  - 

 
(๓) 
(๓) 
 
 

(๓)  
(๓) 
 
- 

 
๓ 
1 
 
 

๓ 
1 
 
- 

 
๐ 
6 
 
 

๐  
7 
 
- 

 
๖ 
2 
 
 

๖  
1 
 
- 

 รวมนับหนวยกิต -    
 รวมไมนับหนวยกิต (12)    

 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

ภาคการศึกษาท่ี ๒  
 

 
ภาคการศึกษา 

 
รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 
๒ วิชาบังคับ   

๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูงเพ่ือสันติภาพ 
      
วิชาเอก      - 
วิชาเลือก    - 
ดุษฎีนิพนธ 
๘๐๐ 1๐๐  ดุษฎีนิพนธ 
 

 
 (๓) 

 
- 
- 
 

12 

 
3 
 
- 
- 
 
 

 
2 
 
- 
- 
 
 

 
4 
 
- 
- 
 
 

 รวมนับหนวยกิต 12    
 รวมไมนับหนวยกิต (3)    

 
ภาคการศึกษาท่ี ๓  

 
ภาคการศึกษา 

 
รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 
๓ วิชาบังคับ   - 

วิชาเอก      - 
วิชาเลือก    - 
ดุษฎีนิพนธ 
๘๐๐ 1๐๐  ดุษฎีนิพนธ 

- 
- 
- 
 

15 

 
 
 

 

 
 

 

 รวมนับหนวยกิต 15    
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
ภาคการศึกษาท่ี ๔  

 
ภาคการศึกษา 

 
รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 
๔ วิชาบังคับ   - 

วิชาเอก      - 
วิชาเลือก    - 
ดุษฎีนิพนธ 
๘๐๐ 1๐๐  ดุษฎีนิพนธ 

- 
- 
- 
 

15 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 รวมนับหนวยกิต 15    
 รวมไมนับหนวยกิต -    



๒๔ 

ภาคการศึกษาท่ี ๕ 
 

 
ภาคการศึกษา 

 
รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 
๕ วิชาบังคับ  - 

วิชาเอก     - 
วิชาเลือก   - 
ดุษฎีนิพนธ 
๘๐๐ 1๐๐  ดุษฎีนิพนธ 

- 
- 
- 
 

15 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 รวมนับหนวยกิต 15    
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 

ภาคการศึกษาท่ี ๖  
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๖ วิชาบังคับ  - 
วิชาเอก     - 
วิชาเลือก   - 
ดุษฎีนิพนธ 
๘๐๐ 1๐๐  ดุษฎีนิพนธ 

- 
- 
- 
 

15 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 รวมนับหนวยกิต 15    
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

๓.๑.๕.๓ แผนการศึกษา แบบ ๒.๑ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑  

 
ภาคการศึกษา 

 
รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 
๑ วิชาบังคับ 

๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติศึกษา  
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันตภิาพ  
                                               
วิชาเอก 
๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันตวิิธี             
๘๑๑ 416  สตสิําหรับวิศวกรสันติภาพ 
 
วิชาเลือก 
- 

 
๓ 
๓ 
 
 

๓ 
๓ 

 
3 
1 
 
 

3 
1 

 
0 
6 
 
 

0 
7 

 
6 
2 
 
 

6 
1 
 

 รวมนับหนวยกิต 12    
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
 

ภาคการศึกษาท่ี ๒  
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๒ วิชาบังคับ 
๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูงเพ่ือสันติภาพ   
 
วิชาเอก 
๘๑๑ ๒๐๘  กระบวนการเสริมสรางสังคมสันตสิุขโดย 
               พุทธสันติวิธี 
๘๑๑ ๓๐๙  ปฏิบัติการเสริมสรางสังคมสันติสุขโดย  
                พุทธสันตวิิธี 
 
วิชาเลือก  
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา 
 
ดุษฎีนิพนธ 
- 

 
(3) 
 
 

(3) 
 

(3) 
 
 
 

3 

 
3 
 
 

1 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 

8 
 

9 
 
 
 
 

 
4 
 
 

0 
 

0 
 
 
 

 รวมนับหนวยกิต 3    
 รวมไมนับหนวยกิต (9)    

 



๒๖ 

ภาคการศึกษาท่ี ๓  
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

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

 
- 
 
- 
 

3 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 รวมนับหนวยกิต 12    
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
 

ภาคการศึกษาท่ี ๔  
 

 
ภาคการศึกษา 

 
รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย

ตนเอง 
๔ วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ 
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 รวมนับหนวยกิต 9    
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

ภาคการศึกษาท่ี ๕ 
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๕ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ 
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 รวมนับหนวยกิต 9    
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
 

ภาคการศึกษาท่ี ๖  
 

ภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๖ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ 
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 รวมนับหนวยกิต 9    
 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
๓.๑.6 คําอธิบายรายวิชา 
         (ดูจากภาคผนวก ก) 

 
 
 
 
 



๒๘ 

๓.๒ ช่ือ ตําแหนง และคุณวุฒิ 
๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 

 ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นาสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

รอง
ศาสตราจารย 

พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส 
(นิธิบุญยากร), ดร.** 
3330700496728 

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

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

2548 
2543 
2541 

อาจารย พระปราโมทย วาทโกวิโท  
(พันธพัฒน), ดร.** 
3330100654713 

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

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

2561 
2559 
2551 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ดร.ขันทอง   
วัฒนะประดิษฐ** 
3101801119779 
 

-พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)  
-ศศ.ม.(จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ) 
-บธ.บ.(การโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ 

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  

2556 
2551 
2537 

ศาสตราจารย พระพรหมบัณฑติ 
(ประยูร ธมมฺจิตโฺต), ดร.* 
3102201736531 

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

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

๒๕๒๙ 
๒๕๒๓ 
๒๕๒๑ 

ศาสตราจารย พระราชปรยิัติกวี  
(สมจินต สมฺมาปฺโญ), 
ดร.* 
5311000075689 

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

-Banaras  Hindu University, India 
 
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช  

2537 
 

2532 
2532 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พระมหาดวงเดน  
ฐิตญาโณ (ตุนิน), ดร.*  
3470800291507 

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

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

2556 
2551 
2544 

อาจารย พระมหาวีระศักดิ์  
อภินนฺทเวที(แสงพงษ ) ,
ดร.* 
1330500158369 

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

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

2561 
2558 
2555 

อาจารย ดร.สุวรรณี ฮอแสงชัย* 
3100800406781 

-พธ.ด. (สันติศึกษา) 
-บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)  
-กศ .บ . ( วิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร) 

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2561 
2546 
2533 

 

** อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร,  * อาจารยประจําหลักสูตร 
 

๓.๒.๒ อาจารยพิเศษ 
  เปนไปตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร 
 



๒๙ 

๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 
 -ไมมี 
 
๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัยหรือดุษฎนีิพนธ (ถามี) 
 ๕.๑  คําอธิบายโดยยอ 
       หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต แบบ ๑.๑  แบบ ๑.๒ และ แบบ ๒.๑ 
        การทําวิจัยในสาขาวิชาสันติศึกษาท่ีมุงเนนดานการสรางสันติภาพ การสรางความปรองดองและ
ความสมานฉันทตลอดจนการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี โดยการศึกษาคนควา การแสวงหาความรู  การ
ประยุกต วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูใหมในรูปแบบการวิจัยอยางเปนระบบตามหลักวิชาการความรูดาน
สันติวิธีบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนาและวิทยาการศาสตรสมัยใหม  ภายใตการควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการและอาจารยท่ีปรึกษา  ซ่ึงทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธของนิสิตแตละคนให
เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบฯ และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยจนกวาจะแลวเสร็จ  และตองมีการนําเสนอผล
วิทยานิพนธ และตองสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน  ท้ังนี้ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือเสนอตอท่ีประชุมทางวิชาการท่ีมีรายงานประชุมในระดับชาติ
หรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  
 ๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู และสามารถคิดวิเคราะหปญหาเปนระบบและมีหลักการ
สามารถประยุกตใชศาสตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดานการพัฒนางานสรางสันติภาพ ในสาขาวิชา
ตางๆ และผลการเรียนรูท้ัง ๕ ดาน (ดังแสดงในหมวดท่ี ๔ ขอ ๒) มาใชในการทําวิทยานิพนธไดผลเปนท่ีนา
พึงพอใจ 
 ๕.๓  ชวงเวลา 
             ๕.๓.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิด
ความรูใหม สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได   
โดยไมนับหนวยกิต ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  ๔๘ หนวยกิต  โดยใช
เวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ เดือน นับจากวันลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ  โดยเริ่มตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๒ เปนตน
ไป 
    ๕.๓.๒ นิสิตแบบ ๑.๒ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิด
ความรูใหม สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโดย
ไมนับหนวยกิต ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  ๗๒ หนวยกิต  โดยใชเวลา
ศึกษาไมนอยกวา ๖ เดือน นับจากวันลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ โดยเริ่มตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๒ เปนตนไป 
                ๕.๓.๓ นิสิตแบบ ๒.๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญา
โท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  ๓๖ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 18 หนวยกิต รวมเปน 
54 หนวยกิต  และมีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธไดตอเม่ือศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดโดยไดคาระดับเฉลี่ย



๓๐ 

สะสมในรายวิชาไมนอยกวา ๓.๐๐  และทําวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ โดยใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ เดือน นับ
จากวันลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ โดยทําวิจัยตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 3 เปนตนไป 
   ๕.๔ จํานวนหนวยกิต 

  แบบ ๑.๑  ทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา    ๔๘ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร 
 แบบ ๑.๒  ทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา    ๗๒ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร  
 แบบ ๒.๑  ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา   ๓๖ หนวยกิต  
    และศึกษารายวิชาไมนอยกวา  18 หนวยกิต รวมเปน 54 หนวยกิต 
๕.๕ การเตรียมการ 
     ๕.๕.๑ จัดเตรียมคณาจารย  เจาหนาท่ี  หองเรียน  หองสมุดและอุปกรณการศึกษาใหพรอมในแต

ละปการศึกษาใหพรอมท่ีทํางาน 
     ๕.๕.๒ เตรียมคณาจารยผูใหคําปรึกษา  แนะนําแกนิสิต  และใหนิสิตจัดทําหัวขอและโครงราง 

วิทยานิพนธโดยความเห็นชอบของผูท่ีจะไดรับแตงตั้งเปนประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ   
     ๕.๕.๓ อาจารยจัดทําตารางการเรียนการสอนและตารางสําหรับใหคําปรึกษาแกนิสิตเปนรายบุคคล 
     ๕.๕.๔ หลักสูตรกําหนดใหมีการจัดสัมมนาสําหรับนิสิต นิสิตเขารวมประชุมหรือสัมมนาดานสันติ

ศึกษา การจัดการความขัดแยง ท้ังในและตางประเทศ เก่ียวกับแนวโนม ทิศทาง และประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของ
กับการทําวิจัยดานสันติศึกษา 

     ๕.๕.๕ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตองมีจํานวนไมนอยกวา ๒ ทาน แตไมเกิน ๓ ทาน 
     ๕.๕.๖ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอวิทยานิพนธ การจัดเตรียม              

โครงราง การสอบโครงราง กระบวนการศึกษาคนควา การจัดทํารายงานวิทยานิพนธ และการประเมินผล
กระบวนการทําวิทยานิพนธของผูเรียน 

๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
     ๕.๖.๑ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยอาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา ๕ 
คน เปนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ท้ังนี้ใหมีกรรมการอยางนอย ๑ คนมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือ
เก่ียวของกัน ซ่ึงมิใชอาจารยท่ีปรึกษา และใหคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติบริหารการสอบใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย  

                ๕.๖.๒ แบบ ๑.๑ และ ๑.๒  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือ
เปนผู มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดย
คณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได  สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๒ เรื่อง 
            ๕.๖.๓ แบบ ๒.๑  ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดคะแนนเฉลี่ยไม
ต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน



๓๑ 

สุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง  ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกสถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได  สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ  หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

                  ๕.๖.๔ ในการสอบวิทยานิพนธ  นิสิตตองสอบผานการสอบปากเปลา ข้ันสุดทายโดย
คณะกรรมการสอบในการตอบขอซักถามตางๆ เก่ียวกับวิทยานิพนธหรือเรื่องท่ีเก่ียวของ หลังจากสอบแลว
ใหคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะประเมินใหนิสิตออกจากหอง
สอบ 

      ๕.๖.๕  ใหมีการจดบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินผลดุษฎีนิพนธทุกครั้ง 
      ๕.๖.๖  หากคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธมีมติใหแกไขดุษฎีนิพนธ ไมวากรณีใด ๆ  นิสิตตอง

แกไขดุษฎีนิพนธใหถูกตองตามมติและคําแนะนํานั้น  กอนท่ีจะนําดุษฎีนิพนธฉบับท่ีแกไขแลวสงบัณฑิตวิทยาลัย 
กรณีท่ีนิสิตไมสามารถสงดุษฎีนิพนธไดทันเวลา ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด จะตองดําเนินการยื่นขอขยายเวลา
การสงดุษฎีนิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ ภายใตใน
ระยะเวลา ๖ เดือน  ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธอาจสามารถใชดุลพินิจพิจารณาผอนผันเปนราย
กรณี   

      ๕.๖.๔  ใหคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธทําการประเมินผลดุษฎีนิพนธโดยกําหนดเปน ๔ 
ระดับ  ดังนี้ 

   ผลการศึกษา   ระดับ 
   ดีเยี่ยม  (Excellence)     A 
   ดี  (Good)     B+ 
   ผาน  (Passed)      B 
   ตก  (Failed)     F 
ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติ

เก่ียวกับดุษฎีนิพนธ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดท่ี ๖ ขอท่ี ๑๔ (ภาคผนวก ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

หมวดท่ี ๔  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

1. เปนวิศวกรสันติภาพท่ีสามารถฝกพัฒนาตนเอง
ใหมีสติตื่นรู รูเทาทันอารมณ และจิตใจ มีขันติท่ี
สามารถอดทนตอการเรียนรู ยอมเปดใจรับฟง
ผูอ่ืนดวยความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนท่ีมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีสันติภายใน ท่ีสะทอนความสุข สงบ 
เย็น พรอมเผชิญกับสภาพปญหาความขัดแยง 
และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปในยุคดิจิทัล ดวยความรู ตื่น และเบิกบาน           
2. เปนวิศวกรสันติภาพท่ีมีความรอบรู และเขาใจ
ศาสตรสันติศึกษาอยางลึกซ้ึง ท้ังแนวคิด ทฤษฎี 
และการปฏิบัติการเก่ียวกับความขัดแยง สงคราม
ความรุนแรง สันติวิธี และสันติภาพ สามารถ
บูรณาการศาสตรตางๆ กับสันติศึกษา เพ่ือสราง
สันตินวัตกรรมผานงานวิจัยเชิงปฏิบัติการซ่ึงเอ้ือ
ตอการเสริมสรางสันติภาพอยางยั่งยืนในชุมชน
และสังคม  
3.  เปนวิศวกรสันติภาพนักปฏิบัติการ ท่ีมีทักษะ
ในการเปนผูนํากระบวนการสรางสันติภาพ และมี
ความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องมือเพ่ือสราง
แรงบันดาลใจใฝสันติ มีเทคนิคการสื่อสารเพ่ือ
สันติ สรางการมีสวนรวม การไกลเกลี่ยขอพิพาท 
การ เส ริ มสร า งความสั ม พันธ  และการจั ด
กระบวนการกลุมเ พ่ือปองกัน แกไขเยียวยา 
เสริมสรางสันติภาพ และรักษาสันติภาพใหเกิด
ความยั่งยืนในชุมชน และสังคม  
 

๑. จัดอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมของการเปนผูนํา
ดานการเปนผูนําดานสันติภาพ  ถอดบทเรียนจาก
บุคคลตนแบบ เหตุการณ เรื่องเลา ประวัติศาสตรท่ี
เก่ียวกับคุณลักษณะของผูนํา 

2. ฝกปฏิบัติมุงเนนใหเกิดภาวะผูนําและจิตวิญญาณท่ี
เสียสละ มีความรับผิดชอบตอสังคม  จัดกิจกรรมการ
พัฒนาสันติภายในตนและสงเสริมเปนผูนําพาสังคมให
เกิดสันติสุข  

3 .  พัฒนาและส ง เ สริ ม  ให เ กิ ดกา รตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญในการพัฒนาตนเองและสังคมใหเขาถึง
สันติภาพและสันติสุข ดวยกระบวนการเครื่องมือความรู
ดานสันติวิธีและพุทธสันติวิธีในพระพุทธศาสนา บูรณา
การกับศาสตรตางๆ  
4. จัดกระบวนการเรียนรู เปดโอกาสใหไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูและแบงปนประสบการณ กับผูบริหาร  ผูนํ า
นักพัฒนาท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศ  จาก
ตัวแทนเครือขายในนอกประเทศ ศูนยอบรมไกลเกลี่ย 
จากนักสันติวิธี  หนวยงานหรือองคกรดานสันติภาพ  
5.ใชรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนเปน

ศูนยกลางการเรียนรู ฝกใหนิสิตเนนการคิดวิเคราะห 
รับฟงผูอ่ืนดวยหัวใจกรุณาและเมตตา สามารถรับฟง
ความเห็นตางๆ  และมี อิสรภาพในการนําเสนอ
ความเห็นของตนเองดวยความเอ้ืออาทร  

6. ฝกฝนการพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยการใชเครื่องมือ
พัฒนาจิตเชิงพุทธบูรณาการ เพ่ือใหเกิดปญญา  มีการ
สอดแทรกเรื่องการแตงกายการเขาสังคม การมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการ
ทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนในระหวางการเรียนรู ท้ังทาง
ภาคทฤษฎีและการทําการวิจัย 

7.จัดใหผูเรียนไดเรียนรูประสบการณจากการทําผาน
โครงการวิจัยตางๆ ในรายวิชาท่ีสนใจและจัดหา



๓๓ 

ผูเชี่ยวชาญงานวิจัยดานนั้นๆ มาแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณจากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

8.จัดทําโครงการใหนิสิตมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 
ชุมชน โดยนําองคความรูดานสันติภาพไปบูรณาการใช
ในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสรางสาธารณประโยชนในการ
พัฒนาสังคม 

9.จัดอบรมฝกการเขียนงานวิจัยและบทความท่ีสามารถ
ถายทอดองคความรูไดอยางสรางสรรคและมีคุณภาพ
ตามหลักวิชาการ  

10.สนับสนุนใหนิสิตพัฒนาตนในการนําเสนอผลงาน
ผานเวทีวิชาการ งานสัมมนาวิชาการ มีทักษะในการ
พูดและการนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ 

 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
     ๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 

                  ๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
                     ๑. มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพ่ือการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซอน
อยางผูรูในบริบทของศาสตรทางดานสันติศึกษา 
                     ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจบนฐาน ความรู ทางดาน
สันติภาพในการจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
                     ๓. มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ี  
ทํางาน และชุมชนท่ีตนเก่ียวของ 
                     ๔. มีความสามารถในการเปนแบบอยางท่ีดีงามของผูอ่ืน  
                ๒.๑.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
        เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 
         ๑. ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
ในการปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย  
         ๒. การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ท้ังในดานการดํารงชีวิต
อยูในสังคม และในการวิจัย 
   ๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
        มีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ท้ังระหวางกําลังศึกษา และภายหลัง
สําเร็จการศึกษา ดวยวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม การใชแบบสอบถาม แบบ
ประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ดาน ดังนี้ 



๓๔ 

                     ๑. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน การทํางานเสร็จและ
สงงานตามกําหนด 
                     ๒. ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนทีม การทํางานวิจัย และการเขารวม
กิจกรรมในการใชองคความรูทางการศึกษาทําประโยชนตอสังคม 
                     ๓. ประเมินจากความซ่ือสัตย และจรรยาบรรณในการสอบ 
                     ๔. ผูเรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย โดยใชแบบประเมินและ แบบ
วัดผล 
                     ๕. ภายหลังสําเร็จการศึกษา ใหดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใชดุษฎีบัณฑิต และ
ประเมินจากผูปกครองของดุษฎีบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม 
 

  ๒.๒  ดานความรู  
   ๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู 
      ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีเปนแกนของสาขาวิชา
สันติศึกษา 
      ๒. มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาขอสรุปของปรากฏการณใน
สาขาวิชาสันติศึกษา 
      ๓. ความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
      ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาท่ีกอใหเกิดคุณคาตอ
สังคม    
   ๒.๒.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
      ๑.จัดการเรียนรูโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง และมุงเนนใหนิสิตมีความรู ความเขาใจศาสตรใน
เชิงลึกผสมผสานใหนําไปสูวิธีการดําเนินการท่ีเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใชวิธีการเรียนการสอนท่ีเนน
หลักการทางทฤษฎี และการประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง   เปนรูปแบบการเรียนรูท่ีกระตุนให
เกิดการคิด วิเคราะห และตัดสินใจดวยตนเอง เชนใหมีการนําเสนองาน การรวมแสดงความคิดเห็น การตอบ
คําถาม เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาคิดเปนและมีนิสัยใฝรู 
      ๒. การจัดการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรูโดยไมยึดติดกับการรับขอมูล
จากผูสอนเพียงวิธีเดียว 
      ๓. การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
      ๔. เรียนรูจากสถานการณจริง มีการเรียนรูท้ังในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
      ๕. การทําวิจัยท้ังในรายวิชาท่ีเก่ียวของและวิทยานิพนธ 
      ๖. การเรียนรูท่ีเนนการนําความรูไปประยุกตใชในการทําประโยชนตอชุมชน ทองถ่ินและใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 
 
 
 



๓๕ 

   ๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
                ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ใหครอบคลุมในทุกดาน ดวย
วิธีการดังตอไปนี้ 
   ๑. การทดสอบยอย 
   ๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค 
   ๓. วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานเปนทีม 
   ๔. การนําเสนอผลงาน 
   ๕. การนําความรูไปประยกุตใชประโยชน 
   ๖. การสอบประมวลความรู 
   ๗. การสอบวัดคุณสมบัติ 
    ๘. การสอบวิทยานิพนธ 
 
  ๒.๓ ดานทักษะทางปญญา 

   ๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
       ๑. สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการ
วิเคราะหประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค 
       ๒. สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการพัฒนาแนวทางการแกไขปญหา
ดวยวิธีการใหมๆท่ีเกิดข้ึนจากสันติวิธี 
       ๓. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆ ท่ี
สรางสรรครวมไปถึงการบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาสันติศึกษาท่ีศึกษาใน
ข้ันสูง 
                    ๔. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับ  การ
พัฒนาองคความรูทางดานสันติศึกษา ใหมๆ จนกลายเปนขอเสนอเพ่ือการนําไปสูการปฏิบัติตอไป 

   ๒.๓.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                     เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 
                    ๑. ฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา 
                    ๒. เนนการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง  
                    ๓. เนนการเรียนรูท่ีสามารถประยุกตใชกับสถานการณจริงโดยใชปญหาเปนตัวกระตุน                  
ใหเกิดการเรียนรู 
   ๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
           ประเมินทักษะทางปญญาดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
    ๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแกไขปญหา 
   ๒. วัดผลการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

๓. การนําเสนอผลงาน 
   ๔. การอธิบาย การตอบคําถาม การโตตอบสื่อสารกับผูอ่ืน 



๓๖ 

  ๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    ๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                    ๑. มีความสามารถสูงในการใชความรูทางดานสันติศึกษา เพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางดาน
วิชาการไดอยางลึกซ้ึงและแหลมคม 
                    ๒. มีความสามารถในการใชความรูทางดานสันติศึกษา เพ่ือการวางแผน วิเคราะหและ
แกปญหาท่ีซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                    ๓. มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค 
                    ๔. มีความสามารถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสังคมท่ี
ซับซอน 

   ๒.๔.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
และ ความรับผิดชอบ 
                     เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 
                     ๑. การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเนนการเรียนการสอนท่ีมีการปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางผูเรียน
และผูสอน 
                     ๒. ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม การแสดงออกถึงภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดี การ
มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย 
                     ๓. ฝกฝนการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
                     ๔. ฝกฝนการวางตัวท่ีเหมาะสมตอกาลเทศะ 
                     ๕. ฝกฝนการประสานงานกับผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 

    ๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ   
                     ประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
                     ๑. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ดาน ระหวางกิจกรรมการเรียน  
การสอน เชน พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู และพัฒนาตนเอง 
                     ๒. สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผูนําและผูตามท่ีดี ความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 
                     ๓. สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอ 
ผลงานการทํางานวิจัย และการรวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 

  ๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                    ๑. สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควา
ปญหาเชื่อมโยงประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ
โดยเฉพาะทางดานสันติศึกษาในเชิงลึกไดเปนอยางดี 



๓๗ 

                    ๒. สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด   การ
อานการฟง การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึง
ชุมชนท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 
                    ๓.  สามารถใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ                    
หรือโครงการคนควาท่ีสําคัญ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทาง
วิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
    ๒.๕.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 
                    ๑. จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาใหนิสิต โดยนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียนโดยไมนับ หนวย
กิต ท้ังนี้เพ่ือใหนิสิตไดฝกทักษะท้ังดานการวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
คนควาและนําเสนองานท้ังเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
                    ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร และการ
นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีท้ังดวยตนเองและรวมกับผูอ่ืน การอภิปราย 
                    ๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการวิเคราะหปญหาจริงในการเรียนรู และการทํางานวิจัย 

    ๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     ประเมินทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวย
วิธีการดังตอไปนี้ 
                     ๑. การทดสอบความรูและเทคนิคการวิเคราะหและแกปญหาในสถานการณจําลองเสมือน
จริง 
                     ๒. การทํางานวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 
 

๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
mapping) 
             แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูในดานใดบาง (สัมพันธกับการ
พัฒนาผลการเรียนรูแตละดานตามขอ ๒) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยท่ีผล
การเรียนรูแตละขอของดานตางๆ ในตารางมีความหมายดังตอไปนี้ 
   ๓.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 
              ๑. มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพ่ือการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซอนอยาง
ผูรูในบริบทของศาสตรทางดานสันติศึกษา 
              ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางสันติศึกษา
ในการจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
              ๓. มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทํางานและ
ชุมชนท่ีตนเก่ียวของ 



๓๘ 

              ๔. มีความสามารถในการเปนแบบอยางท่ีดีงามของผูอ่ืน 

   ๓.๒  ดานความรู 
               ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีเปนแกนของสาขาวิชาสันติ
ศึกษา 
               ๒. มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาขอสรุปของปรากฏการณใน
สาขาวิชาสันติศึกษา        
               ๓. ความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการท่ีเปลี่ยนแปลงไป                
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
               ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาท่ีกอใหเกิดคุณคา              
ตอสังคม 
   ๓.๓  ดานทักษะทางปญญา 
              ๑. สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะห
ประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค 
              ๒. สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวย
วิธีการใหมๆท่ีเกิดข้ึนจากสันติวิธี 
              ๓. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆท่ีสรางสรรครวม
ไปถึงการบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาสันติศึกษาท่ีศึกษาในข้ันสูง 
              ๔. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองค
ความรูทางดานสันติศึกษาใหมๆ จนกลายเปนขอเสนอเพ่ือการนําไปสูการปฏิบัติตอไป 

     ๓.๔  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
              ๑. มีความสามารถสูงในการใชความรูทางดานสันติศึกษา  เพ่ือการแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการไดอยางลึกซ้ึงและแหลมคม 
              ๒. มีความสามารถในการใชความรูทางดานสันติศึกษาเพ่ือการวางแผน วิเคราะหและแกปญหาท่ี
ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
              ๓. มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค 
              ๔. มีความสามารถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสังคมท่ี
ซับซอน 

    ๓.๕  ดานทักษะการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ๑. สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา
เชื่อมโยงประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆโดยเฉพาะ
ทางดานสันติศึกษาในเชิงลึกไดเปนอยางดี 
              ๒. สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอาน
การฟง การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึง
ชุมชนท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 



๓๙ 

              ๓. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ หรือโครง การ
คนควาท่ีสําคัญ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและวิชาชีพ
ไดอยางเหมาะสม 

 
 
 
 



๔๐ 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

๑.ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ดานความรู ๓. ดานทักษะทาง
ปญญา 

๔. ดานทักษะความ 
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ดานทักษะ
การวิเคราะห 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

