๑

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสันติศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒

รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสันติศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓
แบบ ๑.๑
แบบ ๑.๒
แบบ ๒.๑

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖๓
เมื่อวันพุธ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๓

สารบัญ
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก ก
-คําอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข
-ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของ
ภาคผนวก ค
-ประวัติอาจารยและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ง
-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา
ภาคผนวก จ
- ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓
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32
44
46
43
51
55
65
106
๑17
๑22

๔

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสันติศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕63
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: XXXXXXXXXXXXXXXXX
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in Peace Studies
๒. ชื่อปริญญาและสาขา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สันติศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy (Peace Studies)
ชื่อยอภาษาไทย
: พธ.ด. (สันติศึกษา)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ
: Ph.D. (Peace Studies)
๓. วิชาเอก (ถามี)
: ไมมี
๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
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 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
๕.๓ การรับเขาศึกษา รับนิสิตไทย
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ สันติศึกษา
๖. สถานภาพของหลักสูตร
-หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เปดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓
-สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๔ /
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๕
-สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖๓
เมื่อวันพุธ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปการศึกษา ๒๕๖๕
๘. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
- อาจารยประจําสาขาวิชาสันติศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
- ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการความขัดแยง เปนผูนําดานสันติภาพในชุมชน สังคม และองคกร
ทั้งในกิจการคณะสงฆ องคกรภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและองคกรภาคประชาคม
- นักวิจัยทางดานสันติภาพและการจัดการความขัดแยง
- นักพัฒนาบริหารทรัพยากรมนุษย นักฝกอบรม นักสื่อสารองคกร
- นักเจรจาไกลเกลี่ย ผูประนีประนอม
- ที่ปรึกษาทั้งองคกรภาครัฐและเอกชนที่ตองการบุคลากรที่มีศักยภาพในการผลิตองคความรูเพื่อพัฒนา
การบริหารและการวิจัยเพื่อสรางขอเสนอเชิงนโยบาย
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รอง
ศาสตราจารย
อาจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

ชื่อ-ฉายา/นาสกุล

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
(นิธิบุญยากร), ดร.**
3330700496728
พระปราโมทย วาทโกวิโท
(พันธพัฒน), ดร.**
3330100654713
ดร.ขันทอง
วัฒนะประดิษฐ**
3101801119779

-พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
-ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
-พธ.บ. (ปรัชญา)
-พธ.ด. (สันติศึกษา)
-พธ.ม. (สันติศึกษา)
-พธ.บ. (จริยศึกษา)
-พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
-ศศ.ม.(จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ)
-บธ.บ.(การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2548
2543
2541
2561
2559
2551
2556
2551
2537

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน ใชอาคารเรียนรวมซึ่งเปนที่ทําการของสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖
๑1. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑1.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสถานการณโลกทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จนเกิดชองวาง
ทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ําในสังคม ทั้งในระดับภาคเศรษฐกิจและภาคครัวเรือน อันกอใหเกิดความขัดแยง
เชิงโครงสรางของสังคม ทิศทางการกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงกําหนด
นโยบายเพื่อลดชองวางทางเศรษฐกิจและสังคม แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางดาน
สันติภาพเพื่อการจัดการความขัดแยง ที่สามารถสอดรับกับความตองการขององคกรภาครัฐและเอกชนที่จะตอง
ขับเคลื่อนสังคมในกระแสเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ที่มีทักษะทางดานการจัดการ
ความขัดแยงและการสรางสันติสุข ที่สามารถผสานความรูทางพุทธศาสตรอันเปนการพัฒนาสันติภาพภายใน
มาบูรณาการกับเครื่องมือจัดการความขัดแยงตามหลักสันติวิธี และการพัฒนาภาวะผูนําที่มีความรูและทักษะใน
การนํ าองค ความรู ไปร ว มประสานหาแนวทางจัดการแกไขความขัดแยง และประสานสังคมใหเกิดสัน ติสุข
ลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและเปนผูนําการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเปนรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ใหมีความเขมแข็งและสรางภูมิคุมกันจากกระแสบริโภคนิยม และ
สามารถกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตนพัฒนาเศรษฐกิจไทยตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง สังคมจึงมีความจําเปนและ
ตองการนักวิศวกรสันติภาพที่มีความรูความสามารถ เขาใจถึงแกนแทของการจัดการความขัดแยง และแนวทาง
การสร างสัน ติ ภาพ เพื่อมาทํ าหน าที่ ในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพีย งตั้งแตระดับ ชุมชน สังคมจนถึง
ระดับประเทศตอไป
๑1.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมโลกและสังคมไทยกําลังเผชิญหนากับสถานการณความขัดแย ง ความรุน แรง จึงทําใหองคการ
สหประชาชาติไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มุงเนนใหพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยมี
สันติภาพเปนฐานของการพัฒนา เพื่อใหมนุษยสามารถอยูรวมกันกับเทคโนโลยีและธรรมชาติสิ่งแวดลอมไดอยาง
สันติสุข ในขณะที่สังคมไทย ซึ่งอยูภายใตกฎประชาคมอาเซียน ยอมกอใหเกิดผลกระทบทั้งในเชิงสรางสรรคและ
ในแงของปญหาการอยูรวมกันของประเทศสมาชิกที่มีความแตกตางทางชาติพันธุ วัฒนธรรมและภาษา ทําให
สังคมไทยตองเตรียมพรอมในการรับมือกับปญหาที่อาจเกิดขึ้นได ในขณะที่สถานการณความขัดแยงในประเทศ
อันมาจากความเชื่อทางการเมืองที่ตางขั้วกันจนนําพาสังคมไทยไปสูสถานการณความขัดแยงที่ผานมา ประกอบ
กับปญหาการหลอมรวมวัฒนธรรมตะวันตก ทําใหภูมิปญญาวิถีการดําเนินชีวิตแบบไทยเริ่มเลือนหายไป ปญหา
เชิ งโครงสร า งนโยบายของภาครั ฐ ที่ ขาดความเชื่อมั่นจากประชาชน สะทอนใหเห็น วาสังคมไทยอยูในภาวะ
ขาดภูมิคุมกันทางสังคมและวัฒนธรรมที่เขมแข็ง และสงผลใหปญหาความรุนแรงในสังคมเพิ่มมากขึ้น เชน ปญหา
การใชความรุนแรงในสังคม ปญหาเยาวชนติดยาเสพติด ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนไปถึงปญหา
การทุจริตคอรัปชั่น ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ปญหาดานการบริหารจัดการที่เกิดจากการใชกฎหมายอยาง
ไมเปนธรรม ปญหาการขาดธรรมาภิบาลในองคกร
แนวทางในการพั ฒ นาสั ง คมและวั ฒ นธรรมในสั งคมไทย คื อ การเดิ น หน า ขององค ก รในภาคต างๆ
ของภาครัฐและเอกชน เพื่อกํากับดูแลใหองคกรหรือสถาบันตางๆ ดําเนินการใหเปนไปเพื่อแกไข ปองกันปญหา
ความขัดแยง และการสงเสริมพัฒนาทั้งมิติสังคมและวัฒนธรรมเพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข ดวยเหตุ
ปจจัยนี้ทําใหเห็นวาสังคมไทยมีความตองการนักวิศวกรสันติภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการประยุกตความรูทาง
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ทฤษฎี การศึกษาวิจัย และองคความรูใหมเกี่ยวกับดานสันติภาพที่มีพื้นฐานองคความรูทางพระพุทธศาสนา
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง และการแกไขปญหาความขัดแยงทางสังคมและวัฒนธรรมดังกลาว
๑2. ผลกระทบจากขอ ๑๐
๑2.๑ การพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการผลิต
วิศวกรสันติภาพ ซึ่งเปนบุคลากรที่มีความรูความสามารถและศักยภาพในงานดานสันติภาพมีองคความรูและ
ประสบการณในลักษณะที่เปนผูรูจริงและปฏิบัติได กระตุนใหเกิดการใชความรูทางดานสันติภาพในการสราง
ความเปนเลิศทางวิชาการ ที่ผานมาหลักสูตรสันติศึกษาประสบความสําเร็จในการผลิตวิศวกรสันติภาพในระดับ
ปริญญาโทและมีผูใหความสนใจมาศึกษาอยางตอเนื่อง ทําใหหลักสูตรสันติศึกษา ภายใตการดูแลควบคุมของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนายกระดับการ
ผลิตวิศวกรดานสันติภาพที่มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญการ สามารถสรางสรรคงานสันติภาพทั้งในดานวิชาการ
และผลั กดัน โครงการสันติ ภาพได อย างเปน รูปธรรม โดยเนนการศึกษาโครงการวิจัยที่ล งพื้นที่ป ฏิบัติไดจริ ง
ประกอบกั บ ป จ จุ บั น ทางหลั กสู ตรสั น ติศึกษา บั ณฑิต วิทยาลัย มหาวิท ยาลัย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย
มีความพรอมทั้งทางดานคณาจารย ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑประกอบการจัดการเรียนการสอน ที่เกี่ยวของกับ
การศึ กษาในสาขาวิช าสั นติ ศึกษา ที่ส ามารถรองรับ การจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ทางสาขาวิชาสันติศึกษา จึงมีความประสงคจะเปดการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา เพื่อเปนการเปดกวางใหมีการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น มีความเชี่ยวชาญทางดาน
การสรางสันติภาพที่ผสมผสานแนวคิดทางดานพุทธศาสนา โดยมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
ดังกล าวในเชิ งลึ ก และผสมผสานพุทธธรรมใหนําไปสูวิธีการดําเนิน การที่เปนการพัฒ นาอยางยั่งยืน ซึ่งเปน
ทางเลือกหนึ่งในการพัฒนากําลังคนเพื่อนําไปสูการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความขัดแยงและสราง
สันติภาพของประเทศชาติสืบตอไป
๑2.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ดว ยนโยบายของมหาวิ ทยาลัย ที่มุงเนน การเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูร ณาการกับ
ศาสตรสมัยใหม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม พรอมๆ ไปกับการพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะใน
ศาสตรที่เปนพุทธศาสตรเชิงประยุกต จากแนวคิดดังกลาวจึงจําเปนจะตองมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรที่
เข าถึ งแก นแท ในด า นสั น ติ ภ าพ เพื่ อทําหนาที่ผ ลิตงานวิจัย เชิงบูร ณาการที่ถอดองคความรูทางพุทธศาสนา
ผสมผสานกับศาสตรทางดานการสรางสันติภาพ ที่ประกอบดวยรูความสามารถและคุณสมบัติที่สําคัญ ไดแก
ทักษะภาวะผูนํา การใชการเจรจา การสื่อสาร การไกลเกลี่ย การทํางานเปนหมูคณะ การแกไขปญหาความ
ขัดแยงและสรางความปรองดองในสังคม มีวิสัยทัศนในการเฝาระวัง ความเสี่ยง การออกแบบและการสรางสรรค
มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและตอสังคมในการสรางสันติสุขรวมกัน รวมไปถึงจริยธรรมผูนําตนแบบดาน
สันติภาพ ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยรวมกับสํานักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกลาจึงเล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการ
เปดสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา
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๑3. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นในสถาบัน
๑3.๑ มี ก ารเชิ ญ อาจารย จ ากคณะพุ ท ธศาสตร หรื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งผูทรงคุณวุฒิสํานักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกลา ตลอดจนคณาจารย
หลักสูตรมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปดสอนวิชาสันติศึกษาและที่เกี่ยวของ มาเปนผูสอนหรือผูรวมสอน
ในบางรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา รวมทั้งสื่อประกอบการเรียนการสอน รวมกันกับหลักสูตรเหลานี้ดวย
๑3.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร
๑3.๒.๑ แต ง ตั้ ง ผู ป ระสานงานรายวิ ช าทุ ก รายวิ ช า เพื่ อทํ า หน าที่ ป ระสานงานกั บ ภาควิ ช า
อาจารยผูสอน และนิสิต ในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
ดําเนินการ
๑3.๒.๒ มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติ
ศึกษาควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา
หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มีความมุงหมายที่จะบูรณาการสันติภาพ
ทั้งภายในและภายนอก โดยเริ่มตนพัฒนาผูเรียนใหสามารถ เรียนรู เขาใจ เขาถึงและพัฒนาองคความรูดาน
สันติภาพและสันติวิธี บนฐานของอุดมการณแหงการมีสติ ขันติและสันติ เขาถึงความเปนผูรู ตื่น เบิกบาน อันเปน
พื้นฐานของการฝกฝนพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา ทําใหผูเรียนสามารถเปนวิศวกรสันติภาพที่มีความ
เชี่ยวชาญในการสรางสรรคเครื่องมือจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี เปนบุคคลที่มีพฤติกรรมดีงามเปนตนแบบให
สังคม มีจิตวิญญาณที่เสียสละพรอมสรางประโยชนใหกับผูอื่น สามารถรวมประสานมนุษยและสังคมใหอุดมดวย
สันติสุข สมดังพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ผูทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเปนสถานที่ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชีพชั้นสูง
สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถทั่วไป และปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่วา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม”
1.2 ความสําคัญ
สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทํา
ใหเกิดชองวางทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ําในสังคม การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหา
การอยูรวมกันของสมาชิกที่มีความแตกตางทางชาติพันธุ วัฒนธรรมและภาษา ทําใหสังคมไทยตองเตรียมพรอม
ในการรั บ มื อ กั บ ป ญ หาที่ อาจเกิ ดขึ้ น ได ประกอบกับ ปญ หาการหลอมรวมวั ฒ นธรรม ปญ หาเชิงโครงสรา ง
จํ า เป น ต อ งมี ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมทางด า นสั น ติ ภ าพ พั ฒ นาภาวะผู นํ า นั ก วิ ศ วกรสั น ติ ภ าพที่ มี ค วามรู
ความสามารถ เขาใจถึงแกนแทของการจัดการความขัดแยง และแนวทางในการเสริมสรางสังคมสันติสุข เพื่อให
มาทําหนาที่ในการสรางสันติภาพ ตั้งแตระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ

๙
๑.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.3.๑ เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตใหเปนวิศวกรสันติภาพที่สามารถฝกพัฒนาตนเองใหมีสติ
ตื่นรู รูเทาทันอารมณ และจิตใจ มีขันติที่สามารถอดทนตอการเรียนรู ยอมเปดใจรับฟงผูอื่นดวยความเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สามารถอยูรวมกับผูอื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีสันติภายใน ที่สะทอน
ความสุข สงบ เย็น พรอมเผชิญกับสภาพปญหาความขัดแยง และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในยุคดิจิทัล ดวยความรู ตื่น และเบิกบาน
๑.3.๒ เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตใหเปนวิศวกรสันติภาพที่มีความรอบรู และเขาใจศาสตร
สันติศึกษาอยางลึกซึ้ง ทั้งแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการเกี่ยวกับความขัดแยง สงครามความรุนแรง สันติวิธี
และสันติภาพ สามารถบูรณาการศาสตรตางๆ กับสันติศึกษา เพื่อสรางสันตินวัตกรรมผานงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ซึ่งเอื้อตอการเสริมสรางสันติภาพอยางยั่งยืนในชุมชนและสังคม
๑.3.๓ เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตใหเปนวิศวกรสันติภาพนักปฏิบัติการ ที่มีทักษะในการเปน
ผูนํากระบวนการสรางสันติภาพ และมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องมือเพื่อสรางแรงบันดาลใจใฝสันติ
มีเทคนิคการสื่อสารเพื่อสันติ สรางการมีสวนรวม การไกลเกลี่ยขอพิพาท การเสริมสรางความสัมพันธ และการจัด
กระบวนการกลุมเพื่อปองกัน แกไขเยียวยา เสริมสรางสันติภาพ และรักษาสันติภาพใหเกิดความยั่งยืนในชุมชน
และสังคม
๒. แผนการพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๑)
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รให
สอดคล องกั บ สถานการณ สั งคม
ปจจุบัน และเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร
๒) ติดตามการเปลี่ยนแปลงอยาง
ต อ เนื่ องใน ด า น สั ง คม อาจ มี
ผลกระทบต อ หลั กสูต ร และ
เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๓) การติดตามผลการนําหลัก
สูตรไปใช

กลยุทธ
๑) ทบทวนหลักสูตร การเรียน
การสอน รวมทั้งการศึกษาเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหา
ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ก ล เ คี ย ง ทั้ ง ใ น
ประเทศและตางประเทศ
๒) จัดสั มมนา/กิ จ กรรมเพื่ อ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย น
การสอน
และการประกั น
คุณภาพหลักสูตรกลยุทธ

๓) การประเมินผลหลักสูตร และ
สรางชองทางในการรับฟงความ
คิดเห็นจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
๔) พัฒนาระบบและกระบวนการ ๔) ประเมิ น หลั ก สู ต รอย า ง
จั ด การเรี ย นการสอนให บั ณ ฑิ ต ตอ เนื่ องตามวาระปรับ ปรุ งของ
มีอัตลักษณ เกงงาน เกงคน เกง หลั ก สู ต รโดยอ า งอิ ง ตามเกณฑ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
๑) ความพึงพอใจของหนวยงาน
ตอคุณภาพของดุษฎีบัณฑิต และ
ประสิทธิภาพของดุษฎีบัณฑิตใน
การสรางสัน ติ ภ าพและสัน ติสุ ข
ใหสังคม และการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ
๒) ผลการจัดสัมมนา/กิจกรรม
เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการ
เรี ย นการสอน และผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร/ตั ว
บงชี้
๓) ดํ าเนิ น การทบทวนและ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเป น ระยะๆ
ทุก ๕ ป
๔) รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตรเอกสารหลักสูตร ฉบับ
ที่ ป รั บ ปรุ งผลการทํ างานเป น ที่

๑๐
คิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิต มาตรฐาน สกอ.
ปญหา เปนที่ตองการของแหลง
จางงาน

พึงพอใจ

หมวดที่ 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 ซึ่งไมขัดตอระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน และไมขัดกับขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย หรือมติคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
๑.๑.๒ นิสิตตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติใน ๓ หมวดวิชา ตอไปนี้
๑) หมวดวิชาวาดวยทฤษฎี
๒) หมวดวิชาวาดวยการวิจัย
๓) หมวดวิชาวาดวยการประยุกต
๑.๑.๓ นิสิตแบบ ๑.๑ มีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธเมื่อไดขึ้นทะเบียนนิสิตและสอบผานการวัด
คุณสมบัติเรียบรอยแลว
นิ สิ ต แบบ ๑.๒ มี สิ ท ธิ์ เ สนอโครงร า งดุ ษ ฎี นิ พ นธ เ มื่ อ ได ขึ้ น ทะเบี ย นนิ สิ ต และสอบผ า น
การวัดคุณสมบัติเรียบรอยแลว
นิสิตแบบ ๒.๑ ที่ศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิต
สะสมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต และสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติเรียบรอยแลวจึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎี
นิพนธ เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ
๑.๑.๔ นิสิตตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ สอบผาน MCU-GET
หรือ ผานการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005 และ MCU 006 จัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๑.5 นิ สิ ต ต อ งเลื อ กสอบภาษาต า งประเทศอี ก ๑ ภาษา คื อ ภาษาบาลี , ภาษาสั น สกฤต,
ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุน, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวตางประเทศที่จบการศึกษาระดับปริญญา
โทจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ
๑.๑.6 นิสิตตองปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานรวมสะสมจํานวน 45 วัน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑.๑.7 ระบบการศึ ก ษาในเรื่ อ งอื่ น ๆ นอกจากนี้ ใ หนํ า ข อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภาคผนวก ข)
มาใชโดยอนุโลม

๑๑
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับคณะกรรมการประจําหลักสูตร
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนได ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห โดยใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ข)
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจยกเว น หรือเทีย บโอนหนว ยกิ ตรายวิ ช าหรือ วิท ยานิพนธจ ากหลัก สูต รระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนักศึกษา ที่มีความรูความสามารถ ที่สามารถ
วัดมาตรฐานได ทั้งนี้ นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และ
เป น ไปตามหลักเกณฑ การเที ย บโอนผลการเรีย นระดับ ปริญ ญาเขาสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนึ่ง ผูสํ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนีย บัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทในสาขาวิช า
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา
๑.๔ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
๑.๔.๑ รายวิ ช าที่ กํ า หนดให นิ สิ ต ฟ ง การบรรยายสั ป ดาห ล ะ ๑ ชั่ ว โมง และศึ ก ษานอกเวลาอี ก
ไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๑.๔.๒ รายวิ ช าที่ นิ สิ ต ใช เ วลาปฏิ บั ติ ก าร อภิ ป ราย หรื อ สั ม มนาสั ป ดาห ล ะ ๒ ถึ ง ๓ ชั่ ว โมง
และ เมื่อรวมเวลาศึกษานอกเวลาแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิต
๑.๔.๓ รายละเอียดอื่นๆ ใดที่เกี่ยวกับระยะเวลาการศึกษา ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใชโดยอนุโลม
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
๑) การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต
ในแตละภาคการศึกษาปกติ
๒) ผูเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญา
เอกใหใชเวลาศึกษา ไมเกิน ๘ ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใช
เวลาศึกษา ไมเกิน ๖ ปการศึกษา
๓) การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดจํานวนหนวยกิตที่ให
ลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิตที่กําหนดขางตนในสัดสวนที่
เหมาะสม