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

หลักสูตรแบบ  ๑.๑                    

1) หมวดวิชาบังคับ:  ไมนับหนวยกิต  3 รายวิชา จํานวน (9)  หนวยกิต                    

๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติศึกษา                    

๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ                    

๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธวีิจัยชัน้สูงเพ่ือสันติภาพ                    

๒) หมวดวิชาเอก : ไมนับหนวยกิต  ๒ รายวิชา   จํานวน (๖) หนวยกิต                     

๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                    

๘๑๑ 416  สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ                    

3) ดุษฎนีิพนธ                            จํานวน 48 หนวยกิต                    

๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ                    

 



๔๑ 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

๑.ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ดานความรู ๓. ดานทักษะทาง
ปญญา 

๔. ดานทักษะความ 
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ดานทักษะ
การวิเคราะห 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

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

หลักสูตรแบบ  ๑.2                    

1) หมวดวิชาบังคับ:  ไมนับหนวยกิต  3 รายวิชา จํานวน (9)  หนวยกิต                    

๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติศึกษา                    

๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ                    

๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธวีิจัยชัน้สูงเพ่ือสันติภาพ                    

๒) หมวดวิชาเอก : ไมนับหนวยกิต  ๒ รายวิชา   จํานวน (๖) หนวยกิต                     

๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                    

๘๑๑ 416  สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ                    

3) ดุษฎนีิพนธ                            จํานวน 72 หนวยกิต                    

๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ                    

 



๔๒ 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

๑.ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ดานความรู ๓. ดานทักษะทาง
ปญญา 

๔. ดานทักษะความ 
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ดานทักษะ
การวิเคราะห 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

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

หลักสูตรแบบ  ๒.๑                    

๑) หมวดวิชาบังคับ: นับหนวยกิต   ๒ รายวิชา  จํานวน ๖  หนวยกิต                    

๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติศึกษา                    

๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ                    

๒) หมวดวิชาบังคับ:ไมนับหนวยกิต 3 รายวิชา  จํานวน (9) หนวยกิต                    

๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยชัน้สูงเพ่ือสันติภาพ                         

๘๑๑ ๒๐๘  กระบวนการเสริมสรางสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธ ี                    

๘๑๑ ๓๐๙  ปฏิบตัิการเสริมสรางสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธ ี                    

3) หมวดวิชาเอก: นับหนวยกิต ๒ รายวิชา  จํานวน ๖ หนวยกิต                    

๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                    

๘๑๑ 416  สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ                    



๔๓ 

4) หมวดวิชาเลือก: ไมนับหนวยกิต  ๒ รายวิชา  จํานวน (๖) หนวยกิต                    

๘๑๑ ๒๐๗  พระพุทธศาสนากับการเสริมสรางสังคมสันติสุข                      

๘๑๑ ๓๐๕  พุทธธรรมเพ่ือสันติภาพ                    

๘๑๑ ๔๑๐  สันติภาวนาเสวนา                    

๘๑๑ ๔๑๑  สัมมนาสันติภาพกับความยุติธรรมทางสังคม                     

๘๑๑ ๔๑๒  กระบวนการไกลเกลี่ยเพ่ือเสริมสรางสังคมสันติสุข                    

๘๑๑ ๔๑๓  สัมมนาสันติภาพกับสิทธิมนุษยชน                    

๘๑๑ ๔๑๔  สันติวัฒนธรรม                         

811 417  พระพุทธศาสนากับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน                    

5) ดุษฎนีิพนธ    จํานวน ๓๖ หนวยกิต                    

๘๐๐ 2๐๐   ดุษฎีนิพนธ                    

 
  
 
 
 
 



๔๔ 

หมวดท่ี ๕  หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

๕.๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๑  (ฉบับท่ี ๓) แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไวดังนี้ 
 

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

 
 ๕.๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

การกําหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู เกิดข้ึนเพ่ือแสดงหลักฐานยืนยันหรือ
สนับสนุนวานิสิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดาน เปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขาวิชาสันติศึกษา เปนอยางนอย 

๕.๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบในทุกรายวิชา ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การทําดุษฎีนิพนธ 

จะตองสอดคลองกับกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูโดยใหเปนความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนในการ
ออกขอสอบหรือกําหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธกับการประเมิน
ขอสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
และ/หรือ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท้ังจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย และ
การประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง สวนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสาขาวิชาการพัฒนาสังคมเอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบประกันคุณภาพ
ภายในระดับสถาบัน เพ่ือดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

๕.๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา เนนการทําวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพ โดยทําการวิจัยอยางตอเนื่อง แลวนําผลท่ีไดมาเปนขอมูลในการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวขอการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปนี้ 

  ๕.๒.๒.๑ ภาวะการไดงานทําของดุษฎีบัณฑิตประเมินจากการไดงานทําตรงตามสาขาหรือใน
สาขาท่ีเก่ียวของ และระยะเวลาในการหางาน โดยทําการประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแตละรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 

  ๕.๒.๒.๒ ตําแหนงงานและความกาวหนาในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
  ๕.๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ตอความรูความสามารถท่ีไดเรียนรูจากหลักสูตร ท่ี

ใชในการประกอบอาชีพพรอมกับเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

  ๕.๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิตหรือนายจาง พรอมกับเปดโอกาสใหมี
ขอเสนอแนะตอสิ่งท่ีคาดหวังหรือตองการจากหลักสูตรในการนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  



๔๕ 

  ๕.๒.๒.๕ ความเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู องคความรู และ
การปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางการศึกษา และสังคมในปจจุบันมากยิ่งข้ึน 

   ๕.๒.๒.๖ ผลงานของนิสิตดุษฎีบัณฑิตท่ีสามารถวัดเปนรูปธรรมได เชน 
   -   จํานวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพร 
   -   จํานวนสิทธิบัตร 
   -   จํานวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 

    -   จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนเพ่ือสังคม 
 
๕.๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
   แบบ ๑.๑  และ แบบ 1.2 
   ๑) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ใน ๓ หมวดวิชา         
คือ   ๑) หมวดวิชาวาดวยทฤษฎี  ๒) หมวดวิชาวาดวยการวิจัย  และ  ๓) หมวดวิชาวาดวยการประยุกต       
เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําดุษฎีนิพนธ เสนอสอบปองกันดุษฎีนิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย
โดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
                     ๒) ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยาง
นอย ๒ เรื่อง 
   ๓) ตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  หรือ สอบผาน MCU-GET 
หรือ ผานการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005 และ MCU 006 จัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   4) นิสิตตองเลือกสอบภาษาตางประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี, ภาษาสันสกฤต, 
ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุน, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวตางประเทศท่ีจบการศึกษาระดับปริญญา
โทจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ     
  5) นิสิตตองปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานรวมสะสมจํานวน 45 วัน ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด (ภาคผนวก ข)  จึงจะมีสิทธิ์ขออนุมัติสําเร็จการศึกษาได 
      
   แบบ ๒.๑ 
  ๑) ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 
                  ๒) สอบผานการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ใน ๓ หมวดวิชา  คือ                         
๑) หมวดวิชาวาดวยทฤษฎ ี ๒) หมวดวิชาวาดวยการวิจัย  และ  ๓) หมวดวิชาวาดวยการประยุกต เพ่ือเปน
ผูมีสิทธิขอทําดุษฎีนิพนธ เสนอดุษฎีนิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการ  



๔๖ 

ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และตองเปน
ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได  
  ๓) ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  ๑  เรื่อง  
  4) ตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  หรือ สอบผาน MCU-GET 
หรือ ผานการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005 และ MCU 006 จัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  5) นิสิตตองเลือกสอบภาษาตางประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี, ภาษาสันสกฤต, 
ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุน, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวตางประเทศท่ีจบการศึกษาระดับปริญญา
โทจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ     
  6) นิสิตตองปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานรวมสะสมจํานวน 45 วัน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(ภาคผนวก ข)  จึงจะมีสิทธิ์ขออนุมัติสําเร็จการศึกษาได 
 

 

หมวดท่ี ๖  การพัฒนาคณาจารย 
 

๖.๑ การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะและ
หลักสูตรท่ีสอน โดยสาระประกอบดวย 

-  บทบาทหนาท่ีของอาจารยในพันธกิจของสถาบัน 
-  สิทธิผลประโยชนของอาจารยและกฎระเบียบตางๆ 
-  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ของสาขาวิชาฯ และมีอาจารยอาวุโสเปน

อาจารยพ่ีเลี้ยง โดยมีหนาท่ีใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาเพ่ือเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยใน
สาขาฯ มีการนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ท่ีตองสอนและมีการประเมินและติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 

 
๖.๒ การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
       ๖.๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
                        - สงเสริมใหอาจารยไดเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
                        - สงเสริมใหอาจารยไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการ
เรียนการสอนระหวางอาจารยในหลักสตูร หรือการทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการ
ประชุมวิชาการท่ีมีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 
 
 



๔๗ 

                ๖.๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  
                        - สงเสริมใหอาจารยไดมีการเพ่ิมพูนความรู สรางสมประสบการณในงานท่ีเก่ียวของกับ
สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ เพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องท้ังอาจารยเกาและอาจารยใหม โดย
การสนับสนุนการฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังใน
ประเทศ และตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในวิชาชีพ 
                        - สงเสริมใหอาจารยไดมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาความรูและคุณธรรม 
                      - สงเสริมใหอาจารยพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการ และสงเสริมการทําวิจัยท่ีสรางองคความรูใหมเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอน
และเสริมสรางใหอาจารยมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 

หมวดท่ี ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๗.๑ การกํากับมาตรฐาน 
            การบริหารจัดการหลักสูตรจัดใหดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. ตาม
รายละเอียดตอไปนี้ 
             - จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน ๓ ทาน ซ่ึงมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําหนาท่ีใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีหนาท่ีในการเปน
อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธและ/หรืออาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอน 
            - จัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึงมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา มีหนาท่ีในการเปนอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธและ/หรือ
อาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอน 
            - มีการควบคุมภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘      
            - ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรืออยาง
นอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
            - จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุกๆ ๕ ป 
 
 
 



๔๘ 

๗.๒ บัณฑิต 
              - มีการการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตใหเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
              - มีการพัฒนาและสงเสริม ควบคุมและติดตามใหผลงานนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 
๗.๓ นิสิต 
             - มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติและจัดใหมีการวัดผล
ประเมินผลเพ่ือติดตามและนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยกําหนดคุณสมบัติของ
นิสิตใหสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑในการคัดเลือกมีความโปรงใส ชัดเจน                 
มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตท่ีมีความพรอมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
            - สําหรับนิสิตท่ีมี คุณสมบัติ ไมครบถวนตามเกณฑ ท่ี กําหนดในการประกาศรับ หลักสูตร                 
มีกระบวนการในการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตกอนเขาศึกษา อยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติและมี
การประเมินผลติดตามเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไขกระบวนการเตรียมความพรอมใหนิสิตกอนเขาการศึกษา
หรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันต่ํา เพ่ือใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จ
การศึกษา 
            - มีกระบวนการในการสงเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ                 
มีกลไกท่ีนําไปสูการปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรูในรูปแบบตางๆ ท้ังกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีดีมี
จิตสํานึกสาธารณะ  
            - มีกระบวนการในการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการ
ปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนด 
            - มีการรักษาอัตราความคงอยู อัตราความสําเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตตอการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต เพ่ือนํามา
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
 
๗.๔ คณาจารย 
              - มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย  โดยการรับอาจารยใหมตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาสันติศึกษาหรือสาขาท่ีสัมพันธหรือเ ก่ียวของ โดยมีระบบ                   
มีกลไกท่ีนําไปสูการปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา ในการรับอาจารยใหมใหสอดคลองกับ
สภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกท่ีเหมาะสมและโปรงใส 
            - มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย อยางมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสูการปฏิบัติและ
ประเมินผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑ



๔๙ 

มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ 
และประสบการณ มีระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารอาจารยประจําหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปรงใสชัดเจน 
            - มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยการกําหนดแผนการลงทุน งบประมาณและทรัพยากร
และกิจกรรมการดําเนินงาน เพ่ือกํากับติดตามคุณภาพของอาจารยอยางมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสูการปฏิบัติ
และติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารยสนับสนุน
การเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย  และมีการรักษาอัตราการคงอยูของอาจารย โดยการกํากับ
ควบคุมใหอัตราอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนิสิตท่ีรับเขาในหลักสูตร โดยจัดใหมีการประเมินผล
ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร 
 
๗.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
            - มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกํากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อยางมีระบบ มีกลไกท่ี
นําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดทํารายวิชาตางๆ ให
มีเนื้อหาท่ีทันสมัย มีความกาวหนากาวทันวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปด
รายวิชาตางๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือก ท่ีเนนนิสิตเปนสําคัญ สามารถตอบสนองความตองการของนิสิต
และตลาดแรงงาน  
            - มีกระบวนการในการควบคุมกํากับมาตรฐานของหัวขอวิทยานิพนธท่ีเนนความสามารถในการใช
การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  
            - มีกระบวนการในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อยางมีระบบ มี
กลไกในการนําไปสูการปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณากําหนดผูสอน
ในแตละรายวิชาท่ีมีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน   
            - มีการกําหนดเกณฑในการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีมีความเหมาะสมกับหัวขอ
วิทยานิพนธ และมีกระบวนการในการติดตามกํากับควบคุมการใหความชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธ 
ตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจน
สําเร็จการศึกษา 
            - มีกระบวนการในประเมินผู เรียนท่ีมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสูการปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต การกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร และมีการวางระบบการเมินวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพ  
            - มีการวัดผลและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 
 
 
 



๕๐ 

๗.๖ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
            - มีกระบวนการในการจัดการความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสูการ
ปฏบิัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย ความ
พรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอ่ืนๆ ท่ีสงเสริมสนับสนุนใหนิสิตสามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและมีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
 
๗.๗ ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indication) 
            มีการวางแผนติดตาม ควบคุมใหผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดี
ตอเนื่อง ๒ ปการศึกษา เพ่ือติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการ
ดําเนินการงานตามขอ ๑-๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ ปท่ี ๔ 

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

 
 

 
 

 
 

 
 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา 

 
 

 
 

 
 

 
 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

 
 

 
 

 
 

 
 

๔. จัดทํา รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน 
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กําหนดใน มคอ.๓ & ๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปด
สอนในแตละปการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน  
มคอ.๗ ปท่ีแลว 

  
 

 
 

 
 

๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 

 
 

 
 

 
 



๕๑ 

๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 

 
 

 
 

 
 

 
 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/ดุษฎีบัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

    

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิตท่ีมีตอดุษฎีบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    

 
 

หมวดท่ี ๘  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
๘.๑ การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

    ๘.๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน 
  กระบวนการท่ีใชในการประเมินและปรับปรุงยทุธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอ วามีความเขาใจหรือไม 
โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบจากนิสิต การตอบ
คําถามของนิสิตในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนได
วา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธี
สอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาท่ี
ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหนิสิตไดมีการ
ประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดานท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย
วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 
๘.๒ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ดําเนินการดวยรูปแบบตางๆ อาทิ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณเชิงลึก ท่ีออกแบบอยางเปนระบบตามมาตรฐานวิชาการ เพ่ือสอบถามและสัมภาษณในประเด็นท่ี
เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของดุษฎีบัณฑิตจากกลุมเปาหมายดังนี้  

๘.๒.๑ นิสิตปสุดทาย/ดุษฎีบัณฑิตใหม  
๘.๒.๒ นายจาง/ผูบังคับบัญชา  
๘.๒.๓ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
 
 
 
 



๕๒ 

๘.๓ การประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดในรายละเอียดหลักสูตร 
  ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยาง
นอย ๓ คน ซ่ึงตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
 
๘.๔ การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
   จากการรวบรวมขอมูลการประเมินท้ังหมด จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังใน

ภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชา
นั้นๆ ไดทันที ซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําใหตลอดเวลาท่ีพบปญหา 
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก ๕ ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชดุษฎบีัณฑิตอยูเสมอ 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 

 
 
 
 

 



๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คําอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสันติศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสันติศึกษา 

 

1. หมวดวิชาบังคับ   
  1.๑) หมวดวิชาบังคับ: นับหนวยกิต   ๒ รายวิชา   จํานวน ๖ หนวยกิต 
๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสันติศึกษา*                                         ๓ (๓-๐-๖) 
811 101 Concepts and Theories on Peace Studies*  3 (3-0-6)  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และปรากกฎการณเก่ียวกับความขัดแยง สงครามความรุนแรง สันติวิธี  
และสันติภาพ  ความหมาย ประเภท ลักษณะ สาเหตุ ปจจัยเง่ือนไข ผลกระทบ วิธีการปองกัน การแกไขความ
ขัดแยงและความรุนแรง   การเสริมสรางพัฒนา และการรักษาสันติภาพ  ถอดบทเรียนจากแนวคิดและ
เหตุการณประวัติศาสตรของบุคคล ชุมชน องคกร สถาบัน และสังคมท่ีเก่ียวกับความขัดแยง รุนแรง สันติวิธี  
และสันติภาพ ท้ังตะวันออก ตะวันตก และพุทธสันติวิธี   
 Concepts, theories, and phenomena related to conflict, war, violence, peaceful 
means, and peace. Definitions, types, characteristics, causes, factors, conditions, impacts, 
conflict prevention, conflict resolution, resolution on violence. Development enhancing and 
peacekeeping. Synthesizing lessons from concepts and historical events of individuals, 
communities, organizations, institutes, and societies related to conflict, violence, peaceful 
means, and peace from eastern and western perspectives as well as Buddhist peaceful 
means. 
 
๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ*  ๓ (1-6-2)      
811 202 Leadership and Skills in Peace Building* 3 (1-6-2)  
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําแหงการสรางสันติ หลักการ กระบวนการ วิธีการ และ
อุดมการณของผูนําสันติภาพท้ังตะวันตก  ตะวันออก และในพระพุทธศาสนา  ทักษะผูนําแหงกระบวนกร 
ทักษะสื่อสาร ทักษะฝกปฏิบัติการฟง ทักษะการเปนวิทยากร ทักษะการเปนผูอํานวยการ  ทักษะการอยู
รวมกับสังคม ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดสรางสรรค  ผูนําทางจิตวิญญาณ  วิชาและจรณะของผูนํา  
วิสัยทัศนของผูนํา  ทักษะการสรางความสัมพันธ   การถอดบทเรียนผูนําบุคคลสําคัญ  ทักษะการออกแบบ
และการใชเครื่องมือในการสรางสันติภาพและการจัดการความขัดแยง    
  Concepts and theories of leadership in peace building. Principles, processes, 
methods, and ideologies of peace leaders in the West, East and Buddhism. Facilitative 
leadership skills, communication skills, listening skills, coaching skills,  facilitation skills, skills 
for coexistence in society, critical thinking skills, creative thinking skills, spiritual leader, 
knowledge and conduct of the leader, vision of the leader, relationship building skills, 
synthesizing lessons through important leaders, designing skills, and the use of tools for 
peace building and conflict management. 



๕๖ 

  1.๒) หมวดวิชาบังคับ: ไมนับหนวยกิต 3 รายวิชา        จํานวน (9) หนวยกิต 
๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูงวาเพ่ือสันติภาพ*                                      (๓) (3-2-4)             
811 104 Advanced Research Methodology for Peace*       (3) (3-2-4) 

   ศึกษาระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยชั้นสูงเพ่ือการสรางสันติภาพ  มุงเนนการวิจัยแบบผสาน
วิธี แบบเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการลงพ้ืนท่ี การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม  การวิจัยเชิงนโยบาย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง  การวิจัยเพ่ือรับใชสังคม การวิจัยสรางองค
ความรูใหม   

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

 
๘๑๑ ๒๐๘   กระบวนการเสริมสรางสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี         (๓) (๑-๘-๐) 
811 208 Process for Peace Building in Society by Buddhist Peaceful Means(3)(1-8-0) 
    ศึกษากระบวนการในการเสริมสรางสังคมสันติสุข  หลักการ วิธีการ ข้ันตอน กระบวนการ 
เครื่องมือเพ่ือการปองกัน  แกไขเยียวยา เสริมสรางและรักษาสันติภาพ  เชน การฝกอบรม การไกลเกลี่ย การ
สรางการมีสวนรวม  การรับฟงปญหา  การแกไขปญหาโดยพุทธสันติวิธี  การสรางเวทีการแลกเปลี่ยน การ
สารเสวนา สันติสนทนา การทํางานเปนทีม การเปนกระบวนการและกระบวนกร การสรางพ้ืนท่ีความ
ปลอดภัย การสรางความไววางใจ  การมองอนาคต  การสรางความสามัคคี โครงการเสริมสรางสังคมสันติสุข  
การสรางเครือขาย 
  Processes, principles, and methods for enhancing a peaceful society. Tools for 
prevention, resolving and curing, enhancing and keeping peace i.e. training, mediation, 
creating participation, listening to problems, problem-solving by Buddhist peaceful means, 
creating sharing platform, dialogue, peace talks, teamwork, facilitation process, creating a 
safe space, trust-building, building harmony, project on enhancing a peaceful society, and 
network building.  
 
๘๑๑ ๓๐๙   ปฏิบัติการเสริมสรางสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี            (๓) (๐-๙-๐) 
811 309 Practice for Peace Building in Society by Buddhist Peaceful Means(3)(0-9-0) 

       จัดทําโครงการเพ่ือการปองกัน แกไข เยียวยาความขัดแยง และพัฒนาสงเสริมวิถีสันติภาพสู
ชุมชน  ในลักษณะการปฏิบัติแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ี  วิเคราะหประเด็นเหตุการณ  สถานการณปญหาความ
ขัดแยง ออกแบบเครื่องมือเพ่ือเสริมสรางชุมชนและสังคมสันติสุขโดยนําหลักพุทธสันติวิธีมาเปนกรอบใน
การศึกษาและพัฒนา การกระตุนใหเกิดจิตอาสาในการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติการจริงเพ่ือปองกัน แกไขเยียวยาความ
ขัดแยง และเสริมสรางพรอมท้ังรักษาสันติภาพใหเกิดสันติสุขในชุมชนและสังคม โดยการใชธรรมวิจัยเปนฐาน
สรางสันตินวัตกรรม 



๕๗ 

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

 

2) หมวดวิชาเอก : นับหนวยกิต  ๒  รายวิชา     จํานวน ๖ หนวยกิต 
๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี*     ๓ (๓-๐-๖)             
811 103    Buddhist Peaceful Means*           3 (3-0-6) 

     ศึกษาหลักการ แนวคิด วิธีการท่ีสะทอนอัตลักษณพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนวิถีปฏิบัติของ
พระพุทธเจา พระสาวก อุบาสก และอุบาสิกาท่ีเปนตนแบบแหงสันติภาพ  แนวทางการสรางสันติวิธีและ
สันติภาพตอมนุษยและสังคม   รูปแบบ กระบวนการ ข้ันตอนของพุทธสันติวิธี  เชน   อธิกรณสมถะ การสราง
บารมี  หลักอหิงสา การไกลเกลี่ย หลักธรรมะสําคัญท่ีเก่ียวของ  เปนตน การจัดการความขัดแยงผาน
เหตุการณพุทธประวัติ สถานท่ีสําคัญ  พหุวัฒนธรรม ระบบชนชั้นวรรณะ และบุคคลท่ีนําเครื่องมือพุทธสันติ
วิธีไปใชเพ่ือเสริมสรางสังคมสันติสุข 
 Principles, concepts, and methods reflecting the identity of Buddhism. 
Synthesizing lessons acquired from the way of practice of the Buddha, disciples, laymen, 
and laywomen who are the role model of peace. Guidelines for peaceful means and peace 
building upon humans and society. Models and processes of Buddhist peaceful means i.e. 
Settlement of Legal Processes (Adhikaraṇasamatha), Perfection (Pāramī), Non-violence 
(Ahiṁsā), Mediation, and relevant Buddhist doctrines, etc. Conflict management through the 
life of the Buddha, Buddhist events and important places, multiculturalism, caste system, 
and persons who employ Buddhist peaceful means to enhance a peaceful society. 

 
๘๑๑ 416   สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ*  ๓ (1-7-1) 
811 416 Mindfulness for Peace Engineer* 3 (1-7-1) 
 ศึกษาคุณคาและความหมายของสติ ท้ังสติเชิงรุก และสติเชิงรับท่ีเอ้ือตอการพัฒนาสันติภาพ
ภายในของวิศวกรสันติภาพ การใชสติบําบัด ปฏิบัติการพัฒนาสติเพ่ือใหเกิดสันติภายใน การใชสติในชุมชน 
สังคม การเรียนรูท่ีมีสติและสมาธิเปนฐาน การใชสติเปนฐานในการเปนจิตอาสาเพ่ือดูแลเด็ก ผูสูงวัย ผู
เจ็บปวย การรักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม การประนีประนอมขอพิพาท การใชเทคโนโลยี รวมถึงผูนําในองคกร
ตางๆ เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุขอยางยั่งยืน 

 Values and definitions of mindfulness, both proactive and reactive mindfulness 
complying with the development of inner peace for peace engineers. The use of 



๕๘ 

mindfulness in therapy, mindfulness for inner peace, the use of mindfulness in community 
and society, mindfulness-based learning, concentration-based learning, the use of 
mindfulness as a base in volunteering to take care of children, the elderly and the sick, the 
use of mindfulness for environmental conservation, mindfulness in conciliation and 
mediation, mindfulness in the use of technology, including mindful leadership for 
coexistence in society peacefully and sustainably. 
 

3) หมวดวิชาเลือก : นับหนวยกิต  ๒ รายวิชา   จํานวน  ๖  หนวยกิต  
๘๑๑ ๒๐๗    พระพุทธศาสนากับการเสริมสรางสังคมสันติสุข             ๓ (๓-๐-๖) 
811 207 Buddhism and Peace Building in Society 3 (3-0-6) 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ และบทบาทของพระพุทธศาสนากับการนําไปประยุกตใช และการ    
บูรณาการหลักธรรมกับวิทยาการสมัยใหม  อัตลักษณ ความสําคัญของพระสงฆและองคกรสถาบันทาง
พระพุทธศาสนา เปนผูนําท้ังวิชาและจรณะในสังคมไทย และในระดับเวทีโลก   บทบาทในการพัฒนา
การศึกษา สังคมและสิ่งแวดลอม  การสงเสริม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามในสังคม   เชน บทบาท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ สมาคมสภาสากล
วันวิสาขบูชาโลก  และบทบาทปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัยสงฆท่ีสรางสันติสุขในสังคม  
  Concepts, principles, and roles of Buddhism and its application. The integration 
of Buddhist doctrines and modern science. Identity and importance of monks and Buddhist 
organizations/ institutes as the leaders in knowledge and conduct in Thai society and on the 
global stage. The roles in developing education, society, and environment as well as 
promoting and maintaining a good culture in the society i.e. the roles of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU), International Association of Buddhist 
Universities (IABU), International Council Day of Vesak (ICDV), including the roles of 
honorable persons of Sangha universities who build peace in society.  
 
๘๑๑ ๓๐๕  พุทธธรรมเพ่ือสันติภาพ                   (๓) (๓-๐-๖)   
811 305 Buddhadhamma for Peace (3) (3-0-6) 
  ศึกษาหลักธรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางสันติภาพในพระไตรปฎก  ท้ังในวินัยปฎก อภิธรรม
ปฎก พระสูตรตันตะปฎก และคัมภีรสําคัญทางพระพุทธศาสนา  หลักธรรมท่ีสัมพันธกับสันติภาพ  เหตุการณ 
คําสอน และวิธีการการประยุกตใชเพ่ือเปนเครื่องมือแกไข การปองกันความขัดแยง และการเสริมสราง
ศักยภาพมนุษยใหเขาถึงอิสรภาพทางกายภาพและจิตวิญญาณ    
   The Buddhist doctrines related to peace building in the Tipiṭaka (Vinaya Piṭaka, 
Abhidhamma Piṭaka, Sutta Piṭaka, and important Buddhist scriptures). The Buddhist doctrines, 
events, and teachings that are related to peace. The application methods as the tools for 



๕๙ 

resolving and preventing conflicts, including enhancing human potential to access physical 
and spiritual freedom. 
 
๘๑๑ ๔๑๐  สันติภาวนาเสวนา                                ๓ (1-7-1)   
811 410 Insight dialogue Meditation 3 (1-7-1) 
  แนวคิดรูปแบบการทําสานเสวนา  จิตวิทยาการสื่อสารเพ่ือสรางสันติภาพ การสรางความเขาใจ
และการรับฟงความรูลึกอยางมีสติ   การเรียนรูตนเองและผูอ่ืนผานสติภาวนา  เชื่อมประสานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  สังคมและสภาพแวดลอมใหเขาถึงสันติภาวะ  ศิลปะเพ่ือสันติภาพ ดนตรีเพ่ือสันติภาพ  การ
เปดใจเพ่ือฟนคืนดีความสัมพันธ การขอโทษและใหอภัยอยางจริงใจเพ่ือสันติภาพ รวมไปถึงการสานเสวนาไป
ใชในการปองกัน แกไขเยียวยา และสรางสันติภาพ เพ่ือเสริมสรางชีวิตและสังคมใหเกิดสันติสุข  
  Concepts and models of dialogue. Psychology in communication for peace 
building, building understanding and mindful listening. Learning of oneself and others 
through mindfulness meditation. Connecting and harmonizing the relationships between 
individuals, society, and the environment to access peace. Art and music for peace. Open-
mindedness for reconciling a relationship, sincere apologies and forgiveness for peace, 
including dialogue for preventing, resolving and curing, and building a peaceful life and 
society. 
 
๘๑๑ ๔๑๑    สัมมนาสันติภาพกับความยุติธรรมทางสังคม     ๓ (๓-๐-๖) 
811 411    Seminar on Peace and Social Justice 3 (3-0-6) 
  สัมมนาแนวคิดทฤษฏีและกระบวนการยุติธรรมทางสังคมท่ีสงเสริมการสรางสันติภาพ โดย
วิเคราะหผานประเด็นปญหา สถานการณทางสังคม การแกปญหาความขัดแยงความยุติธรรมในเชิงโครงสราง 
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความแตกตางทางคานิยมความเชื่อและวัฒนธรรม ดวยกระบวนการยุติธรรมท่ีสังคม
พึงปรารถนาและนําพาสันติสุขใหกับสังคม ท้ังนี้นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาและจัดทําโครง
รางรายงาน ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา 
  Seminar on concepts, theories, and processes of social justice that promote 
peace building by analyzing the social issues and situations. Problem-solving on structural 
conflicts and justice, social inequality, and differences in values, beliefs, and cultures 
through a desirable process of justice by society for creating peace upon society. Students 
are to identify issues related to the subject and provide a report outline, conduct the study, 
collect and analyze the data, and present the result of the study. 
 
 
 
 



๖๐ 

๘๑๑ ๔๑๒    กระบวนการไกลเกล่ียเพ่ือเสริมสรางสังคมสันติสุข                                   ๓ (1-7-1) 
811 412       Process of Mediation for  Peacebuilding in Society                      3 (1-7-1) 
  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี วิธีการ ฝกปฏิบัติ กระบวนการไกลเกลี่ยตามพระราชบัญญัติ
การไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒  ธรรมชาติของความขัดแยง การวิเคราะหความขัดแยง การไกลเกลี่ยขอ
พิพาท พระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท กฎหมายกลางในการไกลเกลี่ยขอพิพาท  การจัดกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท การจัดทาขอตกลงและบันทึกขอตกลงระงับขอพิพาท จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสารกับภาษา
กายกับการไกลเกลี่ย ทักษะเทคนิคในการเจราไกลเกลี่ยขอพิพาท เชน ทักษะการสื่อสารเชิงบวก ทักษะการ
พูดและฟงอยางตั้งใจ การตั้งคําถาม ภาษากายกับการไกลเกลี่ย การสรางความสัมพันธ และบรรยากาศในการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยสันติวิธี  คุณสมบัติ จริยธรรมของผูไกลเกลี่ย ปจจัยแหงความสําเร็จ ขอทาทาย 
อุปสรรคในการเจรจาไกลเกลี่ย การจัดการกับบุคคลท่ียากกับการเจรจาและ การจัดการอารมณของตนเอง   
ฝกปฏิบัติการไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพง ทางอาญา ประเด็นสาธารณะโดยใชสถานการณจําลอง รวมถึงศึกษา
เครื่องมือการไกลเกลี่ยตามแนวทางพุทธสันติวิธีเพ่ือเสริมสรางสังคมสันติสุข  
       Principles, theories, methods, practices and processes of mediation according 
to the Dispute Mediation Act B.E. 2562. Nature of conflicts, conflict analysis, dispute 
mediation, Dispute Mediation Act, dispute resolution laws, dispute mediation processes, 
agreements and memorandum of understanding for settlement of disputes, psychology for 
communication, and physical language and mediation. Skills and techniques in dispute 
mediation such as positive communication skills, attentively speaking and listening skills, etc. 
Making questions, relationship building, and atmosphere in dispute mediation by peaceful 
means. Qualifications and ethics of the mediator, success factors, challenges and obstacles 
in negotiation and mediation, dealing with people who are difficult to negotiate, and 
emotion management. Practice in both civil and criminal dispute mediation, public issues 
through simulation modeling including studying instruments for mediation based on the 
Buddhist peaceful means for enhancing a peaceful society. 
 
๘๑๑ ๔๑๓   สัมมนาสันติภาพกับสิทธิมนุษยชน                     ๓ (๓-๐-๖) 
811 413 Seminar on Peace and Human Rights  3 (3-0-6) 
  สัมมนาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการดานสิทธิและเสรีภาพ การเคารพ
ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนท่ีเก่ียวกับระบบโครงสราง เง่ือนไข กติกา 
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอตกลงตางๆ ทางสังคมท่ีเปนมาตรฐานและเปนท่ียอมรับในระดับสากล โดยศึกษาผาน
ประเด็นสถานการณในสังคมปจจุบัน รวมกันวิเคราะหหลักสิทธิและเสรีภาพท่ีพึงมีพึงไดของเพ่ือนมนุษย และ
เพ่ือสงเสริมพัฒนาแนวทางการอยูรวมกันอยางสันติในฐานะของความเปนมนุษย ท้ังนี้ นิสิตตองกําหนด
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาและจัดทําโครงรางรายงาน ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
และนําเสนอผลการศึกษา 



๖๑ 

  Seminar on concepts and theories of human rights and processes of rights and 
freedom. Respecting and honoring each other. Exchanging of knowledge and synthesizing 
lessons on structural systems, conditions, rules, laws, rules, regulations, various social 
contracts and agreements that are standard and accepted internationally by studying from 
the current social issues and situations. Analyzing the principles of rights and freedoms that 
fellow humans should have and promoting the development of peaceful coexistence. In 
this regard, students are to identify issues related to the subject and provide a report 
outline, conduct the study, collect and analyze the data, and present the result of the 
study. 
 
๘๑๑ ๔๑๔   สันติวัฒนธรรม                        ๓ (๓-๐-๖) 
811 414 Culture of Peace   3 (3-0-6) 
                 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการสรางสันติวัฒนธรรม 
ผานมุมมองและประสบการณการทํางานขององคการสหประชาชาติ องคการยูเนสโก ศาสนา และความเชื่อ
ตางๆ ท้ังตะวันตก และตะวันออก แลวสรางเปนรูปแบบจําลองในการสรางสันติวัฒนธรรม ท้ังในระดับบุคคล 
ชุมชน และสังคม เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
                Concepts and practices in creating the culture of peace through the 
perspectives and work experiences of the United Nations, UNESCO, religions, and both 
western and eastern beliefs. The roleplay simulation in creating the culture of peace at the 
individual, community, and social levels, in order to coexist peacefully in a multicultural 
society. 
 
811 417    พระพุทธศาสนากับเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน   ๓ (๓-๐-๖) 
811 417 Buddhism and Sustainable Development Goals  3 (3-0-6)  
  หลักการ แนวคิดพุทธวิธีเพ่ือการปองกัน แกไข เสริมสราง พัฒนาตอยอดสันติภาพ  บูรณาการ
กับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (SDGs) ท้ังมิติในดานสังคม  ดานสิ่งแวดลอม  
ดานเศรษฐกิจ  ดานสันติภาพ  และ ดานความรวมมือ  ศึกษาวิเคราะห ถอดบทเรียนกิจกรรม โครงการ บุคคล 
ชุมชน สังคมตนแบบ ท่ีไดนําหลักการแนวคิดไปสูการปฏิบัติ ท่ีสะทอนคุณคาและความสําคัญของเปาหมาย
การพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนดวยหลักสันติวิธีตอเพ่ือนมนุษยและสังคม 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

  The Buddhist principles and concepts for preventing, resolving, enhancing, and 
developing peace. As well as, integrating with the sustainable development goals (SDGs) of 
the United Nations in the dimensions of society, environment, economy, peace, and 
cooperation. Studying, analyzing, and synthesizing lessons acquired from activities, projects, 
individuals, community, model society from implementing the concepts and reflecting the 
values and importance of SDGs through the peaceful means towards fellow humans and 
society. 
 
หมายเหตุ :  *  สําหรับหลักสูตรแบบ ๑.๑  และ 1.2  มีวิชาบังคับ  และวิชาเอก  ไมนับหนวยกิต  

 

๔) วิทยานิพนธ  (Dissertation) 
๘๐๐ ๑๐๐   ดุษฎนีิพนธ  แบบ ๑.๑                                                            ๔๘ (๐-๑๔๔-๐)                   
800 100  Dissertation  Type 1.1        48 (0-144-0) 

   การคนควาวิจัยในหัวขอท่ีสนใจเก่ียวกับบริบทความขัดแยง ความรุนแรง สันติวิธี สันติภาพ  
โดยมุงปองกัน แกไข การเสริมสรางพัฒนา และการรักษาตอยอด  กอใหเกิดความรูใหมและมีเนื้อหาตาม
ลักษณะวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ   ท่ีสามารถนําองคความรูท่ีไดเรียน
ไปประยุกตใชเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมสามารถจับตองได   สะทอนกระบวนการสรางสันติภาพ
และการจัดการความขัดแยงเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเกิดสันติภาพและสันติสุข 

   Research on topics of interest relevant to the context of conflict, violence, 
peaceful means, and peace by focusing on preventing, resolving, enhancing and keeping 
peace. Research must produce new knowledge and have content as specified in the 
curriculum. The action research that can apply the body of knowledge acquired from 
teaching and learning to create a practicable and concrete result, as well as reflecting the 
process of creating peace and conflict management for developing society and nation 
peacefully.  
 
๘๐๐ ๑๐๐   ดุษฎนีิพนธ  แบบ ๑.๒                                                             72 (๐-216-๐)                   
800 100  Dissertation  Type 1.2         72 (0-216-0) 

   การคนควาวิจัยในหัวขอท่ีสนใจเก่ียวกับบริบทความขัดแยง ความรุนแรง สันติวิธี สันติภาพ  
โดยมุงปองกัน แกไข การเสริมสรางพัฒนา และการรักษาตอยอด  กอใหเกิดความรูใหมและมีเนื้อหาตาม
ลักษณะวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ   ท่ีสามารถนําองคความรูท่ีไดเรียน
ไปประยุกตใชเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมสามารถจับตองได   สะทอนกระบวนการสรางสันติภาพ
และการจัดการความขัดแยงเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเกิดสันติภาพและสันติสุข 
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  Research on topics of interest relevant to the context of conflict, violence, 
peaceful means, and peace by focusing on preventing, resolving, enhancing and keeping 
peace. Research must produce new knowledge and have content as specified in the 
curriculum. The action research that can apply the body of knowledge acquired from 
teaching and learning to create a practicable and concrete result, as well as reflecting the 
process of creating peace and conflict management for developing society and nation 
peacefully. 
 
๘๐๐ ๒๐๐   ดุษฎนีิพนธ  แบบ ๒.๑                                                           ๓๖ (๐-๑๐๘-๐)  
800 200  Dissertation  Type 2.1 36 (0-108-0) 
  การคนควาวิจัยในหัวขอท่ีสนใจเก่ียวกับบริบทความขัดแยง ความรุนแรง สันติวิธี สันติภาพ  
โดยมุงปองกัน แกไข การเสริมสรางพัฒนา และการรักษาตอยอด  กอใหเกิดความรูใหมและมีเนื้อหาตาม
ลักษณะวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ   ท่ีสามารถนําองคความรูท่ีไดเรียน
ไปประยุกตใชเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมสามารถจับตองได   สะทอนกระบวนการสราง
สันติภาพและการจัดการความขัดแยงเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเกิดสันติภาพและสันติสุข 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 
 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
เพ่ือใหการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรออก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๔๑      
เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 
หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” 

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือมติอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใช

ขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
 “นิสิต” ผูท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
ขอ ๖ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
 ๖.๑ ผูสมัครเขาเปนนิสิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

 ๖.๒ ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไมตํ่ากวา ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แตม 
ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ปนับตั้งแตสําเร็จการศึกษา และผูจบ
เปรียญธรรมเกาประโยค และ 

 ๖.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ ๗ บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครนิสิตใหม โดยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา 



๖๖ 

  ๗.๑ ผูสมัครเขาเปนนิสิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโท หรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
  ๗.๒ ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมต่ํากวา ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แตม 
ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ปนับตั้งแตสําเร็จการศึกษาหรือมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
  ๗.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนจากการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขอ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครนิสิตใหม โดยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา 
 

หมวดท่ี ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 
ขอ ๙ ระบบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาเปนระบบหนวยกิตทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษา

ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาคมีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห และจะ

กําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอนท่ีไมขัดกับขอบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ ๑๐ หลักสูตร 
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ใหศึกษางานรายวิชาไมนอยกวา ๓๖ หนวย

กิต และดุษฎีนิพนธ ๑๒ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 
  วิชาบังคับ   ๑๒ หนวยกิต 
  วิชาเอก    ๑๘ หนวยกิต 
  วิชาเลือก ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ    ๑๒ หนวยกิต 
  รวมท้ังส้ิน   ๔๘ หนวยกิต 
 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใหศึกษางานรายวิชาไมนอยกวา ๒๔ หนวย

กิต และดุษฎนีิพนธ ๓๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 
  วิชาบังคับ   ๙ หนวยกิต 
  วิชาเอก    ๙ หนวยกิต 
  วิชาเลือก ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ    ๓๖ หนวยกิต 
  รวมท้ังส้ิน   ๖๐ หนวยกิต 
 



๖๗ 

 
ขอ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ ภาค

การศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ ภาค

การศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
 ในกรณีท่ีนิสิตไมสามารถจบการศึกษาไดในระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามขอ ๑๑.๑ 

และขอ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหตออายุสภาพนิสิตไดอีก แตท้ังนี้ตองไมเกิน 
๒ ภาคการศึกษาปกต ิ

 ๑๑.๓ การนับเวลาในขอ ๑๑.๑ ใหนับรวมเวลาท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาดวย 
ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓.๑.๑ 

 ๑๑.๔ รายวิชาท่ีกําหนดใหนิสิตฟงการบรรยายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม
นอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

 ๑๑.๕ รายวิชาท่ีนิสิตใชเวลาปฏิบัติการ อภิปรายหรือสัมมนาสัปดาหละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และ
เม่ือรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ใหมี
คาเทากับ ๑ หนวยกิต 

ขอ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุ มัติใหนิสิตท่ีขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหนวยกิตของรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีไดศึกษาไวแลวไมเกิน ๕ ปไดตามท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกิน ๙ หนวยกิต โดยไมใหนําไป
คํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสมและรายวิชานั้นตองไดผลการศึกษาไมต่ํากวา B หรือ S 

ขอ ๑๓ การลาพักรอนและการกลับเขาศึกษาใหม 
 ๑๓.๑ นิสิตมีเหตุจําเปน อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เม่ือไดศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย

ไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิตตองยื่นคํารองตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาใหม หากพน

จากกําหนดการลาพักการศึกษาดังกลาว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเปนกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

  ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
  ๑๓.๑.๒ มีความจําเปนตองเดินทางไปตางประเทศ 
  ๑๓.๑.๓ เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรอง

แพทยมาแสดงตอบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๓.๑.๔ มีเหตุจําเปนสุดวิสัยอ่ืนท่ีสําคัญ 
ในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  ใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษารวมอยูในระยะเวลา

ศึกษาดวย  ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓.๑.๑ 



๖๘ 

นิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเปนนิสิตทุกภาค
การศึกษา ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหลังจากท่ีไดลงทะเบียนรายวิชาแลว  ในกรณีนี้ใหนิสิต
ได  w  ในทุกรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนไวในภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

ขอ ๑๔  การพนสภาพการเปนนิสิต 
 นิสิตพนสภาพการเปนนสิิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑๔.๑  สอบไดคาระดับเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาท่ี  ๑  ต่ํากวา ๒.๕๐ 
 ๑๔.๒  สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๓.๐๐ 
 ๑๔.๓  ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในกําหนดเวลาตามขอ ๑๑.๑ หรือขอ 

๑๑.๒ แลวแตกรณี 
 ๑๔.๔  มหาวิทยาลัยลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตตามขอ  ๓๒.๕ 
 ๑๔.๕  ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการลาพักตามขอ ๑๓ หรือไมลงทะเบียนรายวิชาในภาค

การศึกษาปกติตามขอ  ๑๗.๕ 
 ๑๔.๖  ไดรับอนุมัติใหลาออกจากการเปนนิสิต 
ขอ  ๑๕  นิสิตท่ีพนสภาพตามขอ  ๑๔.๕  และ ๑๔.๖  อาจขอกลับเขาเปนนิสิตใหมไดภายในกําหนด

ระยะเวลา ๒ ป นับจากวันท่ีนิสิตพนสภาพการเปนนิสิต  และถาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  เห็นสมควรอนุมัติโดยใหคิดระยะเวลาท่ีพนสภาพการเปนนิสิตนั้น
รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาท้ังหมด  ในกรณีเชนนี้นิสิตตองเสียคาธรรมเนียมตาง ๆ เหมือนกับผูลาพัก
การศึกษาท่ัวไป 

 
หมวดท่ี ๓ 

การข้ึนทะเบียนเปนนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 
ขอ ๑๖  การข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 
 ๑๖.๑  ผูข้ึนทะเบียนเปนนิสิตตองนําหลักฐานท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดมายื่นตอกองทะเบียน

และวัดผลดวยตนเองตามวันเวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด  พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ  ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  สําหรับภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาท่ี
ตองศึกษาในภาคนั้นท้ังหมดพรอมกับการข้ึนทะเบียนเปนนิสิตดวย 

 ๑๖.๒  ผูไมสามารถมายื่นคํารองขอข้ึนทะเบียนเปนนิสิตตามวันท่ีกําหนดตองแจงเหตุขัดของ
ใหกองทะเบียนและวัดผลทราบ  เปนลายลักษณอักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันท่ีกําหนดไว  มิฉะนั้นจะถือวา
สละสิทธิ์ 

 ในกรณีท่ีไดแจงใหกองทะเบียนและวัดผลทราบตามความความในวรรคแรกแลว ตองมาข้ึน
ทะเบียนเปนนิสิตดวยตนเอง ยกเวนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปนอยางยิ่ง  จึงอนุญาตให
มอบหมายผูแทนมาข้ึนทะเบียนแทนได  ท้ังนี้ตองทําใหเรียบรอยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา 

 ๑๖.๓  ผูท่ีไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาในสาขาวิชาใด  ตองข้ึนทะเบียนเปนนิสิตของบัณฑิต
วิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกวา ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไมได 

 



๖๙ 

ขอ ๑๗  การลงทะเบียนรายวิชา 
 ๑๗.๑ นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามกําหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 

โดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
 ๑๗.๒  นิสิตท่ีไมมาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจากวัน

เปดภาคการศึกษา  ไมมีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๗.๓  จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนแตละภาคการศึกษาตองไมนอยกวา ๖ 

หนวยกิต และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต 
 ๑๗.๔  นิสิตท่ีลงทะเบียนลาชากวาท่ีกําหนด  ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๑๗.๕  นิสิตท่ีไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดตองลาพักการศึกษา  ตามเง่ือนไขท่ี

ระบุไวในขอ ๑๓  หากไมปฏิบัติตามตองพนสภาพการเปนนิสิต 
 ๑๗.๖  นิสิตท่ีไดศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลว  แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง

ลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนิสิตทุกภาคการศึกษา 
ขอ ๑๘  อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิตตองมีอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปหนึ่งทานเปนผูแนะนําและชวยวางแผนการศึกษาโดยคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยเปนผูแตงตั้งจากอาจารยท่ีมีชื่อในทําเนียบอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ ๑๙  การถอน  เพ่ิม และเปลี่ยนรายวิชา 
 ๑๙.๑  การถอนรายวิชาจะกระทําไดภายใตเง่ือนไข  และมีผลสืบเนื่องดังตอไปนี้ 
  ๑๙.๑.๑  ในกรณีท่ีขอถอนภายใน  ๑๔  วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยไดรับ

ความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป  รายวิชาท่ีถอนนั้นจะไมปรากฎในระเบียน 
  ๑๙.๑.๒  ในกรณีท่ีขอถอนหลักจาก  ๑๔  วันของภาคการศึกษาปกติแตไมเกิน ๓๐ 

วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป  นิสิตจะไดรับ  w  ใน
รายวิชาท่ีถอน 

  ๑๙.๑.๓  ถานิสิตขอถอนรายวิชาใด เม่ือพนกําหนดตามขอ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได F 
ในรายวิชานั้น  เวนแตกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษซ่ึงคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติใหถอน
ได  ในกรณีเชนนี้นิสิตจะได  W  ในรายวิชานั้น 

 ๑๙.๒ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายวิชา ใหกระทําไดภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป  และหากพนกําหนดนี้ตองไปรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  ท้ังนี้นิสิตผูนั้นจะตองมีเวลาศึกษาตอไปไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ของเวลาการศึกษาท้ังหมดในภาค
การศึกษานั้น 

 
 
 
 
 



๗๐ 

หมวดท่ี ๔ 
         การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
ขอ ๒๐  การวัดผลการศึกษา 
 ๒๐.๑  ใหมีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา โดยอาจ

ทําการวัดผลระหวางภาคดวยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงานการมอบหมายงานใหทําหรือวิธีอ่ืนใดท่ี
เหมาะสมกับรายวิชานั้น 

 เม่ือสิ้นภาคการศึกษา ใหมีการสอบไลสําหรับแตละรายวิชาท่ีศึกษาในภาคการศึกษานั้นหรือ
จะใชวิธีการวัดผลอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได 

 บัณฑิตวิทยาลัยอาจกําหนดระเบียบท่ีไมขัดกับขอบังคับนี้  เพ่ือใชในการวัดผลตามความ
เหมาะสมของแตละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได 

 ๒๐.๒  เม่ือสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค นิสิตจะมีสิทธิเขาสอบไลหรือไดรับการวัดผลใน
รายวิชาใดก็ตอเม่ือมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาท้ังหมด ใน
ภาคการศึกษานั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหวางภาคการศึกษาหรืองานท่ีไดรับมอบหมายเปนท่ีพอใจของ
อาจารยประจําวิชา 

ขอ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
 ๒๑.๑  ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใชเพียง ๖ ระดับ  มีผล

การศึกษาระดับและคาระดับดังนี้ 
 ผลการศึกษา   ระดับ  คาระดับ  
 ดีเยี่ยม (Excellent)     A     ๔.๐ 
 ดีมาก (Very good)     B+     ๓.๕ 
 ดี (Good)      B     ๓.๐ 
 คอนขางดี (Very Fair)     C+     ๒.๕ 
 พอใช  (Fair)      C     ๒.๐ 
 ตก  (Failed)      F      ๐ 
 ๒๑.๒  ในรายวชิาใดท่ีหลักสูตรกําหนดใหเปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตใหแสดงผลการศึกษา

ในรายวิชานั้นดวยสัญลักษณดังนี้ 
 สัญลักษณ    ผลการศึกษา 
 S (Satisfactory)    เปนท่ีพอใจ 
 U (Unsatisfactory)   ไมเปนท่ีพอใจ 
 ๒๑.๓  ในรายวชิาใดยังไมไดทําการวัดผลหรือไมมีการวัดผล  ใหรายงานการศึกษารายวิชา

นั้นดวยสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่ง   ดังตอไปนี้ 
 สัญลักษณ    สภาพการศึกษา 
 I  (Incomplete)    ไมสมบูรณ 
 SP  (Satisfactory Progress)  กาวหนาเปนท่ีนาพอใจ 
 UP  (Unsatisfactory Progress)   ไมกาวหนาเปนท่ีนาพอใจ 



๗๑ 

 W  (Withdrawn)   ถอนรายชื่อวิชาท่ีศึกษา 
 Au  (Audit)    ศึกษาโดยไมนับหนวยกิต 
 ๒๑.๔  การประเมินผลดุษฎีนิพนธ 
        ๒๑.๔.๑ ใหใช  IP (In Progress) สําหรับดุษฎีนิพนธท่ีอยูระหวางการเรียบเรียง 
        ๒๑.๔.๒  การประเมินผลดุษฎีนิพนธท่ีเรียบเรียงเสร็จเรียบรอยแลวใหกําหนดเปน  ๔ 

ระดับดังนี้ 
ผลการศึกษา   ระดับ 

  ดีเยี่ยม  (Excellent)  A 
  ดี  (Good)   B+ 
  ผาน  (Passed)  B 
  ตก (Failed)   F 
 ๒๑.๕  การให F  ใหกระทําในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๒๑.๕.๑  นิสิตขอถอนรายวิชา  เม่ือพนกําหนดตามขอ ๑๙.๑.๓ 
  ๒๑.๕.๒ นิสิตเขาสอบและสอบตกตามขอ ๒๐.๑ 
  ๒๑.๕.๓  นิสิตไมมีสิทธิเขาสอบตามขอ ๒๐.๒ 
  ๒๑.๕.๔  นิสิตไมแกคา  I  ตามขอ  ๒๑.๖.๒  วรรคสุดทาย 
  ๒๑.๕.๕  นิสิตทําผิดระเบียบการสอบไลและไดรับการตัดสินใหสอบตก 
 ๒๑.๖  การให I จะกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๒๑.๖.๑  นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไมนอยกวารอยละ  ๘๐  แตมิไดสอบเพราะ

ปวยหรือเหตุสุดวิสัย  และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๒๑.๖.๒  อาจารยประจําวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรใหรอผล

การศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ 
  การแกคา  I นิสิตจะตองสอบและ/หรือปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจากอาจารย

ประจําวิชาใหครบถวน  เพ่ือใหอาจารยประจําวิชาวัดผล และสงผลการศึกษาของนิสิตผูนั้นแกบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในภาคการศึกษาถัดไป 

 ๒๑.๗  การให  S  จะกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๒๑.๗.๑  รายวิชาซ่ึงมีผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ  และหลักสูตรกําหนดใหวัดผล

การศึกษาโดยไมมีคาระดับ 
  ๒๑.๗.๒  รายวิชาซ่ึงนิสิตไดลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและไดรับ

อนุมัติใหโอนหนวยกิตตามขอ ๑๒ 
 ๒๑.๘  การให  U จะกระทําไดเฉพาะในรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดวาใหวัดผลโดยไมมีคา

ระดับและมีผลการศึกษาไมเปนท่ีพอใจ 
 ๒๑.๙  การให IP จะกระทําเพ่ือแสดงฐานะของดุษฎีนิพนธท่ีอยูในระหวางการเรียบเรียงเม่ือ

สิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแตภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพ่ือทําดุษฎีนิพนธ 



๗๒ 

 ๒๑.๑๐  การให W จะกระทําไดเฉพาะในกรณีท่ีไดระบุไวในขอ  ๑๓  ขอ ๑๙.๑.๒  และขอ 
๑๙.๑.๓ 

๒๑.๑๑  การให Au ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษ
โดยไมนับหนวยกิต 

๒๑.๑๒  การให  SP จะใหเฉพาะกรณีท่ีเปนรายวิชาตอเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป และ
ผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษากาวหนาเปนท่ีนาพอใจ  แตยังมิไดวัดผล 

การวัดผลใหกระทําเม่ือนิสิตไดศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแลว แตถา
นิสิตไมศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปดวยเหตุใดก็ตามใหทําการวัดผล  รายวิชาท่ีได SP เปน
ระดับและใชผลนั้นแทน 

๒๑.๑๓  การให UP จะใหเฉพาะกรณีท่ีเปนรายวิชาตอเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป  และ
ผลการศึกษาไมกาวหนาเปนท่ีนาพอใจแตยังมิไดวัดผล 

การวัดผลใหกระทําเม่ือนิสิตไดศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแลว  แตถา
นิสิตไมศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปดวยเหตุใดก็ตาม ใหทําการวัดผลรายวิชาท่ีได UP  นั้น
เปนระดับและใชผลนั้นแทน 