๑๒
๔) หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวน
หนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางต นก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา โดยแบงเปนภาคการศึกษา ดังนี้
๑) ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือน มิถุนายน - ตุลาคม
๒) ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน - มีนาคม
๓) ภาคฤดูรอน
เดือน เมษายน - พฤษภาคม
๒.๒ การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา
- ศึกษาเต็มเวลา โดยจัดการเรียนการสอนวันเสารหรือวันอาทิตย
๒.๓ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๒.๓.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา หรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือตองมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๓.๒ นิสิตแบบ ๑.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือตองมี
คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งมีประสบการณในการทํางานสอดคลองในสาขาวิชา
๒.๓.๓ นิสิตแบบ ๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ไดรับคาระดับเฉลี่ย
สะสมในระดับปริญญาโท ไมต่ํากวา ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แตม
๒.๓.๔ มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๓.๕ เปนผูมีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา
๒.๓.๖ ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความประพฤติหรือ
ผิดวินัย
๒.๓.๗ หรือเปนผูที่คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาเปนรายกรณี
๒.๔ วิธีคัดเลือกผูเขาศึกษา
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย สาขาวิ ช าสั น ติ ศึ ก ษาจะดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กผู เ ข า ศึ ก ษา โดยพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรแบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๑
ในแตละปการศึกษา โดยมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติโดยสังเขป ดังตอไปนี้
๑. ผูสมัครตองเสนอหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ/งานวิจัยที่มีความเปนไปได มีรายละเอียด
ครอบคลุมประเด็น ดังตอไปนี้
๑.๑ หัวขอดุษฎีนิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๑.๒ รายชื่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ
๑.๓ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
๑.๔ วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๕ ขอบเขตการวิจัย
๑.๖ ปญหาที่ตองการทราบ(ถามี)
๑.๗ สมมติฐานการวิจัย (ถามี)
๑.๘ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
๑.๙ บททวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
๑.๑๐ วิธีดําเนินการวิจัย

๑๓
๑.๑๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย
๑.๑๒ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑.๑๓ โครงสรางของดุษฎีนิพนธ (สารบัญชั่วคราว)
๑.๑๔ บรรณานุกรมและเชิงอรรถ
๑.๑๕ ประวัติผูวิจัย
๒. ผูสมัครเขาสอบตองผานการสอบขอเขียนเพื่อวัดความรูในรายวิชาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษากําหนด และตองมีผลการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ
อยางใดอยางหนึ่งที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกําหนดใหการรับรอง ซึ่งผล
การทดสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับผลการทดสอบ 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
ทั้งนี้ เมื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตแลว นิสิตที่ไมผานการทดสอบความรูภาษาอังกฤษจะตองสมัครเรียน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005 และ MCU 006 ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเปนผูดําเนินการจัดการเรียนการสอน จึงจะมีสิทธิ์ขออนุมัติสําเร็จการศึกษาได
๓. ผูส มั ครต องผ า นการสอบสัมภาษณในเนื้อหาโครงรางวิทยานิพนธตามขอ ๑ มีความรูและ
ความสามารถดา นอื่ น ๆ ตามที่บั ณฑิตวิทยาลัย สาขาวิช าสันติศึกษา หรือคณะกรรมการบริห ารหลักสูตร
กําหนด
๔. ผูสอบเขาไดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ตองเขารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่
หลักสูตรกําหนด
๒.๕ ปญหาของนิสิตแรกเขา และ ๒.๖ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิต
ปญหาของนิสิตแรกเขา
กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา
ความรูพื้นฐานในสาขาวิชาไมเพียงพอ
จัดรายวิชาบังคับและเอกแบบไมนับหนวยกิต
ทักษะดานการบูรณาการงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ จัดรายวิชาเลือกในดานที่เกี่ยวของตามความสนใจและ
ดานสันติศึกษา
ความถนัดของนิสิตเพื่อเปนพื้นฐานในการวิจัยเพิ่มเติม
ตามความสนใจและความเห็นของอาจารย ที่ปรึ กษา
รว มทั้ ง เป น ผู ช ว ยวิ จั ย ของอาจารย ใ นการทํ า
โครงการวิจัยตางๆ
ป ญ หาการปรั บ ตั ว สํ า หรั บ การเรี ย นในระดั บ ที่ จัดกิจกรรมเสริมความรูเกี่ยวกับการสืบคนขอมูลและ

๑๔
สูงขึ้น เชน การสื บค น ขอมู ล การใช เทคโนโลยี การพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
ทักษะดานการเขียนบทความวิชาการภาษา
เสริ ม ความรู ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ งานวิ ช าการและ
อังกฤษ
สนับสนุนการเขารวมสัมมนาวิชาการในเวทีสากล
* ทั้งนี้ ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนหลัก
๒.๗ แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป
๒.๗.๑ แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๑
ระดับชั้นป
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ชั้นปที่ ๑
๑0
๑๐
๑๐
ชั้นปที่ ๒
๑๐
๑๐
ชั้นปที่ ๓
๑๐
รวมจํานวนนิสิต
๑0
๒๐
๓๐
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๑๐

๒๕๖๖
๑๐
๑๐
๑๐
๓๐
๑๐

๒๕๖๗
๑๐
๑๐
๑๐
๓๐
๑๐

๒.๗.๑ แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๒
ระดับชั้นป
๒๕๖๓
ชั้นปที่ ๑
๑0
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
รวมจํานวนนิสิต
๑0
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
-

๒๕๖๔
๑๐
๑๐
๒๐
-

๒๕๖๕
๑๐
๑๐
๑๐
๓๐
๑๐

๒๕๖๖
๑๐
๑๐
๑๐
๓๐
๑๐

๒๕๖๗
๑๐
๑๐
๑๐
๓๐
๑๐

๒.๗.๒ แผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑
ระดับชั้นป
๒๕๖๓
ชั้นปที่ ๑
๒5
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
รวมจํานวนนิสิต
๒5
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
-

๒๕๖๔
๒5
๒5
50
-

๒๕๖๕
๒5
๒5
๒5
75
25

๒๕๖๖
๒5
๒5
๒5
75
25

๒๕๖๗
๒5
๒5
๒5
75
25

๑๕
๒.๘ งบประมาณตามแผน
๒.๘.๑ งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) ตัวอยางแผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑ เฉพาะรุนที่ ๑
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
คาบํารุงการศึกษา
3,00๐,๐๐๐
2,50๐,๐๐๐
2,0๐๐,๐๐๐
(เหมาจายคาเทอม 6 งวด)
(120,000 X 25)
(100,000 X 25) (80,000 X 25)
20,๐๐๐
คาลงทะเบียน
(800 X 25)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
3,02๐,๐๐๐
2,50๐,๐๐๐
2,0๐๐,๐๐๐
๒.๘.๒ งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
ประมาณความตองการในปงบประมาณ
รายการจาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
งบดําเนินการ
๑,568,๐๐๐ ๑,568,๐๐๐ ๑,568,๐๐๐ ๑,568,๐๐๐
- คาตอบแทนบุคลากร
๔08,๐๐๐ ๔08,๐๐๐ ๔08,๐๐๐ ๔08,๐๐๐
ประจําสายสนับสนุน
- คาตอบแทนวิทยากร
๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐
อาจารยพิเศษ คาเดินทาง
คาที่พัก
- คาจัดซื้อหนังสือและ
6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐
6๐,๐๐๐
6๐,๐๐๐
วารสาร
งบลงทุน
20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐
- คาครุภัณฑ
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
- พัฒนาบุคลากร
10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐
รวม
๑,768,๐๐๐ ๑,768,๐๐๐ ๑,768,๐๐๐ ๑,768,๐๐๐
* หมายเหตุ มีพนักงานสายสนับสนุนประจําหลักสูตร 2 คน

๒๕๖๗
๑,568,๐๐๐
๔08,๐๐๐
๑,๑๐๐,๐๐๐
6๐,๐๐๐
20๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
10๐,๐๐๐
๑,768,๐๐๐

๒.๙ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
- แบบชั้นเรียน และ แบบนอกหองเรียน
๒.๑๐ การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนขามสถาบัน
- ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติม 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 เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม สถาบันอุดมศึกษา
อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต
๒) แบบ ๑.๒ เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม สถาบันอุดมศึกษา
อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
๓) แบบ ๒.๑ เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูง และกอใหเกิดความกาวหนา
ทางวิชาการและวิชาชีพ จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา
18 หนวยกิต รวมเปน 54 หนวยกิต
หมวดวิชา
๑.หมวดวิชาบังคับ
๑.๑ นับหนวยกิต
๑.๒ ไมนับหนวยกิต
๒.หมวดวิชาเอก
๓.หมวดวิชาเลือก
๔.ดุษฎีนิพนธ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนหนวยกิต
แบบ ๑.๑

จํานวนหนวยกิต
แบบ ๑.๒

จํานวนหนวยกิต
แบบ ๒.๑

(9)
(6)
๔๘
๔๘

(9)
(6)
๗๒
๗๒

๖
(9)
๖
๖
๓๖
๕๔

หมายเหตุ : รายวิชาใน ( ) นิสิตตองศึกษาโดยไมนับหนวยกิต

๑๗

๓.๑.๓ รายวิชาสําหรับหลักสูตร แบบ ๑.๑

๑) หมวดวิชาบังคับ : ไมนับหนวยกิต 3 รายวิชา
๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา
(Concepts and Theories on Peace Studies)
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ
(Leadership and Skills in Peace-Building)
๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเพื่อสันติภาพ
(Advanced Research Methodology for Peace)

จํานวน (9) หนวยกิต
(๓) (๓-๐-๖)

๒) หมวดวิชาเอก : ไมนับหนวยกิต ๒ รายวิชา
๘๑๑ ๑๐๓ พุทธสันติวิธี
(Buddhist Peaceful Means)
๘๑๑ 416 สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ
(Mindfulness for Peace Engineer)

จํานวน (๖) หนวยกิต
(๓) (๓-๐-๖)

3) ดุษฎีนิพนธ
๘๐๐ ๑๐๐ ดุษฎีนิพนธ
(Dissertation)

จํานวน 48 หนวยกิต
๔๘ (๐-๑๔๔-๐)

๓.๑.๓ รายวิชาสําหรับหลักสูตร แบบ ๑.๒

(๓) (1-6-2)
(๓) (๓-2-4)

(๓) (1-7-1)

๑) หมวดวิชาบังคับ : ไมนับหนวยกิต 3 รายวิชา
๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา
(Concepts and Theories on Peace Studies)
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ
(Leadership and Skills in Peace-Building)
๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเพื่อสันติภาพ
(Advanced Research Methodology for Peace)

จํานวน (9) หนวยกิต
(๓) (๓-๐-๖)

๒) หมวดวิชาเอก : ไมนับหนวยกิต ๒ รายวิชา
๘๑๑ ๑๐๓ พุทธสันติวิธี
(Buddhist Peaceful Means)
๘๑๑ 416 สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ
(Mindfulness for Peace Engineer)

จํานวน (๖) หนวยกิต
(๓) (๓-๐-๖)

(๓) (1-6-2)
(๓) (๓-2-4)

(๓) (1-7-1)

๑๘
3) ดุษฎีนิพนธ
๘๐๐ ๑๐๐ ดุษฎีนิพนธ
(Dissertation)

จํานวน 72 หนวยกิต
72 (๐-216-๐)

๓.๑.๔ รายวิชาสําหรับหลักสูตรแบบ ๒.๑

๑) หมวดวิชาบังคับ จํานวน 5 รายวิชา เปนวิชาพื้นฐานที่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะตองศึกษา
ประกอบดวย
๑.๑) หมวดวิชาบังคับ : นับหนวยกิต จํานวน ๒ รายวิชา
จํานวน ๖ หนวยกิต
๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา
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 ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเพื่อสันติภาพ
(๓) (๓-2-4)
(Advanced Research Methodology for Peace)
๘๑๑ ๒๐๘ กระบวนการเสริมสรางสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี
(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
๘๑๑ ๑๐๓ พุทธสันติวิธี
(Buddhist Peaceful Means)
๘๑๑ 416 สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ
(Mindfulness for Peace Engineer)

จํานวน ๖ หนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)

๓) หมวดวิชาเลือก : นับหนวยกิต จํานวน ๒ รายวิชา
๘๑๑ ๒๐๗ พระพุทธศาสนากับการเสริมสรางสังคมสันติสุข
(Buddhism and Peace Building in Society)
๘๑๑ ๓๐๕ พุทธธรรมเพื่อสันติภาพ
(Buddhadharma for Peace)
๘๑๑ ๔๑๐ สันติภาวนาเสวนา
(Insight Dialogue Meditation)

จํานวน ๖ หนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)

๓ (1-7-1)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (1-7-1)

๑๙
๘๑๑ ๔๑๑ สัมมนาสันติภาพกับความยุติธรรมทางสังคม
(Seminar on Peace and Social Justice)
๘๑๑ ๔๑๒ กระบวนการไกลเกลี่ยเพื่อเสริมสรางสังคมสันติสุข
(Process of Mediation for Peacebuilding in Society)
๘๑๑ ๔๑๓ สัมมนาสันติภาพกับสิทธิมนุษยชน
(Seminar on Peace and Human Rights)
๘๑๑ ๔๑๔ สันติวัฒนธรรม
(Culture of Peace)
811 417 พระพุทธศาสนากับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Buddhism and Sustainable Development Goals)
๔) ดุษฎีนิพนธ
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ
(Dissertation)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (1-7-1)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
จํานวน 36 หนวยกิต
๓๖ (๐-๑๐๘-๐)

ความอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหนวยกิตประจําวิชา
๑. รหัสประจําวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ประกอบดวยเลข ๖
หลัก มีความหมาย ดังนี้
๑) เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา
๒) เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา
๒. หนวยกิตประจําวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงจํานวนหนวยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของ
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

ภาคการศึกษาที่ ๑

ภาค
การศึกษา
๑

รหัสวิชา/รายวิชา

แบบ ๑.๑
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ

ศึกษา
ดวย
ตนเอง

วิชาบังคับ
๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสันติศึกษา
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ

(๓)
(๓)

๓
1

๐
6

๖
2

วิชาเอก
๘๑๑ ๑๐๓ พุทธสันติวิธี
๘๑๑ 416 สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ

(๓)
(๓)

๓
1

๐
7

๖
1

(12)

-

-

-

วิชาเลือก -

รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ ๒
ภาคการศึกษา
๒

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเพื่อสันติภาพ
วิชาเอก วิชาเลือก ดุษฎีนพิ นธ
๘๐๐ 1๐๐ ดุษฎีนิพนธ
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

แบบ ๑.๑
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

(๓)

3

2

4

-

-

-

-

9
9
(3)

๒๑
ภาคการศึกษาที่ ๓
ภาคการศึกษา
๓

รหัสวิชา/รายวิชา

แบบ ๑.๑
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ

วิชาบังคับ วิชาเอก วิชาเลือก ดุษฎีนพิ นธ
๘๐๐ 1๐๐ ดุษฎีนิพนธ

ภาคการศึกษาที่ ๔

๔

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ วิชาเอก วิชาเลือก ดุษฎีนพิ นธ
๘๐๐ 1๐๐ ดุษฎีนพิ นธ
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ ๕
ภาคการศึกษา
๕

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
ดุษฎีนพิ นธ
๘๐๐ 1๐๐

-

9

รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

ภาคการศึกษา

-

-

-

ศึกษาดวย
ตนเอง

-

9
แบบ ๑.๑
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ
-

รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

-

-

12
12
-

แบบ ๑.๑
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ
-

ดุษฎีนิพนธ

-

ศึกษาดวย
ตนเอง

12
12
-

ศึกษาดวย
ตนเอง

๒๒
ภาคการศึกษาที่ ๖
ภาคการศึกษา
๖

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
ดุษฎีนพิ นธ
๘๐๐ 1๐๐

-

แบบ ๑.๑
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ
-

ศึกษาดวย
ตนเอง

12

ดุษฎีนิพนธ
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

12
-

๓.๑.๕.๒ แผนการศึกษา แบบ ๑.๒

ภาคการศึกษาที่ ๑

ภาค
การศึกษา
๑

รหัสวิชา/รายวิชา

แบบ ๑.๑
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ

ศึกษา
ดวย
ตนเอง

วิชาบังคับ
๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสันติศึกษา
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูน าํ กับทักษะการสรางสันติภาพ

(๓)
(๓)

๓
1

๐
6

๖
2

วิชาเอก
๘๑๑ ๑๐๓ พุทธสันติวิธี
๘๑๑ 416 สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ

(๓)
(๓)

๓
1

๐
7

๖
1

(12)

-

-

-

วิชาเลือก -

รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

๒๓
ภาคการศึกษาที่ ๒
ภาคการศึกษา
๒

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเพื่อสันติภาพ
วิชาเอก วิชาเลือก ดุษฎีนิพนธ
๘๐๐ 1๐๐ ดุษฎีนิพนธ

ภาคการศึกษาที่ ๓

๓

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
ดุษฎีนพิ นธ
๘๐๐ 1๐๐

-

ภาคการศึกษาที่ ๔
รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
ดุษฎีนพิ นธ
๘๐๐ 1๐๐

3

2

4

-

-

-

-

12
(3)
แบบ ๑.๑
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

15

รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

๔

(๓)

-

ดุษฎีนิพนธ

ภาคการศึกษา

ศึกษาดวย
ตนเอง

12

รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

ภาคการศึกษา

แบบ ๑.๑
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ

-

15
แบบ ๑.๑
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ
-

ดุษฎีนิพนธ
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

15
15
-

ศึกษาดวย
ตนเอง

๒๔
ภาคการศึกษาที่ ๕
ภาคการศึกษา
๕

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ วิชาเอก วิชาเลือก ดุษฎีนพิ นธ
๘๐๐ 1๐๐ ดุษฎีนิพนธ

-

ภาคการศึกษาที่ ๖

๖

ศึกษาดวย
ตนเอง

15

รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

ภาคการศึกษา

แบบ ๑.๑
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ วิชาเอก วิชาเลือก ดุษฎีนพิ นธ
๘๐๐ 1๐๐ ดุษฎีนิพนธ
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

15
แบบ ๑.๑
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ
15
15
-

ศึกษาดวย
ตนเอง

๒๕

๓.๑.๕.๓ แผนการศึกษา แบบ ๒.๑

ภาคการศึกษาที่ ๑

ภาคการศึกษา
๑

รหัสวิชา/รายวิชา

ศึกษาดวย
ตนเอง

วิชาบังคับ
๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสันติศึกษา
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ

๓
๓

3
1

0
6

6
2

วิชาเอก
๘๑๑ ๑๐๓ พุทธสันติวิธี
๘๑๑ 416 สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ

๓
๓

3
1

0
7

6
1

วิชาเลือก
-

รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ ๒
ภาคการศึกษา
๒

หนวยกิต

แบบ ๑.๑
บรรยาย ปฏิบัติ

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเพื่อสันติภาพ
วิชาเอก
๘๑๑ ๒๐๘ กระบวนการเสริมสรางสังคมสันติสุขโดย
พุทธสันติวิธี
๘๑๑ ๓๐๙ ปฏิบัติการเสริมสรางสังคมสันติสุขโดย
พุทธสันติวิธี
วิชาเลือก
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา
ดุษฎีนพิ นธ
-

รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

12
-

แบบ ๑.๑
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง

(3)

3

2

4

(3)

1

8

0

(3)

0

9

0

3

3
(9)

๒๖
ภาคการศึกษาที่ ๓
ภาคการศึกษา
๓

รหัสวิชา/รายวิชา

แบบ ๑.๑
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ

วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา

3

ดุษฎีนพิ นธ
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

9
12
-

ศึกษาดวย
ตนเอง

-

ภาคการศึกษาที่ ๔
ภาคการศึกษา
๔

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
ดุษฎีนพิ นธ
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

แบบ ๑.๑
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ
9
9
-

ศึกษาดวย
ตนเอง

๒๗
ภาคการศึกษาที่ ๕
ภาคการศึกษา
๕

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
ดุษฎีนพิ นธ
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ

9

ภาคการศึกษาที่ ๖

๖

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
ดุษฎีนพิ นธ
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ
รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

๓.๑.6 คําอธิบายรายวิชา
(ดูจากภาคผนวก ก)

ศึกษาดวย
ตนเอง

-

รวมนับหนวยกิต
รวมไมนับหนวยกิต

ภาคการศึกษา

แบบ ๑.๑
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ

9
-

แบบ ๑.๑
หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ
9
9
-

ศึกษาดวย
ตนเอง

๒๘
๓.๒ ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิ
๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ชื่อ-ฉายา/นาสกุล

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

-พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
-ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
-พธ.บ. (ปรัชญา)
อาจารย
-พธ.ด. (สันติศึกษา)
-พธ.ม. (สันติศึกษา)
-พธ.บ. (จริยศึกษา)
ผูชวย
-พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ศาสตราจารย
-ศศ.ม.(จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ)
-บธ.บ.(การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ
ศาสตราจารย พระพรหมบัณฑิต
-Ph.D. (philosophy)
(ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต), ดร.* -M.A. (philosophy)
-พธ.บ.(ปรัชญา)
3102201736531
ศาสตราจารย พระราชปริยัติกวี
-Ph.D. (Pali&Buddhist
(สมจินต สมฺมาปฺโญ),
Studies)
-พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ดร.*
5311000075689
-ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร)
ผูชวย
พระมหาดวงเดน
-พธ.ด. (ปรัชญา)
ศาสตราจารย ฐิตญาโณ (ตุนิน), ดร.*
-พธ.ม. (ปรัชญา)
3470800291507
-ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อาจารย
พระมหาวีระศักดิ์
-พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
อภิ น นฺ ท เวที ( แสงพงษ ) , -พธ.ม. (ภาษาศาสตร)
ดร.*
-พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
1330500158369
อาจารย
ดร.สุวรรณี ฮอแสงชัย*
-พธ.ด. (สันติศึกษา)
3100800406781
-บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
-กศ.บ .(วิ ท ยาศา สตร คณิตศาสตร)
รอง
ศาสตราจารย

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
(นิธิบุญยากร), ดร.**
3330700496728
พระปราโมทย วาทโกวิโท
(พันธพัฒน), ดร.**
3330100654713
ดร.ขันทอง
วัฒนะประดิษฐ**
3101801119779

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2548
2543
2541
2561
2559
2551
2556
2551
2537

-University of Delhi, India
-University of Delhi, India
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-Banaras Hindu University, India