ขอ ๒๒  การนับหนวยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซํ้า 
 ๒๒.๑  การนับหนวยใหครบหลักสูตร ใหนับหนวยกิตเฉพาะรายวิชาท่ีนิสิตสอบไดระดับ A, 

B, C หรือ S เทานั้น  เวนแตรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดไวเปนวิชาบังคับหรือวิชาเอก  ซ่ึงนิสิตตองไดไมตํ่ากวา 
B หรือ S 

 ๒๒.๒  นิสิตท่ีไดต่ํากวา B หรือได  U  ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกตองลงทะเบียนศึกษา
รายวิชานั้นอีก  และสอบใหไดระดับไมต่ํากวา B  หรือ S  แลวแตกรณี 

 ๒๒.๓  ในกรณีท่ีนิสิตไดต่ํากวา B หรือได U  ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิม
หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุมเดียวกันได 

 ๒๒.๔  ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนรายวิชาซํ้าหรือแทนตามท่ีหลักสูตรกําหนดการนับ      
หนวยกิตตามขอ ๒๒.๑  นับจํานวนหนวยกิตไดเพียงครั้งเดียว 

ขอ ๒๓  ใหมีการประเมินผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค  โดยคํานวณหาคาระดับ
เฉลี่ยประจําภาคของรายวิชาท่ีนิสิตไดลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น และคํานวณหาคาเฉลี่ยสะสมสําหรับ
รายวิชาท้ังหมดทุกภาคการศึกษา  ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปจจุบัน  

ขอ ๒๔  การคิดคาระดับเฉลี่ยประจําภาค  ใหคํานวณโดยคูณคาระดับของแตละรายวิชาดวย     
หนวยกิตของรายวิชานั้นแลวรวมผลคูณของแตละรายวิชาเขาดวยกัน  และหารผลรวมนั้นดวยจํานวนหนวยกิต
ท้ังหมดท่ีลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ 

ขอ ๒๕  รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเปนสัญลักษณ I  S  U  W  และ Au ไมใหนํารายวิชานั้น
มาคํานวณหาคาระดับเฉลี่ยตามขอ  ๒๔ 

 
 
 



๗๓ 

          หมวดท่ี ๕ 
    การทําดุษฎนีิพนธ 
ขอ ๒๖  ใหบัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบวาดวยการทําดุษฎีนิพนธและการสอบดุษฎีนิพนธ 
ขอ ๒๗  การเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธและลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
 ขอ ๒๗.๑  ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๒ 

ภาคการศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๖ หนวยกิต จึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ  
เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ 

 ๒๗.๒  ระดับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิสิตท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิตจึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ  เพ่ือ
ขออนุมัติลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ 

 ๒๗.๓  นิสิตสามารถลงทะเบียนดุษฎีนิพนธไดหลังจากไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางดุษฎี
นิพนธแลว 

ขอ ๒๘  รูปแบบของดุษฎีนิพนธใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๒๙  ดุษฎีนิพนธซ่ึงผานการประเมินผลแลว  ใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา

พุทธศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
การนําดุษฎีนิพนธออกโฆษณาเผยแพร  ตองไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยกอน 
 
           หมวดท่ี ๖ 
    การสําเร็จการศึกษา 
ขอ  ๓๐  คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา 
          ๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไมนอยกวาหรือไมเกินกวาท่ีกําหนดไวใน ขอ ๑๑.๑ และขอ ๑๑.๒ 
          ๓๐.๒  ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนและถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 ๓๐.๓  ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 ๓๐.๔  ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐  จากระบบ ๔ แตม 
 ๓๐.๕  ไดระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกวิชาและไดระดับ S ในกรณี

ท่ีหลักสูตรกําหนดใหวัดผลเปน S เปน U 
 ๓๐.๖  สอบผานการประเมินผลดุษฎีนิพนธ  และสงดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๓๑  คุณสมบัติของผูมีสิทธิรับปริญญา 
 ๓๑.๑  มีคุณสมบัติตามขอ ๓๐ 
 ๓๑.๒  ไมติดคางคาธรรมเนียมใด ๆ  
 ๓๑.๓  ไมอยูระหวางการถูกลงโทษใด ๆ  
 
 
 



๗๔ 

          หมวดท่ี  ๗ 
       ความประพฤติและวินัยนิสิต 
ขอ ๓๒  ในกรณีท่ีนิสิตกระทําผิดเก่ียวกับการสอบ ตองไดรับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก

ความผิด ดังนี้ 
 ๓๒.๑  ภาคทัณฑ 
 ๓๒.๒ ใหสอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายรายวิชา 
 ๓๒.๓  ใหสอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
 ๓๒.๔  ใหพักการศึกษาตั้งแต ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแลวแตกรณี 
 ๓๒.๕  ใหพนสภาพการเปนนิสิต 
ขอ ๓๓  นิสิตตองมีความประพฤติเรียบรอยดีงาม  ในกรณีท่ีนิสิตกระทําผิดขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง

หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และไดรับโทษนอกจากท่ีระบุไวแลวใน ขอ ๓๒ นิสิตตอง
ไดรับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแกความผิดดังนี้ 

 ๓๓.๑  ชดใชคาเสียหาย 
 ๓๓.๒ ระงับการใหปริญญามีกําหนดไมเกิน ๓ ปการศึกษา 
 ๓๓.๓  ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีกําหนดไมเกิน ๓ ปการศึกษา 
ขอ ๓๔  ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เปนผูพิจารณาลงโทษนิสิตท่ีมีความประพฤติ

เสียหายหรือกระทําผิดตาง ๆ ตามเกณฑท่ีระบุไวในขอ ๓๒ และขอ ๓๓ ตามสมควรแกกรณี 
เฉพาะกรณีท่ีนิสิตกระทําผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยใหคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับกรรมการควบคุมการสอบ  เปนผูพิจารณาลงโทษตามสมควรแกกรณีตามเกณฑท่ีระบุ
ไวในขอ ๓๒ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ ๓๕  ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ๓๕.๑  นิสิตท่ีเขาศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  กอนปการศึกษา ๒๕๔๒  ยงัคง

ปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

 ๓๕.๒  นิสิตท่ีเขาศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๒  เปนตน
ไป  ใหปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

 
  ประกาศ  ณ วันท่ี ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

        
    (พระสุเมธาธิบดี) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



๗๕ 

 
 



๗๖ 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๓) 

แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๔๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๑  กันยายน  
พ.ศ.๒๕๔๙  จึงใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  คุณสมบัติของผูเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
  ๖.๑  ผูสมัครเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
          ๖.๑.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
          ๖.๑.๒ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๒  ผูสมัครเขาศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
          ๖.๒.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
          ๖.๒.๒  ตองไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมตํ่ากวา ๒.๕๐ จากระบบ 
๔ แตม  ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป  นับแตสําเร็จการศึกษาและผู
จบเปรียญธรรมเกาประโยค และ  
          ๖.๒.๓  ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขอ ๗  ผูสมัครเขาศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
  ๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
           ๗.๑.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
           ๗.๑.๒ ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมต่ํากวา ๓.๕๐ ระบบ ๔ แตม 
ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับแตวันสําเร็จการศึกษาหรือมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 
           ๗.๑.๓  ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 



๗๗ 

  ๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
           ๗.๒.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเกาประโยค  ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติใหเขา
ศึกษาเปนกรณีพิเศษ 
           ๗.๒.๒  ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา ๓.๒๕ จากระบบ ๔ 
แตม  ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับแตสําเร็จการศึกษาและผูจบ
เปรียญธรรมเกาประโยค 
           ๗.๒.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขอ ๓  ใหยกเลิกขอความในขอ ๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
 ขอ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใชระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแตละ
สาขาวิชา 
  ระบบทวิภาค ๑ ป การศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาค  มีระยะเวลาศึกษา
ไมนอยกวา ๖ สัปดาห  และจะกําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน  ท่ีไมขัดกับขอบังคับนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยก็ได 
  ระบบไตรภาค ๑ ป  การศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  มี
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห 
 ขอ ๔  ใหยกเลิกขอความในขอ ๑๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๘  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  “ขอ 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 
   โครงสรางของแตละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการทําดุษฎีนิพนธตามจํานวน
หนวยกิต  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๕  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
  ๑๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
และไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ในระบบทวิภาคหรือใหมีระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ภาคการศึกษาปกติ  และ
ไมเกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือใหมีระยะเวลาไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติ และ
ไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 



๗๘ 

  ๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ใหมีระยะเวลาศึกษามีนอยกวา ๖ 
ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือใหมีระยะเวลาไมนอยกวา ๖ 
ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ๑๑.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๘ 
ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือใหมีระยะเวลาไมนอยกวา ๘ 
ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
  ในกรณีท่ีนิสิตไมสามารถสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามท่ีกําหนดคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติใหตออายุสภาพนิสิตไดอีก  แตท้ังนี้ตองไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ
  ๑๑.๕  การนับเวลาในขอ ๑๑  ใหนับรวมเวลาท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาดวย
ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓.๑.๑ 
 ขอ ๖  ใหยกเลิกขอความในขอ ๒๑.๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  ขอ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบงเปน ๗ ระดับและคาระดับ ดังนี้ 

ระดับ A A- B+ B C+ C F 

คาระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 

 
 ขอ ๗ ใหยกเลิกขอความในขอ ๒๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และใหขอความตอไปนี้แทน 
 ขอ ๗  การเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธและลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๑ ภาค 
  ๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบณัฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎนีิพนธ  เพ่ือขอ
อนุมัติลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ  หลังจากข้ึนทะเบียนเปนนิสิตแลว 
  ๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๑ ภาค
การศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ  เพ่ือขออนุมัติ
ลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ 
  ๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนดุษฎีนิพนธได  หลังจากไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางดุษฎี
นิพนธแลว 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 

        
      (พระธรรมสุธี) 
    นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๗๙ 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) 

แกไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
--------------------- 

 เพ่ือใหการบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 อาศํยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๘  
กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้  เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓” 
 ขอ ๒  ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตท่ีรับเขาศึกษา  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓  เปนตนไป 
 ขอ ๓  ใหยกเลิกขอความในขอ ๓๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  “ขอ ๓๐ คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา 
   ๓๐.๑ มีเวลาศึกษาไมนอยกวาและไมเกินกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๑๑ 
   ๓๐.๒ ไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบถวนและถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
                                      ไวในหลักสูตร 
   ๓๐.๓ ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
   ๓๐.๔ ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แตม 
   ๓๐.๕ ไดระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกรายวิชา 
           และไดระดับ  S  ในกรณีท่ีหลักสูตรกําหนดใหวัดผลเปน  S  หรือ  U 
   ๓๐.๖ สอบผานการประเมินผลดุษฎีนิพนธและสงดุษฎนีิพนธฉบับสมบูรณ 
           ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   ๓๐.๗ ดุษฎีนิพนธในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  จะตองไดรับการ 
           ตีพิมพ  หรืออยางนอยดําเนินการใหท้ังหมดหรือสวนหนึ่งของ 
                                       ดุษฎีนิพนธไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง 
                                       วิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม   
                                      (proceeding) 



๘๐ 

   ๓๐.๘ ดุษฎีนิพนธในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต  จะตองไดรับการ 
            ตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหท้ังหมดหรือสวนหนึ่งของ 
            ดุษฎีนิพนธไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง 
            วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรองกอนการตีพิมพ 
            (Peer - review)  และเปนท่ียอมรับ” 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 
 
                  
                     (พระธรรมสุธี) 
               นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 
 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๕) 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงบางสวนของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช   ๒๕๕๓  ใหมีความ
เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันพฤหัสบดี  ท่ี ๑๗  มิถุนายน 
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  (ฉบับท่ี ๕  แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓” 
 ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตเขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป 
 ขอ ๓  ใหยกเลิกขอความในขอ ๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และใหใช
ขอความตอไปนี้แทน  
 “ขอ  ๒ ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตท่ีรับเขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป” 
 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๑๕    กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๕๓ 
 

 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 



๘๒ 

 
 

    ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    วาดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะ 

      พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
 เพ่ืออนุวัตใหเปนไปตามความในมาตรา ๓๕  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเห็นสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะกรรมการประจําคณะ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๔๑       
เม่ือวันท่ี ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๑  จึงมีมติใหออกบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๔๑” 
 ขอ ๒  ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  คําสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ ๔  ใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ ไดแก  คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ไดแก  รองคณบดีซ่ึงเปนพระภิกษุ 
(๓) กรรมการผูเปนคณาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยจํานวนสี่รูปหรือคนท่ี  

                          อธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดี 
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหารูปหรือคนท่ีอธิการบดีแตงตั้งโดย 

                          คําแนะนําของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ  ไดแก  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   

ขอ ๕  ใหมีคณะกรรมการประจําคณะ  ประกอบดวย 
(๑) ประธานกรรมการ  ไดแก คณบดี 
(๒) รองประธานกรรมการ ไดแก รองคณบดีซ่ึงเปนพระภิกษุ 
(๓) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก หัวหนาภาควิชา 
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหารูปหรือคนท่ีอธิการบดีแตงตั้งโยคําแนะนําของ

คณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ ไดแก เลขานุการประจําคณะ 



๘๓ 

ขอ ๖  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะมีวาระ 
การดํารงตําแหนงเทากับวาระการดํารงตําแหนงของคณะบดี 

ในกรณีท่ีกรรมการตามขอ ๔ และขอ ๕  พนจากตําแหนงกอนวาระและไดมีการ 
แตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระท่ีเหลือของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดแตงตั้งกรรมการข้ึนใหมให 
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการข้ึนใหม ท้ังนี้ตองไมเกินหกสิบวัน 

ขอ ๗  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาํคณะมีอํานาจและ 
หนาท่ี ดังนี้ 

(๑) วางนโยบายและแผนงานใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรเพ่ือนําเสนอตอสภาวิชาการ 
(๓) พิจารณาวางระเบียบ  ขอบังคับ ท่ีเก่ียวกับการบริหารและการดําเนินงาน   

เพ่ือเสนอตอสภาวิชาการ 
(๔) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี 
(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีสภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ขอ ๘  ใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลยัและคณะกรรมการประจําคณะ 
อยางนอยปละสี่ครั้ง  วิธีการประชุมใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๙  ใหอธิการดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
          
      
                                             (พระสุเมธาธิบดี) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๔ 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพื่อใหการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย             

มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่ออนุมัติใหเปนไปตามความในขอ ๙ แหง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัยมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/
๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวทิยาลัย จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา กฎระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ภาคการศึกษาฤดูรอน ตองมีเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห และมีจํานวนชั่วโมงการศึกษาใน

แตละรายวิชาเทากับการศึกษาภาคปกต ิ
ขอ ๔ จํานวนหนวยกิตที่กําหนดใหนิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมนอยกวา ๓ หนวยกิตและไม

เกิน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิตที่ประสงคจะลงทะเบียนนอยกวาหรือมากกกวาที่กําหนดไวในขอ ๔ ใหยื่นคํารองตอคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ 
ขอ ๕ อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๖ ใหใชระเบียบนี้สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอ ๗ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
      ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 

      
(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 



๘๕ 

 
 
 
 

 ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วาดวยการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 เพ่ือใหการศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เปนไปดวยความเรียบรอย  บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 โดยอาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๗  เม่ือ
วันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓  ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการฝกปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน  ดังนี้ 

(๑)  วางนโยบาย  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการฝกภาคปฏิบัติ 
วิปสสนากรรมฐาน  การวัดผลและติดตามผลลัพธของการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 

(๒)  กําหนดวัน  เวลาและสถานท่ี  สําหรับการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
(๓)  รายงานผลการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตอมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔  ใหนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานท่ี 
ตามท่ีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  ดังนี้ 

(๑)  นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตองฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
ไมนอยกวา ๑๕ วัน 

(๒)  นิสิตระดับมหาบัณฑิตตองฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไมนอยกวา ๓๐ วัน 
(๓)  นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ตองฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไมนอยกวา  

๔๕ วัน  โดยใหใชกับนิสิตท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๓ เปนตนไป 
ขอ ๕ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 

               
(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 



๘๖ 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

 โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต  ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือประโยชนในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย          
มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๔๘ เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไวดังตอไปนี้ 
          ๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

๒. ระดับปริญญาโท  มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๘ หนวยกิต   
โดยแบงการศึกษา เปน ๒ แผน ดังนี้ 
  ๑) แผน ก  เปนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย  โดยมีการทําดุษฎีนิพนธ  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ทําเฉพาะดุษฎีนิพนธซ่ึงมีคาเทียบได ๓๘ หนวยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๖ หนวยกิต และทําดุษฎีนิพนธซ่ึงมีคาเทียบได 
๑๒ หนวยกิต  จําแนกประเภทดังนี้ 
   วิชาบังคับ ไมนอยกวา ๘ หนวยกิต 
   วิชาเอก  ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
   วิชาเลือก ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ   ๑๒ หนวยกิต 
   รวมท้ังสิ้น ไมนอยกวา ๓๘ หนวยกิต 
 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๒ หนวยกิต และทําการศึกษาอิสระซ่ึงมีคาเทียบได ๖ หนวย
กิต จําแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาบังคับ ไมนอยกวา ๘ หนวยกิต 
   วิชาเอก  ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
   วิชาเลือก ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
   การศึกษาอิสระ   ๖ หนวยกิต 
   รวมท้ังสิ้น ไมนอยกวา ๓๘ หนวยกิต 



๘๗ 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผูเขาศึกษาตองทําดุษฎีนิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๕๔ หนวยกิต  แบงการศึกษาเปน ๒ 
แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษา
ของผูศึกษา 
       แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโทตองทําดุษฎนีิพนธ  ซ่ึงมีคาเทียบได ๕๔หนวยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ ตองทําดุษฎีนิพนธ  ซ่ึงมีคาเทียบได ๗๘ หนวยกิต 
 ๒. แบบ ๒ แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ ดังนี้ 
      แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๑๙ หนวยกิต และทํา
ดุษฎีนิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๓๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 
  วิชาบังคับ ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต 
  วิชาเอก  ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต  
  วิชาเลือก ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
           ดุษฎีนิพนธ   ๓๖ หนวยกิต 
  รวมท้ังสิ้น ไมนอยกวา ๕๔ หนวยกิต 
  

ท้ังนี้  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
 
            
         (พระราชรัตนโมลี) 
     อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําหนาท่ีแทน  
          นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
  
 เพ่ือใหการสอบวัดคุณสมบัตินิสิตท่ีศึกษาหลักสูตรพุทธสาสตรดุษฎีบัณฑิต เปนไปดวยความ
เรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย  และเพ่ือเปนไปตามความ
ในขอ ๑๒.๒ (๓) แหงระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับดุษฎีนิพนธ พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้ง
ท่ี ๓/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง  การสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ลงวันท่ี ๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชประกาศนีแ้ทน 
 ขอ ๑  การเสนอขออนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธ 
  ๑.๑  นิสิตผูผานการศึกษาและไดรับผลประเมินในรายวิชาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดใหมีการ
สอบสารนิพนธเพ่ือวัดคุณสมบัติ เปนผูมีสิทธิ์ขออนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธ 
  ๑.๒  นิสิตตองเสนอหัวขอและโครงรางสารนิพนธ พรอมกับความเห็นชอบของอาจารยท่ี
ปรึกษาสารนิพนธ จํานวน ๑ รูป/คน เพ่ือขออนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธ 
  ๑.๓  คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธใหนําความในขอ ๙.๓ แหงระเบียบบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฎิบัติเก่ียวกับดุษฎีนิพนธ พ.ศ.๒๕๕๐ มาใช
โดยอนุโลม 
  ๑.๔  บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธ ในกรณีท่ีตรวจสอบ
แลวพบวา มีเนื้อหาซํ้าซอนกับประเด็นท่ีไดเคยมีการศึกษาแลว บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิ์ยับยั้งไดและแจงใหนิสิต
นํากลับไปแกไขเพ่ือยื่นเสนอใหมตอไป 
   เม่ือบัณฑิตวิทยาลัยประกาศอนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธแลว ใหนิสิต
ลงทะเบียนชําระคาธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๑.๕  ในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธแลว แตไมสามารถดําเนินการ
วิจัยตามโครงรางเดิม  การปรับเปลี่ยนโครงรางใหมยอมเปนสิทธิ์ท่ีนิสิตจะกระทําได โดยความเห็นชอบของ
อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
   การขอปรับเปลี่ยนโครงรางใหม ใหยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช บฑ.๘ 
เพ่ือใหคณบดีลงนามอนุมัติ  
 ขอ ๒  การเสนอขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ 



๘๙ 

  ๒.๑  ใหนิสิตยื่นคํารองขอตรวจรูปแบบสารนิพนธ (บฑ.๖) พรอมแนบสําเนาสารนิพนธท่ี
เรียบเรียงเสร็จแลว  จํานวน  ๑ ฉบับ  โดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัย 
  ท้ังนี้ ใหนิสิตรับผลการตรวจรูปแบบสารนิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากยื่นคํารองแลว 
๑๐ วันทําการ 
  ๒.๒  นิสิตตองยื่นคํารองขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ  (บฑ.๘) ตอบัณฑิตวิทยาลัยหรือ
ศูนยบัณฑิตศึกษาท่ีจัดใหมีการเรียนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  พรอมกับสําเนาสารนิพนธท่ีเรียบ
เรียงเสร็จแลว  จํานวน  ๔  ฉบับ  โดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
  ๒.๓  รูปแบบของสารนิพนธ ใหเปนไปตามคูมือการทําดุษฎีนิพนธและสารนิพนธของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ขอ ๓  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ 
  ๓.๑  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ จํานวน ๓ รูป/คน 
ประกอบดวย  
   (๑) ประธานกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ 
   (๒) อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
   (๓) กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ 
  ท้ังนี้ กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ  ตองมีอาจารยประจํามหาวิทยาลัยหรือเจาหนาท่ีประจํา
มหาวิทยาลัยอยางนอย  ๑ รูป/คน  รายนามคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธใหถือเปนความลับ 
  คุณสมบัติกรรมการผูตรวจสอบสารนิพนธ ใหเปนไปตามความในขอ  ๙.๓ แหงระเบียบ
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับดุษฎีนิพนธ พุทธศักราช 
๒๕๕๐ 
  ๓.๒  ข้ันตอนและกระบวนการในการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ ใหนําความในขอ ๑๓.๒ 
และ ๑๓.๓ แหงระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
ดุษฎีนิพนธ  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาใชโดยอนุโลม 
  ๓.๓  ในกรณีที่กรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ไมสามารถมาประชมุตรวจสอบสารนิพนธไดใหแจงตอ
บัณฑิตวิทยาลยั พรอมทั้งแจงผลการตรวจสอบดวย ทั้งนี้ตองมกีรรมการเขาประชุมไมนอยกวา ๒ รูป/คน 
 ขอ  ๔  การสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ 
  ๔.๑  ในกรณีที่นิสิตสอบไมผาน สามารถขอสอบวัดคุณสมบัติใหมได โดยนสิิตจะตองดาํเนนิการ
ตามข้ันตอน ในขอ ๑.๔ และขอ ๒ ใหควบทุกประการ 
  ๔.๒  ในกรณีที่นิสิตสอบผานใหแกไขตามมติและคําแนะนําของคณะกรรมการกอนนําสารนิพนธ
ฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวทิยาลัย 
  ๔.๓  การแกไขเนื้อหาและรูปแบบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ ตองใชเวลาไมเกิน 
๓๐ วัน นับตัง้แตวันสอบจนถึงวนัสงสารนิพนธฉบบัสมบูรณ 
  ในกรณีที่มีความจําเปนไมสามารถสงสารนิพนธฉบับแกไขไดตามกําหนดนิสิตอาจยื่นคํารอง (บฑ.๖) 
ผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อขอเลื่อนการสงสารนิพนธฉบับสมบูรณไดไมเกิน  ๑๕  วัดนับ
แตวันที่ครบกําหนดสง  หากเกินกําหนดจากนี้ใหถือวานิสิตสอบสารนิพนธไมผาน และจะตองดําเนินการขอสอบวัด
คุณสมบัติใหมตามขอ ๔.๑ 



๙๐ 

 ขอ ๕  การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัตสิารนิพนธ 
 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธใหนําความในขอ ๑๔ แหงระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับดุษฎีนิพนธ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชโดยอนุโลม 
  ขอ ๖  การสงสารนิพนธฉบบัสมบรูณ 
  ๖.๑  ใหนิสิตสงสารนิพนธฉบับแกไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธครบถวนทุก
คน จํานวน ๔ ฉบับ ทั้งนี้ วันที่นิสิตสงสารนิพนธฉบับสมบูรณถือวาผานการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชานั้น ๆ 
  ๖.๒  สารนิพนธของนสิิตใหเปนลิขสิทธิ์ของบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย กอนนําไปพิมพเผยแพรตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 ทั้งนี้ ใหใชประกาศนี้ สาํหรับผูข้ึนทะเบียนเปนนิสิต ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
 

 
              
    (พระศรีสิทธิมุนี) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

            ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๑ 

 
 

 
 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎนีิพนธ  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
  

            อนุวัตใหเปนไปตามความในขอ ๒๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับดุษฎีนิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๖  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 
๓/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับดุษฎีนิพนธ  พ.ศ.๒๕๕๐” 
 ขอ ๒  บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
ดุษฎีนิพนธ  พ.ศ.๒๕๔๒ 

(๒) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
ดุษฎีนิพนธ  พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๓) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กําหนด
สวนประกอบเพ่ิมเติมของโครงรางดุษฎีนิพนธ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

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

 ขอ ๕ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากประกาศ เปนตนไป 
 

หมวดท่ี ๒ 
การอนุมัติหัวขอและโครงรางดุษฎนีิพนธและการลงทะเบียน 

 ขอ ๖  การอนุมัติหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ 



๙๒ 

  ๖.๑ ใหนิสิตจัดทําหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธโดยความเห็นชอบของผูท่ีจะไดรับแตงต้ัง
เปนประธานหรือกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ และเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจรูปแบบกอน เม่ือผาน
การตรวจรูปแบบและแกไขแลว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวขอและโครงรางดุษฎนีิพนธ ตามข้ันตอน 
  ๖.๒  โครงรางดุษฎีนิพนธ มีสวนประกอบดังนี้ 
   (๑)  หัวขอดุษฎีนิพนธท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   (๒)  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ 
   (๓)  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   (๔)  วัตถุประสงคของการวิจัย 
   (๕)  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   (๖)  วิธีดําเนินการวิจัย 
   (๗)  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
   (๘)  โครงสรางของรายงานดุษฎนีิพนธ (สารบัญชั่วคราว) 
   (๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
   (๑๐)  ประวัติผูวิจัย 

สวนประกอบอ่ืน ๆ นอกจากนี้  ใหเปนไปตามคูมือการทําดุษฎีนิพนธ และขอกําหนดอ่ืน ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๖.๓  การเสนอขออนุมัติสอบหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ ใหนิสิตยื่นแบบคํารอง  บฑ ๘  
พรอมดวยหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ  จําวน ๖  ฉบับ ในจํานวนนี้ตองมีลายเซ็นรับรองของผูสมควรเปน
กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธทุกคน บนปกของโครงรางฯ จํานวน ๑ ฉบับ ตอบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๖.๔  นิสิตท่ีประสงคจะเสนอหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธเชิงปริมาณ ท่ีมีเครื่องมือวิจัยหรือ
แบบสอบถามชั่วคราว ตองสงใหคณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ 

 ๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ 
ในแตละปการศึกษา คณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังจะเปนผูพิจารณาหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธท่ีนิสิตเสนอ 
และในการประชุมพิจารณาสอบแตละครั้ง นิสิตตองเขานําเสนอและชี้แจงเก่ียวกับหัวขอและโครงรางดุษฎี
นิพนธดวย 

 ๖.๖  เม่ือนิสิตแกไขหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธตามมติคณะกรรมการแลวใหยื่นแบบคํา
รอง บฑ ๘.๑ พรอมดวยหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ จํานวน ๔ ชุด ตอบัณฑิตวิทยาลัย ใหประธาน
คณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ เสนอผลการพิจารณาหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ
ของนิสิตท่ีผานความเห็นชอบแลวพรอมรายชื่อ ผูสมควรเปนคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธในหัวขอนั้นตอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ๖.๗ เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธและเม่ือบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อนิสิตและหัวขอดุษฎีนิพนธพรอมท้ังรายชื่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธท่ีไดรับอนุมัติแลว 
นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ 

ขอ ๗  การลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ 



๙๓ 

 ๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทท่ีมีสิทธิลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ  ตองศึกษารายวิชาในหลักสูตร
ของบัณฑิตวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๙  หนวยกิต 

 ๗.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ท่ีมีสิทธิลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ ภายหลังจากข้ึน
ทะเบียนเปนนิสิตแลว นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ท่ีมีสิทธิลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ ตองศึกษารายวิชาใน
หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๖ 
หนวยกิต 

 ๗.๓  ใหนิสิตลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
อนุมัติหัวขอดุษฎีนิพนธ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ บฑ  ๙  แลวยื่นตอบัณฑิตวิทยาลัยพรอมท้ัง
ชําระเงินคาลงทะเบียนในสวนงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากไมสามารถชําระคาลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ตองยื่นคํารองขอชําระคาลงทะเบียนลาชาตอบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้ ตองไมเกิน ๓๐ 
วันทําการ หากเกินตองชําระเปนคาปรับในอัตราการลงทะเบียนลาชา จํานวน ๕๐ บาท ตอ ๑ วันทําการ 

ขอ ๘  การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับโครงรางดุษฎีนิพนธ 
 ๘.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับดุษฎีนิพนธท่ีไมใชสาระสําคัญใหนิสิตยื่นแบบคํารอง 

บฑ ๘  พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลงตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผานคณะกรรมการ
ควบคุมดุษฎีนิพนธ เม่ือไดรับการอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงใหนําสงหัวขอและโครงรางท่ีเปลี่ยนแปลงใหมตอ
บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๔ ชุด 

 ๘.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวขอหรือโครงรางดุษฎีนิพนธท่ีเปนสาระสําคัญ  นิสิตตองปฏิบัติ
เชนเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธใหม โดยไมตองลงทะเบียนดุษฎีนิพนธซํ้าอีก 
ยกเวน หากการเปลี่ยนแปลงเปนความประสงคสวนตัวของนิสิต เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลว พบวาไมมี
เหตุผลความจําเปนเพียงพอ นิสิตตองชําระคาลงทะเบียนดุษฎีนิพนธซํ้าอีก 

 ๘.๓  ใหนิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับดุษฎีนิพนธหลังจากท่ีไดยื่นคํา
รองและไดเขาชี้แจงแลว 

 
หมวดท่ี ๓ 

คณะกรรมการควบคุมดุษฎนีิพนธ 
ขอ ๙  คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ 
 ๙.๑  คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธตองมีท้ังบรรพชิตและคฤหัสถจํานวนไมนอยกวา ๒ 

รูปคน แตไมเกิน  ๓  รูป/คน  ท้ังนี้จะตองมีอาจารยประจํามหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ รูป/คน 
 ๙.๒  คณะกรรมการผูควบคุมดุษฎีนิพนธของนิสิตระดับปริญญาโท ตองมีคุณสมบัติไดรับ

ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาท่ีนิสิตทําดุษฎีนิพนธหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
 คณะกรรมการผูมีคุณสมบัติไดรับปริญญาต่ํากวาระดับปริญญาเอก  ตองมีตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยหรือเปนผูเชี่ยวชาญ 
 ๙.๓  คณะกรรมการผูควบคุมดุษฎีนิพนธของนิสิตระดับปริญญาเอก  ตองมีคุณสมบัติไดรับ

ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาท่ีนิสิตทําดุษฎีนิพนธหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 



๙๔ 

 คณะกรรมการผูมีคุณสมบัติไดรับปริญญาต่ํากวาระดับปริญญาเอก ตองมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือเปนผูเชี่ยวชาญ 

 ๙.๔ คณะกรรมการควบคุมดุษฎนีิพนธมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑)  ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับวิธีทําดุษฎีนิพนธ  รวมท้ังตัดสินแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนขณะทําดุษฎีนิพนธ 
  (๒)  ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการเขียนดุษฎีนิพนธ 
  (๓)  พิจารณาใหความเห็นชอบในการขอสอบดุษฎีนิพนธของนิสิต 
ขอ ๑๐  การเขียนดุษฎีนิพนธ 
 ใหนิสิตเรียบเรียงดุษฎีนิพนธโดยใหมีรูปแบบและขนาดดุษฎีนิพนธ ตามคูมือการทําดุษฎี

นิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี ๔ 
การรายงานความกาวหนาดุษฎีนิพนธ 

ขอ ๑๑  การรายงานความกาวหนาดุษฎีนิพนธ 
 ๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผูไดรับผลการศึกษา ตั้งแต ๙ หนวยกิต ข้ึนไป และยัง

ไมไดยื่นเสนอหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ ตองมารายงานความกาวหนาในการจัดทําหัวขอและโครงรางดุษฎี
นิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตามความกาวหนาดุษฎีนิพนธ ทุก ๑ เดือน 

 ๑๑.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผูไดรับผลการศึกษาตั้งแต ๖ 
หนวยกิตข้ึนไป และยังไมไดยื่นเสนอขอสอบหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธตองมารายงานความกาวหนาในการ
จัดทําหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตามความกาวหนาดุษฎีนิพนธ ทุก ๑ 
เดือน 

 ๑๑.๓ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผูผานรายวิชาท่ี
กําหนดใหศึกษาเพ่ิมเติมครบ ๓ รายวิชาแลว  และยังไมไดยื่นเสนอขอสอบหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธตอง
มารายงานความกาวหนาในการจัดทําหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตาม
ความกาวหนาดุษฎีนิพนธ ทุก ๑ เดือน  

  ๑๑.๔ นิสิตผูลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธแลว ตองมารายงานความกาวหนาในการทําดุษฎี
นิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตามความกาวหนาดุษฎีนิพนธ ทุก ๓ เดือน 
 

หมวดท่ี ๕ 
การสอบดุษฎนีิพนธ 

ขอ ๑๒  การขอสอบดุษฎีนิพนธ 
 ๑๒.๑  นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบดุษฎีนิพนธไดเม่ือ 
  (๑)  ใชเวลาทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา  ๓ เดือน  นับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติหัวขอ

และโครงรางดุษฎีนิพนธ   และลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ 



๙๕ 

  (๒)  สอบผานรายวิชาตาง ๆ  ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  และได
คาระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

  (๓)  เขียนดุษฎีนิพนธเสร็จสมบูรณตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธ  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาวใหทําการขอสอบได 

๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบดุษฎีนิพนธไดเม่ือ 
 (๑)  ใชเวลาทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา  ๘  เดือน  นับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติหัวขอ

และโครงรางดุษฎีนิพนธ  และลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ  
(๒) สอบผานรายวิชาตาง ๆ  ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและไดรับ

คาระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา  ๓.๐๐ 
(๓) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
(๔) เขียนดุษฎีนิพนธสําเร็จสมบูรณตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมดุษฎี

นิพนธ  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาวใหทําการขอสอบได 
  ๑๒.๓  ใหนิสิตยื่นคํารองขอตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ  พรอมท้ังแนบดุษฎีนิพนธ ๑ ฉบับ  ตอ
บัณฑิตวิทยาลัยกอนวันสอบดุษฎีนิพนธไมนอยกวา ๓๐ วัน 
  ๑๒.๔  ใหนิสิตรับผลการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นคํารองแลว 
๑๐ วันทําการ 
  ๑๒.๕  ใหนิสิตยื่นแบบคํารองขอสอบดุษฎีนิพนธ บท ๘ ตอบัณฑิตวิทยาลัยผานประธาน
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ  พรอมกับเสนอดุษฎีนิพนธท่ีเรียบเรียงเสร็จแลว  รวมท้ังบทคัดยอภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  อยางละ ๖ ชุด 
  ๑๒.๖  ใหบัณฑิตวิทยาลัยสงดุษฎีนิพนธและบทคัดยอถึงคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ
กอนวันสอบไมนอยกวา ๒ สัปดาห 
 ขอ ๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ 
  ๑๓.๑  คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ  มีจํานวนไมนอยกวา ๓ ทาน แตไมเกิน ๕ ทาน 
ประกอบดวย 
   (๑)  ประธาน  ไดแก  คณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย 
   (๒)  คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ 
   (๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวนไมเกิน ๓ ทาน 
  ๑๓.๒  เม่ือบัณฑิตวิทยาลัยติดตอเชิญผูท่ีสมควรไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบดุษฎี
นิพนธไดแลว  ใหเสนอรายนามกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธตอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือ
พิจารณาแตงตั้ง 
  ๑๓.๓  เม่ือประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบดุษฎีนิพนธแลว  ใหบัณฑิตวิทยาลัยประกาศกําหนดวัน  เวลาและสถานท่ีสอบใหทราบโดยท่ัวกัน  
และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธกอนวันสอบ ไมนอยกวา ๑๐ วัน   รายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบดุษฎีนิพนธใหถือเปนความลับสําหรับผูสอบ 



๙๖ 

  ๑๓.๔ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธไมสามารถมาตรวจสอบดุษฎีนิพนธได      
ใหแจงตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธพรอมท้ังแจงผลการตรวจสอบ
ดุษฎีนิพนธดวย 
 

หมวดท่ี ๖ 
การประเมินผลดุษฎนีิพนธ 

 ขอ ๑๔  การประเมินผลดุษฎีนิพนธ 
  ๑๔.๑  ในการสอบดุษฎีนิพนธ  นิสิตตองตอบขอซักถามตาง ๆ เก่ียวกับดุษฎีนิพนธหรือเรื่อง
ท่ีเก่ียวของ  หลังจากสอบแลวใหคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธประชุมพิจารณาประเมินผล  ในขณะ
ประเมินผลใหนิสิตออกจากหองสอบ 
  ๑๔.๒  ใหมีการจดบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินผลดุษฎีนิพนธทุกครั้ง 
  ๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธมีมติใหแกไขดุษฎีนิพนธ ไมวากรณีใด ๆ  
นิสิตตองแกไขดุษฎีนิพนธใหถูกตองตามมติและคําแนะนํานั้น  กอนท่ีจะนําดุษฎีนิพนธฉบับท่ีแกไขแลวสง
บัณฑิตวิทยาลัย กรณีท่ีนิสิตไมสามารถสงดุษฎีนิพนธไดทันเวลา ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด จะตอง
ดําเนินการยื่นขอขยายเวลาการสงดุษฎีนิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ ท้ังนี้ การขยายเวลาตองอยูภายใตในระยะเวลา ๖ เดือน นับแตวันสอบ 
หากเกินจากกําหนดนี้ ใหถือวาสอบไมผาน และจะตองดําเนินการขอสอบใหม กรณีท่ียังคงสถานภาพนิสิตอยู
เทานั้น 
  ๑๔.๔  ใหคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธทําการประเมินผลดุษฎีนิพนธโดยกําหนดเปน 
๔ ระดับ  ดังนี้ 
   ผลการศึกษา   ระดับ 
   ดีเยี่ยม  (Excellence)   A 
   ดี  (Good)   B+ 
   ผาน  (Passed)    B 
   ตก  (Failed)   F 
 สวนดุษฎีนิพนธท่ีอยูในระหวางการเรียบเรียงใหแสดงสถานะดวยสัญลักษณ  IP (In progress) 
  ๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธในหนาอนุมัติดุษฎีนิพนธ  อาจกระทํา
ไดเม่ือเห็นสมควร  แตประธานคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธจะลงนามไดตอเม่ือดุษฎีนิพนธนั้นไดรับ
การแกไขท้ังรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบรอยแลวเทานั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 
  ๑๔.๖  ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธเสนอผลการประเมินตอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  หากมีมติไมเปนเอกฉันทใหรวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกทาน  เพ่ือสงให
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเม่ือทราบผลการประเมิน  และนิสิตสงดุษฎีนิพนธฉบับท่ี
แกไขเรียบรอยแลวบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลใหทราบโดยท่ัวกัน 
 ขอ ๑๕  การสงดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ 



๙๗ 

  ๑๕.๑  เม่ือนิสิตแกไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธแลว  
ใหนิสิตสงดุษฎีนิพนธฉบับท่ีแกไขท่ีมีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธครบถวนทุกคน  จํานวน ๗ 
เลม  โดยเย็บเลมและเขาปกแข็งเรียบรอย  ตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดพรอมดวย บทคัดยอ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอยางละ ๒ ชุด  และแผนซีดีบันทึกไฟลหัวขอดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณท้ังท่ีเปน
แบบไฟล Microsoft  Word  และไฟล  Adobe PDF  จํานวนไฟลละ ๑ แผน ตอบัณฑิตวิทยาลัย  วันท่ีนิสิต
สงดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณถือวาเปนวันท่ีนิสิตสําเร็จการศึกษา 
  ๑๕.๒  ในกรณีท่ีนิสิตประสงคจะเผยแพรดุษฎีนิพนธหรือมอบใหแกหนวยงานใดตามขอ
ผูกพันหรืออ่ืน ๆ  หลังจากท่ีไดรับอนุมัติดุษฎีนิพนธ  ใหนิสิตยื่นคํารองพรอมดวยดุษฎีนิพนธตามจํานวนท่ี
ตองการเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาลงนามในหนาอนุมัติ  ท้ังนี้ใหแนบดุษฎีนิพนธฉบับซ่ึง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไวแลว ๑ เลม  พรอมท้ังแผนบันทึกขอมูลดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณจํานวน ๑ ชุด 
  ๑๕.๓  ดุษฎีนิพนธและบทคัดยอท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาใหเปนลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  กอนนําไปพิมพเผยแรตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
 ขอ ๑๖  นิสิตท่ีไดรับอนุมัติหัวขอและโครงการดุษฎีนิพนธและลงทะเบียนไวแลวกอนท่ีจะประกาศใช
ระเบียบนี้  ใหปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ  วา
ดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับดุษฎีนิพนธ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติดุษฎีนิพนธ แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 ขอ ๑๗  นิสิตท่ีไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ  และลงทะเบียนภายหลังท่ีประกาศใช
ระเบียบนี้แลว  ใหปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 
(พระศรีสิทธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพ่ืออนุมัติใหเปนไปตามความในขอ 
๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
โดยอาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๔๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๔๒”  
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ภาคการศึกษาฤดูรอน ตองมีเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห และมีจํานวนชั่วโมง

การศึกษาในแตละรายวิชาเทากับการศึกษาภาคปกติ 
ขอ ๔ จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมนอยกวา ๓ หนวยกิต

และไมเกิน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิต  ท่ีประสงคจะลงทะเบียนนอยกวาหรือมากกกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๔ ใหยื่นคํารองตอคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ 
ขอ ๕ อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๖ ใหใชระเบียบนี้สําหรับนิสิตท่ีเขาศึกษาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอ ๗ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 

         
 

(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
 โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต  ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือประโยชนในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย  มี
ประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๔๘ เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไวดังตอไปนี้ 

๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
๒. ระดับปริญญาโท  มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๘ หนวยกิต   

โดยแบงการศึกษา เปน ๒ แผน ดังนี้ 
  ๑) แผน ก  เปนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย  โดยมีการทําดุษฎีนิพนธ  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ทําเฉพาะดุษฎีนิพนธซ่ึงมีคาเทียบได ๓๘ หนวยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๖ หนวยกิต และทําดุษฎีนิพนธซ่ึงมีคาเทียบได 
๑๒ หนวยกิต  จําแนกประเภทดังนี้ 
   วิชาบังคับ ไมนอยกวา ๘ หนวยกิต 
   วิชาเอก  ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
   วิชาเลือก ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ   ๑๒ หนวยกิต 
   รวมท้ังสิ้น ไมนอยกวา ๓๘ หนวยกิต 
 ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๒ หนวยกิต และทําการศึกษาอิสระซ่ึงมีคาเทียบได ๖ หนวย
กิต จําแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาบังคับ ไมนอยกวา ๘ หนวยกิต 
   วิชาเอก  ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
   วิชาเลือก ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
   การศึกษาอิสระ   ๖ หนวยกิต 
   รวมท้ังสิ้น ไมนอยกวา ๓๘ หนวยกิต 



๑๐๐ 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ  ดังนี้ 
 ๑)  แบบ ๑  ผูเขาศึกษาตองทําดุษฎีนิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๕๔ หนวยกิต  แบงการศึกษาเปน ๒ 
แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษา
ของผูศึกษา 
       แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโทตองทําดุษฎีนิพนธ  ซ่ึงมีคาเทียบได ๕๔หนวยกิต 
       แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ ตองทําดุษฎีนิพนธ  ซ่ึงมีคาเทียบได ๗๘ หนวยกิต 
 ๒. แบบ ๒ แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ ดังนี้ 
      แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๑๙ หนวยกิต และทํา
ดุษฎีนิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๓๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 
   วิชาบังคับ ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต 
   วิชาเอก  ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต  
   วิชาเลือก ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ   ๓๖ หนวยกิต 
   รวมท้ังสิ้น ไมนอยกวา ๕๔ หนวยกิต 
 ท้ังนี้  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
 
                       
                  (พระราชรัตนโมลี) 
               อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําหนาท่ีแทน  
                   นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 
 
 
 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  กําหนดรายวิชาใหนิสิตคฤหัสถศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 เพ่ือใหการจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สําหรับคฤหัสถ  เปนไปดวยความเรียบรอย  
มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรกําหนดรายวิชาบาลี  ใหศึกษา
เพ่ิมเติม 
 อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๙ เม่ือวัน
อังคารท่ี ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  กําหนดรายวิชาใหนิสิต
คฤหัสถศึกษาเพ่ิมเติม ลงวันท่ี  ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘   และกําหนดรายวิชาบาลี ใหศึกษาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ๑. วิชา ๑๐๒  ๓๐๒ การใชภาษาบาลี ๑ (๓)  (๓-๐-๖) 
    Usage of Pali I 
 ๒. วิชา ๑๐๒ ๓๐๖ การใชภาษาบาลี ๒ (๓)  (๓-๐-๖) 
    Usage of Pali II 
 ใหรายวิชาเหลานี้เปนรายวิชาเรียนเสริมโดยไมนับหนวยกิตและแสดงผลการเรียนดวยสัญลักษณ S 
หรือ U 
 นิสิตท่ีสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาตั้งแตประโยค ป.ธ.๓ ข้ึนไป หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรภาษาบาลี  ไมตองลงทะเบียนเรียน 
         ท้ังนี้  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
 
 
     
            (พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโ) 
                                                       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



๑๐๒ 

 



๑๐๓ 

 



๑๐๔ 

 
  



๑๐๕ 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
 ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรฯ 

 
 
 
 
 
 

 



๑๐๖ 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

*****************  
๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุญยากร), รศ.ดร. 
๒. ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ  พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, วิปสสนา, สันติศึกษา, สังคมวิทยา, การศึกษา   
๔. สังกัด-สถานท่ี   สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.  ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา 5 ปยอนหลัง (2559-2563)) 

๕.๑ งานวิจัย 
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร..(2559). “การบูรณาการองคความรูดานสันติภาพเพ่ือ
พัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย”. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 259 หนา.  
 

๕.๒ บทความทางวิชาการ 
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (2559). “สันติศึกษา:พุทธวิถีสูสันติภาพโลก”. วารสารสันติ  
 ศึกษาปริทรรศน มจร ปท่ี 4 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-มิถุนายน) : 1-9. 
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (2559). การเตรียมความพรอมของสถาบันภาษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2  (กรกฎาคม-
ธันวาคม) : 1-16.  
 
    ๕.๓ หนังสือ/ตํารา  - 
 
๖. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎนีิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
  - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 
             
     
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

  

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา  

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

๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล   พระปราโมทย  วาทโกวิโท (พันธพัฒน), ดร. 
๒. ตําแหนงทางวิชาการ - 

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

๔. สังกัด-สถานท่ี   สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา 5 ปยอนหลัง (2559-2563)) 

๕.๑ งานวิจัย 
  - ดร.ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม และพระปราโมทย วาทโกวิโท (พันธพัฒน), ดร.. (2560). “การศึกษา 
แนวคิดเรื่องสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 313  หนา. 
 

๕.๒ บทความทางวิชาการ 
  - พระปราโมทย วาทโกวิโท (พันธพัฒน) พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ (ตุนิน)   พระมหาวีระศักดิ์  
อภินนฺทเวที (แสงพงษ) และสุวรรณี ฮอแสงชัย. (2562). “มนุษยกับสันติภาพและพุทธสันติวิธี” วารสาร
มหาจุฬานาครทรรศน ปท่ี 6 ฉบับท่ี 10 (ธันวาคม 2562): 4698-4710. 
  - สุวรรณี ฮอแสงชัย พระปราโมทย  วาทโกวิโท  และพระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที.   มุมมอง 
การศึกษาเชิงปรัชญาและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสันติวิธี.  วารสารศิลปการจัดการ. ปท่ี 4 ฉบับ
ท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2563): 180-192. 
  - พระปราโมทย วาทโกวิโท.  ธรรมะโอดี: กระบวนการพัฒนาองคกรวิถีพุทธ.  เอกสารสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ครั้งท่ี 
4 (26 สิงหาคม 2559): 582-590. 
  - คุณธนรัฐ สะอาดเอ่ียม และ พระปราโมทย วาทโกวิโท (พันธพัฒน). การศึกษาแนวคิดเรื่องสัมมาชีพ
และความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (มีนาคม – 
เมษายน 2563): 320-332. 
 

๕.๓ หนงัสือ/ตํารา   - 
 

๖. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎนีิพนธระดับบัณฑิตศึกษา  
   - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
     
   



๑๐๘ 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

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

๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล   ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ 
๒. ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ  พระพุทธศาสนา, สันติศึกษา, สังคมวิทยา,  การศึกษา, จิตวิทยา 

๔. สังกัด-สถานท่ี   สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา 5 ปยอนหลัง (2559-2563)) 

๕.๑ งานวิจัย 
   - ดร.อรชร ไกรจักร และ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ,(2561). ชุมชนบางวัว : สรางตนกลา 
จิตสาธารณะเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน. ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 230 หนา.   
   - พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. และ คณะ (2560). การขับเคล่ือนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา:
นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมสันติสุข. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 243 หนา.    
   - ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ. (2560). การสังเคราะหงานวิจัย: การพัฒนาจิตและปญญาแบบ 
องครวม.  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 237 หนา.  
   - ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ. (2559). “ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี 26: ถอดบทเรียน 
ชุมชนสันติสุขในพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยง”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 258 หนา.   
   - ดร.อรชร ไกรจักร และขันทอง วัฒนะประดิษฐ, ดร.แมชี กฤษณา รักษาโฉม.(2559). การ 
พัฒนาระบบปญจพละเพ่ือการพัฒนาสหกรณแบบย่ังยืน. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 236 หนา. 
   - ดร.พูนสุข มาศรังสรรค, ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ และนพ.ดร.บรรพต ตนธีรวงศ. (2559). 
“เกณฑชี้วัดความสําเร็จกระบวนการสรางสันติภาพขององคกรและนักสันติภาพโลก”.  สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 242 หนา.  
   - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,และ ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐและ (2559). การบูรณาการองค 
ความรู แนวคิดและวิถีปฏิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย. สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 259 หนา. 
  

๕.๒ บทความทางวิชาการ 
    - ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐและดร.พูนสุข มาศรังสรรค. (2560).Ethnic Diversity and 
Peaceful Coexistence in ASEAN Community: Case Study of Thai and CLMV Student 



๑๐๙ 

Groups in Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Main Campus). วารสารสันติปริทรรศน 
ปท่ี 5 ฉบับพิเศษในวันวิสาขบูชาโลก : 45-55.   
  - ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ. (2559). “สันติศึกษา: มรรคาสูวิถีพุทธ”. วารสารสันติศึกษา 
ปริทรรศน  มจร ปท่ี 4 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-มิถุนายน) : 39-51.  
 

๕.๓ หนังสือ/ตํารา  - 
 

๖. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎนีิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

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

๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล   พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. 
๒. ตําแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย 
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ  พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, สันติศึกษา, สังคมศาสตร,  รัฐศาสตร, การศึกษา,   
   การบริหารจัดการ  
๔. สังกัด-สถานท่ี   สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา 5 ปยอนหลัง (2559-2563)) 

๕.๑ งานวิจัย 
   - พระมหาสุทิตย  อาภากโร, ดร., พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. (2559). องคประกอบ รูปแบบ และ
กระบวนการสรางเครือขายการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร. ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 283 หนา.  
     

๕.๒ บทความทางวิชาการ  
  - พระสุธีรัตนบัณฑิต (อาภากโร) และ พระพรหมบัณฑิต (ธมฺมจิตฺโต). องคประกอบ รูปแบบ และ
กระบวนการสรางเครือขายการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน.  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร ปท่ี 7 ฉบับท่ี 
4 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2562): 923-937.  
  - Khenpo Karchung, Dr.Pintong Chatnarat and Prof.Dr.Phra Brahmabanḍit (Prayoon 
Dhammacitto).  Yeshe Dorji The Founder of Bhutan’s Dragon Tradition.   The Journal of 

International Association of Buddhist Universities (JIABU) Vol. 12 No. 2 (July-December 

2019) : 417-429.  

  - วริศดา พุกแกว และ พระพรหมบัณฑิต(ธมฺมจิตฺโต). การเสริมสรางคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยหลัก
พุทธสันติวิธี.  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (มีนาคม – เมษายน 2563): 751 - 
762. 
   ๕.๓ หนังสือ/ตํารา   
  -พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. (2561). พระไตรปฎกฉบับสากล: วิถีธรรมจากพุทธปญญา. พิมพครั้งท่ี 
1. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 1166 หนา.  
  -พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2562). ศาสนากบัเปาหมาย: การพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs). 
พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิซซ่ิง จํากัด (มหาชน). 49 หนา  
 
๖. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 

  - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

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


๑๑๑ 

     

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

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

๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล  พระราชปริยัติกว,ี ศ.ดร. 
๒. ตําแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย 
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ  พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, สันติศึกษา, การบริหาร, สังคมวิทยา, การศึกษา  

๔. สังกัด-สถานท่ี   สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา 5 ปยอนหลัง (2559-2563)) 

๕.๑ งานวิจัย 
   - พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (2561).  “การศึกษาวิเคราะหหาแกนธรรมจากชาดก”. สถาบันวิจัย-

พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 273 หนา. 
 

๕.๒ บทความทางวิชาการ 
  - พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (2561). การศึกษาวิเคราะหหาแกนธรรมจากชาดก. วารสารมหาจุฬา 

วิชาการ  ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2: 1-13. 

  - Prof Dr.Phrasrikhamphirayan. (2016). ASEAN Religion & Culture Management for 
Peaceful Living Together. The theme of the conference is “Intercultural relation between 
India and Vietnam”. Vietnam Buddhist Research Institute, Ho Chi  Minh City,  Vietnam, 
Vietnam Buddhist University, HCM City on 23 July 2016: 40-42. 
 

๕.๓ หนังสือ/ตํารา 
  - พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (2559). พุทธปรัชญา. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย. 480 หนา.  

    - พระศรี คัมภีรญาณ,ศ.ดร.  (2559).  บูรณาการพุทธธรรมเ พ่ือเสริมสรางพลังบริหาร
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 296 หนา. 

    - พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร. (2559). จริยศาสตรในคัมภีรพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  442 หนา. 

    - พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร. (2559). คูมือการเรียนการสอนวิชาแปลไทยเปนมคธ ประโยค ป.ธ.5.  
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 124 หนา. 
 
๖. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎนีิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
  - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
   



๑๑๒ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

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

๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล   พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ (ตุนิน), ผศ.ดร. 
๒. ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ  พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, วิปสสนา, สันติศึกษา, สังคมวิทยา,  การศึกษา  

๔. สังกัด-สถานท่ี   สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา 5 ปยอนหลัง (2559-2563)) 

๕.๑ งานวิจัย 
   - พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ ดร.. (2560). กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก  
: บูรณาการเพ่ือความสมานฉันทในสังคมไทย.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร. 217 หนา. 
   - พระมหาดวงเดน  ฐิตญาโณ (ตุนิน), ดร., พระจาตุรงค อาจารสุโภ (ชูศรี), ดร., ดร.สุมาลัย   
กาญจนะ, พระถนัด วฑฺฒโน (บุตรสวัสด์ิ). (2560). ปรัชญาความขัดแยง. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร. 218  หนา.   
   - พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ, (ตุนิน), ดร., พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดําเนิน), ดร., พระมหาดนัย 
อุปวฑฺฒโน (ศรีจันทร), พระวีระศักดิ์  ชยธมฺโม (สุวรรณวงศ). (2559). การบูรณาการองคความรู
หลักการ และวิถีปฏิบัติตามแนวทางศาสนาเพื่อการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพ.  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร. 229 หนา.  
 