๒๕๒๙
๒๕๒๓
๒๕๒๑
2537

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2532
2532
2556
2551
2544
2561
2558
2555

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2561
2546
2533

** อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร, * อาจารยประจําหลักสูตร
๓.๒.๒ อาจารยพิเศษ
เปนไปตามที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร

๒๙
๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
-ไมมี
๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัยหรือดุษฎีนิพนธ (ถามี)
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ และ แบบ ๒.๑
การทําวิจัยในสาขาวิชาสันติศึกษาที่มุงเนนดานการสรางสันติภาพ การสรางความปรองดองและ
ความสมานฉันทตลอดจนการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี โดยการศึกษาคนควา การแสวงหาความรู การ
ประยุกต วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูใหมในรูปแบบการวิจัยอยางเปนระบบตามหลักวิชาการความรูดาน
สั น ติ วิ ธี บู ร ณาการกั บ หลั ก พระพุ ท ธศาสนาและวิ ท ยาการศาสตร ส มั ย ใหม ภายใต ก ารควบคุ ม ดู แ ลของ
คณะกรรมการและอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งทําหนาที่ใหคําปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธของนิสิตแตละคนให
เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบฯ และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยจนกวาจะแลวเสร็จ และตองมีการนําเสนอผล
วิทยานิพนธ และตองสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการที่มีผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือเสนอตอที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานประชุมในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
นิส ิต มีศ ัก ยภาพในการเรีย นรู แ ละสามารถคิด วิเ คราะหป ญ หาเปน ระบบและมีห ลัก การ
สามารถประยุก ตใ ชศาสตรทั้ง ภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบัติ ดา นการพัฒ นางานสรา งสัน ติภ าพ ในสาขาวิช า
ตางๆ และผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน (ดังแสดงในหมวดที่ ๔ ขอ ๒) มาใชในการทําวิทยานิพนธไดผลเปนที่นา
พึงพอใจ
๕.๓ ชวงเวลา
๕.๓.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิด
ความรูใหม สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได
โดยไมนับหนวยกิต ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต โดยใช
เวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ เดือน นับจากวันลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ โดยเริ่มตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ เปนตน
ไป
๕.๓.๒ นิสิตแบบ ๑.๒ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิด
ความรูใหม สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดย
ไมนับหนวยกิต ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต โดยใชเวลา
ศึกษาไมนอยกวา ๖ เดือน นับจากวันลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ โดยเริ่มตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ เปนตนไป
๕.๓.๓ นิสิตแบบ ๒.๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญา
โท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 18 หนวยกิต รวมเปน
54 หนวยกิต และมีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธไดตอเมื่อศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดโดยไดคาระดับเฉลี่ย

๓๐
สะสมในรายวิชาไมนอยกวา ๓.๐๐ และทําวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ โดยใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ เดือน นับ
จากวันลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ โดยทําวิจัยตั้งแตภาคการศึกษาที่ 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 เจาหนาที่ หองเรียน หองสมุดและอุปกรณการศึกษาใหพรอมในแต
ละปการศึกษาใหพรอมที่ทํางาน
๕.๕.๒ เตรี ยมคณาจารยผูให คําปรึกษา แนะนําแกนิ สิต และให นิสิตจัดทํ าหัว ขอและโครงราง
วิทยานิพนธโดยความเห็นชอบของผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
๕.๕.๓ อาจารยจัดทําตารางการเรียนการสอนและตารางสําหรับใหคําปรึกษาแกนิสิตเปนรายบุคคล
๕.๕.๔ หลักสูตรกําหนดใหมีการจัดสัมมนาสําหรับนิสิต นิสิตเขารวมประชุมหรือสัมมนาดานสันติ
ศึกษา การจัดการความขัดแยง ทั้งในและตางประเทศ เกี่ยวกับแนวโนม ทิศทาง และประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ
กับการทําวิจัยดานสันติศึกษา
๕.๕.๕ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตองมีจํานวนไมนอยกวา ๒ ทาน แตไมเกิน ๓ ทาน
๕.๕.๖ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอวิทยานิพนธ การจัดเตรียม
โครงร า ง การสอบโครงรา ง กระบวนการศึกษาคนควา การจัดทํารายงานวิทยานิพนธ และการประเมิน ผล
กระบวนการทําวิทยานิพนธของผูเรียน
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ ให ค ณบดี บั ณฑิ ตวิท ยาลัย แตงตั้ง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยอาจารยผูส อบ
วิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา ๕
คน เปนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งนี้ใหมีกรรมการอยางนอย ๑ คนมาจากสาขาวิชาเดียวกันหรือ
เกี่ยวของกัน ซึ่งมิใชอาจารยที่ปรึกษา และใหคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติบริหารการสอบใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย
๕.๖.๒ แบบ ๑.๑ และ ๑.๒ สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อ
เป น ผู มี สิ ท ธิ ข อทํ า วิ ท ยานิ พ นธ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ และสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ยโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบั น และต อ งเป น ระบบเป ด ให ผู ส นใจเข า รั บ ฟ ง ได สํ า หรั บ ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ ส ว นหนึ่ ง ของ
วิทยานิพนธตองไดรั บการตี พิมพ หรืออยางนอยไดรับ การตีพิมพในวารสารระดับชาติห รือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๒ เรื่อง
๕.๖.๓ แบบ ๒.๑ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดคะแนนเฉลี่ยไม
ต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้น

๓๑
สุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกสถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
๕.๖.๔ ในการสอบวิ ท ยานิ พ นธ นิ สิ ต ต อ งสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ยโดย
คณะกรรมการสอบในการตอบขอซักถามตางๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธหรือเรื่องที่เกี่ยวของ หลังจากสอบแลว
ใหคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะประเมินใหนิสิตออกจากหอง
สอบ
๕.๖.๕ ใหมีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลดุษฎีนิพนธทุกครั้ง
๕.๖.๖ หากคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธมีมติใหแกไขดุษฎีนิพนธ ไมวากรณีใด ๆ นิสิตตอง
แกไขดุษฎีนิพนธใหถูกตองตามมติและคําแนะนํานั้น กอนที่จะนําดุษฎีนิพนธฉบับที่แกไขแลวสงบัณฑิตวิทยาลัย
กรณีที่นิสิตไมสามารถสงดุษฎีนิพนธไดทันเวลา ตามที่คณะกรรมการกําหนด จะตองดําเนินการยื่นขอขยายเวลา
การสงดุษฎีนิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ ภายใตใน
ระยะเวลา ๖ เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธอาจสามารถใชดุลพินิจพิจารณาผอนผันเปนราย
กรณี
๕.๖.๔ ใหคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธทําการประเมินผลดุษฎีนิพนธโดยกําหนดเปน ๔
ระดับ ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
ดีเยี่ยม (Excellence)
A
ดี (Good)
B+
ผาน (Passed)
B
ตก (Failed)
F
ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๖ ขอที่ ๑๔ (ภาคผนวก ข)

๓๒
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. เปนวิศวกรสันติภาพที่สามารถฝกพัฒนาตนเอง
ใหมีสติตื่นรู รูเทาทันอารมณ และจิตใจ มีขันติที่
สามารถอดทนต อ การเรี ย นรู ยอมเป ด ใจรั บ ฟ ง
ผูอื่นดวยความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สามารถอยูรวมกับผูอื่นที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีสันติภายใน ที่สะทอนความสุข สงบ
เย็ น พร อ มเผชิ ญ กั บ สภาพป ญ หาความขั ด แย ง
และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปในยุ ค ดิ จิ ทั ล ด ว ยความรู ตื่ น และเบิ ก บาน
2. เปนวิศวกรสันติภาพที่มีความรอบรู และเขาใจ
ศาสตรสันติศึกษาอยางลึกซึ้ง ทั้งแนวคิด ทฤษฎี
และการปฏิบัติการเกี่ยวกับความขัดแยง สงคราม
ความรุ น แรง สั น ติ วิ ธี และสั น ติ ภ าพ สามารถ
บูรณาการศาสตรตางๆ กับสันติศึกษา เพื่อสราง
สันตินวัตกรรมผานงานวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งเอื้อ
ตอการเสริ มสรา งสั น ติ ภาพอย างยั่ งยืนในชุมชน
และสังคม
3. เปนวิศวกรสันติภาพนักปฏิบัติการ ที่มีทักษะ
ในการเปนผูนํากระบวนการสรางสันติภาพ และมี
ความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องมือเพื่อสราง
แรงบั น ดาลใจใฝ สั น ติ มี เ ทคนิ ค การสื่ อ สารเพื่ อ
สันติ สรางการมีสวนรวม การไกลเกลี่ยขอพิพาท
การเส ริ ม สร า งความสั ม พั น ธ และการจั ด
กระบวนการกลุ ม เพื่ อ ป อ งกั น แก ไ ขเยี ย วยา
เสริ มสร า งสั น ติ ภ าพ และรั กษาสั น ติ ภ าพใหเกิ ด
ความยั่งยืนในชุมชน และสังคม

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
๑. จัดอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมของการเปนผูนํา
ด า นการเป น ผู นํ า ด า นสั น ติ ภ าพ ถอดบทเรี ย นจาก
บุคคลตน แบบ เหตุการณ เรื่องเลา ประวัติศาสตรที่
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนํา
2. ฝกปฏิบัติมุงเนนใหเกิดภาวะผูนําและจิตวิญญาณที่
เสียสละ มีความรับผิดชอบตอสังคม จัดกิจกรรมการ
พัฒนาสันติภายในตนและสงเสริมเปนผูนําพาสังคมให
เกิดสันติสุข
3. พั ฒ นาแล ะส ง เสริ ม ให เ กิ ด การตระหนั ก ถึ ง
ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาตนเองและสั ง คมให เ ข า ถึ ง
สันติภาพและสันติสุข ดวยกระบวนการเครื่องมือความรู
ดานสันติวิธีและพุทธสันติวิธีในพระพุทธศาสนา บูรณา
การกับศาสตรตางๆ
4. จั ด กระบวนการเรี ย นรู เปดโอกาสให ไดแลกเปลี่ย น
เรี ย นรู แ ละแบ ง ป น ประสบการณ กั บ ผู บ ริ ห าร ผู นํ า
นั ก พั ฒ นาที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ในระดั บ ประเทศ จาก
ตัว แทนเครื อข า ยในนอกประเทศ ศู น ย อ บรมไกล เ กลี่ ย
จากนักสันติวิธี หนวยงานหรือองคกรดานสันติภาพ
5.ใชรูป แบบการเรีย นการสอนที่มุงเนนใหผูเรีย นเปน
ศูนยกลางการเรียนรู ฝกใหนิสิตเนนการคิดวิเคราะห
รับฟงผูอื่นดวยหัวใจกรุณาและเมตตา สามารถรับฟง
ความเห็ น ต า งๆ และมี อิ ส รภาพในการนํ า เสนอ
ความเห็นของตนเองดวยความเอื้ออาทร
6. ฝ กฝนการพั ฒ นาบุค ลิกภาพ โดยการใชเ ครื่องมื อ
พัฒนาจิตเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อใหเกิดปญญา มีการ
สอดแทรกเรื่องการแตงกายการเขาสังคม การมีมนุษย
สัมพันธที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการ
ทํางานรวมกับบุคคลอื่นในระหวางการเรียนรู ทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและการทําการวิจัย
7.จั ดใหผู เรีย นไดเ รียนรูป ระสบการณจ ากการทําผาน
โครงการวิ จั ย ต า งๆ ในรายวิ ช าที่ ส นใจและจั ด หา

๓๓
ผูเชี่ยวชาญงานวิจัยดานนั้ นๆ มาแลกเปลี่ย นความรู
และประสบการณจากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
8.จัดทําโครงการใหนิสิตมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
ชุมชน โดยนําองคความรูดานสันติภาพไปบูรณาการใช
ในการลงพื้ น ที่ เ พื่ อ สร า งสาธารณประโยชน ใ นการ
พัฒนาสังคม
9.จัดอบรมฝกการเขียนงานวิจัยและบทความที่สามารถ
ถายทอดองคความรูไดอยางสรางสรรคและมีคุณภาพ
ตามหลักวิชาการ
10.สนับ สนุน ใหนิสิตพัฒ นาตนในการนําเสนอผลงาน
ผานเวทีวิชาการ งานสัมมนาวิชาการ มีทักษะในการ
พูดและการนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ
๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑. มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพื่อการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซอน
อยางผูรูในบริบทของศาสตรทางดานสันติศึกษา
๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชดุลยพินิจบนฐาน ความรู ทางดาน
สันติภาพในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
๓. มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่
ทํางาน และชุมชนที่ตนเกี่ยวของ
๔. มีความสามารถในการเปนแบบอยางที่ดีงามของผูอื่น
๒.๑.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
เพื่ อ ให เ กิ ด ผลการเรี ย นรู ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม หลั ก สู ต รจึ ง ใช ก ลยุ ท ธ ใ นการสอนเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้
๑. ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
ในการปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย
๒. การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในดานการดํารงชีวิต
อยูในสังคม และในการวิจัย
๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
มีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหวางกําลังศึกษา 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. ประเมินจากความซื่อสัตย และจรรยาบรรณในการสอบ
๔. ผูเรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย โดยใชแบบประเมินและ แบบ
วัดผล
๕. ภายหลังสําเร็จการศึกษา ใหดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใชดุษฎีบัณฑิต และ
ประเมินจากผูป กครองของดุษฎีบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม

สันติศึกษา

๒.๒ ดานความรู
๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู
๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมที่เปนแกนของสาขาวิชา

๒. มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาขอสรุปของปรากฏการณใน
สาขาวิชาสันติศึกษา
๓. ความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาที่กอใหเกิดคุณคาตอ
สังคม
๒.๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
๑.จัดการเรียนรูโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง และมุงเนนใหนิสิตมีความรู ความเขาใจศาสตรใน
เชิงลึกผสมผสานใหนําไปสูวิธีการดําเนินการที่เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใชวิธีการเรียนการสอนที่เนน
หลักการทางทฤษฎี และการประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เปนรูปแบบการเรียนรูที่กระตุนให
เกิดการคิด วิเคราะห และตัดสินใจดวยตนเอง เชนใหมีการนําเสนองาน การรวมแสดงความคิดเห็น การตอบ
คําถาม เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาคิดเปนและมีนิสัยใฝรู
๒. การจัดการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรูโดยไมยึดติดกับการรับขอมูล
จากผูสอนเพียงวิธีเดียว
๓. การเรียนรูแบบมีสวนรวม
๔. เรียนรูจากสถานการณจริง มีการเรียนรูทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน
๕. การทําวิจัยทั้งในรายวิชาที่เกี่ยวของและวิทยานิพนธ
๖. การเรียนรูที่เนนการนําความรูไปประยุกตใชในการทําประโยชนตอชุมชน ทองถิ่นและใน
ระดับที่สูงขึ้น

๓๕
๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ใหครอบคลุมในทุกดาน ดวย
วิธีการดังตอไปนี้
๑. การทดสอบยอย
๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค
๓. วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานเปนทีม
๔. การนําเสนอผลงาน
๕. การนําความรูไปประยุกตใชประโยชน
๖. การสอบประมวลความรู
๗. การสอบวัดคุณสมบัติ
๘. การสอบวิทยานิพนธ
๒.๓ ดานทักษะทางปญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑. สามารถใช ค วามเข า ใจอั น ถ อ งแท ใ นทฤษฎี แ ละเทคนิ ค การแสวงหาความรู ใ นการ
วิเคราะหประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค
๒. สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการพัฒนาแนวทางการแกไขปญหา
ดวยวิธีการใหมๆที่เกิดขึ้นจากสันติวิธี
๓. สามารถสั ง เคราะห ผ ลงานวิ จั ย และทฤษฎี เ พื่ อ พั ฒ นาความรู ค วามเข า ใจใหม ๆ ที่
สรางสรรครวมไปถึงการบูรณาการแนวคิดตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาสันติศึกษาที่ศึกษาใน
ขั้นสูง
๔. สามารถออกแบบและดํ าเนิ นการโครงการวิจัย ที่สําคัญในเรื่องที่ ซับ ซอนที่เ กี่ย วกับ การ
พัฒนาองคความรูทางดานสันติศึกษา ใหมๆ จนกลายเปนขอเสนอเพื่อการนําไปสูการปฏิบัติตอไป
๒.๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
เพื่ อ ให เ กิ ด ผลการเรี ย นรู ดา นทั ก ษะทางป ญ ญา หลั ก สูต รจึง ใชก ลยุท ธ ในการสอนเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้
๑. ฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา
๒. เนนการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง
๓. เนนการเรียนรูที่สามารถประยุกตใชกับสถานการณจริงโดยใชปญหาเปนตัวกระตุน
ใหเกิดการเรียนรู
๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินทักษะทางปญญาดวยวิธีการดังตอไปนี้
๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแกไขปญหา
๒. วัดผลการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
๓. การนําเสนอผลงาน
๔. การอธิบาย การตอบคําถาม การโตตอบสื่อสารกับผูอื่น

๓๖
๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑. มีความสามารถสูงในการใชความรูทางดานสันติศึกษา เพื่อการแสดงความคิดเห็นทางดาน
วิชาการไดอยางลึกซึ้งและแหลมคม
๒. มีความสามารถในการใช ความรู ทางดานสันติศึกษา เพื่อการวางแผน วิเคราะหและ
แกปญหาที่ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค
๔. มีความสามารถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสังคมที่
ซับซอน
๒.๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และ ความรับผิดชอบ
เพื่ อ ให เ กิ ด ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั มพั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล และความรั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เนนการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียน
และผูสอน
๒. ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม การแสดงออกถึงภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี การ
มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน และการรับฟงความคิดเห็นผูอื่นในการปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย
๓. ฝกฝนการทํากิจกรรมเพื่อสังคม
๔. ฝกฝนการวางตัวที่เหมาะสมตอกาลเทศะ
๕. ฝกฝนการประสานงานกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
ประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดวยวิธีการดังตอไปนี้
๑. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ดาน ระหวางกิจกรรมการเรียน
การสอน เชน พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู และพัฒนาตนเอง
๒. สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผูนําและผูตามที่ดี ความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอื่น
๓. สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย การนําเสนอ
ผลงานการทํางานวิจัย และการรวมทํากิจกรรมเพื่อสังคม
๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑. สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควา
ปญหาเชื่ อมโยงประเด็ น ปญ หาที่ สํ า คั ญและซับ ซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญ หาในดา นตางๆ
โดยเฉพาะทางดานสันติศึกษาในเชิงลึกไดเปนอยางดี

๓๗
๒. สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การ
อานการฟง การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึง
ชุมชนทั่วไปไดอยางเหมาะสม
๓. สามารถใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการนํ า เสนอรายงานการวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ
หรื อโครงการค น คว า ที่ สํา คั ญ ทั้ งในรูป แบบที่เปน ทางการและไมเปน ทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทาง
วิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
๒.๕.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิ เคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้
๑. จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาใหนิสิต โดยนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียนโดยไมนับ หนวย
กิต ทั้งนี้เพื่อใหนิสิตไดฝกทักษะทั้งดานการวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
คนควาและนําเสนองานทั้งเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๒. จั ดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่มุ งเนน ใหผูเรีย นไดฝก ฝนทักษะการสื่ อสาร และการ
นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีทั้งดวยตนเองและรวมกับผูอื่น การอภิปราย
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการวิเคราะหปญหาจริงในการเรียนรู และการทํางานวิจัย
๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวย
วิธีการดังตอไปนี้
๑. การทดสอบความรูและเทคนิคการวิเคราะหและแกปญหาในสถานการณจําลองเสมือน
จริง
๒. การทํางานวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน
๓. แผนที่ แสดงการกระจายความรั บผิด ชอบตอผลการเรียนรู จากหลักสูต รสูร ายวิชา (Curriculum
mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูในดานใดบาง (สัมพันธกับการ
พัฒนาผลการเรียนรูแตละดานตามขอ ๒) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่ผล
การเรียนรูแตละขอของดานตางๆ ในตารางมีความหมายดังตอไปนี้
๓.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑. มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพื่อการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซอนอยาง
ผูรูในบริบทของศาสตรทางดานสันติศึกษา
๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางสันติศึกษา
ในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
๓. มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและ
ชุมชนที่ตนเกี่ยวของ

๓๘

ศึกษา

๔. มีความสามารถในการเปนแบบอยางที่ดีงามของผูอื่น
๓.๒ ดานความรู
๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมที่เปนแกนของสาขาวิชาสันติ

๒. มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒ นาเพื่อหาขอสรุปของปรากฏการณใน
สาขาวิชาสันติศึกษา
๓. ความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๔. มี ความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญ ญาที่กอใหเกิดคุณคา
ตอสังคม
๓.๓ ดานทักษะทางปญญา
๑. สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะห
ประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค
๒. สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวย
วิธีการใหมๆที่เกิดขึ้นจากสันติวิธี
๓. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆที่สรางสรรครวม
ไปถึงการบูรณาการแนวคิดตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาสันติศึกษาที่ศึกษาในขั้นสูง
๔. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค
ความรูทางดานสันติศึกษาใหมๆ จนกลายเปนขอเสนอเพื่อการนําไปสูการปฏิบัติตอไป
๓.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑. มี ความสามารถสู ง ในการใชค วามรูทางด านสั น ติศึ กษา เพื่อ การแสดงความคิ ด เห็ น ทาง
วิชาการไดอยางลึกซึ้งและแหลมคม
๒. มีความสามารถในการใชความรูทางดานสันติศึกษาเพื่อการวางแผน วิเคราะหและแกปญหาที่
ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค
๔. มี ความสามารถในการแสดงออกถึงความโดดเดน ในการเปน ผูนําในทางวิช าการและสังคมที่
ซับซอน
๓.๕ ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา
เชื่อมโยงประเด็นปญหาที่สําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆโดยเฉพาะ
ทางดานสันติศึกษาในเชิงลึกไดเปนอยางดี
๒. สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอาน
การฟง การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึง
ชุมชนทั่วไปไดอยางเหมาะสม