๕.๒ บทความทางวิชาการ 
  - พระปราโมทย วาทโกวิโท (พันธพัฒน)  พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ (ตุนิน)  พระมหาวีระศักดิ์  
อภินนฺทเวที (แสงพงษ) และสุวรรณี ฮอแสงชัย. (2562). มนุษยกับสันติภาพและพุทธสันติวิธี. วารสารมหา
จุฬานาครทรรศน ปท่ี 6 ฉบับท่ี 10 (ธันวาคม 2562): 4698-4710. 
 - พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ,ดร.. (2561). ปรัชญาความขัดแยง. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน  
มจร.ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม) : 284-292. 
   - พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ,ดร.. (2561). การบูรณาการองคความรูหลักการ และวิถีปฏิบัติตาม
แนวทางศาสนาเพ่ือการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพ, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร. ปท่ี 6 ฉบับ
ท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน): 474-489.       
 - พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ,ดร.. (2560).  กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก :
บูรณาการเพ่ือความสมานฉันทในสังคมไทย. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร ปท่ี 13 ฉบับท่ี 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม) : 14 หนา   



๑๑๓ 

  - พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ,ดร.. (2559). “บทบาทการเสริมสรางสันติภาพของ ดร.อัมเบดการ  
ตามหลักพุทธสันติวิธี”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร ปท่ี 4 ฉบับพิเศษ  (พฤษภาคม-มิถุนายน) : 209-
219.  
 
  ๕.๓ หนังสือ/ตํารา  - 
 
๖. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎนีิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 

  - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
     
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

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

๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล   พระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที (แสงพงษ), ดร. 
๒. ตําแหนงทางวิชาการ - 

๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ  พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, วิปสสนา, สันติศึกษา, สังคมวิทยา,  การศึกษา 

๔. สังกัด-สถานท่ี   สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา 5 ปยอนหลัง (2559-2563)) 

๕.๑ งานวิจัย 
  - ดร.นิเทศ สนั่นนารี และ พระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที(แสงพงษ), ดร.. (2561) “การประยุกตใช 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมขนของวัดและชุมชนในจังหวัดขอนแกน”. สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 258 หนา. 
 

๕.๒ บทความทางวิชาการ   
  - พระปราโมทย วาทโกวิโท (พันธพัฒน)  พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ (ตุนิน)  พระมหาวีระศักดิ์  
อภินนฺทเวที (แสงพงษ) และสุวรรณี ฮอแสงชัย. (2562). มนุษยกับสันติภาพและพุทธสันติวิธี. วารสารมหา
จุฬานาครทรรศน. ปท่ี 6 ฉบับท่ี 10 (ธันวาคม 2562): 4698-4710. 
  - สุวรรณี ฮอแสงชัย พระปราโมทย  วาทโกวิโท  และพระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที.   มุมมอง 
การศึกษาเชิงปรัชญาและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสันติวิธี.  วารสารศิลปการจัดการ. ปท่ี 4 ฉบับ
ท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2563): 180-192. 
  - คุณนิเทศ สนั่นนารี และ พระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที (แสงพงษ). การประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมขนของวัดและชุมชนในจังหวัดขอนแกน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน 
มจร. ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (มีนาคม – เมษายน 2563): 364-378. 
 

๕.๓ หนังสือ/ตํารา  - 
 

๖. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎนีิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
  - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
    

   
 
 
 



๑๑๕ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  

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

๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล   ดร.สุวรรณี ฮอแสงชัย 
๒. ตําแหนงทางวิชาการ - 

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

๔. สังกัด-สถานท่ี   สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา 5 ปยอนหลัง (2559-2563)) 

๕.๑ งานวิจัย 
  - ดร.ชยาภรณ สุชประเสริฐ, พระครูปญญาวิกรม,ผศ.,ดร., พระมหาพจน สุวโจ,ผศ.ดร., นายไว       
 ชีรัมย.และดร.สุวรรณี ฮอแสงชัย. (2562). “การพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษโบราณสถาน
ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 173 หนา. 
  - ดร.สุวรรณี ฮอแสงชัย. (2562). “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือกาวพนจากความยากจนสู 
ระดับความพอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1. กรุงเทพฯ: มนุษยและสังคมศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.    
268 หนา. 
  - ดร.สุวรรณี ฮอแสงชัย (2562). “การบริหารจัดการความขัดแยงเชิงพื้นที่เพื่อสันติวิธีในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบทะเลสาบน้ําจืดอีสานตอนบน”. กรุงเทพฯ: มนุษยและสังคมศาสตร. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. 252 หนา.  
 

๕.๒ บทความทางวิชาการ 
  - พระปราโมทย วาทโกวิโท (พันธพัฒน)  พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ (ตุนิน)  พระมหาวีระศักดิ์  
อภินนฺทเวที (แสงพงษ) และสุวรรณี ฮอแสงชัย. (2562). “มนุษยกับสันติภาพและพุทธสันติวิธี”. วารสาร
มหาจุฬานาครทรรศน. ปท่ี 6 ฉบับท่ี 10 (ธันวาคม 2562): 4698-4710. 
  - สุวรรณี ฮอแสงชัย พระปราโมทย  วาทโกวิโท  และพระมหาวีระศักด์ิ อภินนฺทเวที. มุมมอง
การศึกษาเชิงปรัชญาและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสันติวิธี.  วารสารศิลปการจัดการ. ปท่ี 4 ฉบับ
ท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2563): 180-192. 
  - คุณชยาภรณ  สุขประเสริฐ  พระครูศรีปญญาวิกรม พระมหาพจน สุวใจ คุณไว ชีรัมย และ        
คุณสุวรรณี ฮอแสงชัย. การพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือการอนุรักษโบราณสถานชุมชน  จังหวัดบุรีรัมย. 
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร.  ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (มีนาคม – เมษายน  2563): 120-132. 
 

๕.๓ หนังสือ/ตํารา  - 
๖. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎนีิพนธระดับบัณฑิตศึกษา  
  - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



๑๑๖ 

   
    
  
 
 
 

 
 
 

 

    ภาคผนวก ง   
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

 
 



๑๑๘ 

 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 
 
 



๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘   
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

ตารางเปรียบเทียบ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสนัติศึกษา 

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

โครงสรางหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สาระท่ี

ปรับปรุง 
๑. หลักสูตร 
         ๑.๑ จํานวนหนวยกิต 

๑) แบบ  ๑.๑  ทําวิทยานิพนธ จํานวน ๕๔ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร 
๒) แบบ  ๒.๑  ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธจํานวน ๕๔ หนวยกิต 

ตลอดหลักสูตร 
 
          ๑.๒ โครงสรางหลักสูตร แบงเปน ๒ แบบ คือ  

๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทํา
วิทยานิพนธ  ท่ีกอใหเกิดความรูใหม ทําวิทยานิพนธจํานวน ๕๔ หนวยกิต และ
ศึกษารายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตจํานวน ๗ รายวิชา โดยท้ังนี้ทางหลักสูตรอาจให
ศึกษารายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมโดยไมนับหนวยกิต แต
ตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทํา
วิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ
และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต ศึกษา
รายวิชารวมไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต โดยท้ังนี้ทางหลักสูตรอาจใหศึกษารายวิชา
หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมโดยไมนับหนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

 

๑. หลักสูตร 
        ๑.๑ จํานวนหนวยกิต 
  ๑) แบบ ๑.๑ ทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร 
 ๒) แบบ ๑.๒ ทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต ตลอดหลักสูตร  
 ๓) แบบ ๒.๑ ทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา   ๓๖ หนวยกิต   
                          และศึกษารายวิชาไมนอยกวา  ๑๘ หนวยกิต  
                          รวมเปน 54 หนวยกิต 
         ๑.๒ โครงสรางหลักสูตร แบงเปน ๓ แบบ คือ  
  ๑)  แบบ ๑.๑ เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิด
ความรูใหม สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรม
ทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิต จะตองทําวิทยานิพนธไมนอย
กวา  ๔๘  หนวยกิต 
           ๒) แบบ ๑.๒ เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิด
ความรูใหม สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรม
ทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิต จะตองทําวิทยานิพนธไมนอย
กวา  ๗๒ หนวยกิต 
           ๓)  แบบ ๒.๑ เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูง 
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ  ทําวิทยานิพนธไมนอย
กว า  ๓๖ หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา   ๑๘ หนวยกิต                         

ปรับตาม
ประกาศ
กระทรวง  

ศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ
มาตรฐาน
หลักสูตร
ระดับ
บัณฑิต 
ศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ขอ 8 
โครงสราง
หลักสูตร 
แบบ ๑.๑ 
๔๘ น. 

แบบ ๑.๒ 
72 น. 



๑๒๓ 

 

 

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต 
แบบ ๑.๑ 

จํานวนหนวยกิต 
แบบ ๒.๑ 

๑.หมวดวิชาบังคับ 
    ๑.๑ นับหนวยกิต 
    ๒.๑ ไมนับหนวยกิต 

 
- 

(๑๕) 

 
๖ 

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

รวมท้ังส้ิน ๕๔  ๕๔ 
หมายเหตุ : รายวิชาใน (  ) นิสิตตองศึกษาโดยไมนับหนวยกิต 

รวมเปน 54 หนวยกิต 
 

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต 
แบบ ๑.๑ 

จํานวนหนวยกิต 
แบบ ๑.๒ 

หนวยกิต  
แบบ ๒.๑ 

๑.หมวดวิชาบังคับ 
๑.๑ นับหนวยกิต 
๒.๑ ไมนับหนวยกิต 

 
- 

(9) 

 
-  

(9) 

 
๖ 
(9) 

๒.หมวดวิชาเอก (6) (6) ๖ 
๓.หมวดวิชาเลือก - - ๖ 
๔.ดุษฎีนิพนธ ๔๘ ๗๒ ๓๖ 

รวมทั้งสิ้น ๔๘ ๗๒ 54 
หมายเหตุ : รายวิชาใน (  ) นิสิตตองศึกษาโดยไมนับหนวยกิต 

แบบ ๒.๑ 
วิทยานิพนธ 
๓๖ น.และ

ศึกษา 
รายวิชา 

ไมนอยกวา 
๑8 น. 
รวมเปน  
54 น. 

 
 

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

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

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

-เพ่ิมหัวขอรหัส
หลักสูตร เดิมไมมี 

  

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา ช่ือปริญญาและสาขาวิชา -คงเดิม 



๑๒๔ 

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

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

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
๑ ปรัชญาของหลักสูตร 
          หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มีความมุง
หมายท่ีจะบูรณาการสันติภาพ   ท้ังภายในและภายนอก โดยเริ่มตนพัฒนา
ผูเรียนใหสามารถ เรียนรู เขาใจ เขาถึงและพัฒนาองคความรูดานสันติภาพ
และสันติวิธี บนฐานของอุดมการณแหงการมีสติ ขันติและสันติ เขาถึงความ
เปนผูรู  ต่ืน เบิกบาน อันเปนพ้ืนฐานของการฝกฝนพัฒนาตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา  ทําใหผูเรียนสามารถเปนวิศวกรสันติภาพท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ในการสรางสรรคเครื่องมือจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี เปนบุคคลท่ีมี
พฤติกรรมดีงามเปนตนแบบใหสังคม มีจิตวิญญาณท่ีเสียสละพรอมสราง
ประโยชนใหกับผูอ่ืน สามารถรวมประสานมนุษยและสังคมใหอุดมดวยสันติสุข 
สมดังพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผูทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพ่ือเปนสถานท่ีศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชีพชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถท่ัวไป และปรัชญาของมหาวิทยาลัยท่ีวา “จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” 

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
๑. ปรัชญาของหลักสูตร 
  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มีความ
มุงหมายท่ีจะบูรณาการสันติภาพ   ท้ังภายในและภายนอก โดยเริ่มตน
พัฒนาผูเรียนใหสามารถ เรียนรู เขาใจ เขาถึงและพัฒนาองคความรูดาน
สันติภาพและสันติวิธี บนฐานของอุดมการณแหงการมีสติ ขันติและสันติ 
เขาถึงความเปนผูรู ตื่น เบิกบาน อันเปนพ้ืนฐานของการฝกฝนพัฒนาตน
ตามหลักพระพุทธศาสนา  ทําใหผูเรียนสามารถเปนวิศวกรสันติภาพท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในการสรางสรรคเครื่องมือจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี 
เปนบุคคลท่ีมีพฤติกรรมดีงามเปนตนแบบใหสังคม มีจิตวิญญาณท่ี
เสียสละพรอมสรางประโยชนใหกับผูอ่ืน สามารถรวมประสานมนุษยและ
สังคมใหอุดมดวยสันติสุข สมดังพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ     
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผูทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเปนสถานท่ีศึกษา
พระไตรปฎกและวิชาชีพชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถท่ัวไป 
และปรัชญาของมหาวิทยาลัยท่ีวา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณา
การกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” 

-คงเดิม 

ความสําคัญ   (ฉบับเดิมไมมี) 2. ความสําคัญ 
  สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทําใหเกิดชองวางทางเศรษฐกิจและความ

-เพ่ิมความสําคัญ 
ฉบับเดิมไมมี 



๑๒๕ 

เหลื่อมล้ําในสังคม การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหา
การอยูรวมกันของสมาชิกท่ีมีความแตกตางทางชาติพันธุ วัฒนธรรมและ
ภาษา ทําใหสังคมไทยตองเตรียมพรอมในการรับมือกับปญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนได  ประกอบกับปญหาการหลอมรวมวัฒนธรรม ปญหาเชิง
โครงสราง  จําเปนตองมีการพัฒนานวัตกรรมทางดานสันติภาพ  พัฒนา
ภาวะผูนํา   นักวิศวกรสันติภาพท่ีมีความรูความสามารถ  เขาใจถึงแกน
แทของการจัดการความขัดแยง และแนวทางในการเสริมสรางสังคมสันติ
สุข เพ่ือใหมาทําหนาท่ีในการสรางสันติภาพ ต้ังแตระดับชุมชน สังคม 
และประเทศชาต ิ

2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
          ๑. เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจอยาง

ลึกซ้ึงในศาสตรสันติศึกษาท้ังดานทฤษฎีและการปฏิบัติสามารถสรางสันติ
ภาวะใหกับตนเอง และมีภาวะผูนําในการสรางสันติภาพในชุมชน สังคม
และประเทศ 

           ๒. เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตใหมีความสามารถเชิง
ปฏิบั ติการในการนําองคความรูจากงานวิจัยดานสันติภาพไปสราง
เครื่องมือในการแกไขและปองกันความขัดแยงในระดับบุคคล ชุมชน 
สังคมและประเทศ 

๓. เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ใหมีความคิดสรางสรรคในการ
พัฒนากระบวนการสรางสันติภาพผานวิถีชีวิตความเชื่อมิติศาสนา วัฒนธรรม  
ความเปนชาติพันธุ เพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมไทยและประชาคม
อาเซียน 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  ๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตใหเปนวิศวกรสันติภาพท่ี
สามารถฝกพัฒนาตนเองใหมีสติตื่นรู รูเทาทันอารมณ และจิตใจ มีขันติท่ี
สามารถอดทนตอการเรียนรู ยอมเปดใจรับฟงผูอ่ืนดวยความเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนท่ีมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีสันติภายใน ท่ีสะทอนความสุข สงบ เย็น พรอมเผชิญกับ
สภาพปญหาความขัดแยง  และความรุนแรง ท่ี เ กิด ข้ึนในสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ดวยความรู ตื่น และเบิกบาน             
        ๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตใหเปนวิศวกรสันติภาพท่ีมี
ความรอบรู และเขาใจศาสตรสันติศึกษาอยางลึกซ้ึง ท้ังแนวคิด ทฤษฎี 
และการปฏิบัติการเก่ียวกับความขัดแยง สงครามความรุนแรง สันติวิธี 
และสันติภาพ สามารถบูรณาการศาสตรตางๆ กับสันติศึกษา เพ่ือสราง
สันตินวัตกรรมผานงานวิจัยเชิงปฏิบัติการซ่ึงเอ้ือตอการเสริมสราง
สันติภาพอยางยั่งยืนในชุมชน และสังคม  
  ๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตใหเปนวิศวกรสันติภาพนัก

-เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคของ
หลักสูตรใหม 



๑๒๖ 

ปฏิบัติการ ท่ีมีทักษะในการเปนผูนํากระบวนการสรางสันติภาพ และมี
ความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องมือเพ่ือสรางแรงบันดาลใจใฝสันติ มี
เทคนิคการสื่อสารเพ่ือสันติ สรางการมีสวนรวม การไกลเกลี่ยขอพิพาท 
การเสริมสรางความสัมพันธ และการจัดกระบวนการกลุมเพ่ือปองกัน 
แกไขเยียวยา เสริมสรางสันติภาพ และรักษาสันติภาพใหเกิดความยั่งยืน
ในชุมชน และสังคม 

แผนการรับนิสิตและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป 
แผนการรับนิสิตแบบ ๑.1 และ  2.1 (รวมกัน) 

ระดับชั้นป ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ชั้นปท่ี ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชั้นปท่ี ๒ - ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชั้นปท่ี ๓ - - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

รวมจํานวนนสิิต ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา 

 - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการรับนิสิตและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป 
แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๑ 

ระดับชั้นป ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ช้ันปท่ี ๑ ๑0 ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
ช้ันปท่ี ๒ - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
ช้ันปท่ี ๓ - - ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมจํานวนนิสติ ๑0 ๒๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา 
- - ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

 

แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๒ 
ระดับชั้นป ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ช้ันปท่ี ๑ ๑0 ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
ช้ันปท่ี ๒ - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
ช้ันปท่ี ๓ - - ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมจํานวนนิสติ ๑0 ๒๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
จํานวนนิสิตท่ีคาดวา
จะสาํเรจ็การศึกษา 

- - ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

 
 

ปรั บแยกต าร า ง
แผนการรับนิสิตแต
ละประ เภทออก
จากกันเพ่ือใหเห็น
ชัดเจนยิ่งข้ึน 
- รับนิสิต ๑.๑ 
  จํานวน ๑0 คน 
- รับนิสิต ๑.๒ 
  จํานวน ๑0 คน 
- รับนิสิต ๒.๑ 
  จํานวน 25 คน  



๑๒๗ 

 
 

แผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑ 
ระดับชั้นป ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ช้ันปท่ี ๑ ๒5 ๒5 ๒5 ๒5 ๒5 
ช้ันปท่ี ๒ - ๒5 ๒5 ๒5 ๒5 
ช้ันปท่ี ๓ - - ๒5 ๒5 ๒5 

รวมจํานวนนิสติ ๒5 50 75 75 75 
จํานวนนิสิตท่ีคาดวา
จะสาํเรจ็การศึกษา 

- - 25 25 25 

 
 

 
ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

๑. รายวิชาสําหรับหลักสูตร แบบ ๑.๑ 
๑. วิชาบังคับ : ไมนับหนวยกิต จํานวน   5  รายวิชา       

1. รายวิชาสําหรับหลักสูตร แบบ ๑.๑ 
๑) หมวดวิชาบังคับ: ไมนับหนวยกิต จํานวน 3 รายวิชา (9) หนวยกิต 

-ลดจํานวนวิชา 
จาก 5 วิชา เหลือ 
3 วิชา 

๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสันติศึกษา** ๓ (๓-๐-๖) 
 (Concepts and Theories on Peace Studies) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเก่ียวกับสันติภาพและสันติศึกษา 
วิเคราะหสาเหตุเง่ือนไขความขัดแยง แนวทางการสรางสันติภาพและการรักษา
สันติภาพในสังคม โดยอาศัยองคความรูดานรัฐศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา 
ปรัชญา การถอดบทเรียนกลยุทธการสรางสันติภาพของนักสันติภาพโลก 
องคกรสันติภาพและองคความรูดานสันติภาพในทางศาสนา ยุทธศาสตรสันติ

๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสันติศึกษา   (๓) (๓-๐-๖)   
 (Concepts and Theories on Peace Studies) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และปรากกฎการณเก่ียวกับความ
ขัดแยง สงครามความรุนแรง สันติวิธี  และสันติภาพ  ความหมาย 
ประเภท ลักษณะ สาเหตุ ปจจัยเง่ือนไข ผลกระทบ วิธีการปองกัน การ
แกไขความขัดแยงและความรุนแรง   การเสริมสรางพัฒนา และการรักษา
สันติภาพ  ถอดบทเรียนจากแนวคิดและเหตุการณประวัติศาสตรของ

-รหัส  ชื่อวิชา และ     
หนวยกิต คงเดิม 
-เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชาใหมหมด 



๑๒๘ 

วิธี เครื่องมือแกไขความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี แนวทางและวิธีการท่ีไดมาซ่ึง
สันติภาพท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ชาติ และการอยูรวมกันใน
ประชาคมอาเซียน 

บุคคล ชุมชน องคกร สถาบัน และสังคมท่ีเก่ียวกับความขัดแยง รุนแรง 
สันติวิธี  และสันติภาพ ท้ังตะวันออก ตะวันตก และพุทธสันติวิธ  ี

๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ**   ๓ (๓-๐-๖)      
              (Leadership and Skills in Peace-Building) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีนําการเปลี่ยนแปลงและ
สรางสรรคงานดานสันติภาพ  คุณลักษณะและบทบาทของผูนํากับการใชการ
สื่อสารท่ีเอ้ืออาทร ผูนํากับความเห็นท่ีถูกตองดีงามและความเปลี่ยนแปลงท่ี
สรางสรรค  คุณธรรมและจริยธรรมของผูนํา  วิสัยทัศนผูนํากับการสราง
สันติภาพและการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  ผูนํ า กับการสราง
ความสัมพันธแหงกรุณา โดยอาศัยองคความรู ภาวะผูนําตามทฤษฎีตะวันตก
และภาวะผูนําในทางพระพุทธศาสนา  ถอดบทเรียนภาวะผูนําของบุคคล
สําคัญท่ีเก่ียวของกับการสรางสันติภาพ แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําท่ี
สามารถเปนผูนําในการเลือกใชกระบวนการสรางสันติภาพและการจัดการ
ความขัดแยงตามหลักสันติวิธี รวมท้ังบทบาทของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยในฐานะผูนําในการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการพระพุทธศาสนากับ
สันติศึกษาเพ่ือการแกไขเยียวยา พัฒนาจิตใจและสังคมท่ีมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับบริบทในสังคมไทย 

๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ     (๓) (1-6-2)      
                 (Leadership and Skills in Peace Building)    
 แนวคิดทฤษฎีเ ก่ียวกับภาวะผูนําแหงการสรางสันติ 
หลักการ กระบวนการ วิธีการ และอุดมการณของผูนําสันติภาพท้ัง
ตะวันตก  ตะวันออก และในพระพุทธศาสนา  ทักษะผูนําแหงกระบวนกร 
ทักษะสื่อสาร ทักษะฝกปฏิบัติการฟง ทักษะการเปนวิทยากร ทักษะการ
เปนผูอํานวยการ  ทักษะการอยูรวมกับสังคม ทักษะการคิดวิเคราะห  
ทักษะการคิดสรางสรรค  ผูนําทางจิตวิญญาณ  วิชาและจรณะของผูนํา  
วิสัยทัศนของผูนํา  ทักษะการสรางความสัมพันธ   การถอดบทเรียนผูนํา
บุคคลสําคัญ  ทักษะการออกแบบและการใชเครื่องมือในการสราง
สันติภาพและการจัดการความขัดแยง    
    
 

-รหัส/ชื่อวิชา 
คงเดิม 
 -ปรับหนวยกิต
ใหม    
-ปรับคําอธิบาย 
ใหมหมด    

๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                               (๓) (๓-๐-๖)             
               (Buddhist Peaceful Means) 
                ศึกษาหลักการ และเครื่องมือการจัดการความขัดแยงโดยพุทธ
สันติวิธีในพระไตรปฎก โดยเนนศึกษาความหมาย ความเปนมา คุณคาและ
ความสําคัญของสันติวิธีตอมนุษยและสังคม รวมไปถึงการศึกษา และเรียนรู
รูปแบบของพุทธสันติวิธีในรูปแบบตางๆ ในแตละกรณี เชน อธิกรณสมถะ และ

 -รหัส ชื่อ คงเดิม 
-ยายไปอยูในหมวด
วิชาเอก : ไมนับ
หนวยกิต    
-ปรับคําอธิบาย

ใหมหมด    



๑๒๙ 

การไกล เกลี่ยคนกลาง ตลอดจนปจจัยหรือเ ง่ือนไขท่ีนําไปสูการสราง
ความสําเร็จในการใชพุทธสันติวิธีรูปแบบตางๆ อันจะนําไปสูการนําหลักพุทธ
สันติวิธีในพระไตรปฎกมาประยุกตใชในสังคมปจจุบัน 
๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิจัยช้ันสูงวาดวยสันติภาพ     (๓) (๒-๒-๕)             
              (Advanced Research Methodology on Peace) 
          ศึกษาหลักการและแนวคิดสําหรับวิธีวิจัยชั้นสูงทางกระบวนการ
สรางสันติภาพ สันติวิธีในการจัดการความขัดแยง การทบทวนวรรณกรรม
สําหรับการวิจัยชั้นสูง การสรางและสังเคราะหกรอบแนวคิดในการวิจัยชั้นสูง 
การออกแบบและการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพระเบียบวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน โครงรางการวิจัยการวางแผนการเก็บขอมูล การวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูล การประเมินโครงการการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัย 
จริยธรรมการวิจัย นิสิตสามารถนําเสนอโครงรางการวิจัยโดยนําองคความรู
ดานสันติศึกษามาประยุกตใชแกปญหาความขัดแยงในสังคมในบริบทตางๆ ได
อยางเหมาะสม 

๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธวิีจัยช้ันสูงเพ่ือสันติภาพ    (๓) (๓-2-4)                 
                (Advanced Research Methodology for Peace) 
 ศึกษาระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยชั้นสูงเพ่ือการสราง
สันติภาพ   มุงเนนการวิจัยแบบผสานวิธี แบบเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณ ออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการลงพ้ืนท่ี การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม  การวิจัยเชิงนโยบาย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง  
การวิจัยเพ่ือรับใชสังคม การวิจัยสรางองคความรูใหม   

-รหัส คงเดิม 
-ปรับชื่อวิชาและ
หนวยกิตใหม 
-ปรับเปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา
ใหมหมด 

๘๐๐ ๓๐๖ วิปสสนากรรมฐาน                          (๓) (๒-๕-๒) 
              (Insight Meditation)     
               ศึกษาวิปสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดย
ภาคทฤษฎีเนนศึกษาวิเคราะหการปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาใน
พระไตรปฎก รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย  
สวนในภาคปฏิบัติจะมีการนํานิสิตใหฝกปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
อยางถูกตองและพัฒนาจิตใจใหเกิดสันติภายในท่ีสามารถนําไปประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิตในทางท่ีดีงาม และเก้ือกูลตอสังคมใหเกิดสันติสุข 
 
 

 -ยกเลิก เพราะ 
นิสิตตองเขา
กรรมฐาน 45 วัน 
ซ่ึงหลักสูตรเปนผู
จัดโครงการฝก
ปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานอยูแลว  



๑๓๐ 

๒) หมวดวิชาเอก(ไมนับหนวยกิต): จํานวน ๒ รายวิชา ๒) หมวดวิชาเอก : ไมนับหนวยกิต  ๒ รายวิชา                           ยายสลับตําแหนงคํา 
 ๘๑๑ ๒๐๘  กระบวนการสรางความปรองดองโดยพุทธสันติวิธ ี 
                ๓ (๒-๕-๒) 
               (Reconciliation  by Buddhist Peaceful Means) 
  ศึกษากระบวนการสรางความปรองดอง เครื่องมือท่ีใชในการสราง
ความปรองดองท่ีเหมาะสมกับบริบทในประเด็นของการปองกันไมใหความ
ขัดแยงเกิดข้ึนใหม การนําไปสูการสรางสันติภาพท่ีหยุดยั้งความรุนแรง การ
สรางประชาธิปไตย การลดความเกลียดชัง การลดความแตกแยก และการ
สรางพ้ืนท่ีแหงความไววางใจ การมองเห็นแนวทางการแกปญหารวมกัน การ
สรางความสามัคคี โดยอาศัยองคความรูในพุทธสันติวิธีบูรณาการกับแนวคิด 
เครื่องมือสรางความปรองดอง เชน หลักการเสวนา การเจรจาไกลเกลี่ย การ
เจรจาตอรอง การใชหลักยุติธรรม การใชหลักศาสนาเพ่ือความปรองดอง การ
ใชกิจกรรมการมีสวนรวมและพหุวัฒนธรรม     เปนตน ในภาคปฏิบัตินิสิตตอง
ผานการฝกงานจากองคกร หนวยงานท่ีเก่ียวของกับประเด็นการศึกษาท่ี
สอดคลองกับรายวิชา 

  
 
 

-ยกเลิก เพราะ 
เนื้อซํ้าซอนกับวิชา 
๘๑๑ ๑๐๓  พุทธ
สันติวิธ ี

 ๘๑๑ ๓๐๙  ปฏิบัติการสรางความปรองดองโดยพุทธสันติวิธ ี๓ (๐-๙-๐) 
                (Reconciliation Practice by Buddhist Peaceful 
Means) 
                ศึกษาภาคปฏิบัติ โดยนิสิตตองนําเสนอประเด็นเหตุการณ 
สถานการณปญหาความขัดแยงท่ีสนใจ และออกแบบเครื่องมือสรางความ
ปรองดองโดยนําพุทธสันติวิธีมาประยุกต และสรางสถานการณจําลองพรอม
นําเสนอในชั้นเรียน รวมวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ของวิธีการท่ีนํามาใช และ
นําไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีนําเสนอไว ถอดบทเรียนวิเคราะหจากสถานการณ
จริงนําเสนอรายงานโครงการในเชิงวิเคราะหผลสําเร็จของโครงการท้ังในแง

 -ยกเลิก เพราะ 
เนื้อซํ้าซอนกับ 
วิชา ๘๑๑ ๑๐๔ 
ระเบียบวิจัยชั้นสูง
วาดวยสันติภาพ  
- เพราะมุงใหนิสิต
เนนวิจัยฝกทดลอง
แกไขปญหา/วิจัย
ปฏิบัต ิการลงพ้ืนท่ี 



๑๓๑ 

ของผลสัมฤทธิ์และวิเคราะหเครื่องมือท่ีนําไปใชในแงของจริยธรรมของนัก  
สันติวิธ ี

 

 ๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี      (๓) (๓-๐-๖)             
               (Buddhist Peaceful Means)    
     ศึกษาหลักการ แนวคิด วิธีการท่ีสะทอนอัตลักษณพระพุทธศาสนา 
ถอดบทเรียนวิถีปฏิบัติของพระพุทธเจา พระสาวก อุบาสก และอุบาสิกา
ท่ีเปนตนแบบแหงสันติภาพ  แนวทางการสรางสันติวิธีและสันติภาพตอ
มนุษยและสังคม   รูปแบบ กระบวนการ ข้ันตอนของพุทธสันติวิธี  เชน   
อธิกรณสมถะ การสรางบารมี  หลักอหิงสา การไกลเกลี่ย หลักธรรมะ
สําคัญท่ีเก่ียวของ  เปนตน การจัดการความขัดแยงผานเหตุการณพุทธ
ประวัติ สถานท่ีสําคัญ  พหุวัฒนธรรม ระบบชนชั้นวรรณะ และบุคคลท่ี
นําเครื่องมือพุทธสันติวิธีไปใชเพ่ือเสริมสรางสังคมสันติสุข 

-รหัส ชื่อ คงเดิม 
-เดิมเปนหมวดวิชา
บังคับ 
-ยายมาอยูใน
หมวดวิชาเอก : ไม
นับหนวยกิต    
-ปรับคําอธิบาย
ใหมหมด 

 ๘๑๑ 416  สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ                (๓) (1-7-1)  
  (Mindfulness for Peace Engineer) 
 ศึกษาคุณคาและความหมายของสติ ท้ังสติเชิงรุก และสติเชิง
รับท่ีเอ้ือตอการพัฒนาสันติภาพภายในของวิศวกรสันติภาพ การใชสติ
บําบัด ปฏิบัติการพัฒนาสติเพ่ือใหเกิดสันติภายใน การใชสติในชุมชน 
สังคม การเรียนรูท่ีมีสติและสมาธิเปนฐาน การใชสติเปนฐานในการเปน
จิตอาสาเพ่ือดูแลเด็ก ผูสูงวัย ผูเจ็บปวย การรักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
การประนีประนอมขอพิพาท การใชเทคโนโลยี รวมถึงผูนําในองคกรตางๆ 
เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุขอยางยั่งยืน 

-รายวิชาใหม  
-รหัส  ชื่อวิชาและ
หนวยกิต และ
คําอธิบายรายวิชา
ใหมหมด 
  

 ๓) ดุษฎนีิพนธ   จํานวน 48 หนวยกิต  
๘๐๐ ๑๐๐ วิทยานิพนธ                                 ๕๔ (๐-๑๖๒-๐)  
  โครงการศึกษาวิจัยในหัวขอท่ีสนใจ กอใหเกิดความรูใหมและมี

๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎนีิพนธ                               ๔๘ (๐-๑๔๔-๐)                   
    (Dissertation) 

-รหัสเดิม 
-ปรับชื่อคํา



๑๓๒ 

เนื้อหาตามลักษณะวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิง
ปฏิบัติการ Operational Research ท่ีสามารถนําองคความรูท่ีไดเรียนไป
ประยุกตใชเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมสามารถจับตองได โดย
มุงเนนประเด็นในการสรางสรรคงานดานสันติภาพและพุทธสันติวิธีในการแกไข 
ปองกัน รักษา และพัฒนา กระบวนการสรางสันติภาพและการจัดการความ
ขัดแยงเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเกิดสันติภาพและสันติสุข 

 การคนควาวิจัยในหัวขอท่ีสนใจเก่ียวกับบริบทความขัดแยง 
ความรุนแรง สันติวิธี สันติภาพ  โดยมุงปองกัน แกไข การเสริมสราง
พัฒนา และการรักษาตอยอด  กอใหเกิดความรูใหมและมีเนื้อหาตาม
ลักษณะวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ   
ท่ีสามารถนําองคความรูท่ีไดเรียนไปประยุกตใชเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
ท่ีเปนรูปธรรมสามารถจับตองได   สะทอนกระบวนการสรางสันติภาพและ
การจัดการความขัดแยงเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเกิด
สันติภาพและสันติสุข 

ภาษาไทย-อังกฤษ 
และหนวยกิตใหม  
- ปรับคําอธิบาย 
ใหมหมด 

ป 2558 : ยังไมเคยเปดสอนหลักสูตรแบบ 1.2 ๒. รายวิชาสําหรับหลักสูตร แบบ ๑.๒ 
๑) หมวดวิชาบังคับ :  ไมนับหนวยกิต  3 รายวิชา                      

-เปดสอนครั้งแรก 
หลักสูตร แบบ 
๑.๒ 

 ๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสันติศึกษา   (๓) (๓-๐-๖)   
 (Concepts and Theories on Peace Studies) 
          ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และปรากกฎการณเก่ียวกับความขัดแยง 
สงครามความรุนแรง สันติวิธี  และสันติภาพ  ความหมาย ประเภท 
ลักษณะ สาเหตุ ปจจัยเง่ือนไข ผลกระทบ วิธีการปองกัน การแกไขความ
ขัดแยงและความรุนแรง   การเสริมสรางพัฒนา และการรักษาสันติภาพ  
ถอดบทเรียนจากแนวคิดและเหตุการณประวัติศาสตรของบุคคล ชุมชน 
องคกร สถาบัน และสังคมท่ีเก่ียวกับความขัดแยง รุนแรง สันติวิธี  และ
สันติภาพ ท้ังตะวันออก ตะวันตก และพุทธสันติวิธ ี 

- เปนรายวิชาอัน
เดียวกันท่ีมีเนื้อหา
ปรับปรุงแลวของ
หลักสูตรแบบ 1.1   
-นํามาเปดสอนครั้ง
แรกในแบบ 1.2  
(สําหรับ ป.ตรี มา
เรียน ป.เอก) 

 ๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ     (๓) (1-6-2)      
                (Leadership and Skills in Peace Building)    

         แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําแหงการสรางสันติ หลักการ 
กระบวนการ วิธีการ และอุดมการณของผูนําสันติภาพท้ังตะวันตก  

- เปนรายวิชาอัน
เดียวกันท่ีมีเนื้อหา
ปรับปรุงแลวของ
หลักสูตรแบบ 1.1   



๑๓๓ 

ตะวันออก และในพระพุทธศาสนา  ทักษะผูนําแหงกระบวนกร ทักษะ
สื่อสาร ทักษะฝกปฏิบัติการฟง ทักษะการเปนวิทยากร ทักษะการเปน
ผูอํานวยการ  ทักษะการอยูรวมกับสังคม ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะ
การคิดสรางสรรค  ผูนําทางจิตวิญญาณ  วิชาและจรณะของผูนํา  
วิสัยทัศนของผูนํา  ทักษะการสรางความสัมพันธ   การถอดบทเรียนผูนํา
บุคคลสําคัญ  ทักษะการออกแบบและการใชเครื่องมือในการสราง
สันติภาพและการจัดการความขัดแยง   

-นํามาเปดสอนครั้ง
แรกในแบบ 1.2  
(สําหรับ ป.ตรี มา
เรียน ป.เอก) 

 ๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูงเพ่ือสันติภาพ    (๓) (๓-2-4)                 
                (Advanced Research Methodology for Peace) 
       ศึกษาระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยชั้นสูงเพ่ือการสรางสันติภาพ   
มุงเนนการวิจัยแบบผสานวิธี แบบเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ออกแบบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการลงพ้ืนท่ี การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
การวิจัยเชิงนโยบาย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง  การวิจัยเพ่ือรับใช
สังคม การวิจัยสรางองคความรูใหม   

 

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

               (Buddhist Peaceful Means)    

     ศึกษาหลักการ แนวคิด วิธีการท่ีสะทอนอัตลักษณพระพุทธศาสนา 
ถอดบทเรียนวิถีปฏิบัติของพระพุทธเจา พระสาวก อุบาสก และอุบาสิกา
ท่ีเปนตนแบบแหงสันติภาพ  แนวทางการสรางสันติวิธีและสันติภาพตอ
มนุษยและสังคม   รูปแบบ กระบวนการ ข้ันตอนของพุทธสันติวิธี  เชน   
อธิกรณสมถะ การสรางบารมี  หลักอหิงสา การไกลเกลี่ย หลักธรรมะ
สําคัญท่ีเก่ียวของ  เปนตน การจัดการความขัดแยงผานเหตุการณพุทธ
ประวัติ สถานท่ีสําคัญ  พหุวัฒนธรรม ระบบชนชั้นวรรณะ และบุคคลท่ี

- เปนรายวิชาอัน
เดียวกันท่ีมีเนื้อหา
ปรับปรุงแลวของ
หลักสูตรแบบ 1.1   
-นํามาเปดสอนครั้ง
แรกในแบบ 1.2  
(สําหรับ ป.ตรี มา
เรียน ป.เอก) 



๑๓๔ 

นําเครื่องมือพุทธสันติวิธีไปใชเพ่ือเสริมสรางสังคมสันติสุข 
 ๘๑๑ 416  สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ                (๓) (1-7-1)  

  (Mindfulness for Peace Engineer) 
 ศึกษาคุณคาและความหมายของสติ ท้ังสติเชิงรุก และสติเชิง
รับท่ีเอ้ือตอการพัฒนาสันติภาพภายในของวิศวกรสันติภาพ การใชสติ
บําบัด ปฏิบัติการพัฒนาสติเพ่ือใหเกิดสันติภายใน การใชสติในชุมชน 
สังคม การเรียนรูท่ีมีสติและสมาธิเปนฐาน การใชสติเปนฐานในการเปน
จิตอาสาเพ่ือดูแลเด็ก ผูสูงวัย ผูเจ็บปวย การรักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
การประนีประนอมขอพิพาท การใชเทคโนโลยี รวมถึงผูนําในองคกรตางๆ 
เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุขอยางยั่งยืน 

- เปนรายวิชาอัน
เดียวกันท่ีมีเนื้อหา
ปรับปรุงแลวของ
หลักสูตรแบบ 1.1   
-นํามาเปดสอนครั้ง
แรกในแบบ 1.2  
(สําหรับ ป.ตรี มา
เรียน ป.เอก) 

 ๓) ดุษฎนีิพนธ   จํานวน 72 หนวยกิต   
 ๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎนีิพนธ                                72 (๐-216-๐)                   

    (Dissertation) 
 การคนควาวิจัยในหัวขอท่ีสนใจเก่ียวกับบริบทความขัดแยง 
ความรุนแรง สันติวิธี สันติภาพ  โดยมุงปองกัน แกไข การเสริมสราง
พัฒนา และการรักษาตอยอด  กอใหเกิดความรูใหมและมีเนื้อหาตาม
ลักษณะวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ   
ท่ีสามารถนําองคความรูท่ีไดเรียนไปประยุกตใชเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
ท่ีเปนรูปธรรมสามารถจับตองได   สะทอนกระบวนการสรางสันติภาพและ
การจัดการความขัดแยงเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเกิด
สันตภิาพและสันติสุข 

- เปนรายวิชาอัน
เดียวกันท่ีมีเนื้อหา
ปรับปรุงแลวของ
หลักสูตรแบบ 1.1   
-นํามาเปดสอนครั้ง
แรกในแบบ 1.2  
(สําหรับ ป.ตรี มา
เรียน ป.เอก) 

๒. รายวิชาสําหรับหลักสูตรแบบ  ๒.๑ ๓. รายวิชาสําหรับหลักสูตรแบบ  ๒.๑  

๑) หมวดวิชาบังคับ จํานวน ๗ รายวิชา ซ่ึงเปนวิชาพ้ืนฐานท่ีนิสิตระดับดุษฎี
บัณฑิตจะตอง   ศึกษาโดยกําหนดใหเปนวิชานับหนวยกิต จํานวน ๖ หนวยกิต 

๑) หมวดวิชาบังคับ รวมจํานวน  5 รายวิชา  เปนวิชาพ้ืนฐานท่ีนิสิต
ระดับดุษฎีบัณฑิตจะตองศึกษา ประกอบดวย 

-ปรับลดจํานวน
วิชาใหนอยลง  



๑๓๕ 

และศึกษาวิชาอ่ืนๆ ท่ีไมนับหนวยกิตอีกจํานวน ๑๕ หนวยกิต ประกอบดวย จากเดิม 7 วิชา 
คงเหลือ 5 วิชา 

๑.๑) วิชาบังคับแบบนับหนวยกิต          จํานวน ๖ หนวยกิต ๑.๑) หมวดวิชาบังคับ: นับหนวยกิต  จํานวน  ๒ รายวิชา  ๖ หนวยกิต ปรับคําใหกระชับ 
๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสันติศึกษา**              ๓ (๓-๐-๖) 
 (Concepts and Theories on Peace Studies) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเก่ียวกับสันติภาพและสันติศึกษา 
วิเคราะหสาเหตุเง่ือนไขความขัดแยง แนวทางการสรางสันติภาพและการรักษา
สันติภาพในสังคม โดยอาศัยองคความรูดานรัฐศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา 
ปรัชญา การถอดบทเรียนกลยุทธการสรางสันติภาพของนักสันติภาพโลก 
องคกรสันติภาพและองคความรูดานสันติภาพในทางศาสนา ยุทธศาสตรสันติ
วิธี เครื่องมือแกไขความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี แนวทางและวิธีการท่ีไดมาซ่ึง
สันติภาพท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ชาติ และการอยูรวมกันใน
ประชาคมอาเซียน 

๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา         ๓ (๓-๐-๖)         
                (Concepts and Theories on Peace Studies) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และปรากกฎการณเก่ียวกับความ
ขัดแยง สงครามความรุนแรง สันติวิธี  และสันติภาพ  ความหมาย 
ประเภท ลักษณะ สาเหตุ ปจจัยเง่ือนไข ผลกระทบ วิธีการปองกัน การ
แกไขความขัดแยงและความรุนแรง   การเสริมสรางพัฒนา และการรักษา
สันติภาพ  ถอดบทเรียนจากแนวคิดและเหตุการณประวัติศาสตรของ
บุคคล ชุมชน องคกร สถาบัน และสังคมท่ีเก่ียวกับความขัดแยง รุนแรง 
สันติวิธี  และสันติภาพ ท้ังตะวันออก ตะวันตก และพุทธสันติวิธ ี 
 

-รหัส ชื่อวิชา และ
หนวยกิต คงเดิม 
-ปรับคําอธิบาย 
ใหมหมด    
 

๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ**           ๓ (๓-๐-๖)      
              (Leadership and Skills in Peace-Building) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีนําการเปลี่ยนแปลงและ
สรางสรรคงานดานสันติภาพ  คุณลักษณะและบทบาทของผูนํากับการใชการ
สื่อสารท่ีเอ้ืออาทร ผูนํากับความเห็นท่ีถูกตองดีงามและความเปลี่ยนแปลงท่ี
สรางสรรค  คุณธรรมและจริยธรรมของผูนํา  วิสัยทัศนผูนํากับการสราง
สันติภาพและการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  ผูนํ า กับการสราง
ความสัมพันธแหงกรุณา โดยอาศัยองคความรู ภาวะผูนําตามทฤษฎีตะวันตก
และภาวะผูนําในทางพระพุทธศาสนา  ถอดบทเรียนภาวะผูนําของบุคคล
สําคัญท่ีเก่ียวของกับการสรางสันติภาพ แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําท่ี
สามารถเปนผูนําในการเลือกใชกระบวนการสรางสันติภาพและการจัดการ

๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ       ๓ (1-6-2)               
                (Leadership and Skills in Peace-Building) 
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําแหงการสรางสันติ หลักการ 
กระบวนการ วิธีการ และอุดมการณของผูนําสันติภาพท้ังตะวันตก  
ตะวันออก และในพระพุทธศาสนา  ทักษะผูนําแหงกระบวนกร ทักษะ
สื่อสาร ทักษะฝกปฏิบัติการฟง ทักษะการเปนวิทยากร ทักษะการเปน
ผูอํานวยการ  ทักษะการอยูรวมกับสังคม ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะ
การคิดสรางสรรค  ผูนําทางจิตวิญญาณ  วิชาและจรณะของผูนํา  
วิสัยทัศนของผูนํา  ทักษะการสรางความสัมพันธ   การถอดบทเรียนผูนํา
บุคคลสําคัญ  ทักษะการออกแบบและการใชเครื่องมือในการสราง
สันติภาพและการจัดการความขัดแยง    

-รหัส ชื่อวิชา 
คงเดิม 
- ปรับหนวยกิต  
- ปรับคําอธิบาย 
ใหมหมด   
-และไดปรับยายไป
อยูในหมวดวิชา
บังคับ : ไมนับ
หนวยกิตแลว 



๑๓๖ 

ความขัดแยงตามหลักสันติวิธี รวมท้ังบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยในฐานะผูนําในการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการพระพุทธศาสนากับ
สันติศึกษาเพ่ือการแกไขเยียวยา พัฒนาจิตใจและสังคมท่ีมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับบริบทในสังคมไทย 

 

๒. วิชาบังคับไมนับหนวยกิต: จํานวน  ๕ รายวิชา (15) หนวยกิต ๑.๒) หมวดวิชาบังคับ : ไมนับหนวยกิต  จํานวน  3 รายวิชา           
       (9)  หนวยกิต 

-ปรับลดจํานวน
รายวิชา จาก 5 
วิชา คงเหลือ 3 
วิชา 

๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                                    (๓) (๓-๐-๖)             
               (Buddhist Peaceful Means) 
                ศึกษาหลักการ และเครื่องมือการจัดการความขัดแยงโดยพุทธ
สันติวิธีในพระไตรปฎก โดยเนนศึกษาความหมาย ความเปนมา คุณคาและ
ความสําคัญของสันติวิธีตอมนุษยและสังคม รวมไปถึงการศึกษา และเรียนรู
รูปแบบของพุทธสันติวิธีในรูปแบบตางๆ ในแตละกรณี เชน อธิกรณสมถะ และ
การไกล เกลี่ยคนกลาง ตลอดจนปจจัยหรือเ ง่ือนไขท่ีนําไปสูการสราง
ความสําเร็จในการใชพุทธสันติวิธีรูปแบบตางๆ อันจะนําไปสูการนําหลักพุทธ
สันติวิธีในพระไตรปฎกมาประยุกตใชในสังคมปจจุบัน 

 -ยายไปอยูในหมวด
วิชาเอก: นับหนวย
กิต  

๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิจัยช้ันสูงวาดวยสันติภาพ          (๓) (๒-๒-๕)             
              (Advanced Research Methodology on Peace) 
          ศึกษาหลักการและแนวคิดสําหรับวิธีวิจัยชั้นสูงทางกระบวนการ
สรางสันติภาพ สันติวิธีในการจัดการความขัดแยง การทบทวนวรรณกรรม
สําหรับการวิจัยชั้นสูง การสรางและสังเคราะหกรอบแนวคิดในการวิจัยชั้นสูง 
การออกแบบและการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพระเบียบวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน โครงรางการวิจัยการวางแผนการเก็บขอมูล การวิเคราะหและ

๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธวิีจัยช้ันสูงเพ่ือสันติภาพ        (๓) (๓-2-4)                 
               (Advanced Research Methodology for Peace) 
 ศึกษาระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยชั้นสูงเพ่ือการสราง
สันติภาพ   มุงเนนการวิจัยแบบผสานวิธี แบบเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณ ออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการลงพ้ืนท่ี การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม  การวิจัยเชิงนโยบาย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง  
การวิจัยเพ่ือรับใชสังคม การวิจัยสรางองคความรูใหม   

-รหัส คงเดิม 
-ปรับชื่อ และ
หนวยกิตใหม 
-ปรับคําอธิบาย 
ใหมหมด 



๑๓๗ 

สังเคราะหขอมูล การประเมินโครงการการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัย 
จริยธรรมการวิจัย นิสิตสามารถนําเสนอโครงรางการวิจัยโดยนําองคความรู
ดานสันติศึกษามาประยุกตใชแกปญหาความขัดแยงในสังคมในบริบทตางๆ ได
อยางเหมาะสม     

 

 ๘๑๑ ๒๐๘  กระบวนการเสริมสรางสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธ ี
        (๓) (๑-๘-๐) 
               (Process for Peace Building in Society by 
Buddhist Peaceful Means) 
 ศึกษากระบวนการในการเสริมสรางสังคมสันติสุข  หลักการ 
วิธีการ ข้ันตอน กระบวนการ เครื่องมือเพ่ือการปองกัน  แกไขเยียวยา 
เสริมสรางและรักษาสันติภาพ  เชน การฝกอบรม การไกลเกลี่ย การสราง
การมีสวนรวม  การรับฟงปญหา  การแกไขปญหาโดยพุทธสันติวิธี  การ
สรางเวทีการแลกเปลี่ยน การสารเสวนา สันติสนทนา การทํางานเปนทีม 
การเปนกระบวนการและกระบวนกร การสรางพ้ืนท่ีความปลอดภัย การ
สรางความไววางใจ  การมองอนาคต  การสรางความสามัคคี โครงการ
เสริมสรางสังคมสันติสุข  การสรางเครือขาย 
 

-ยายมาจากหมวด
วิชาเอก มาอยูใน
หมวดวิชาบังคับ 
-รหัสเดิม 
-ปรับชื่อภาษาไทย-
อังกฤษใหม 
-ปรับหนวยกิตใหม 
-ปรับคําอธิบาย 
ใหมหมด 
 

 ๘๑๑ ๓๐๙  ปฏิบัตกิารเสริมสรางสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี      
     (๓) (๐-๙-๐) 
               (Practice for Peace Building in Society by 
Buddhist Peaceful Means) 
 จัดทําโครงการเพ่ือการปองกัน แกไข เยียวยาความขัดแยง 
และพัฒนาสงเสริมวิถีสันติภาพสูชุมชน  ในลักษณะการปฏิบัติแกไข
ปญหาเชิงพ้ืนท่ี  วิเคราะหประเด็นเหตุการณ  สถานการณปญหาความ

-ยายมาจากหมวด
วิชาเอก มาอยูใน
หมวดวิชาบังคับ 
-รหัสเดิม 
-ปรับชื่อภาษาไทย-
อังกฤษใหม  
-หนวยกิตคงเดิม 



๑๓๘ 

ขัดแยง ออกแบบเครื่องมือเพ่ือเสริมสรางชุมชนและสังคมสันติสุขโดยนํา
หลักพุทธสันติวิธีมาเปนกรอบในการศึกษาและพัฒนา การกระตุนใหเกิด
จิตอาสาในการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติการจริงเพ่ือปองกัน แกไขเยียวยาความ
ขัดแยง และเสริมสรางพรอมท้ังรักษาสันติภาพใหเกิดสันติสุขในชุมชน
และสังคม โดยการใชธรรมวิจัยเปนฐานสรางสันตินวัตกรรม 

-ปรับคําอธิบาย 
ใหมหมด 
 

๘๑๑ ๓๐๕ พุทธจริยศาสตรเพ่ือสันติภาพ                    (๓) (๓-๐-๖)   
              (Buddhist Ethics for Peace) 
 ศึกษาเกณฑการตัดสินจริยศาสตรในกระบวนการสรางสันติภาพ 
และการจัดการความขัดแยง โดยอาศัยองคความรูเกณฑตัดสินในพุทธจริย
ศาสตร  เพ่ือเปนพ้ืนฐานและกรอบแนวคิดในการเลือกใชสันติวิธีท่ีสามารถ
ตอบประเด็นปญหาจริยศาสตรกับหลักสันติภาพ สิทธิมนุษยชน ความเสมอ
ภาคและความเทาเทียมกัน การใชกฎหมายและระบบยุติธรรม การใชความ
รุนแรงในการแกปญหา การใชการสื่อสาร ความขัดแยงทางศาสนา คานิยม 
และความเชื่อ การนําหลักพุทธจริยศาสตรมาใชเปนพ้ืนฐานในการเลือกใช
เครื่องมือแกไขปญหาความขัดแยง ปองกันผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการจัดการ
ความขัดแยง และการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเสริมสรางใหเกิด
สันติภาพท่ียั่งยืน 

 -รหัสเดิม  
-เปลี่ยนชื่อวิชาใหม
เปนวิชา พุทธธรรม
เพ่ือสันติภาพ   
-ไดปรับยายไปอยู
ในหมวดวิชาเลือก 
: นับหนวยกิต 
  

๘๐๐ ๓๐๖ วิปสสนากรรมฐาน                                (๓) (๒-๕-๒) 
              (Insight Meditation)     
               ศึกษาวิปสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดย
ภาคทฤษฎีเนนศึกษาวิเคราะหการปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาใน
พระไตรปฎก รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย  
สวนในภาคปฏิบัติจะมีการนํานิสิตใหฝกปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
อยางถูกตองและพัฒนาจิตใจใหเกิดสันติภายในท่ีสามารถนําไปประยุกตใชใน

 ยกเลิก เพราะ 
นิสิตตองเขาอบรม
และ ปฏิบัติ
กรรมฐาน 45 วัน
อยูแลว 



๑๓๙ 

การดําเนินชีวิตในทางท่ีดีงาม และเก้ือกูลตอสังคมใหเกิดสันติสุข  
๘๑๑ ๒๐๗ มหาวิทยาลัยสงฆกับการเสริมสรางสังคมสันติสุข (๓) (๓-๐-๖) 
             (Buddhist University to the Strengthening Peace 
Society) 
 ศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
ฐานะมหาวิทยาลัยสงฆท่ีใหองคความรูชั้นสูงในทางพระพุทธศาสนาและ
สามารถบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม  ผลิตบุคลากรท่ีทรงคุณคาเปนผูนําท้ัง
วิชาและจรณะในสังคมไทยตลอดจนวิชาการในระดับเวทีโลก ศึกษาบทบาทใน
การพัฒนาการศึกษา สังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการสงเสริมและรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามในสังคม  ศึกษากระบวนการสรางสันติภาพระดับองคกรใน
การประสานงานกับองคกรชั้นนําระดับโลก เชน UNESCO UNDV และ
กระบวนการขับเคลื่อนองคกรใหเปนผูนําดานสันติภาพในการจัดงานสําคัญ
ระดับโลก เชน วิสาขบูชาโลก ขันติธรรมทางศาสนา เปนศูนยกลางทางศาสนา
ในการเสริมสรางสันติสุขและสรางความปรองดองในสังคม 

 -เปลี่ยนชื่อใหม 
เปนวิชา
พระพุทธศาสนา
กับการเสริมสราง
สังคมสันติสุข  
-รหัสเดิม 
-หนวยกิตเดิม 
-ไดปรับยายไปอยู 
ในหมวดวิชาเลือก 
: นับหนวยกิตแลว 
 