๓๙
๓. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจั ย วิทยานิ พนธ หรือโครง การ
คนควาที่สําคัญ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและวิชาชีพ
ไดอยางเหมาะสม

๔๐
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
๑.ดานคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

๑

หลักสูตรแบบ ๑.๑
1) หมวดวิชาบังคับ: ไมนับหนวยกิต 3 รายวิชา จํานวน (9) หนวยกิต
๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ
๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิธวี ิจัยชัน้ สูงเพื่อสันติภาพ
๒) หมวดวิชาเอก : ไมนับหนวยกิต ๒ รายวิชา จํานวน (๖) หนวยกิต
๘๑๑ ๑๐๓ พุทธสันติวิธี
๘๑๑ 416 สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ
3) ดุษฎีนิพนธ
๘๐๐ ๑๐๐ ดุษฎีนิพนธ

จํานวน 48 หนวยกิต

๒

๓

๒.ดานความรู

๔

๑

๒

๓

๔

๓. ดานทักษะทาง
ปญญา

๔. ดานทักษะความ ๕. ดานทักษะ
สัมพันธระหวาง การวิเคราะห
บุคคลและความ
การสือ่ สาร
รับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๑

๒

๓

๔

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔๑
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
๑.ดานคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

๑

หลักสูตรแบบ ๑.2
1) หมวดวิชาบังคับ: ไมนับหนวยกิต 3 รายวิชา จํานวน (9) หนวยกิต
๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ
๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิธวี ิจัยชัน้ สูงเพื่อสันติภาพ
๒) หมวดวิชาเอก : ไมนับหนวยกิต ๒ รายวิชา จํานวน (๖) หนวยกิต
๘๑๑ ๑๐๓ พุทธสันติวิธี
๘๑๑ 416 สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ
3) ดุษฎีนิพนธ
๘๐๐ ๑๐๐ ดุษฎีนิพนธ

จํานวน 72 หนวยกิต

๒

๓

๒.ดานความรู

๔

๑

๒

๓

๔

๓. ดานทักษะทาง
ปญญา

๔. ดานทักษะความ ๕. ดานทักษะ
สัมพันธระหวาง การวิเคราะห
บุคคลและความ
การสือ่ สาร
รับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๑

๒

๓

๔

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
๑.ดานคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

๑

หลักสูตรแบบ ๒.๑
๑) หมวดวิชาบังคับ: นับหนวยกิต ๒ รายวิชา จํานวน ๖ หนวยกิต
๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ
๒) หมวดวิชาบังคับ:ไมนับหนวยกิต 3 รายวิชา จํานวน (9) หนวยกิต
๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชัน้ สูงเพื่อสันติภาพ
๘๑๑ ๒๐๘ กระบวนการเสริมสรางสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี
๘๑๑ ๓๐๙ ปฏิบตั ิการเสริมสรางสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี
3) หมวดวิชาเอก: นับหนวยกิต ๒ รายวิชา จํานวน ๖ หนวยกิต
๘๑๑ ๑๐๓ พุทธสันติวิธี
๘๑๑ 416 สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ

๒

๓

๒.ดานความรู

๔

๑

๒

๓

๔

๓. ดานทักษะทาง
ปญญา

๔. ดานทักษะความ ๕. ดานทักษะ
สัมพันธระหวาง การวิเคราะห
บุคคลและความ
การสือ่ สาร
รับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๑

๒

๓

๔

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔๓
4) หมวดวิชาเลือก: ไมนับหนวยกิต ๒ รายวิชา จํานวน (๖) หนวยกิต
๘๑๑ ๒๐๗ พระพุทธศาสนากับการเสริมสรางสังคมสันติสุข
๘๑๑ ๓๐๕ พุทธธรรมเพื่อสันติภาพ
๘๑๑ ๔๑๐ สันติภาวนาเสวนา
๘๑๑ ๔๑๑ สัมมนาสันติภาพกับความยุติธรรมทางสังคม
๘๑๑ ๔๑๒ กระบวนการไกลเกลี่ยเพื่อเสริมสรางสังคมสันติสุข
๘๑๑ ๔๑๓ สัมมนาสันติภาพกับสิทธิมนุษยชน
๘๑๑ ๔๑๔ สันติวัฒนธรรม
811 417 พระพุทธศาสนากับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) ดุษฎีนิพนธ
๘๐๐ 2๐๐ ดุษฎีนิพนธ

จํานวน ๓๖ หนวยกิต

๔๔
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
๕.๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไวดังนี้
ระดับ
คาระดับ

A
๔.๐๐

A๓.๖๗

B+
๓.๓๓

B
๓.๐๐

C+
๒.๕๐

C
๒.๐๐

F
๐

๕.๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การกําหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู เกิดขึ้นเพื่อแสดงหลักฐานยืนยันหรือ
สนับสนุนวานิสิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดาน เปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขาวิชาสันติศึกษา เปนอยางนอย
๕.๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในทุ กรายวิช า ทั้ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบั ติ การสั มมนา การทํา ดุษ ฎีนิ พนธ
จะตองสอดคลองกับกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูโดยใหเปนความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนในการ
ออกขอสอบหรือกําหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธกับการประเมิน
ขอสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร
และ/หรือ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย และ
การประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง สวนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสาขาวิชาการพัฒนาสังคมเอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบประกันคุณภาพ
ภายในระดับสถาบัน เพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
๕.๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ห ลั ง จากนิ สิ ต สํ า เร็ จ การศึ ก ษา เน น การทํ า วิ จั ย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพ โดยทําการวิจัยอยางตอเนื่อง แลวนําผลที่ไดมาเปนขอมูลในการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวขอการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปนี้
๕.๒.๒.๑ ภาวะการไดงานทําของดุษฎีบัณฑิตประเมินจากการไดงานทําตรงตามสาขาหรือใน
สาขาที่เกี่ยวของ และระยะเวลาในการหางาน โดยทําการประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา
๕.๒.๒.๒ ตําแหนงงานและความกาวหนาในสายงานของดุษฎีบัณฑิต
๕.๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ตอความรูความสามารถที่ไดเรียนรูจากหลักสูตร ที่
ใชในการประกอบอาชีพพรอมกับเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
๕.๒.๒.๔ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต หรื อ นายจ า ง พร อ มกั บ เป ด โอกาสให มี
ขอเสนอแนะตอสิ่งที่คาดหวังหรือตองการจากหลักสูตรในการนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

๔๕
๕.๒.๒.๕ ความเห็ น และข อเสนอแนะจากอาจารยพิ เศษและผูท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอก ต อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู องคความรู และ
การปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางการศึกษา และสังคมในปจจุบันมากยิ่งขึ้น
๕.๒.๒.๖ ผลงานของนิสิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถวัดเปนรูปธรรมได เชน
- จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร
- จํานวนสิทธิบัตร
- จํานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนเพื่อสังคม
๕.๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร
แบบ ๑.๑ และ แบบ 1.2
๑) สอบผ า นการสอบวั ดคุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) ใน ๓ หมวดวิ ช า
คือ ๑) หมวดวิชาวาดวยทฤษฎี ๒) หมวดวิชาวาดวยการวิจัย และ ๓) หมวดวิชาวาดวยการประยุกต
เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําดุษฎีนิพนธ เสนอสอบปองกันดุษฎีนิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
๒) ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ได รั บ การยอมรั บ ใหตีพิมพ ในวารสารระดับ ชาติห รือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยาง
นอย ๒ เรื่อง
๓) ตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ สอบผาน MCU-GET
หรือ ผานการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005 และ MCU 006 จัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4) นิสิตตองเลือกสอบภาษาตางประเทศอี ก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี, ภาษาสันสกฤต,
ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุน, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวตางประเทศที่จบการศึกษาระดับปริญญา
โทจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ
5) นิ สิ ตต องปฏิ บั ติวิ ปส สนากรรมฐานรวมสะสมจํา นวน 45 วัน ตามที่มหาวิ ทยาลั ย
กําหนด (ภาคผนวก ข) จึงจะมีสิทธิ์ขออนุมัติสําเร็จการศึกษาได
แบบ ๒.๑
๑) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
๒) สอบผานการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ใน ๓ หมวดวิชา คือ
๑) หมวดวิชาวาดวยทฤษฎี ๒) หมวดวิชาวาดวยการวิจัย และ ๓) หมวดวิชาวาดวยการประยุกต เพื่อเปน
ผูมีสิทธิขอทําดุษฎีนิพนธ เสนอดุษฎีนิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ

๔๖
ที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และตองเปน
ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
๓) ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ๑ เรื่อง
4) ตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ สอบผาน MCU-GET
หรือ ผานการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005 และ MCU 006 จัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5) นิ สิ ตต องเลื อกสอบภาษาตางประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี, ภาษาสั น สกฤต,
ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุน, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวตางประเทศที่จบการศึกษาระดับปริญญา
โทจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ
6) นิสิตตองปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานรวมสะสมจํานวน 45 วัน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(ภาคผนวก ข) จึงจะมีสิทธิ์ขออนุมัติสําเร็จการศึกษาได
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย
๖.๑ การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ให มีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะและ
หลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบดวย
- บทบาทหนาที่ของอาจารยในพันธกิจของสถาบัน
- สิทธิผลประโยชนของอาจารยและกฎระเบียบตางๆ
- หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ของสาขาวิชาฯ และมีอาจารยอาวุโสเปน
อาจารยพี่เลี้ยง โดยมีหนาที่ใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยใน
สาขาฯ มี ก ารนิ เ ทศการสอนทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ที่ ต อ งสอนและมี ก ารประเมิ น และติ ด ตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม
๖.๒ การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
๖.๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
- สงเสริมใหอาจารยไดเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผล เพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
- สงเสริมใหอาจารยไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการ
เรียนการสอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือการทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพรในการ
ประชุมวิชาการที่มีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน

๔๗
๖.๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
- สงเสริมใหอาจารยไดมีการเพิ่มพูนความรู สรางสมประสบการณในงานที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ เพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องทั้งอาจารยเกาและอาจารยใหม โดย
การสนับสนุนการฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณในวิชาชีพ
- สงเสริมใหอาจารยไดมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาความรูและคุณธรรม
- สงเสริมใหอาจารยพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการ และสงเสริมการทําวิจัยที่สรางองคความรูใหมเพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอน
และเสริมสรางใหอาจารยมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๗.๑ การกํากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรจัดใหดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. ตาม
รายละเอียดตอไปนี้
- จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน ๓ ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําหนาที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหนาที่ในการเปน
อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธและ/หรืออาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอน
- จัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุ ดมศึ กษาและปฏิ บั ติห น า ที่ เ ต็มเวลา มีห นาที่ในการเปน อาจารยที่ป รึกษาดุ ษฎี นิพนธและ/หรือ
อาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอน
- มีการควบคุมภาระงานอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรืออยาง
นอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุกๆ ๕ ป

๔๘
๗.๒ บัณฑิต
- มีการการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตใหเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- มีการพั ฒนาและสงเสริม ควบคุมและติดตามใหผ ลงานนิสิ ตและผูสําเร็จการศึกษาไดรับ การ
ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
๗.๓ นิสิต

- มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติและจัดใหมีการวัดผล
ประเมินผลเพื่อติดตามและนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยกําหนดคุณสมบัติของ
นิ สิ ต ให ส อดคล อ งกั บ ลั ก ษณะธรรมชาติ ข องหลั ก สู ต ร เกณฑ ใ นการคั ด เลื อ กมี ค วามโปรงใส ชั ด เจน
มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตที่มีความพรอมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
- สํ า หรั บ นิ สิ ต ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม ค รบถ ว นตามเกณฑ ที่ กํ า หนดในการประกาศรั บ หลั ก สู ต ร
มีกระบวนการในการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตกอนเขาศึกษา อยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติและมี
การประเมินผลติดตามเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไขกระบวนการเตรียมความพรอมใหนิสิตกอนเขาการศึกษา
หรื อ ได รั บ การพั ฒ นาจนมี คุ ณ สมบั ติ ครบผ า นเกณฑ ขั้ น ต่ํ า เพื่ อ ให ส ามารถเรี ย นในหลั กสู ต รได จ นสํ า เร็ จ
การศึกษา
- มี ก ระบวนการในการส ง เสริ ม และพั ฒ นานิ สิ ต มี ก ารวางแผนการดํ าเนิ น งานอย า งเป น ระบบ
มีกลไกที่นําไปสูการปฏิบัติและมีการประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรูในรูปแบบตางๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองที่ดีมี
จิตสํานึกสาธารณะ
- มีกระบวนการในการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึ กษาวิ ชาการ และมีการวางระบบการ
ปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด
- มีการรักษาอัตราความคงอยู อัตราความสําเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตตอการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต เพื่อนํามา
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร
๗.๔ คณาจารย
- มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย โดยการรับอาจารยใหมตองมีวุฒิ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกในสาขาวิ ช าสั น ติ ศึ ก ษาหรื อ สาขาที่ สั ม พั น ธ ห รื อ เกี่ ย วข อ ง โดยมี ร ะบบ
มีกลไกที่นําไปสูการปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา ในการรับอาจารยใหมใหสอดคลองกับ
สภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสมและโปรงใส
- มี ก ารวางแผนกระบวนการบริ ห ารอาจารย อย า งมี ร ะบบ มี ก ลไกที่ นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ แ ละ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ

๔๙
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการกําหนดบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ
และประสบการณ มีระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารอาจารยประจําหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปรงใสชัดเจน
- มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยการกําหนดแผนการลงทุน งบประมาณและทรัพยากร
และกิจกรรมการดําเนินงาน เพื่อกํากับติดตามคุณภาพของอาจารยอยางมีระบบ มีกลไกที่นําไปสูการปฏิบัติ
และติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารยสนับสนุน
การเผยแพรผลงานทางวิช าการของอาจารย และมี การรักษาอัตราการคงอยูของอาจารย โดยการกํากั บ
ควบคุมใหอัตราอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่รับเขาในหลักสูตร โดยจัดใหมีการประเมินผล
ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร
๗.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
- มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกํากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อยางมีระบบ มีกลไกที่
นําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดทํารายวิชาตางๆ ให
มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีความกาวหนากาวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปด
รายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เนนนิสิตเปนสําคัญ สามารถตอบสนองความตองการของนิสิต
และตลาดแรงงาน
- มีกระบวนการในการควบคุมกํากับมาตรฐานของหัวขอวิทยานิพนธที่เนนความสามารถในการใช
การวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
- มีกระบวนการในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อยางมีระบบ มี
กลไกในการนําไปสูการปฏิบัติและการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณากําหนดผูสอน
ในแตละรายวิชาที่มีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
- มีการกําหนดเกณฑในการแต งตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีความเหมาะสมกับหัวข อ
วิทยานิพนธ และมีกระบวนการในการติดตามกํากับควบคุมการใหความชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธ
ตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจน
สําเร็จการศึกษา
- มี ก ระบวนการในประเมิ น ผู เ รี ย นที่ มี ร ะบบ มี ก ลไกที่ นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ตาม
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต การกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร และมีการวางระบบการเมินวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ
- มีการวัดผลและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

๕๐
๗.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- มีกระบวนการในการจัดการความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีระบบ มีกลไกที่นําไปสูการ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย ความ
พรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน ห องสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอื่นๆ ที่สงเสริมสนับสนุนใหนิสิตสามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและมีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
๗.๗ ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indication)
มีการวางแผนติ ดตาม ควบคุมใหผลการดําเนิน งานบรรลุเ ปาหมายตัว บงชี้ ทั้งหมดอยูในเกณฑ ดี
ตอเนื่อง ๒ ปการศึกษา เพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการ
ดําเนินการงานตามขอ ๑-๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ ๑

ปที่ ๒

ปที่ ๓

ปที่ ๔

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร









๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา





















































๓. มีร ายละเอียดของรายวิชา 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
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.๓ & ๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.๗ ปที่แลว
๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน



๕๑
๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
๑๑. ระดั บความพึง พอใจของนิ สิตป สุดท าย/ดุษฎี บัณฑิ ตใหมที่ มีต อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิตที่มีตอดุษฎีบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐






















หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๘.๑ การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๘.๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอ วามีความเขาใจหรือไม
โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบจากนิสิต การตอบ
คําถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนได
วา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธี
สอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่
ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหนิสิตไดมีการ
ประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดานทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย
วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา
๘.๒ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ดําเนินการดวยรูปแบบตางๆ อาทิ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณเชิงลึก ที่ออกแบบอยางเปนระบบตามมาตรฐานวิชาการ เพื่อสอบถามและสัมภาษณในประเด็นที่
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของดุษฎีบัณฑิตจากกลุมเปาหมายดังนี้
๘.๒.๑ นิสิตปสุดทาย/ดุษฎีบัณฑิตใหม
๘.๒.๒ นายจาง/ผูบังคับบัญชา
๘.๒.๓ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

๕๒
๘.๓ การประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดในรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยาง
นอย ๓ คน ซึ่งตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
๘.๔ การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลการประเมินทั้งหมด จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชา
นั้นๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําใหตลอดเวลาที่พบปญหา
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก ๕ ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชดุษฎีบัณฑิตอยูเสมอ

๕๓

เอกสารแนบ

๕๔

ภาคผนวก ก

คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสันติศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕63

๕๕

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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 และปรากกฎการณเกี่ยวกับความขัดแยง สงครามความรุนแรง สันติวิธี
และสันติภาพ ความหมาย ประเภท ลักษณะ สาเหตุ ปจจัยเงื่อนไข ผลกระทบ วิธีการปองกัน การแกไขความ
ขัด แยงและความรุน แรง การเสริมสรางพัฒ นา และการรักษาสันติภ าพ ถอดบทเรีย นจากแนวคิดและ
เหตุการณประวัติศาสตรของบุคคล ชุมชน องคกร สถาบัน และสังคมที่เกี่ยวกับความขัดแยง รุนแรง สันติวิธี
และสันติภาพ ทั้งตะวันออก ตะวันตก และพุทธสันติวิธี
Concepts, theories, and phenomena related to conflict, war, violence, peaceful
means, and peace. Definitions, types, characteristics, causes, factors, conditions, impacts,
conflict prevention, conflict resolution, resolution on violence. Development enhancing and
peacekeeping. Synthesizing lessons from concepts and historical events of individuals,
communities, organizations, institutes, and societies related to conflict, violence, peaceful
means, and peace from eastern and western perspectives as well as Buddhist peaceful
means.
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ*
๓ (1-6-2)
811 202 Leadership and Skills in Peace Building*
3 (1-6-2)
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ภาวะผู นํ า แห ง การสร า งสั น ติ หลั ก การ กระบวนการ วิ ธี ก าร และ
อุดมการณของผูนําสันติภาพทั้งตะวันตก 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 ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงวาเพื่อสันติภาพ*
(๓) (3-2-4)
811 104 Advanced Research Methodology for Peace*
(3) (3-2-4)
ศึกษาระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยชั้นสูงเพื่อการสรางสันติภาพ มุงเนนการวิจัยแบบผสาน
วิธี แบบเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม การวิจัยเชิงนโยบาย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเพื่อรับใชสังคม 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)
ศึกษากระบวนการในการเสริมสรางสังคมสัน ติสุข หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ
เครื่องมือเพื่อการปองกัน แกไขเยียวยา เสริมสรางและรักษาสันติภาพ เชน การฝกอบรม การไกลเกลี่ย การ
สรางการมีสวนรวม การรับฟงปญหา การแกไขปญหาโดยพุทธสันติวิธี การสรางเวทีการแลกเปลี่ยน การ
สารเสวนา สั น ติ ส นทนา การทํ า งานเปน ทีม การเปน กระบวนการและกระบวนกร การสรา งพื้น ที่ ความ
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)
จัดทําโครงการเพื่อการปองกัน แกไข เยียวยาความขัดแยง และพัฒนาสงเสริมวิถีสันติภาพสู
ชุมชน ในลักษณะการปฏิบัติแกไขปญหาเชิงพื้นที่ วิเคราะหประเด็นเหตุการณ สถานการณปญหาความ
ขัดแยง ออกแบบเครื่องมือเพื่อเสริมสรางชุมชนและสังคมสันติสุขโดยนําหลักพุทธสันติวิธีมาเปนกรอบใน
การศึกษาและพัฒนา การกระตุนใหเกิดจิตอาสาในการลงพื้นที่ปฏิบัติการจริงเพื่อปองกัน แกไขเยียวยาความ
ขัดแยง และเสริมสรางพรอมทั้งรักษาสันติภาพใหเกิดสันติสุขในชุมชนและสังคม 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 วิธีการที่สะทอนอัตลักษณพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนวิถีปฏิบัติของ
พระพุทธเจา พระสาวก อุบาสก และอุบาสิกาที่เปนตนแบบแหงสันติภาพ แนวทางการสรางสันติวิธีและ
สันติภาพตอมนุษยและสังคม รูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนของพุทธสันติวิธี เชน อธิกรณสมถะ การสราง
บารมี หลั ก อหิ งสา การไกล เ กลี่ ย หลัก ธรรมะสํ าคั ญ ที่ เกี่ ย วขอ ง เปน ตน การจั ด การความขั ด แย ง ผ า น
เหตุการณพุทธประวัติ สถานที่สําคัญ พหุวัฒนธรรม ระบบชนชั้นวรรณะ และบุคคลที่นําเครื่องมือพุทธสันติ
วิธีไปใชเพื่อเสริมสรางสังคมสันติสุข
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 ทั้งสติเชิงรุก และสติเชิงรับที่เอื้อตอการพัฒนาสันติภาพ
ภายในของวิศวกรสันติภาพ การใชสติบําบัด ปฏิบัติการพัฒนาสติเพื่อใหเกิดสันติภายใน การใชสติในชุมชน
สังคม การเรี ย นรู ที่มีส ติ และสมาธิ เ ป นฐาน การใชส ติเปนฐานในการเปน จิตอาสาเพื่อดูแลเด็ก ผูสู งวัย ผู
เจ็บปวย การรักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม การประนีประนอมขอพิพาท การใชเทคโนโลยี รวมถึงผูนําในองคกร
ตางๆ เพื่อใหสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุขอยางยั่งยืน
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
บู ร ณาการหลั กธรรมกั บ วิ ทยาการสมั ย ใหม อัตลักษณ ความสําคัญ ของพระสงฆแ ละองคกรสถาบัน ทาง
พระพุ ท ธศาสนา เป น ผู นํ า ทั้ งวิ ช าและจรณะในสั ง คมไทย และในระดั บ เวที โ ลก บทบาทในการพั ฒ นา
การศึ ก ษา สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม การส ง เสริ ม และรั ก ษาวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามในสั ง คม เช น บทบาท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ สมาคมสภาสากล
วันวิสาขบูชาโลก และบทบาทปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัยสงฆที่สรางสันติสุขในสังคม
Concepts, principles, and roles of Buddhism and its application. The integration
of Buddhist doctrines and modern science. Identity and importance of monks and Buddhist
organizations/ institutes as the leaders in knowledge and conduct in Thai society and on the
global stage. The roles in developing education, society, and environment as well as
promoting and maintaining a good culture in the society i.e. the roles of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU), International Association of Buddhist
Universities (IABU), International Council Day of Vesak (ICDV), including the roles of
honorable persons of Sangha universities who build peace in society.
๘๑๑ ๓๐๕ พุทธธรรมเพื่อสันติภาพ
(๓) (๓-๐-๖)
811 305 Buddhadhamma for Peace
(3) (3-0-6)
ศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวของกับการสรางสันติภาพในพระไตรปฎก ทั้งในวินัยปฎก อภิธรรม
ปฎก พระสูตรตันตะปฎก และคัมภีรสําคัญทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่สัมพันธกับสันติภาพ เหตุการณ
คํา สอน และวิ ธี การการประยุ กต ใชเ พื่ อเปน เครื่องมือแกไข การปองกัน ความขัดแยง 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 จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อสรางสันติภาพ การสรางความเขาใจ
และการรับฟงความรูลึกอยางมีสติ การเรียนรูตนเองและผูอื่นผานสติภาวนา เชื่อมประสานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล สังคมและสภาพแวดลอมใหเขาถึงสันติภาวะ ศิลปะเพื่อสันติภาพ ดนตรีเพื่อสันติภาพ การ
เปดใจเพื่อฟนคืนดีความสัมพันธ การขอโทษและใหอภัยอยางจริงใจเพื่อสันติภาพ รวมไปถึงการสานเสวนาไป
ใชในการปองกัน แกไขเยียวยา และสรางสันติภาพ เพื่อเสริมสรางชีวิตและสังคมใหเกิดสันติสุข
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. Openmindedness 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
811 411

สัมมนาสันติภาพกับความยุติธรรมทางสังคม
๓ (๓-๐-๖)
Seminar on Peace and Social Justice
3 (3-0-6)
สัมมนาแนวคิดทฤษฏีและกระบวนการยุติธรรมทางสังคมที่สงเสริมการสรางสันติภาพ โดย
วิเคราะหผานประเด็นปญหา สถานการณทางสังคม การแกปญหาความขัดแยงความยุติธรรมในเชิงโครงสราง
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความแตกตางทางคานิยมความเชื่อและวัฒนธรรม ดวยกระบวนการยุติธรรมที่สังคม
พึงปรารถนาและนําพาสันติสุขใหกับสังคม ทั้งนี้นิสิตตองกําหนดประเด็นที่เกี่ยวของกับรายวิชาและจัดทําโครง
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 กระบวนการไกลเกลี่ยเพื่อเสริมสรางสังคมสันติสุข
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 จิตวิทยาเพื่อการสื่อสารกับภาษา
กายกับการไกลเกลี่ย ทักษะเทคนิคในการเจราไกลเกลี่ยขอพิพาท เชน ทักษะการสื่อสารเชิงบวก ทักษะการ
พูดและฟงอยางตั้งใจ การตั้งคําถาม ภาษากายกับการไกลเกลี่ย การสรางความสัมพันธ และบรรยากาศในการ
ไกล เ กลี่ ย ข อพิ พ าทด ว ยสั น ติ วิ ธี คุ ณสมบัติ จริย ธรรมของผูไกล เกลี่ ย ปจ จัย แหงความสํา เร็จ ขอท าทาย
อุปสรรคในการเจรจาไกลเกลี่ย การจัดการกับบุคคลที่ยากกับการเจรจาและ การจัดการอารมณของตนเอง
ฝกปฏิบัติการไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพง ทางอาญา ประเด็นสาธารณะโดยใชสถานการณจําลอง รวมถึงศึกษา
เครื่องมือการไกลเกลี่ยตามแนวทางพุทธสันติวิธีเพื่อเสริมสรางสังคมสันติสุข
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)
สัมมนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการดานสิทธิและเสรีภาพ การเคารพ
ใหเกียรติซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนที่เกี่ยวกับระบบโครงสราง เงื่อนไข กติกา
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอตกลงตางๆ ทางสังคมที่เปนมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยศึกษาผาน
ประเด็นสถานการณในสังคมปจจุบัน รวมกันวิเคราะหหลักสิทธิและเสรีภาพที่พึงมีพึงไดของเพื่อนมนุษย และ
เพื่ อส งเสริ มพั ฒนาแนวทางการอยู ร วมกัน อยางสัน ติในฐานะของความเปน มนุษย ทั้งนี้ นิสิตตองกําหนด
ประเด็นที่เกี่ยวของกับรายวิชาและจัดทําโครงรางรายงาน 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 ทั้งตะวันตก และตะวันออก แลวสรางเปนรูปแบบจําลองในการสรางสันติวัฒนธรรม ทั้งในระดับบุคคล
ชุมชน และสังคม เพื่อใหสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
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 พระพุทธศาสนากับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
811 417 Buddhism and Sustainable Development Goals
3 (3-0-6)
หลักการ แนวคิดพุทธวิธีเพื่อการปองกัน แกไข เสริมสราง พัฒนาตอยอดสันติภาพ บูรณาการ
กับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (SDGs) ทั้งมิติในดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม
ดานเศรษฐกิจ ดานสันติภาพ และ ดานความรวมมือ ศึกษาวิเคราะห ถอดบทเรียนกิจกรรม โครงการ บุคคล
ชุมชน สังคมตนแบบ ที่ไดนําหลักการแนวคิดไปสูการปฏิบัติ ที่สะทอนคุณคาและความสําคัญของเปาหมาย
การพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนดวยหลักสันติวิธีตอเพื่อนมนุษยและสังคม

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 ดุษฎีนิพนธ แบบ ๑.๑
๔๘ (๐-๑๔๔-๐)
800 100 Dissertation Type 1.1
48 (0-144-0)
การคนควาวิจัยในหัวขอที่สนใจเกี่ยวกับบริบทความขัดแยง ความรุนแรง สันติวิธี สันติภาพ
โดยมุงปองกัน แกไข การเสริ มสรางพัฒนา และการรักษาตอยอด กอใหเ กิดความรูใหมและมีเนื้อหาตาม
ลักษณะวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ ที่สามารถนําองคความรูที่ไดเรียน
ไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมสามารถจับตองได สะทอนกระบวนการสรางสันติภาพ
และการจัดการความขัดแยงเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเกิดสันติภาพและสันติสุข
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 ดุษฎีนิพนธ แบบ ๑.๒
72 (๐-216-๐)
800 100 Dissertation Type 1.2
72 (0-216-0)
การคนควาวิจัยในหัวขอที่สนใจเกี่ยวกับบริบทความขัดแยง ความรุนแรง สันติวิธี สันติภาพ
โดยมุงปองกัน แกไข การเสริ มสรางพัฒนา และการรักษาตอยอด กอใหเ กิดความรูใหมและมีเนื้อหาตาม
ลักษณะวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ ที่สามารถนําองคความรูที่ไดเรียน
ไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมสามารถจับตองได สะทอนกระบวนการสรางสันติภาพ
และการจัดการความขัดแยงเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเกิดสันติภาพและสันติสุข

๖๓
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 ดุษฎีนิพนธ แบบ ๒.๑
๓๖ (๐-๑๐๘-๐)
800 200 Dissertation Type 2.1
36 (0-108-0)
การคนควาวิจัยในหัวขอที่สนใจเกี่ยวกับบริบทความขัดแยง ความรุนแรง สันติวิธี สันติภาพ
โดยมุงปองกัน แกไข การเสริมสรางพัฒนา และการรักษาตอยอด กอใหเกิดความรูใหมและมีเนื้อหาตาม
ลักษณะวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ ที่สามารถนําองคความรูที่ไดเรียน
ไปประยุ ก ต ใช เ พื่ อให เ กิ ดผลในทางปฏิบั ติที่เ ปน รูป ธรรมสามารถจับ ตอ งได สะทอ นกระบวนการสร า ง
สันติภาพและการจัดการความขัดแยงเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเกิดสันติภาพและสันติสุข
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.

๖๔

ภาคผนวก ข

ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของ

๖๕

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
เพื่ อให การบริ ห ารงานในบั ณฑิตวิทยาลัย บรรลุวัตถุป ระสงคของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรออก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๑
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาข อบั งคับ ระเบีย บ ประกาศ คําสั่งหรือมติอื่น ใดซึ่ งขัด หรือแยงกับข อบังคับนี้ ให ใช
ขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“นิสิต” ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลว
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ขอ ๖ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
๖.๑ ผู ส มั ครเข า เป น นิสิตตองเปน ผูสําเร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีห รือเทีย บเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๖.๒ ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริ ญญาตรี ไม ต่ํากวา ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต ม
ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ปนับตั้งแตสําเร็จการศึกษา และผูจบ
เปรียญธรรมเกาประโยค และ
๖.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๗ บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม โดยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา

๖๖
๗.๑ ผู ส มั ค รเข า เป น นิ สิ ต ต อ งเป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาโท หรื อ เที ย บเท า จาก
มหาวิทยาลั ยหรื อสถาบั นการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๗.๒ ตองไดคา ระดั บ เฉลี่ย สะสมในระดับปริญ ญาโทไมต่ํากวา ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต ม
ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ปนับตั้งแตสําเร็จการศึกษาหรือมีผลงาน
ทางวิชาการที่คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ
๗.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนจากการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม โดยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา
หมวดที่ ๒
การจัดและวิธีการศึกษา
ขอ ๙ ระบบการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาเปนระบบหนวยกิตทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษา
ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห
บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาคมีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห และจะ
กําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอนที่ไมขัดกับขอบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
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
รวมทั้งสิ้น
๔๘ หนวยกิต
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใหศึกษางานรายวิชาไมนอยกวา ๒๔ หนวย
กิต และดุษฎีนิพนธ ๓๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
๙
หนวยกิต
วิชาเอก
๙
หนวยกิต
วิชาเลือก ไมนอยกวา
๖
หนวยกิต
ดุษฎีนิพนธ
๓๖ หนวยกิต
รวมทั้งสิ้น
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
ในกรณีที่นิสิตไมสามารถจบการศึกษาไดในระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามขอ ๑๑.๑
และขอ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหตออายุสภาพนิสิตไดอีก แตทั้งนี้ตองไมเกิน
๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑๑.๓ การนับเวลาในขอ ๑๑.๑ ใหนับรวมเวลาที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาดวย
ยกเวนนิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓.๑.๑
๑๑.๔ รายวิชาที่กําหนดใหนิสิตฟงการบรรยายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม
นอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๑๑.๕ รายวิชาที่นิสิตใชเวลาปฏิบัติการ อภิปรายหรือสัมมนาสัปดาหละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และ
เมื่อรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ใหมี
คาเทากับ ๑ หนวยกิต
ขอ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย อาจอนุ มั ติ ใ ห นิ สิ ต ที่ ข อเปลี่ ย นสาขาวิ ช าโอนหน ว ยกิ ต ของรายวิ ช าในระดั บ
บัณฑิต ศึกษาที่ไดศึกษาไวแลว ไมเกิน ๕ ปไดตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน ๙ หนวยกิต โดยไมใหนําไป
คํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสมและรายวิชานั้นตองไดผลการศึกษาไมต่ํากวา B หรือ S
ขอ ๑๓ การลาพักรอนและการกลับเขาศึกษาใหม
๑๓.๑ นิสิตมีเหตุจําเปน อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อไดศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย
ไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
นิสิตตองยื่นคํารองตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาใหม หากพน
จากกําหนดการลาพั กการศึ กษาดั งกล าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเปนกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีห นึ่ง
ดังตอไปนี้
๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
๑๓.๑.๒ มีความจําเปนตองเดินทางไปตางประเทศ
๑๓.๑.๓ เจ็บ ป วยตองพั กรั กษาตัว เป นเวลานานตามคําสั่งแพทยโ ดยมีใบรั บรอง
แพทยมาแสดงตอบัณฑิตวิทยาลัย
๑๓.๑.๔ มีเหตุจําเปนสุดวิสัยอื่นที่สําคัญ
ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยูในระยะเวลา
ศึกษาดวย ยกเวนนิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓.๑.๑

๖๘
นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเปนนิสิตทุกภาค
การศึกษา ยกเวนนิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหลังจากที่ไดลงทะเบียนรายวิชาแลว ในกรณีนี้ใหนิสิต
ได w ในทุกรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวในภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
ขอ ๑๔ การพนสภาพการเปนนิสิต
นิสิตพนสภาพการเปนนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
๑๔.๑ สอบไดคาระดับเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาที่ 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 ไม ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขการลาพั ก ตามข อ ๑๓ หรื อ ไม ล งทะเบี ย นรายวิ ช าในภาค
การศึกษาปกติตามขอ ๑๗.๕
๑๔.๖ ไดรับอนุมัติใหลาออกจากการเปนนิสิต
ขอ ๑๕ นิสิตที่พนสภาพตามขอ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลับเขาเปนนิสิตใหมไดภายในกําหนด
ระยะเวลา ๒ ป นับจากวันที่นิสิตพนสภาพการเปนนิสิต และถาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เห็นสมควรอนุมัติโดยใหคิดระยะเวลาที่พน สภาพการเปนนิสิตนั้ น
รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด ในกรณีเชนนี้นิสิตตองเสียคาธรรมเนียมตาง ๆ เหมือนกับผูลาพั ก
การศึกษาทั่วไป
หมวดที่ ๓
การขึ้นทะเบียนเปนนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา
ขอ ๑๖ การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
๑๖.๑ ผูขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตองนําหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดมายื่นตอกองทะเบียน
และวั ด ผลด ว ยตนเองตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ กํ าหนด พร อ มทั้ ง ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มต า ง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาที่
ตองศึกษาในภาคนั้นทั้งหมดพรอมกับการขึ้นทะเบียนเปนนิสิตดวย
๑๖.๒ ผูไมสามารถมายื่นคํารองขอขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตามวันที่กําหนดตองแจงเหตุขัดของ
ใหกองทะเบียนและวัดผลทราบ เปนลายลักษณอักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่กําหนดไว มิฉะนั้นจะถือวา
สละสิทธิ์
ในกรณีที่ไดแจงใหกองทะเบียนและวัดผลทราบตามความความในวรรคแรกแลว ตองมาขึ้น
ทะเบียนเปนนิสิตดวยตนเอง ยกเวนกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปนอยางยิ่ง จึงอนุญาตให
มอบหมายผูแทนมาขึ้นทะเบียนแทนได ทั้งนี้ตองทําใหเรียบรอยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา
๑๖.๓ ผูที่ไดรั บอนุมัติให เขาศึ กษาในสาขาวิช าใด ตองขึ้นทะเบี ยนเปนนิสิ ตของบัณฑิ ต
วิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกวา ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไมได

๖๙
ขอ ๑๗ การลงทะเบียนรายวิชา
๑๗.๑ นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามกําหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา
โดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
๑๗.๒ นิสิตที่ไมมาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจากวัน
เปดภาคการศึกษา ไมมีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๗.๓ จํานวนหนวยกิตที่กําหนดใหนิสิตลงทะเบียนแตละภาคการศึกษาตองไมนอยกวา ๖
หนวยกิต และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต
๑๗.๔ นิ สิ ต ที่ ล งทะเบีย นลา ชา กวา ที่กํา หนด ตองชําระค าธรรมเนีย มการศึก ษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๗.๕ นิสิตที่ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดตองลาพักการศึกษา ตามเงื่อนไขที่
ระบุไวในขอ ๑๓ หากไมปฏิบัติตามตองพนสภาพการเปนนิสิต
๑๗.๖ นิ สิ ต ที่ ไ ด ศึ ก ษารายวิ ช าครบตามหลั ก สู ต รแล ว แต ยั ง ไม สํ า เร็ จ การศึ ก ษาต อ ง
ลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนิสิตทุกภาคการศึกษา
ขอ ๑๘ อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
นิสิตตองมีอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งทานเปนผูแนะนําและชวยวางแผนการศึกษาโดยคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเปนผูแตงตั้งจากอาจารยที่มีชื่อในทําเนียบอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๑๙ การถอน เพิ่ม และเปลี่ยนรายวิชา
๑๙.๑ การถอนรายวิชาจะกระทําไดภายใตเงื่อนไข และมีผลสืบเนื่องดังตอไปนี้
๑๙.๑.๑ ในกรณีที่ขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป รายวิชาที่ถอนนั้นจะไมปรากฎในระเบียน
๑๙.๑.๒ ในกรณีที่ขอถอนหลักจาก ๑๔ วันของภาคการศึกษาปกติแตไมเกิน ๓๐
วันแรกของภาคการศึกษาปกติ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตจะไดรับ w ใน
รายวิชาที่ถอน
๑๙.๑.๓ ถานิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพนกําหนดตามขอ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได F
ในรายวิชานั้น เวนแตกรณีที่มีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติใหถอน
ได ในกรณีเชนนี้นิสิตจะได W ในรายวิชานั้น
๑๙.๒ การเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชา ใหกระทําไดภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป และหากพนกําหนดนี้ตองไปรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ทั้งนี้นิสิตผูนั้นจะตองมีเวลาศึกษาตอไปไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้น

๗๐
หมวดที่ ๔
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ขอ ๒๐ การวัดผลการศึกษา
๒๐.๑ ใหมีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา โดยอาจ
ทํ า การวั ด ผลระหว า งภาคด ว ยวิ ธี การทดสอบ การเขี ย นรายงานการมอบหมายงานใหทํ าหรือ วิธี อื่น ใดที่
เหมาะสมกับรายวิชานั้น
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ใหมีการสอบไลสําหรับแตละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหรือ
จะใชวิธีการวัดผลอยางอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได
บัณฑิตวิทยาลัยอาจกําหนดระเบียบที่ไมขัดกับขอบังคับนี้ เพื่อใชในการวัดผลตามความ
เหมาะสมของแตละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได
๒๐.๒ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแตละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข าสอบไลหรือไดรั บการวัด ผลใน
รายวิชาใดก็ตอเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมด ใน
ภาคการศึกษานั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหวางภาคการศึกษาหรืองานที่ไดรับมอบหมายเปนที่พอใจของ
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 ในรายวิชาใดที่หลักสูตรกําหนดใหเปนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิตใหแสดงผลการศึกษา
ในรายวิชานั้นดวยสัญลักษณดังนี้
สัญลักษณ
ผลการศึกษา
S (Satisfactory)
เปนที่พอใจ
U (Unsatisfactory)
ไมเปนที่พอใจ
๒๑.๓ ในรายวิชาใดยังไมไดทําการวัดผลหรือไมมีการวัดผล ใหรายงานการศึกษารายวิชา
นั้นดวยสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
สัญลักษณ
สภาพการศึกษา
I (Incomplete)
ไมสมบูรณ
SP (Satisfactory Progress)
กาวหนาเปนที่นาพอใจ
UP (Unsatisfactory Progress)
ไมกาวหนาเปนที่นาพอใจ

๗๑

ระดับดังนี้

W (Withdrawn)
ถอนรายชื่อวิชาที่ศึกษา
Au (Audit)
ศึกษาโดยไมนับหนวยกิต
๒๑.๔ การประเมินผลดุษฎีนิพนธ
๒๑.๔.๑ ใหใช IP (In Progress) สําหรับดุษฎีนิพนธที่อยูระหวางการเรียบเรียง
๒๑.๔.๒ การประเมินผลดุษฎีนิพนธที่เรียบเรียงเสร็จเรียบรอยแลวใหกําหนดเปน ๔

ผลการศึกษา
ระดับ
ดีเยี่ยม (Excellent)
A
ดี
(Good)
B+
ผาน (Passed)
B
ตก (Failed)
F
๒๑.๕ การให F ใหกระทําในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
๒๑.๕.๑ นิสิตขอถอนรายวิชา เมื่อพนกําหนดตามขอ 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 อาจารย ป ระจํ า วิ ช าและคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เห็ น สมควรให ร อผล
การศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัติงาน ซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ
การแกคา I นิสิตจะตองสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากอาจารย
ประจําวิชาใหครบถวน เพื่อใหอาจารยประจําวิชาวัดผล และสงผลการศึกษาของนิสิตผูนั้นแกบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในภาคการศึกษาถัดไป
๒๑.๗ การให S จะกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
๒๑.๗.๑ รายวิชาซึ่งมีผ ลการศึกษาเปน ที่พอใจ และหลักสูตรกําหนดใหวัดผล
การศึกษาโดยไมมีคาระดับ
๒๑.๗.๒ รายวิชาซึ่งนิสิตไดลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและไดรับ
อนุมัติใหโอนหนวยกิตตามขอ ๑๒
๒๑.๘ การให U จะกระทําไดเฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาใหวัดผลโดยไมมีคา
ระดับและมีผลการศึกษาไมเปนที่พอใจ
๒๑.๙ การให IP จะกระทําเพื่อแสดงฐานะของดุษฎีนิพนธที่อยูในระหวางการเรียบเรียงเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแตภาคที่นิสิตลงทะเบียนเพื่อทําดุษฎีนิพนธ