๓. วิชาเอก    ๒) หมวดวิชาเอก : นับหนวยกิต  จํานวน  ๒ รายวิชา  ๖ หนวยกิต -ปรับคําให 
ชัดเจนข้ึน 

 ๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                                  (๓) (๓-๐-๖)               
               (Buddhist Peaceful Means)  
  ศึกษาหลักการ  แนว คิด  วิ ธี การ ท่ีสะทอน อัตลักษณ
พระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนวิถีปฏิบัติของพระพุทธเจา พระสาวก 
อุบาสก และอุบาสิกาท่ีเปนตนแบบแหงสันติภาพ  แนวทางการสรางสันติ
วิธีและสันติภาพตอมนุษยและสังคม   รูปแบบ กระบวนการ ข้ันตอนของ
พุทธสันติวิธี  เชน   อธิกรณสมถะ การสรางบารมี  หลักอหิงสา การไกล
เกลี่ย หลักธรรมะสําคัญท่ีเก่ียวของ  เปนตน การจัดการความขัดแยงผาน

- รหัส ชื่อวิชา  
คงเดิม 
-ปรับคําอธิบาย 
ใหมหมด 
-ยายมาจากหมวด
วิชาบังคับ: ไมนับ
หนวยกิต มาเปน
หมวดวิชาเอกนับ



๑๔๐ 

เหตุการณพุทธประวัติ สถานท่ีสําคัญ  พหุวัฒนธรรม ระบบชนชั้นวรรณะ 
และบุคคลท่ีนําเครื่องมือพุทธสันติวิธีไปใชเพ่ือเสริมสรางสังคมสันติสุข 

หนวยกิต 

 ๘๑๑ 416  สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ                   ๓ (1-7-1)    
  (Mindfulness for Peace Engineer) 
 ศึกษาคุณคาและความหมายของสติ ท้ังสติเชิงรุก และสติเชิง
รับท่ีเอ้ือตอการพัฒนาสันติภาพภายในของวิศวกรสันติภาพ การใชสติ
บําบัด ปฏิบัติการพัฒนาสติเพ่ือใหเกิดสันติภายใน การใชสติในชุมชน 
สังคม การเรียนรูท่ีมีสติและสมาธิเปนฐาน การใชสติเปนฐานในการเปน
จิตอาสาเพ่ือดูแลเด็ก ผูสูงวัย ผูเจ็บปวย การรักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
การประนีประนอมขอพิพาท การใชเทคโนโลยี รวมถึงผูนําในองคกรตางๆ 
เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุขอยางยั่งยืน 

-รายวิชาใหม  
-รหัสวิชาใหม   
-ชื่อรายวิชาใหม 
-หนวยกิตใหม 
-คําอธิบายรายวิชา
ใหม  
  

๘๑๑ ๒๐๘  กระบวนการสรางความปรองดองโดยพุทธสันติวิธ ี     
   ๓ (๒-๕-๒) 
              (Reconciliation  by Buddhist Peaceful Means) 
  ศึกษากระบวนการสรางความปรองดอง เครื่องมือท่ีใชในการสราง
ความปรองดองท่ีเหมาะสมกับบริบทในประเด็นของการปองกันไมใหความ
ขัดแยงเกิดข้ึนใหม การนําไปสูการสรางสันติภาพท่ีหยุดยั้งความรุนแรง การ
สรางประชาธิปไตย การลดความเกลียดชัง การลดความแตกแยก และการ
สรางพ้ืนท่ีแหงความไววางใจ การมองเห็นแนวทางการแกปญหารวมกัน การ
สรางความสามัคคี โดยอาศัยองคความรูในพุทธสันติวิธีบูรณาการกับแนวคิด
เครื่องมือสรางความปรองดอง เชน หลักการเสวนา การเจรจาไกลเกลี่ย การ
เจรจาตอรอง การใชหลักยุติธรรม การใชหลักศาสนาเพ่ือความปรองดอง การ
ใชกิจกรรมการมีสวนรวมและพหุวัฒนธรรม     เปนตน ในภาคปฏิบัตินิสิตตอง
ผานการฝกงานจากองคกร หนวยงานท่ีเก่ียวของกับประเด็นการศึกษาท่ี

 -ยายจากหมวด
วิชาเอก ไปอยูใน 
หมวดวิชาบังคับ 
ไมนับหนวยกิต   
 



๑๔๑ 

สอดคลองกับรายวิชา 
๘๑๑ ๓๐๙  ปฏิบัติการสรางความปรองดองโดยพุทธสันติวิธ ี ๓ (๐-๙-๐) 
               (Reconciliation Practice by Buddhist Peaceful 
Means) 
                ศึกษาภาคปฏิบัติ โดยนิสิตตองนําเสนอประเด็นเหตุการณ 
สถานการณปญหาความขัดแยงท่ีสนใจ และออกแบบเครื่องมือสรางความ
ปรองดองโดยนําพุทธสันติวิธีมาประยุกต และสรางสถานการณจําลองพรอม
นําเสนอในชั้นเรียน รวมวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ของวิธีการท่ีนํามาใช และ
นําไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีนําเสนอไว ถอดบทเรียนวิเคราะหจากสถานการณ
จริงนําเสนอรายงานโครงการในเชิงวิเคราะหผลสําเร็จของโครงการท้ังในแง
ของผลสัมฤทธิ์และวิเคราะหเครื่องมือท่ีนําไปใชในแงของจริยธรรมของนักสันติ
วิธี 

 -ยายจากหมวด
วิชาเอก ไปอยูใน 
หมวดวิชาบังคับ 
ไมนับหนวยกิต 

๔.  หมวดวิชาเลือก   ๓) หมวดวิชาเลือก : นับหนวยกิต  จํานวน  ๒ รายวิชา      ปรับคําให 
ชัดเจนข้ึน 

๘๑๑ ๒๐๗ มหาวิทยาลัยสงฆกับการเสริมสรางสังคมสันติสุข (๓)(๓-๐-๖) 
 (Buddhist University to the Strengthening Peace 
society ) 
 ศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
ฐานะมหาวิทยาลัยสงฆท่ีใหองคความรูชั้นสูงในทางพระพุทธศาสนาและ
สามารถบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม  ผลิตบุคลากรท่ีทรงคุณคาเปนผูนําท้ัง
วิชาและจรณะในสังคมไทยตลอดจนวิชาการในระดับเวทีโลก ศึกษาบทบาทใน
การพัฒนาการศึกษา สังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการสงเสริมและรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามในสังคม  ศึกษากระบวนการสรางสันติภาพระดับองคกรใน
การประสานงานกับองคกรชั้นนําระดับโลก เชน UNESCO UNDV และ

๘๑๑ ๒๐๗  พระพุทธศาสนากับการเสริมสรางสังคมสันติสุข ๓(๓-๐-๖) 
  (Buddhism and Peace Building in Society)  
 ศึกษาแนวคิด หลักการ และบทบาทของพระพุทธศาสนากับ
การนําไปประยุกตใช และการบูรณาการหลักธรรมกับวิทยาการสมัยใหม  
อั ต ลั กษณ  คว ามสํ า คัญขอ งพระส งฆ แ ล ะอ งค ก ร สถ าบั นท า ง
พระพุทธศาสนา เปนผูนําท้ังวิชาและจรณะในสังคมไทย และในระดับเวที
โลก   บทบาทในการพัฒนาการศึกษา สังคมและสิ่งแวดลอม  การสงเสริม 
และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามในสังคม  เชน บทบาทมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาต ิ
สมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก และบทบาทปูชนียบุคคลของ

-รหัส และหนวย 
กิตคงเดิม 
-ปรับชื่อมาจาก
วิชามหาวิทยาลัย
สงฆกับการ
เสริมสรางสังคม
สันติสุข  
-ปรับชื่อใหม 
-ปรับคําอธิบาย 
ใหมหมด 



๑๔๒ 

กระบวนการขับเคลื่อนองคกรใหเปนผูนําดานสันติภาพในการจัดงานสําคัญ
ระดับโลก เชน วิสาขบูชาโลก ขันติธรรมทางศาสนา เปนศูนยกลางทางศาสนา
ในการเสริมสรางสันติสุขและสรางความปรองดองในสังคม 

มหาวิทยาลัยสงฆท่ีสรางสันติสุขในสังคม  
 

๘๑๑ ๔๑๐ สันติภาวนาเสวนา                                  ๓ (๒-๕-๒) 
              (Insight Dialogue Meditation)   
 ศึกษาแนวคิดรูปแบบการทําสานเสวนา ความเขาใจในเรื่อง
จิตวิทยาการสื่อสารเพ่ือสรางสันติภาพ การฟงอยางลึกซ้ึงดวยใจเมตตากรุณา 
โดยอาศัยองคความรูเรื่องอริยสัจ ๔ ในทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเรียนรูตนเอง
และผูอ่ืนผานการภาวนา เชื่อมประสานความสัมพันธระหวางบุคคล สังคมและ
สภาพแวดลอมใหเขาถึงสันติภาวะ เรียนรูเครื่องมือท่ีใชในการภาวนาเพ่ือสราง
สันติภาวะ เชน การฝกสมาธิ การใชงานศิลปะและดนตรี ฝกปฏิบัติในการเปน
ผูนํากระบวนการเชิงพุทธ (Buddhist Facilitator) ท่ีสามารถนําพาการสาน
เสวนาไปใชในการแกปญหาความขัดแยงและสรางสันติภาพและสันติสุขท้ังกับ
ตนเอง ครอบครัว ชมุชน สังคม และประเทศชาต ิ

๘๑๑ ๔๑๐  สันติภาวนาเสวนา                            ๓ (1-7-1)     
               (Insight Dialogue Meditation) 
 แนวคิดรูปแบบการทําสานเสวนา  จิตวิทยาการสื่อสารเพ่ือ
สรางสันติภาพ การสรางความเขาใจและการรับฟงความรูลึกอยางมีสติ   
การเรียนรูตนเองและผูอ่ืนผานสติภาวนา  เชื่อมประสานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  สังคมและสภาพแวดลอมใหเขาถึงสันติภาวะ  ศิลปะเพ่ือ
สันติภาพ ดนตรีเพ่ือสันติภาพ  การเปดใจเพ่ือฟนคืนดีความสัมพันธ การ
ขอโทษและใหอภัยอยางจริงใจเพ่ือสันติภาพ รวมไปถึงการสานเสวนาไป
ใชในการปองกัน แกไขเยียวยา และสรางสันติภาพ เพ่ือเสริมสรางชีวิต
และสังคมใหเกิดสันติสุข  
 

-รหัสเดิม 
-ชื่อภาษาไทยคง
เดิม 
-ปรับชื่อ
ภาษาอังกฤษใหม  
-ปรับหนวยกิตใหม  
-ปรับคําอธิบาย 
ใหมหมด 
 

๘๑๑ ๔๑๑  สัมมนาสันติภาพกับความยุติธรรมทางสังคม        ๓ (๓-๐-๖) 
                (Seminar on Peace and Social Justice) 
  สัมมนาแนวคิดทฤษฏีและกระบวนการยุติธรรมทางสังคมท่ี
สงเสริมการสรางสันติภาพ โดยวิเคราะหผานประเด็นปญหา สถานการณทาง
สังคม การแกปญหาความขัดแยงความยุติธรรมในเชิงโครงสราง ความเหลื่อม
ล้ําทางสังคม ความแตกตางทางคานิยมความเชื่อและวัฒนธรรม ดวย
กระบวนการยุติธรรมท่ีสังคมพึงปรารถนาและนําพาสันติสุขใหกับสังคม ท้ังนี้
นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาและจัดทําโครงรางรายงาน 
ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา 

๘๑๑ ๔๑๑  สัมมนาสันติภาพกับความยุติธรรมทางสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 
                (Seminar on Peace and Social Justice) 
 สัมมนาแนวคิดทฤษฏีและกระบวนการยุติธรรมทางสังคมท่ี
สงเสริมการสรางสันติภาพ โดยวิเคราะหผานประเด็นปญหา สถานการณ
ทางสังคม การแกปญหาความขัดแยงความยุติธรรมในเชิงโครงสราง ความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม ความแตกตางทางคานิยมความเชื่อและวัฒนธรรม 
ดวยกระบวนการยุติธรรมท่ีสังคมพึงปรารถนาและนําพาสันติสุขใหกับ
สังคม ท้ังนี้นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาและจัดทําโครง
รางรายงาน ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและนําเสนอ
ผลการศึกษา 

-คงเดิมทุกอยาง 



๑๔๓ 

๘๑๑ ๔๑๒  กระบวนการไกลเกล่ียคนกลางเชิงพุทธบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
               (Process of Mediation in the Integrated Buddhist 
Perspective) 
  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเจรจาไกลเกลี่ย รวมถึงคุณลักษณะของนัก
เจรจาไกลเกลี่ยเชิงพุทธ  ถอดบทเรียนรูปแบบ วิธีการ ข้ันตอนการเจรจาไกล
เกลี่ยในคัมภีรพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการเจรจาไกลเกลี่ยตามแนว
ตะวันตก เพ่ือสรางรูปแบบและกระบวนการท่ีใชในการเจรจาไกลเกลี่ยเชิงพุทธ
บูรณาการ  เพ่ือนํามาประยุกตใชสรางเครื่องมือการสรางความปรองดองอยาง
มีสติ ขันติ และสันติ ในการเจรจาไกลเกลี่ยคูกรณีในสถานท่ีทํางาน การไกล
เกลี่ยในบริบทของการใหบริการสาธารณสุข การเจรจาไกลเกลี่ยโดยเพ่ือน 
(Peer Mediation) ในสถานท่ีศึกษา (School Mediation) การเจรจาไกล
เกลี่ยในชุมชน เพ่ือสรางสันติภาพท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ 

๘๑๑ ๔๑๒    กระบวนการไกลเกล่ียเพ่ือเสริมสรางสังคมสันติสุข                                     
                  ๓ (1-7-1)  
       (Process of Mediation for  Peacebuilding in Society)    

        ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี วิธีการ ฝกปฏิบัติ กระบวนการไกล
เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒  ธรรมชาติ
ของความขัดแยง การวิเคราะหความขัดแยง การไกลเกลี่ยขอพิพาท 
พระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท กฎหมายกลางในการไกลเกลี่ย   
ขอพิพาท  การจัดกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท การจัดทาขอตกลงและ
บันทึกขอตกลงระงับขอพิพาท จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสารกับภาษากายกับ
การไกลเกลี่ย ทักษะเทคนิคในการเจราไกลเกลี่ยขอพิพาท เชน ทักษะการ
สื่อสารเชิงบวก ทักษะการพูดและฟงอยางตั้งใจ การตั้งคําถาม ภาษากาย
กับการไกลเกลี่ย การสรางความสัมพันธ และบรรยากาศในการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทดวยสันติวิธี  คุณสมบัติ จริยธรรมของผูไกลเกลี่ย ปจจัยแหง
ความสําเร็จ ขอทาทาย อุปสรรคในการเจรจาไกลเกลี่ย การจัดการกับ
บุคคล ท่ียากกับการ เจรจาและ การจั ดการอารมณของตนเอง              
ฝกปฏิบัติการไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพง ทางอาญา ประเด็นสาธารณะ
โดยใชสถานการณจําลอง รวมถึงศึกษาเครื่องมือการไกลเกลี่ยตาม
แนวทางพุทธสันติวิธีเพ่ือเสริมสรางสังคมสันติสุข     

-รหัส คงเดิม 
-เชื่อเปลี่ยน 
-หนวยกิตเปลี่ยน 
-ปรับคําอธิบาย 
ใหมหมด 
 

๘๑๑ ๔๑๓  สัมมนาสันติภาพกับสิทธิมนุษยชน                ๓ (๓-๐-๖) 
               (Seminar on Peace and Human Rights) 
 สัมมนาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการดาน
สิทธิและเสรีภาพ การเคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ถอดบทเรียนท่ีเก่ียวกับระบบโครงสราง เง่ือนไข กติกา กฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอตกลงตางๆ ทางสังคมท่ีเปนมาตรฐานและเปนท่ียอมรับในระดับสากล โดย

๘๑๑ ๔๑๓  สัมมนาสันติภาพกับสิทธิมนุษยชน             ๓ (๓-๐-๖) 
               (Seminar on Peace and Human Rights) 
 สั มมนาแนว คิดทฤษฎี เ ก่ี ย ว กับสิ ท ธิ มนุ ษยชนและ
กระบวนการดานสิทธิและเสรีภาพ การเคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกัน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนท่ีเก่ียวกับระบบโครงสราง เง่ือนไข 
กติกา กฎหมาย กฎระเบียบ ขอตกลงตางๆ ทางสังคมท่ีเปนมาตรฐาน

-คงเดิมทุกอยาง 



๑๔๔ 

ศึกษาผานประเด็นสถานการณในสังคมปจจุบัน รวมกันวิเคราะหหลักสิทธิและ
เสรีภาพท่ีพึงมีพึงไดของเพ่ือนมนุษย และเพ่ือสงเสริมพัฒนาแนวทางการอยู
รวมกันอยางสันติในฐานะของความเปนมนุษย ท้ังนี้ นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ี
เก่ียวของกับรายวิชาและจัดทําโครงรางรายงาน ดําเนินการศึกษา รวบรวม
ขอมูล วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา    

และเปนท่ียอมรับในระดับสากล โดยศึกษาผานประเด็นสถานการณใน
สังคมปจจุบัน รวมกันวิเคราะหหลักสิทธิและเสรีภาพท่ีพึงมีพึงไดของ
เพ่ือนมนุษย และเพ่ือสงเสริมพัฒนาแนวทางการอยูรวมกันอยางสันติใน
ฐานะของความเปนมนุษย ท้ังนี้ นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
รายวิชาและจัดทําโครงรางรายงาน ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา 

๘๑๑ ๔๑๔  พหุวัฒนธรรม                                       ๓ (๓-๐-๖) 
               (Multiculturalism) 
              ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวคิด ทฤษฎี ตลอดถึงรูปแบบแนว
ทางการอยูรวมกันอยางสันติ  ในบริบทของความแตกตางทางชาติพันธุ ความ
เชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี  ตลอดถึงการวิเคราะห ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญกาวหนาของโลกท่ีมีตอ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตมนุษย และถอดบทเรียนจากปญหาความขัดแยงความ
แตกตางทางชาติพันธุและวัฒนธรรมในอดีต นํามาเปนแนวทางในการสราง
เครื่องมือเพ่ือการสรางสันติภาพดวยการนําวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปญญา
ในทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันมารวมสราง
ประสานสังคมใหเกิดสันติสุข 

๘๑๑ ๔๑๔  สันติวัฒนธรรม                               ๓ (๓-๐-๖) 
               (Culture of Peace) 
    ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการแนวคิด และวิธี
ปฏิบัติในการสรางสันติวัฒนธรรม ผานมุมมองและประสบการณการ
ทํางานขององคการสหประชาชาติ องคการยูเนสโก ศาสนา และความเชื่อ
ตางๆ ท้ังตะวันตก และตะวันออก แลวสรางเปนรูปแบบจําลองในการ
สรางสันติวัฒนธรรม ท้ังในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม เพ่ือใหสามารถ
อยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

-รหัส หนวยกิต 
คงเดิม 
-ปรับชื่อภาษาไทย 
และอังกฤษใหม 
-ปรับคําอธิบาย 
ใหมหมด 
  

๘๑๑ ๔๑๕  การมีสวนรวมกับการสรางความปรองดอง       ๓ (๒-๕-๒) 
               (Participation and Reconciliation) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวมเ พ่ือการเขา ถึงวิ ถีความ
ปรองดอง ท้ังในประเด็นการมีสวนรวมในการมีสวนรวมในแกไขปญหาสังคมท่ี
เกิดข้ึน เชน ปญหาความขัดแยงในครอบครัว ปญหาเด็กและเยาวชน ปญหา
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับศาสนา การพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน และองคกร รวมท้ัง
การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการแกไขเยียวยา และปองกันความ

  ยกเลิก 
เพราะเนื้อหา
ซํ้าซอนกับวิชา 
๘๑๑ ๒๐๘  
กระบวนการ
เสริมสรางสังคม
สันติสุขโดยพุทธ



๑๔๕ 

ขัดแยงเพ่ือสรางความปรองดองและความสมานฉันทในชาต ิ สันติวิธ ี
๘๑๑ ๓๐๕  พุทธจริยศาสตรเพ่ือสันติภาพ                 (๓) (๓-๐-๖)   
              (Buddhist Ethics for Peace) 
 ศึกษาเกณฑการตัดสินจริยศาสตรในกระบวนการสรางสันติภาพ 
และการจัดการความขัดแยง โดยอาศัยองคความรูเกณฑตัดสินในพุทธจริย
ศาสตร  เพ่ือเปนพ้ืนฐานและกรอบแนวคิดในการเลือกใชสันติวิธีท่ีสามารถ
ตอบประเด็นปญหาจริยศาสตรกับหลักสันติภาพ สิทธิมนุษยชน ความเสมอ
ภาคและความเทาเทียมกัน การใชกฎหมายและระบบยุติธรรม การใชความ
รุนแรงในการแกปญหา การใชการสื่อสาร ความขัดแยงทางศาสนา คานิยม 
และความเชื่อ การนําหลักพุทธจริยศาสตรมาใชเปนพ้ืนฐานในการเลือกใช
เครื่องมือแกไขปญหาความขัดแยง ปองกันผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการจัดการ
ความขัดแยง และการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเสริมสรางใหเกิด
สันติภาพท่ียั่งยืน 

๘๑๑ ๓๐๕  พุทธธรรมเพ่ือสันติภาพ                      ๓ (๓-๐-๖)                   
               (Buddhadharma for Peace) 
                ศึกษาหลักธรรมท่ีเ ก่ียวของกับการสร างสันติภาพใน
พระไตรปฎก  ท้ังในวินัยปฎก อภิธรรมปฎก พระสูตรตันตะปฎก และ
คัมภีรสําคัญทางพระพุทธศาสนา  หลักธรรมท่ีสัมพันธกับสันติภาพ  
เหตุการณ คําสอน และวิธีการการประยุกตใชเพ่ือเปนเครื่องมือแกไข การ
ปองกันความขัดแยง และการเสริมสรางศักยภาพมนุษยใหเขาถึงอิสรภาพ
ทางกายภาพและจิตวิญญาณ 

-รหัส แลหนวยกิต 
คงเดิม 
-ปรับชื่อภาษาไทย-
อังกฤษ 
-เดิมเปนวิชาบังคับ
ไมนับหนวยกิต  
ไดปรับยายมาอยู
ในหมวดวิชาเลือก:   
นับหนวยกิต 
-ปรับคําอธิบาย
ใหมหมด 

 811 417 พระพุทธศาสนากับเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ๓(๓-๐-๖) 
                (Buddhism and Sustainable Development Goals) 
                หลักการ แนวคิดพุทธวิธีเพ่ือการปองกัน แกไข เสริมสราง 
พัฒนาตอยอดสันติภาพ  บูรณาการกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
ขององคการสหประชาชาติ (SDGs) ท้ังมิติในดานสังคม  ดานสิ่งแวดลอม  
ดานเศรษฐกิจ  ดานสันติภาพ  และ ดานความรวมมือ  ศึกษาวิเคราะห 
ถอดบทเรียนกิจกรรม โครงการ บุคคล ชุมชน สังคมตนแบบ ท่ีไดนํา
หลักการแนวคิดไปสูการปฏิบัติ ท่ีสะทอนคุณคาและความสําคัญของ
เปาหมายการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนดวยหลักสันติวิธีตอเพ่ือนมนุษยและ
สังคม 
 

-รหัสใหม 
-เปนวิชาใหม 
-หนวยกิตใหม 
-คําอธิบายใหม 
-เปนรายวิชาใหม 
ท่ีจัดอยูใน 
หมวดวิชาเลือก : 
นับหนวยกิต 



๑๔๖ 

๔) วิทยานิพนธ  (Dissertation) ๔) ดุษฎนีิพนธ  (Dissertation)  ปรับคําใหม 
๘๐๐ ๑๐๐ วิทยานิพนธ แบบ  ๑.๑           ๕๔ (๐-๑๖๒-๐)  
      โครงการศึกษาวิจัยในหัวขอท่ีสนใจ กอใหเกิดความรูใหมและมี
เนื้อหาตามลักษณะวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิง
ปฏิบัติการ Operational Research ท่ีสามารถนําองคความรูท่ีไดเรียนไป
ประยุกตใชเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมสามารถจับตองได โดย
มุงเนนประเด็นในการสรางสรรคงานดานสันติภาพและพุทธสันติวิธีในการ
แกไข ปองกัน รักษา และพัฒนา กระบวนการสรางสันติภาพและการจัดการ
ความขัดแยงเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเกิดสันติภาพและสันติสุข 

 

๘๐๐ ๑๐๐   ดุษฎีนิพนธ  แบบ ๑.๑                  ๔๘ (๐-๑๔๔-๐) 
                 (Dissertation)                    
       การคนควาวิจัยในหัวขอท่ีสนใจเก่ียวกับบริบทความขัดแยง ความ
รุนแรง สันติวิธี สันติภาพ  โดยมุงปองกัน แกไข การเสริมสรางพัฒนา และ
การรักษาตอยอด  กอใหเกิดความรูใหมและมีเนื้อหาตามลักษณะวิชาท่ี
กําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ   ท่ีสามารถนํา
องคความรู ท่ีไดเรียนไปประยุกตใชเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรมสามารถจับตองได   สะทอนกระบวนการสรางสันติภาพและการ
จัดการความขัดแยงเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเกิดสันติภาพ
และสันติสุข 

-รหัส และ 
หนวยกิต คงเดิม 
-ปรับชื่อภาษาไทย-
อังกฤษใหม 
-ปรับคําอธิบาย 
ใหมหมด 
 

 ๘๐๐ ๑๐๐  ดุษฎีนิพนธ  แบบ ๑.๒                   72 (๐-216-๐)  
               (Dissertation)               
       การคนควาวิจัยในหัวขอท่ีสนใจเก่ียวกับบริบทความขัดแยง ความ
รุนแรง สันติวิธี สันติภาพ  โดยมุงปองกัน แกไข การเสริมสรางพัฒนา และ
การรักษาตอยอด  กอใหเกิดความรูใหมและมีเนื้อหาตามลักษณะวิชาท่ี
กําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ   ท่ีสามารถนํา
องคความรู ท่ีไดเรียนไปประยุกตใชเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรมสามารถจับตองได   สะทอนกระบวนการสรางสันติภาพและการ
จัดการความขัดแยงเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเกิดสันติภาพ
และสันติสุข 

- เปนเนื้อหาอัน
เดียวกันท่ีมีการ
ปรับปรุงแลวของ
แบบ 1.1   
-นํามาเปดใชครั้ง
แรกในแบบ 1.2  
(สําหรับ ป.ตรี มา
เรียน ป.เอก) 

๘๐๐ ๒๐๐ วิทยานิพนธ แบบ  ๒.๑                        ๓๖ (๐-๑๐๘-๐)                
 โครงการศึกษาคนควาวิจัยในหัวขอท่ีสนใจ มีคุณภาพสูงและ
กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีเนื้อหาตามลักษณะวิชา

๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎนีิพนธ  แบบ ๒.1                      ๓๖ (๐-๑๐๘-๐)  
               (Dissertation)  
  การคนควาวิจัยในหัวขอท่ีสนใจเก่ียวกับบริบทความขัดแยง 

-รหัส และหนวย
กิต คงเดิม 
-ปรับชื่อภาษาไทย-



๑๔๗ 

ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ Operational 
Research ท่ีสามารถนําองคความรูท่ีไดเรียนไปประยุกตใชเพ่ือใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมสามารถจับตองได โดยมุงเนนประเด็นในการ
สรางสรรคงานดานสันติภาพและพุทธสันติวิธีในการแกไข ปองกัน รักษา และ
พัฒนา กระบวนการสรางสันติภาพและการจัดการความขัดแยงเพ่ือการพัฒนา
สังคมและประเทศชาตใิหเกิดสันติภาพและสันติสุข 

ความรุนแรง สันติวิธี สันติภาพ  โดยมุงปองกัน แกไข การเสริมสราง
พัฒนา และการรักษาตอยอด  กอใหเกิดความรูใหมและมีเนื้อหาตาม
ลักษณะวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ   
ท่ีสามารถนําองคความรูท่ีไดเรียนไปประยุกตใชเพ่ือใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมสามารถจับตองได   สะทอนกระบวนการสราง
สันติภาพและการจัดการความขัดแยง เ พ่ือการพัฒนาสั งคมและ
ประเทศชาตใิหเกิดสันติภาพและสันติสุข 
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-ปรับคําอธิบาย 
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