๗๒
๑๙.๑.๓

๒๑.๑๐ การให W จะกระทําไดเฉพาะในกรณีที่ไดระบุไวในขอ ๑๓ ขอ ๑๙.๑.๒ และขอ

๒๑.๑๑ การให Au ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษ
โดยไมนับหนวยกิต
๒๑.๑๒ การให SP จะใหเฉพาะกรณีที่เปนรายวิชาตอเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป และ
ผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษากาวหนาเปนที่นาพอใจ แตยังมิไดวัดผล
การวัดผลใหกระทําเมื่อนิสิตไดศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแลว แตถา
นิสิตไมศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปดวยเหตุใดก็ตามใหทําการวัดผล รายวิชาที่ได SP เปน
ระดับและใชผลนั้นแทน
๒๑.๑๓ การให UP จะใหเฉพาะกรณีที่เปนรายวิชาตอเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป และ
ผลการศึกษาไมกาวหนาเปนที่นาพอใจแตยังมิไดวัดผล
การวัดผลใหกระทําเมื่อนิสิตไดศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแลว แตถา
นิสิตไมศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปดวยเหตุใดก็ตาม ใหทําการวัดผลรายวิชาที่ได UP นั้น
เปนระดับและใชผลนั้นแทน
ขอ ๒๒ การนับหนวยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ํา
๒๒.๑ การนับหนวยใหครบหลักสูตร ใหนับหนวยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบไดระดับ A,
B, C หรือ S เทานั้น เวนแตรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไวเปนวิชาบังคับหรือวิชาเอก ซึ่งนิสิตตองไดไมต่ํากวา
B หรือ S
๒๒.๒ นิสิตที่ไดต่ํากวา B หรือได U ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกตองลงทะเบียนศึกษา
รายวิชานั้นอีก และสอบใหไดระดับไมต่ํากวา B หรือ S แลวแตกรณี
๒๒.๓ ในกรณีที่นิสิตไดต่ํากวา B หรือได U ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิม
หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นในกลุมเดียวกันได
๒๒.๔ ในกรณี ที่ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นรายวิ ช าซ้ํ า หรื อ แทนตามที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนดการนั บ
หนวยกิตตามขอ ๒๒.๑ นับจํานวนหนวยกิตไดเพียงครั้งเดียว
ขอ ๒๓ ใหมีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยคํานวณหาคาระดับ
เฉลี่ยประจําภาคของรายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น และคํานวณหาคาเฉลี่ยสะสมสําหรับ
รายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปจจุบัน
ข อ ๒๔ การคิ ด ค า ระดั บ เฉลี่ ย ประจํ า ภาค ให คํ า นวณโดยคู ณ ค า ระดั บ ของแต ล ะรายวิ ช าด ว ย
หนวยกิตของรายวิชานั้นแลวรวมผลคูณของแตละรายวิชาเขาดวยกัน และหารผลรวมนั้นดวยจํานวนหนวยกิต
ทั้งหมดที่ลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ
ขอ ๒๕ รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเปนสัญลักษณ I S U W และ Au ไมใหนํารายวิชานั้น
มาคํานวณหาคาระดับเฉลี่ยตามขอ ๒๔

๗๓
หมวดที่ ๕
การทําดุษฎีนิพนธ
ขอ ๒๖ ใหบัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบวาดวยการทําดุษฎีนิพนธและการสอบดุษฎีนิพนธ
ขอ ๒๗ การเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธและลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ มีหลักปฏิบัติดังนี้
ขอ ๒๗.๑ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๒
ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๖ หนวยกิต จึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ
เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ
๒๗.๒ ระดับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๒
ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิตจึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ เพื่อ
ขออนุมัติลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ
๒๗.๓ นิสิตสามารถลงทะเบียนดุษฎีนิพนธไดหลังจากไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางดุษฎี
นิพนธแลว
ขอ ๒๘ รูปแบบของดุษฎีนิพนธใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๒๙ ดุษฎีนิพนธซึ่งผานการประเมินผลแลว ใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การนําดุษฎีนิพนธออกโฆษณาเผยแพร ตองไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยกอน
หมวดที่ ๖
การสําเร็จการศึกษา
ขอ ๓๐ คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา
๓๐.๑ มีเวลาศึกษาไมนอยกวาหรือไมเกินกวาที่กําหนดไวใน ขอ ๑๑.๑ และขอ ๑๑.๒
๓๐.๒ ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนและถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตร
๓๐.๓ ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวาที่กําหนดไวในหลักสูตร
๓๐.๔ ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แตม
๓๐.๕ ไดระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกวิชาและไดระดับ S ในกรณี
ที่หลักสูตรกําหนดใหวัดผลเปน S เปน U
๓๐.๖ สอบผานการประเมินผลดุษฎีนิพนธ และสงดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๓๑ คุณสมบัติของผูมีสิทธิรับปริญญา
๓๑.๑ มีคุณสมบัติตามขอ ๓๐
๓๑.๒ ไมติดคางคาธรรมเนียมใด ๆ
๓๑.๓ ไมอยูระหวางการถูกลงโทษใด ๆ

๗๔
หมวดที่ ๗
ความประพฤติและวินัยนิสิต
ขอ ๓๒ ในกรณีที่นิสิตกระทําผิดเกี่ยวกับการสอบ 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 ในกรณีที่นิสิตกระทําผิดขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง
หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และไดรับโทษนอกจากที่ระบุไวแลวใน ขอ ๓๒ นิสิตตอง
ไดรับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแกความผิดดังนี้
๓๓.๑ ชดใชคาเสียหาย
๓๓.๒ ระงับการใหปริญญามีกําหนดไมเกิน ๓ ปการศึกษา
๓๓.๓ ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีกําหนดไมเกิน ๓ ปการศึกษา
ขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เปนผูพิจารณาลงโทษนิสิตที่มีความประพฤติ
เสียหายหรือกระทําผิดตาง ๆ ตามเกณฑที่ระบุไวในขอ ๓๒ และขอ ๓๓ ตามสมควรแกกรณี
เฉพาะกรณีที่นิสิตกระทําผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยใหคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับกรรมการควบคุมการสอบ เปนผูพิจารณาลงโทษตามสมควรแกกรณีตามเกณฑที่ระบุ
ไวในขอ ๓๒
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๕ ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังตอไปนี้
๓๕.๑ นิสิตที่เขาศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต กอนปการศึกษา ๒๕๔๒ ยังคง
ปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาโท พุทธศักราช ๒๕๓๐
๓๕.๒ นิสิตที่เขาศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๒ เปนตน
ไป ใหปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗๕

๗๖

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓)
แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เพื่อใหการบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกรที่ ๑ กันยายน
พ.ศ.๒๕๔๙ จึงใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ คุณสมบัติของผูเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต
๖.๑ ผูสมัครเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๖.๑.๑ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
๖.๑.๒ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒ ผูสมัครเขาศึกษาระดับมหาบัณฑิต
๖.๒.๑ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๖.๒.๒ ตองไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 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
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๗.๑.๒ ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมต่ํากวา ๓.๕๐ ระบบ ๔ แตม
ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับแตวันสําเร็จการศึกษาหรือมีผลงาน
ทางวิชาการที่คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ
๗.๑.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย

๗๗
๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒
๗.๒.๑ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเกาประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติใหเขา
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 ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละ
สาขาวิชา
ระบบทวิภาค ๑ ป การศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาค มีระยะเวลาศึกษา
ไมนอยกวา ๖ สัปดาห และจะกําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน ที่ไมขัดกับขอบังคับนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยก็ได
ระบบไตรภาค ๑ ป การศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห
ขอ ๔ ใหยกเลิกขอความในขอ ๑๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม 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
ในกรณีที่นิสิตไมสามารถสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่กําหนดคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย อาจอนุมัติใหตออายุสภาพนิสิตไดอีก แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑๑.๕ การนับเวลาในขอ ๑๑ ใหนับรวมเวลาที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาดวย
ยกเวนนิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ 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
AB+
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 ที่ศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๑ ภาค
๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ เพื่อขอ
อนุมัติลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ หลังจากขึ้นทะเบียนเปนนิสิตแลว
๒๗.๓ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๑ ภาค
การศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต มีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ เพื่อขออนุมัติ
ลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธ
๒๗.๔ นิสิตสามารถลงทะเบียนดุษฎีนิพนธได หลังจากไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางดุษฎี
นิพนธแลว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗๙

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔)
แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓
--------------------เพื่อใหการบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิ ทยาลั ย ดํ า เนิ น ไปด ว ยความเรี ย บรอย มีป ระสิทธิ ภ าพ และบรรลุวัตถุป ระสงคตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
อาศํยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตที่รับเขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอ ๓๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๐ คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา
๓๐.๑ มีเวลาศึกษาไมนอยกวาและไมเกินกวาที่กําหนดไวในขอ ๑๑
๓๐.๒ ไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบถวนและถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในหลักสูตร
๓๐.๓ ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวาที่กําหนดไวในหลักสูตร
๓๐.๔ ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แตม
๓๐.๕ ไดระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกรายวิชา
และไดระดับ S ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดใหวัดผลเปน S หรือ U
๓๐.๖ สอบผานการประเมินผลดุษฎีนิพนธและสงดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓๐.๗ ดุษฎีนิพนธในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต จะตองไดรับการ
ตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหทั้งหมดหรือสวนหนึ่งของ
ดุษฎีนิพนธไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(proceeding)

๘๐
๓๐.๘ ดุษฎีนิพนธในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จะตองไดรับการ
ตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหทั้งหมดหรือสวนหนึ่งของ
ดุษฎีนิพนธไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรองกอนการตีพิมพ
(Peer - review) และเปนที่ยอมรับ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓
(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๘๑

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕)
พุทธศักราช ๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงบางสวนของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ ใหมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มิถุนายน
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตเขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกข อความในขอ ๒ แหงขอบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และใหใช
ขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตที่รับเขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม

พุทธศักราช ๒๕๕๓

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๘๒

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะ
พ.ศ. ๒๕๔๑
เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามความในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเห็นสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะกรรมการประจําคณะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิ ทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๑
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๑ จึงมีมติใหออกบังคับไวดังตอไปนี้
ข อ ๑ ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า “ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ย
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๔๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกั บ
ขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ไดแก คณบดี
(๒) รองประธานกรรมการ ไดแก รองคณบดีซึ่งเปนพระภิกษุ
(๓) กรรมการผูเปนคณาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยจํานวนสี่รูปหรือคนที่
อธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดี
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหารูปหรือคนที่อธิการบดีแตงตั้งโดย
คําแนะนําของคณบดี
(๕) กรรมการและเลขานุการ ไดแก เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ไดแก คณบดี
(๒) รองประธานกรรมการ ไดแก รองคณบดีซึ่งเปนพระภิกษุ
(๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก หัวหนาภาควิชา
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหารูปหรือคนที่อธิการบดีแตงตั้งโยคําแนะนําของ
คณบดี
(๕) กรรมการและเลขานุการ ไดแก เลขานุการประจําคณะ

๘๓
ขอ ๖ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะมีวาระ
การดํารงตําแหนงเทากับวาระการดํารงตําแหนงของคณะบดี
ในกรณีที่กรรมการตามขอ ๔ และขอ ๕ พนจากตําแหนงกอนวาระและไดมีการ
แตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลือของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมให
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ทั้งนี้ตองไมเกินหกสิบวัน
ขอ ๗ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจและ
หนาที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาหลักสูตรเพื่อนําเสนอตอสภาวิชาการ
(๓) พิจารณาวางระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวกับการบริหารและการดําเนินงาน
เพื่อเสนอตอสภาวิชาการ
(๔) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๘ ใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะ
อยางนอยปละสี่ครั้ง วิธีการประชุมใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๙ ใหอธิการดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๘๔

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๔๒
เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาฤดู ร อ นในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่ออนุมัติใหเปนไปตามความในขอ ๙ แหง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัยมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา กฎระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ภาคการศึกษาฤดูรอน ตองมีเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห และมีจํานวนชั่วโมงการศึกษาใน
แตละรายวิชาเทากับการศึกษาภาคปกติ
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 ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

(พระมหาสมจินต สมฺมาปฺโ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

๘๕

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อใหการศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อ
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีอํานาจหนาที่เกี่ย วกับ การฝกปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน ดังนี้
(๑) วางนโยบาย กําหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝกภาคปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน การวัดผลและติดตามผลลัพธของการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
(๒) กําหนดวัน เวลาและสถานที่ สําหรับการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
(๓) รายงานผลการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตอมหาวิทยาลัย
ขอ ๔ ใหนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ในวัน เวลาและสถานที่
ตามที่คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
(๑) นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ตองฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
ไมนอยกวา ๑๕ วัน
(๒) นิสิตระดับมหาบัณฑิตตองฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไมนอยกวา ๓๐ วัน
(๓) นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ตองฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไมนอยกวา
๔๕ วัน โดยใหใชกับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๓ เปนตนไป
ขอ ๕ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
(พระมหาสมจินต สมฺมาปฺโ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

๘๖

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่ อ ประโยชน ใ นการกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให ดํ า เนิ น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ 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 เปนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําดุษฎีนิพนธ ดังนี้
แบบ ก (๑) ทําเฉพาะดุษฎีนิพนธซึ่งมีคาเทียบได ๓๘ หนวยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไมตองนับหนวยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา
แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๖ หนวยกิต และทําดุษฎีนิพนธซึ่งมีคาเทียบได
๑๒ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
ไมนอยกวา
๘
หนวยกิต
วิชาเอก
ไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
๖
หนวยกิต
ดุษฎีนิพนธ
๑๒ หนวยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา
๓๘ หนวยกิต
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๒ หนวยกิต และทําการศึกษาอิสระซึ่งมีคาเทียบได ๖ หนวย
กิต จําแนกประเภท ดังนี้
วิชาบังคับ
ไมนอยกวา
๘
หนวยกิต
วิชาเอก
ไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
การศึกษาอิสระ
๖
หนวยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา
๓๘ หนวยกิต

๘๗
๓. ระดับปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ ดังนี้
๑) แบบ ๑ ผูเขาศึกษาตองทําดุษฎีนิพนธ ซึ่งมีคาเทียบได ๕๔ หนวยกิต แบงการศึกษาเปน ๒
แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไมตองนับหนวยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษา
ของผูศึกษา
แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโทตองทําดุษฎีนิพนธ ซึ่งมีคาเทียบได ๕๔หนวยกิต
แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ ตองทําดุษฎีนิพนธ ซึ่งมีคาเทียบได ๗๘ หนวยกิต
๒. แบบ ๒ แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๑๙ หนวยกิต และทํา
ดุษฎีนิพนธ ซึ่งมีคาเทียบได ๓๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
ไมนอยกวา
๖
หนวยกิต
วิชาเอก
ไมนอยกวา
๖
หนวยกิต
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
๖
หนวยกิต
ดุษฎีนิพนธ
๓๖ หนวยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา
๕๔ หนวยกิต
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

(พระราชรัตนโมลี)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๘๘

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่ อให การสอบวั ดคุ ณ สมบัตินิ สิตที่ศึก ษาหลัก สูตรพุท ธสาสตรดุษฎี บั ณฑิต เปน ไปด ว ยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อเปนไปตามความ
ในขอ ๑๒.๒ (๓) แหงระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชประกาศนีแ้ ทน
ขอ ๑ การเสนอขออนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธ
๑.๑ นิสิตผูผานการศึกษาและไดรับผลประเมินในรายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดใหมีการ
สอบสารนิพนธเพื่อวัดคุณสมบัติ เปนผูมีสิทธิ์ขออนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธ
๑.๒ นิสิตตองเสนอหัวขอและโครงรางสารนิพนธ พรอมกับความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธ จํานวน ๑ รูป/คน เพื่อขออนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธ
๑.๓ คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธใหนําความในขอ ๙.๓ แหงระเบียบบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ พ.ศ.๒๕๕๐ มาใช
โดยอนุโลม
๑.๔ บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธ ในกรณีที่ตรวจสอบ
แลวพบวา มีเนื้อหาซ้ําซอนกับประเด็นที่ไดเคยมีการศึกษาแลว บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิ์ยับยั้งไดและแจงใหนิสิต
นํากลับไปแกไขเพื่อยื่นเสนอใหมตอไป
เมื่ อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ประกาศอนุ มั ติ หั ว ข อ และโครงร า งสารนิ พ นธ แ ล ว ให นิ สิ ต
ลงทะเบียนชําระคาธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑.๕ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธแลว แตไมสามารถดําเนินการ
วิจัยตามโครงรางเดิม การปรับเปลี่ยนโครงรางใหมยอมเปนสิทธิ์ที่นิสิตจะกระทําได โดยความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
การขอปรั บ เปลี่ย นโครงรางใหม ใหยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช บฑ.๘
เพื่อใหคณบดีลงนามอนุมัติ
ขอ ๒ การเสนอขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ

๘๙
๒.๑ ใหนิสิตยื่นคํารองขอตรวจรูปแบบสารนิพนธ (บฑ.๖) พรอมแนบสําเนาสารนิพนธที่
เรียบเรียงเสร็จแลว จํานวน ๑ ฉบับ โดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้ ใหนิสิตรับผลการตรวจรูปแบบสารนิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากยื่นคํารองแลว
๑๐ วันทําการ
๒.๒ นิสิตตองยื่นคํารองขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ (บฑ.๘) ตอบัณฑิตวิทยาลัยหรือ
ศูนยบัณฑิตศึกษาที่จัดใหมีการเรียนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พรอมกับสําเนาสารนิพนธที่เรียบ
เรียงเสร็จแลว จํานวน ๔ ฉบับ โดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
๒.๓ รูปแบบของสารนิพนธ ใหเปนไปตามคูมือการทําดุษฎีนิพนธและสารนิพนธของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอ ๓ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ
๓.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ จํานวน ๓ รูป/คน
ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ
(๒) อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
(๓) กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ ตองมีอาจารยประจํามหาวิทยาลัยหรือเจาหนาที่ประจํา
มหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ รูป/คน รายนามคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธใหถือเปนความลับ
คุณสมบัติ กรรมการผู ตรวจสอบสารนิพนธ ใหเปนไปตามความในข อ ๙.๓ แหงระเบีย บ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ พุทธศักราช
๒๕๕๐
๓.๒ ขั้นตอนและกระบวนการในการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ ใหนําความในขอ ๑๓.๒
และ ๑๓.๓ แหงระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ดุษฎีนิพนธ พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาใชโดยอนุโลม

๓.๓ ในกรณีที่กรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ไมสามารถมาประชุมตรวจสอบสารนิพนธไดใหแจงตอ
บัณฑิตวิทยาลัย พรอมทั้งแจงผลการตรวจสอบดวย ทั้งนี้ตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวา ๒ รูป/คน
ขอ ๔ การสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ
๔.๑ ในกรณีที่นิสิตสอบไมผาน สามารถขอสอบวัดคุณสมบัติใหมได โดยนิสิตจะตองดําเนินการ
ตามขั้นตอน ในขอ ๑.๔ และขอ ๒ ใหควบทุกประการ
๔.๒ ในกรณีที่นิสิตสอบผานใหแกไขตามมติและคําแนะนําของคณะกรรมการกอนนําสารนิพนธ
ฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๓ การแกไขเนื้อหาและรูปแบบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ ตองใชเวลาไมเกิน
๓๐ วัน นับตัง้ แตวันสอบจนถึงวันสงสารนิพนธฉบับสมบูรณ
ในกรณีที่มีความจําเปนไมสามารถสงสารนิพนธฉบับแกไขไดตามกําหนดนิสิตอาจยื่นคํารอง (บฑ.๖)
ผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อขอเลื่อนการสงสารนิพนธฉบับสมบูรณไดไมเกิน ๑๕ วัดนับ
แตวันที่ครบกําหนดสง หากเกินกําหนดจากนี้ใหถือวานิสิตสอบสารนิพนธไมผาน และจะตองดําเนินการขอสอบวัด
คุณสมบัติใหมตามขอ ๔.๑

๙๐
ขอ ๕ การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัตสิ ารนิพนธ
การประเมิ น ผลการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ส ารนิ พ นธ ใ ห นํ า ความในข อ ๑๔ แห ง ระเบี ย บบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชโดยอนุโลม
ขอ ๖ การสงสารนิพนธฉบับสมบูรณ
๖.๑ ใหนิสิตสงสารนิพนธฉบับแกไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธครบถวนทุก
คน จํานวน ๔ ฉบับ ทั้งนี้ วันที่นิสิตสงสารนิพนธฉบับสมบูรณถือวาผานการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชานั้น ๆ
๖.๒ สารนิพนธของนิสิตใหเปนลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย กอนนําไปพิมพเผยแพรตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้ ใหใชประกาศนี้ สําหรับผูขนึ้ ทะเบียนเปนนิสิต ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

(พระศรีสิทธิมุนี)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

๙๑

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ พ.ศ.๒๕๕๐
อนุวัตใหเปนไปตามความในขอ ๒๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ พ.ศ.๒๕๕๐”
ขอ ๒ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ดุษฎีนิพนธ พ.ศ.๒๕๔๒
(๒) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ดุษฎีนิพนธ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง กํ า หนด
สวนประกอบเพิ่มเติมของโครงรางดุษฎีนิพนธ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๔) ประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง การรายงาน
ความกาวหนาดุษฎีนิพนธ พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๕ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากประกาศ เปนตนไป
หมวดที่ ๒
การอนุมัติหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธและการลงทะเบียน
ขอ ๖ การอนุมัติหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ

๙๒
๖.๑ ใหนิสิตจัดทําหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธโดยความเห็นชอบของผูที่จะไดรับแตงตั้ง
เปนประธานหรือกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ และเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบกอน เมื่อผาน
การตรวจรูปแบบและแกไขแลว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ ตามขั้นตอน
๖.๒ โครงรางดุษฎีนิพนธ มีสวนประกอบดังนี้
(๑) หัวขอดุษฎีนิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๒) รายชื่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ
(๓) ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
(๔) วัตถุประสงคของการวิจัย
(๕) ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
(๖) วิธีดําเนินการวิจัย
(๗) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
(๘) โครงสรางของรายงานดุษฎีนิพนธ (สารบัญชั่วคราว)
(๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ
(๑๐) ประวัติผูวิจัย
สวนประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้ ใหเป นไปตามคูมือการทําดุษฎีนิพนธ และข อกํ าหนดอื่น ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๓ การเสนอขออนุมัติสอบหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ ใหนิสิตยื่นแบบคํารอง บฑ ๘
พรอมดวยหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ จําวน ๖ ฉบับ ในจํานวนนี้ตองมีลายเซ็นรับรองของผูสมควรเปน
กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธทุกคน บนปกของโครงรางฯ จํานวน ๑ ฉบับ ตอบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔ นิสิตที่ประสงคจะเสนอหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธเชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือวิจัยหรือ
แบบสอบถามชั่วคราว ตองสงใหคณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ
๖.๕ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ
ในแตละปการศึกษา คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจะเปนผูพิจารณาหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธที่นิสิตเสนอ
และในการประชุมพิจารณาสอบแตละครั้ง นิสิตตองเขานําเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับหัวขอและโครงรางดุษฎี
นิพนธดวย
๖.๖ เมื่อนิสิตแกไขหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธตามมติคณะกรรมการแลวใหยื่นแบบคํา
ร อง บฑ ๘.๑ พร อมด ว ยหั ว ข อและโครงร า งดุ ษฎี นิ พ นธ จํ านวน ๔ ชุ ด ตอ บัณ ฑิต วิท ยาลัย ใหป ระธาน
คณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ เสนอผลการพิจารณาหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ
ของนิสิตที่ผานความเห็นชอบแลวพรอมรายชื่อ ผูสมควรเปนคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธในหัวขอนั้นตอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๗ เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธและเมื่อบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อนิสิตและหัวขอดุษฎีนิพนธพรอมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธที่ไดรับอนุมัติแลว
นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ
ขอ ๗ การลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ

๙๓
๗.๑ นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ ตองศึกษารายวิชาในหลักสูตร
ของบัณฑิตวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๙ หนวยกิต
๗.๒ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญญาเอก แบบ ๑ ที่ มี สิท ธิล งทะเบีย นดุษ ฎี นิ พ นธ ภายหลัง จากขึ้ น
ทะเบียนเปนนิสิตแลว นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ที่มีสิทธิลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ ตองศึกษารายวิชาใน
หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๖
หนวยกิต
๗.๓ ใหนิสิตลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
อนุมัติหัวขอดุษฎีนิพนธ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ บฑ ๙ แลวยื่นตอบัณฑิตวิทยาลัยพรอมทั้ง
ชําระเงินคาลงทะเบียนในสวนงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากไมสามารถชําระคาลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ตองยื่นคํารองขอชําระคาลงทะเบียนลาชาตอบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ตองไมเกิน ๓๐
วันทําการ หากเกินตองชําระเปนคาปรับในอัตราการลงทะเบียนลาชา จํานวน ๕๐ บาท ตอ ๑ วันทําการ
ขอ ๘ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงรางดุษฎีนิพนธ
๘.๑ การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธที่ไมใชสาระสําคัญใหนิสิตยื่นแบบคํารอง
บฑ ๘ พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติโดยผานคณะกรรมการ
ควบคุมดุษฎีนิพนธ เมื่อไดรับการอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงใหนําสงหัวขอและโครงรางที่เปลี่ยนแปลงใหมตอ
บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๔ ชุด
๘.๒ หากการเปลี่ยนแปลงหัวขอหรือโครงรางดุษฎีนิพนธที่เปนสาระสําคัญ นิสิตตองปฏิบัติ
เชนเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธใหม โดยไมตองลงทะเบียนดุษฎีนิพนธซ้ําอีก
ยกเวน หากการเปลี่ยนแปลงเปนความประสงคสวนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลว พบวาไมมี
เหตุผลความจําเปนเพียงพอ นิสิตตองชําระคาลงทะเบียนดุษฎีนิพนธซ้ําอีก
๘.๓ ใหนิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธหลังจากที่ไดยื่นคํา
รองและไดเขาชี้แจงแลว
หมวดที่ ๓
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ
ขอ ๙ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ
๙.๑ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธตองมีท้ังบรรพชิตและคฤหัสถจํานวนไมนอยกวา ๒
รูปคน แตไมเกิน ๓ รูป/คน ทั้งนี้จะตองมีอาจารยประจํามหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ รูป/คน
๙.๒ คณะกรรมการผูควบคุมดุษฎีนิพนธของนิสิตระดับปริญญาโท ตองมีคุณสมบัติไดรับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตทําดุษฎีนิพนธหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการผู มีคุณสมบัติไดรับ ปริญ ญาต่ํากวาระดับ ปริญ ญาเอก ตองมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยหรือเปนผูเชี่ยวชาญ
๙.๓ คณะกรรมการผูควบคุมดุษฎีนิพนธของนิสิตระดับปริญญาเอก ตองมีคุณสมบัติไดรับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตทําดุษฎีนิพนธหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

๙๔
คณะกรรมการผู มีคุ ณสมบัติ ได รับ ปริญ ญาต่ํ ากวาระดั บ ปริ ญ ญาเอก ตองมีตํ าแหน ง ทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือเปนผูเชี่ยวชาญ
๙.๔ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ให คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ วิธีทําดุษฎีนิพนธ รวมทั้งตัดสินแก ไขปญหาที่
เกิดขึ้นขณะทําดุษฎีนิพนธ
(๒) ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการเขียนดุษฎีนิพนธ
(๓) พิจารณาใหความเห็นชอบในการขอสอบดุษฎีนิพนธของนิสิต
ขอ ๑๐ การเขียนดุษฎีนิพนธ
ใหนิสิตเรียบเรียงดุษฎีนิพนธโดยใหมีรูปแบบและขนาดดุษฎีนิพนธ ตามคูมือการทําดุษฎี
นิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ ๔
การรายงานความกาวหนาดุษฎีนิพนธ
ขอ ๑๑ การรายงานความกาวหนาดุษฎีนิพนธ
๑๑.๑ นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผูไดรับผลการศึกษา ตั้งแต ๙ หนวยกิต ขึ้นไป และยัง
ไมไดยื่นเสนอหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ ตองมารายงานความกาวหนาในการจัดทําหัวขอและโครงรางดุษฎี
นิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตามความกาวหนาดุษฎีนิพนธ ทุก ๑ เดือน
๑๑.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผูไดรับผลการศึกษาตั้งแต ๖
หนวยกิตขึ้นไป และยังไมไดยื่นเสนอขอสอบหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธตองมารายงานความกาวหนาในการ
จัดทําหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตามความกาวหนาดุษฎีนิพนธ ทุก ๑
เดือน
๑๑.๓ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาเอก แบบ ๑.๑ (หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ) ผู ผ า นรายวิ ช าที่
กําหนดใหศึกษาเพิ่มเติมครบ ๓ รายวิชาแลว และยังไมไดยื่นเสนอขอสอบหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธตอง
มารายงานความกาวหนาในการจัดทําหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตาม
ความกาวหนาดุษฎีนิพนธ ทุก ๑ เดือน
๑๑.๔ นิสิตผูลงทะเบียนทําดุษฎีนิพนธแลว ตองมารายงานความกาวหนาในการทําดุษฎี
นิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตามความกาวหนาดุษฎีนิพนธ ทุก ๓ เดือน
หมวดที่ ๕
การสอบดุษฎีนิพนธ

ขอ ๑๒ การขอสอบดุษฎีนิพนธ
๑๒.๑ นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบดุษฎีนิพนธไดเมื่อ
(๑) ใชเวลาทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา ๓ เดือน นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอ
และโครงรางดุษฎีนิพนธ และลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ

๙๕
(๒) สอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตร และได
คาระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๐๐
(๓) เขียนดุษฎีนิพนธเสร็จสมบูรณตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาวใหทําการขอสอบได
๑๒.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบดุษฎีนิพนธไดเมื่อ
(๑) ใชเวลาทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา ๘ เดือน นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอ
และโครงรางดุษฎีนิพนธ และลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ
(๒) สอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตรและไดรับ
คาระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๐๐
(๓) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๔) เขียนดุษฎีนิพนธสําเร็จสมบูรณตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาวใหทําการขอสอบได
๑๒.๓ ใหนิสิตยื่นคํารองขอตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ พรอมทั้งแนบดุษฎีนิพนธ ๑ ฉบับ ตอ
บัณฑิตวิทยาลัยกอนวันสอบดุษฎีนิพนธไมนอยกวา ๓๐ วัน
๑๒.๔ ใหนิสิตรับผลการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นคํารองแลว
๑๐ วันทําการ
๑๒.๕ ใหนิสิตยื่นแบบคํารองขอสอบดุษฎีนิพนธ บท ๘ ตอบัณฑิตวิทยาลัยผานประธาน
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ พรอมกับเสนอดุษฎีนิพนธที่เรียบเรียงเสร็จแลว รวมทั้งบทคัดยอภาษาไทย
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 คณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมาย
(๒) คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน ๓ ทาน
๑๓.๒ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดตอเชิญผูที่สมควรไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบดุษฎี
นิพนธไดแลว ใหเสนอรายนามกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธตอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาแตงตั้ง
๑๓.๓ เมื่อประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบดุษฎีนิพนธแลว ใหบัณฑิตวิทยาลัยประกาศกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบใหทราบโดยทั่วกัน
และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธกอนวันสอบ ไมนอยกวา ๑๐ วัน รายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบดุษฎีนิพนธใหถือเปนความลับสําหรับผูสอบ

๙๖
๑๓.๔ ในกรณี ท่ี กรรมการตรวจสอบดุ ษฎี นิ พนธไมส ามารถมาตรวจสอบดุษฎี นิ พนธได
ใหแจงตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธพรอมทั้งแจงผลการตรวจสอบ
ดุษฎีนิพนธดวย
หมวดที่ ๖
การประเมินผลดุษฎีนิพนธ
ขอ ๑๔ การประเมินผลดุษฎีนิพนธ
๑๔.๑ ในการสอบดุษฎีนิพนธ นิสิตตองตอบขอซักถามตาง ๆ เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธหรือเรื่อง
ที่เกี่ยวของ หลังจากสอบแลวใหคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะ
ประเมินผลใหนิสิตออกจากหองสอบ
๑๔.๒ ใหมีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลดุษฎีนิพนธทุกครั้ง
๑๔.๓ หากคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธมีมติใหแกไขดุษฎีนิพนธ ไมวากรณีใด ๆ
นิสิตตองแกไขดุษฎีนิพนธใหถูกตองตามมติและคําแนะนํานั้น กอนที่จะนําดุษฎีนิพนธฉบับที่แกไขแลวสง
บัณฑิต วิ ทยาลั ย กรณีที่นิ สิตไม ส ามารถสงดุษฎีนิพนธไดทัน เวลา ตามที่คณะกรรมการกําหนด จะตอง
ดํา เนิ น การยื่ น ขอขยายเวลาการส ง ดุ ษ ฎี นิ พ นธ ต อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย โดยผ า นความเห็ น ชอบของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ ทั้งนี้ การขยายเวลาตองอยูภายใตในระยะเวลา ๖ เดือน นับแตวันสอบ
หากเกินจากกําหนดนี้ ใหถือวาสอบไมผาน และจะตองดําเนินการขอสอบใหม กรณีที่ยังคงสถานภาพนิสิตอยู
เทานั้น
๑๔.๔ ใหคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธทําการประเมินผลดุษฎีนิพนธโดยกําหนดเปน
๔ ระดับ ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
ดีเยี่ยม (Excellence)
A
ดี (Good)
B+
ผาน (Passed)
B
ตก (Failed)
F
สวนดุษฎีนิพนธที่อยูในระหวางการเรียบเรียงใหแสดงสถานะดวยสัญลักษณ IP (In progress)
๑๔.๕ การลงนามของกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธในหนาอนุมัติดุษฎีนิพนธ อาจกระทํา
ไดเมื่อเห็นสมควร แตประธานคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธจะลงนามไดตอเมื่อดุษฎีนิพนธนั้นไดรับ
การแกไขทั้งรูปแบบ และเนื้อหาเรียบรอยแลวเทานั้น จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ
๑๔.๖ ให ป ระธานคณะกรรมการตรวจสอบดุ ษฎี นิ พนธ เสนอผลการประเมิน ตอคณบดี
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หากมี ม ติ ไ ม เ ป น เอกฉั น ท ใ ห ร วบรวมใบประเมิ น ผลของกรรมการทุ ก ท า น เพื่ อ ส ง ให
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเมื่อทราบผลการประเมิน และนิสิตสงดุษฎีนิพนธฉบับที่
แกไขเรียบรอยแลวบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลใหทราบโดยทั่วกัน
ขอ ๑๕ การสงดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ

๙๗
๑๕.๑ เมื่อนิสิตแกไขเนื้อหาและรูปแบบ ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธแลว
ใหนิสิตสงดุษฎีนิพนธฉบับที่แกไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธครบถวนทุกคน จํานวน ๗
เล ม โดยเย็ บ เล มและเข า ปกแข็ งเรี ย บร อย ตามรูป แบบที่บัณฑิ ตวิท ยาลั ย กํา หนดพรอมดว ย บทคัดย อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอยางละ ๒ ชุด และแผนซีดีบันทึกไฟลหัวขอดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณทั้งที่เปน
แบบไฟล Microsoft Word และไฟล Adobe PDF จํานวนไฟลละ ๑ แผน ตอบัณฑิตวิทยาลัย วันที่นิสิต
สงดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณถอื วาเปนวันที่นิสิตสําเร็จการศึกษา
๑๕.๒ ในกรณี ที่นิสิ ตประสงค จะเผยแพรดุษฎีนิพนธหรือมอบใหแก หนว ยงานใดตามขอ
ผูกพันหรืออื่น ๆ หลังจากที่ไดรับอนุมัติดุษฎีนิพนธ ใหนิสิตยื่นคํารองพรอมดวยดุษฎีนิพนธตามจํานวนที่
ตองการเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงนามในหนาอนุมัติ ทั้งนี้ใหแนบดุษฎีนิพนธฉบับซึ่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไวแลว ๑ เลม พรอมทั้งแผนบันทึกขอมูลดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณจํานวน ๑ ชุด
๑๕.๓ ดุ ษฎี นิ พนธ และบทคัด ยอทั้ งฉบั บ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิ ตที่สํ าเร็ จ
การศึ ก ษาให เ ป น ลิ ข สิ ท ธิ์ ของบั ณฑิ ตวิ ทยาลัย กอ นนํา ไปพิม พเผยแรต องไดรั บ อนุมั ติจ ากคณบดีบั ณฑิ ต
วิทยาลัย
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๖ นิสิตที่ไดรับอนุมัติหัวขอและโครงการดุษฎีนิพนธและลงทะเบียนไวแลวกอนที่จะประกาศใช
ระเบียบนี้ ใหปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ วา
ดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติดุษฎีนิพนธ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖
ขอ ๑๗ นิสิตที่ไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธ และลงทะเบียนภายหลังที่ประกาศใช
ระเบียบนี้แลว ใหปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(พระศรีสิทธิมุนี)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

๙๘

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ.๒๕๕๒
เพื่อใหการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติใหเปนไปตามความในขอ
๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ 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 จํานวนหนวยกิตที่กําหนดใหนิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมนอยกวา ๓ หนวยกิต
และไมเกิน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
นิสิต ที่ประสงคจะลงทะเบียนนอยกวาหรือมากกกวาที่กําหนดไวในขอ ๔ ใหยื่นคํารองตอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ
ขอ ๕ อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๖ ใหใชระเบียบนี้สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๗ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒

(พระมหาสมจินต สมฺมาปฺโญ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

๙๙

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อประโยชนในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดั บบัณฑิ ตศึกษา ใหดําเนิน ไปดว ยความเรี ยบรอย มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ 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 เปนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําดุษฎีนิพนธ ดังนี้
แบบ ก (๑) ทําเฉพาะดุษฎีนิพนธซึ่งมีคาเทียบได ๓๘ หนวยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไมตองนับหนวยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา
แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๖ หนวยกิต และทําดุษฎีนิพนธซึ่งมีคาเทียบได
๑๒ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
ไมนอยกวา
๘
หนวยกิต
วิชาเอก
ไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
๖
หนวยกิต
ดุษฎีนิพนธ
๑๒ หนวยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา
๓๘ หนวยกิต
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๒ หนวยกิต และทําการศึกษาอิสระซึ่งมีคาเทียบได ๖ หนวย
กิต จําแนกประเภท ดังนี้
วิชาบังคับ
ไมนอยกวา
๘
หนวยกิต
วิชาเอก
ไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
การศึกษาอิสระ
๖
หนวยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา
๓๘ หนวยกิต

๑๐๐
๓. ระดับปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ ดังนี้
๑) แบบ ๑ ผูเขาศึกษาตองทําดุษฎีนิพนธ ซึ่งมีคาเทียบได ๕๔ หนวยกิต แบงการศึกษาเปน ๒
แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไมตองนับหนวยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษา
ของผูศึกษา
แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโทตองทําดุษฎีนิพนธ ซึ่งมีคาเทียบได ๕๔หนวยกิต
แบบ ๑.๒ ผูเขาศึ กษาที่สําเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งบัณฑิ ตวิทยาลั ย
อนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ ตองทําดุษฎีนิพนธ ซึ่งมีคาเทียบได ๗๘ หนวยกิต
๒. แบบ ๒ แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๑๙ หนวยกิต และทํา
ดุษฎีนิพนธ ซึ่งมีคาเทียบได ๓๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
ไมนอยกวา
๖
หนวยกิต
วิชาเอก
ไมนอยกวา
๖
หนวยกิต
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
๖
หนวยกิต
ดุษฎีนิพนธ
๓๖ หนวยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา
๕๔ หนวยกิต
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

(พระราชรัตนโมลี)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๐๑

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง กําหนดรายวิชาใหนิสิตคฤหัสถศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อใหการจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สําหรับคฤหัสถ เปนไปดวยความเรียบรอย
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรกําหนดรายวิชาบาลี ใหศึกษา
เพิ่มเติม
อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวัน
อังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กําหนดรายวิชาใหนิสิต
คฤหัสถศึกษาเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และกําหนดรายวิชาบาลี ใหศึกษาเพิ่มเติม 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
นิสิตที่สอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาตั้งแตประโยค ป.ธ.๓ ขึ้นไป หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรภาษาบาลี ไมตองลงทะเบียนเรียน
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

(พระมหาสมจินต สมฺมาปฺโ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๑๐๒

๑๐๓

๑๐๔

๑๐๕

ภาคผนวก ค

ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรฯ

๑๐๖

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

*****************
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุญยากร), รศ.ดร.
๒. ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ
พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, วิปสสนา, สันติศึกษา, สังคมวิทยา, การศึกษา
๔. สังกัด-สถานที่
สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา 5 ปยอนหลัง (2559-2563))
๕.๑ งานวิจัย
- พระมหาหรรษา ธมฺม หาโส,รศ.ดร..(2559). “การบูร ณาการองคความรูดานสัน ติภาพเพื่ อ
พัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย”. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 259 หนา.
๕.๒ บทความทางวิชาการ
- พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (2559). “สันติศึกษา:พุทธวิถีสูสันติภาพโลก”. วารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน มจร ปที่ 4 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-มิถุนายน) : 1-9.
- พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (2559). การเตรียมความพรอมของสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคมธันวาคม) : 1-16.
๕.๓ หนังสือ/ตํารา ๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๐๗

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล
๒. ตําแหนงทางวิชาการ
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ
๔. สังกัด-สถานที่

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

พระปราโมทย วาทโกวิโท (พันธพัฒน), ดร.
-

พระพุทธศาสนา, สันติศึกษา, สังคมวิทยา, การศึกษา, จิตวิทยา
สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา 5 ปยอนหลัง (2559-2563))
๕.๑ งานวิจัย
- ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม 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 ปที่ 6 ฉบับที่ 10 (ธันวาคม 2562): 4698-4710.
- สุวรรณี ฮอแสงชัย พระปราโมทย วาทโกวิโท และพระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที. มุมมอง
การศึกษาเชิงปรัชญาและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสันติวิธี. วารสารศิลปการจัดการ. ปที่ 4 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563): 180-192.
- พระปราโมทย วาทโกวิโท. ธรรมะโอดี: กระบวนการพัฒนาองคกรวิถีพุทธ. เอกสารสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ครั้งที่
4 (26 สิงหาคม 2559): 582-590.
- คุณธนรัฐ สะอาดเอี่ยม และ พระปราโมทย วาทโกวิโท (พันธพัฒน). การศึกษาแนวคิดเรื่องสัมมาชีพ
และความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (มีนาคม –
เมษายน 2563): 320-332.
๕.๓ หนังสือ/ตํารา ๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๐๘

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล
๒. ตําแหนงทางวิชาการ
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ
๔. สังกัด-สถานที่

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

ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ

ผูชวยศาสตราจารย
พระพุทธศาสนา, สันติศึกษา, สังคมวิทยา, การศึกษา, จิตวิทยา
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
จิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน. ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 230 หนา.
- พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. และ คณะ (2560). การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา:
นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมสันติสุข. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 243 หนา.
- ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ. (2560). การสังเคราะหงานวิจัย: การพัฒนาจิตและปญญาแบบ
องครวม. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 237 หนา.
- ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ. (2559). “ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ 26: ถอดบทเรียน
ชุมชนสันติสุขในพื้นที่ที่มีความขัดแยง”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 258 หนา.
- ดร.อรชร ไกรจักร และขันทอง วัฒนะประดิษฐ, ดร.แมชี กฤษณา รักษาโฉม.(2559). การ
พัฒนาระบบปญจพละเพื่อการพัฒนาสหกรณแบบยั่งยืน. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 236 หนา.
- ดร.พูนสุข มาศรังสรรค, ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ และนพ.ดร.บรรพต ตนธีรวงศ. (2559).
“เกณฑชี้วัด ความสํา เร็จ กระบวนการสรา งสัน ติภ าพขององคกรและนักสัน ติภ าพโลก”. สถาบัน วิจัย
พุทธศาสตร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 242 หนา.
- พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,และ ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐและ (2559). การบูรณาการองค
ความรู แนวคิด และวิถีปฏิบัติเ พื่อพัฒนากระบวนการสรา งสัน ติภ าพในสังคมไทย. สถาบัน วิจัย พุทธ
ศาสตร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 259 หนา.
๕.๒ บทความทางวิชาการ
- ดร.ขัน ทอง วัฒ นะประดิษ ฐและดร.พูน สุข 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
ปที่ 5 ฉบับพิเศษในวันวิสาขบูชาโลก : 45-55.
- ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ. (2559). “สันติศึกษา: มรรคาสูวิถีพุทธ”. วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน มจร ปที่ 4 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-มิถุนายน) : 39-51.
๕.๓ หนังสือ/ตํารา ๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๑๐

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล
๒. ตําแหนงทางวิชาการ
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ

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

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.

ศาสตราจารย
พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, สันติศึกษา, สังคมศาสตร, รัฐศาสตร, การศึกษา,
การบริหารจัดการ
๔. สังกัด-สถานที่
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
กระบวนการสรางเครือขายการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย :
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร. ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 283 หนา.
๕.๒ บทความทางวิชาการ
- พระสุธีรัตนบัณฑิต (อาภากโร) และ พระพรหมบัณฑิต (ธมฺมจิตฺโต). องคประกอบ รูปแบบ และ
กระบวนการสรางเครือขายการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร ปที่ 7 ฉบับที่
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 ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (มีนาคม – เมษายน 2563): 751 762.
๕.๓ หนังสือ/ตํารา
-พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. (2561). พระไตรปฎกฉบับสากล: วิถีธรรมจากพุทธปญญา. พิมพครั้งที่
1. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 1166 หนา.
-พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2562). ศาสนากับเปาหมาย: การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs).
พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิซซิ่ง จํากัด (มหาชน). 49 หนา
๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๑๑

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล
๒. ตําแหนงทางวิชาการ
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ
๔. สังกัด-สถานที่

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

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.

ศาสตราจารย
พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, สันติศึกษา, การบริหาร, สังคมวิทยา, การศึกษา
สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา 5 ปยอนหลัง (2559-2563))
๕.๑ งานวิจัย
- พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (2561). “การศึกษาวิเคราะหหาแกนธรรมจากชาดก”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 273 หนา.
๕.๒ บทความทางวิชาการ
- พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (2561). การศึกษาวิเคราะหหาแกนธรรมจากชาดก. วารสารมหาจุฬา
วิชาการ ปที่ 5 ฉบับที่ 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 คั ม ภี ร ญาณ,ศ.ดร. (2559). บู ร ณาการพุ ท ธธรรมเพื่ อ เสริ ม สร า งพลั ง บริ ห าร
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. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๑๒

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล
๒. ตําแหนงทางวิชาการ
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ
๔. สังกัด-สถานที่

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

พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ (ตุนิน), ผศ.ดร.

ผูชวยศาสตราจารย
พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, วิปสสนา, สันติศึกษา, สังคมวิทยา, การศึกษา
สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา 5 ปยอนหลัง (2559-2563))
๕.๑ งานวิจัย
- พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ ดร.. (2560). กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก
: บูรณาการเพื่อความสมานฉันทในสังคมไทย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร. 217 หนา.
- พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ (ตุนิน), ดร., พระจาตุรงค อาจารสุโภ (ชูศรี), ดร., ดร.สุมาลัย
กาญจนะ, พระถนัด วฑฺฒโน (บุตรสวัสดิ์). (2560). ปรัชญาความขัดแยง. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร. 218 หนา.
- พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ, (ตุนิน), ดร., พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดําเนิน), ดร., พระมหาดนัย
อุป วฑฺฒ โน (ศรีจัน ทร), พระวีร ะศักดิ์ ชยธมฺโ ม (สุว รรณวงศ). (2559). การบูร ณาการองคค วามรู
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 ปที่ 6 ฉบับที่ 10 (ธันวาคม 2562): 4698-4710.
- พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ,ดร.. (2561). ปรัชญาความขัดแยง. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน
มจร.ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) : 284-292.
- พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ,ดร.. (2561). การบูรณาการองคความรูหลักการ และวิถีปฏิบัติตาม
แนวทางศาสนาเพื่อการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพ, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร. ปที่ 6 ฉบับ
ที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน): 474-489.
- พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ,ดร.. (2560). กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก :
บู ร ณาการเพื่ อ ความสมานฉั น ท ใ นสั ง คมไทย. วารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาปริ ทรรศน มจร ป ที่ 13 ฉบั บ ที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม) : 14 หนา

๑๑๓
- พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ,ดร.. (2559). “บทบาทการเสริมสรางสันติภาพของ ดร.อัมเบดการ
ตามหลักพุทธสันติวิธี”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร ปที่ 4 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-มิถุนายน) : 209219.
๕.๓ หนังสือ/ตํารา ๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๑๔

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล
๒. ตําแหนงทางวิชาการ
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ
๔. สังกัด-สถานที่

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

พระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที (แสงพงษ), ดร.
-

พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, วิปสสนา, สันติศึกษา, สังคมวิทยา, การศึกษา
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. ปที่ 6 ฉบับที่ 10 (ธันวาคม 2562): 4698-4710.
- สุวรรณี ฮอแสงชัย พระปราโมทย วาทโกวิโท และพระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที. มุมมอง
การศึกษาเชิงปรัชญาและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสันติวิธี. วารสารศิลปการจัดการ. ปที่ 4 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563): 180-192.
- คุณนิเทศ สนั่นนารี และ พระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที (แสงพงษ). การประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมขนของวัดและชุมชนในจังหวัดขอนแกน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน
มจร. ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (มีนาคม – เมษายน 2563): 364-378.
๕.๓ หนังสือ/ตํารา ๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๑๕

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล
๒. ตําแหนงทางวิชาการ
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ
๔. สังกัด-สถานที่

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

ดร.สุวรรณี ฮอแสงชัย
-

พระพุทธศาสนา, สันติศึกษา, สังคมวิทยา, การศึกษา, การบริหาร
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). “การพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษโบราณสถาน
ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 173 หนา.
- ดร.สุวรรณี ฮอแสงชัย. (2562). “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษยเพื่อกาวพนจากความยากจนสู
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. ปที่ 6 ฉบับที่ 10 (ธันวาคม 2562): 4698-4710.
- สุวรรณี ฮอแสงชัย พระปราโมทย วาทโกวิโท และพระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที. มุมมอง
การศึกษาเชิงปรัชญาและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสันติวิธี. วารสารศิลปการจัดการ. ปที่ 4 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563): 180-192.
- คุ ณ ชยาภรณ สุ ข ประเสริ ฐ พระครู ศ รี ป ญ ญาวิ ก รม พระมหาพจน สุ ว ใจ คุ ณ ไว ชี รั ม ย และ
คุณสุวรรณี ฮอแสงชัย. การพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษโบราณสถานชุมชน จังหวัดบุรีรัมย.
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร. ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (มีนาคม – เมษายน 2563): 120-132.
๕.๓ หนังสือ/ตํารา ๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๑๖

ภาคผนวก ง

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

๑๑๗

๑๑๘

๑๑๙

๑๒๐

๑๒๑

ภาคผนวก จ

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒๒

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงสรางหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับตาม
ประกาศ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ
มาตรฐาน
หลักสูตร
ระดับ
บัณฑิต
ศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. หลักสูตร
๑. หลักสูตร
๑.๑ จํานวนหนวยกิต
๑.๑ จํานวนหนวยกิต
๑) แบบ ๑.๑ ทําวิทยานิพนธ จํานวน ๕๔ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร
๑) แบบ ๑.๑ ทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร
๒) แบบ ๒.๑ ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธจํานวน ๕๔ หนวยกิต
๒) แบบ ๑.๒ ทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต ตลอดหลักสูตร
ตลอดหลักสูตร
๓) แบบ ๒.๑ ทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต
และศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต
๑.๒ โครงสรางหลักสูตร แบงเปน ๒ แบบ คือ
รวมเปน 54 หนวยกิต
๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทํา
๑.๒ โครงสรางหลักสูตร แบงเปน ๓ แบบ คือ
วิทยานิพนธ ที่กอใหเกิดความรูใหม ทําวิทยานิพนธจํานวน ๕๔ หนวยกิต และ
๑) แบบ ๑.๑ เนน การวิจั ย โดยมี การทํา วิทยานิ พนธ ที่ก อให เกิ ด
ศึกษารายวิชาที่ไมนับหนวยกิตจํานวน ๗ รายวิชา โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรอาจให ความรูใหม สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรม
ศึกษารายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต แต ทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต จะตองทําวิทยานิพนธไมนอย
ตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กวา ๔๘ หนวยกิต
ขอ 8
๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทํา
๒) แบบ ๑.๒ เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิ ด โครงสราง
วิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ ความรูใหม สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรม หลักสูตร
และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต ศึกษา ทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต จะตองทําวิทยานิพนธไมนอย แบบ ๑.๑
รายวิชารวมไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรอาจใหศึกษารายวิชา กวา ๗๒ หนวยกิต
๔๘ น.
หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์
๓) แบบ ๒.๑ เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูง แบบ ๑.๒
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ ทําวิทยานิพนธไมนอย 72 น.
กว า ๓๖ หน ว ยกิ ต และศึ ก ษารายวิ ช าไม น อ ยกว า ๑๘ หน ว ยกิ ต

๑๒๓
รวมเปน 54 หนวยกิต
หมวดวิชา
๑.หมวดวิชาบังคับ
๑.๑ นับหนวยกิต
๒.๑ ไมนับหนวยกิต
๒.หมวดวิชาเอก
๓.หมวดวิชาเลือก
๔.ดุษฎีนิพนธ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนหนวยกิต
แบบ ๑.๑

จํานวนหนวยกิต
แบบ ๒.๑

(๑๕)
( ๖)
๕๔
๕๔

๖
(๑๕)
๖
๖
๓๖
๕๔

หมายเหตุ : รายวิชาใน ( ) นิสิตตองศึกษาโดยไมนับหนวยกิต

หมวดวิชา
๑.หมวดวิชาบังคับ
๑.๑ นับหนวยกิต
๒.๑ ไมนับหนวยกิต
๒.หมวดวิชาเอก
๓.หมวดวิชาเลือก
๔.ดุษฎีนิพนธ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนหนวยกิต
แบบ ๑.๑

จํานวนหนวยกิต
แบบ ๑.๒

หนวยกิต
แบบ ๒.๑

-

-

๖
(9)
๖
๖
๓๖
54

(9)

(6)
๔๘
๔๘

หมายเหตุ : รายวิชาใน ( ) นิสิตตองศึกษาโดยไมนับหนวยกิต

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

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๘

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Peace Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

(9)

(6)
๗๒
๗๒

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓
รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสันติศึกษา
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in
Peace Studies
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

แบบ ๒.๑
วิทยานิพนธ
๓๖ น.และ
ศึกษา
รายวิชา
ไมนอยกวา
๑8 น.
รวมเปน
54 น.

สาระที่ปรับปรุง
-เพิ่มหัวขอรหัส
หลักสูตร เดิมไมมี

-คงเดิม

๑๒๔
ชื่อเต็มภาษาไทย
: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สันติศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Peace Studies)
ชื่อยอภาษาไทย
: พธ.ด. (สันติศึกษา)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Peace Studies)
ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑ ปรัชญาของหลักสูตร
หลั ก สู ต รพุ ทธศาสตรดุ ษฎีบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าสัน ติ ศึกษา มี ความมุ ง
หมายที่จะบูรณาการสันติภาพ ทั้งภายในและภายนอก โดยเริ่มตนพัฒนา
ผูเรียนใหสามารถ เรียนรู เขาใจ เขาถึงและพัฒนาองคความรูดานสันติภาพ
และสันติวิธี บนฐานของอุดมการณแหงการมีสติ ขันติและสันติ เขาถึงความ
เป น ผู รู ตื่ น เบิ ก บาน อั น เป น พื้ น ฐานของการฝ ก ฝนพั ฒ นาตนตามหลั ก
พระพุทธศาสนา ทําใหผูเรียนสามารถเปนวิศวกรสันติภาพที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการสร า งสรรค เ ครื่ องมื อจั ด การความขั ดแย งด ว ยสัน ติวิธี เปน บุคคลที่ มี
พฤติ ก รรมดี ง ามเป น ต น แบบให สั ง คม มี จิ ต วิ ญ ญาณที่ เ สี ย สละพร อ มสร า ง
ประโยชนใหกับผูอื่น สามารถรวมประสานมนุษยและสังคมใหอุดมดวยสันติสุข
สมดังพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระ
จุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว ผู ท รงสถาปนามหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย เพื่อเปนสถานที่ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชีพชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถทั่วไป และปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่วา “จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม”
ความสําคัญ (ฉบับเดิมไมมี)

ชื่อเต็มภาษาไทย : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สันติศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Peace Studies)
ชื่อยอภาษาไทย
: พธ.ด. (สันติศึกษา)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Peace Studies)
ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
-คงเดิม
๑. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มีความ
มุงหมายที่จะบูรณาการสันติภาพ ทั้งภายในและภายนอก โดยเริ่มตน
พัฒนาผูเรียนใหสามารถ เรียนรู เขาใจ เขาถึงและพัฒนาองคความรูดาน
สันติภาพและสันติวิธี บนฐานของอุดมการณแหงการมีสติ ขันติและสันติ
เขาถึงความเปนผูรู ตื่น เบิกบาน อันเปนพื้นฐานของการฝกฝนพัฒนาตน
ตามหลักพระพุทธศาสนา ทําใหผูเรียนสามารถเปนวิศวกรสันติภาพที่มี
ความเชี่ยวชาญในการสรางสรรคเครื่องมือจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
เป น บุ ค คลที่ มี พ ฤติ ก รรมดี ง ามเป น ต น แบบให สั ง คม มี จิ ต วิ ญ ญาณที่
เสียสละพรอมสรางประโยชนใหกับผูอื่น สามารถรวมประสานมนุษยและ
สั ง คมให อุ ด มด ว ยสั น ติ สุ ข สมดั ง พระราชปรารภของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผูทรงสถาปนา
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เป น สถานที่ ศึ ก ษา
พระไตรปฎกและวิชาชีพชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถทั่วไป
และปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่วา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณา
การกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม”
2. ความสําคัญ
-เพิ่มความสําคัญ
สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมมี ฉบับเดิมไมมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดชองวางทางเศรษฐกิจและความ

๑๒๕
เหลื่อมล้ําในสังคม การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหา
การอยูรวมกันของสมาชิกที่มีความแตกตางทางชาติพันธุ วัฒนธรรมและ
ภาษา ทํ า ให สั ง คมไทยต อ งเตรี ย มพร อ มในการรั บ มื อ กั บ ป ญ หาที่ อ าจ
เกิ ด ขึ้ น ได ประกอบกั บ ป ญ หาการหลอมรวมวั ฒ นธรรม ป ญ หาเชิ ง
โครงสราง จําเปนตองมีการพัฒนานวัตกรรมทางดานสันติภาพ พัฒนา
ภาวะผูนํา นักวิศวกรสันติภาพที่มีความรูความสามารถ เขาใจถึงแกน
แทของการจัดการความขัดแยง และแนวทางในการเสริมสรางสังคมสันติ
สุข เพื่อใหมาทําหนาที่ในการสรางสัน ติภาพ ตั้งแตระดับชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
3. วัตถุประสงคของหลักสูตร
2. วัตถุประสงคของหลักสูตร
-เปลี่ยนแปลง
๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจอยาง
๑ เพื่ อ ผลิ ต พุ ท ธศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ให เ ป น วิ ศ วกรสั น ติ ภ าพที่ วัตถุประสงคของ
ลึกซึ้งในศาสตรสันติศึกษาทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติสามารถสรางสันติ สามารถฝกพัฒนาตนเองใหมีสติตื่นรู รูเทาทันอารมณ และจิตใจ มีขันติที่ หลักสูตรใหม
ภาวะใหกับตนเอง และมีภาวะผูนําในการสรางสันติภาพในชุมชน สังคม สามารถอดทนตอการเรียนรู ยอมเปดใจรับฟงผูอื่นดวยความเคารพใน
และประเทศ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สามารถอยูรวมกับผูอื่นที่มีความหลากหลายทาง
๒. เพื่ อ ผลิ ต พุ ท ธศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ให มี ค วามสามารถเชิ ง วัฒนธรรม มี สันติภายใน ที่สะท อนความสุข สงบ เย็น พรอมเผชิญกั บ
ปฏิ บั ติ ก ารในการนํ า องค ค วามรู จ ากงานวิ จั ย ด า นสั น ติ ภ าพไปสร า ง สภาพป ญ หาความขั ด แย ง และความรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมที่
เครื่ อ งมื อในการแก ไขและป องกั น ความขั ดแย งในระดับ บุ คคล ชุ มชน เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ดวยความรู ตื่น และเบิกบาน
สังคมและประเทศ
๒ เพื่ อ ผลิ ต พุ ท ธศาสตรดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต ให เ ป น วิ ศ วกรสั น ติ ภ าพที่ มี
๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใหมีความคิดสรางสรรคในการ ความรอบรู และเขาใจศาสตรสันติศึกษาอยางลึกซึ้ง ทั้งแนวคิด ทฤษฎี
พัฒนากระบวนการสรางสันติภาพผานวิถีชีวิตความเชื่อมิติศาสนา วัฒนธรรม และการปฏิบัติการเกี่ยวกับความขัดแยง สงครามความรุนแรง สันติวิธี
ความเปนชาติพันธุ เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมไทยและประชาคม และสันติภาพ สามารถบูรณาการศาสตรตางๆ กับสันติศึกษา เพื่อสราง
สั น ติ น วั ต กรรมผ า นงานวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารซึ่ ง เอื้ อ ต อ การเสริ ม สร า ง
อาเซียน
สันติภาพอยางยั่งยืนในชุมชน และสังคม
๓ เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎี บั ณฑิตใหเปน วิศวกรสัน ติภ าพนั ก

๑๒๖

แผนการรับนิสิตและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป
แผนการรับนิสิตแบบ ๑.1 และ 2.1 (รวมกัน)
ระดับชั้นป

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
รวมจํานวนนิสิต
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา

๓๐
๓๐

๓๐
๓๐
๖๐

๓๐
๓๐
๓๐
๙๐

๓๐
๓๐
๓๐
๙๐

๓๐
๓๐
๓๐
๙๐

-

๓๐

๓๐

๓๐

ปฏิบัติการ ที่มีทักษะในการเปนผูนํากระบวนการสรางสันติภาพ และมี
ความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องมือเพื่อสรางแรงบันดาลใจใฝสันติ มี
เทคนิคการสื่อสารเพื่อสันติ สรางการมีสวนรวม การไกลเกลี่ยขอพิพาท
การเสริมสรางความสัมพัน ธ และการจัดกระบวนการกลุมเพื่อปองกัน
แกไขเยียวยา เสริมสรางสันติภาพ และรักษาสันติภาพใหเกิดความยั่งยืน
ในชุมชน และสังคม
แผนการรับนิสิตและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป
ปรั บแ ย กต าร า ง
แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๑
แผนการรับนิสิตแต
ระดับชั้นป
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗
ละประเภ ทออก
ชั้นปที่ ๑
๑0
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
จากกัน เพื่อใหเห็น
ชั้นปที่ ๒
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
ชัดเจนยิ่งขึ้น
ชั้นปที่ ๓
๑๐
๑๐
๑๐
- รับนิสิต ๑.๑
รวมจํานวนนิสติ
๑0
๒๐
๓๐
๓๐
๓๐
จํานวน ๑0 คน
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะ
๑๐
๑๐
๑๐
- รับนิสิต ๑.๒
สําเร็จการศึกษา
จํานวน ๑0 คน
- รับนิสิต ๒.๑
แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๒
จํานวน 25 คน
ระดับชั้นป
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗
ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
รวมจํานวนนิสติ
จํานวนนิสิตที่คาดวา
จะสําเร็จการศึกษา

๑0
๑0
-

๑๐
๑๐
๒๐
-

๑๐
๑๐
๑๐
๓๐
๑๐

๑๐
๑๐
๑๐
๓๐
๑๐

๑๐
๑๐
๑๐
๓๐
๑๐

๑๒๗
แผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑

ระดับชั้นป
ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
รวมจํานวนนิสติ
จํานวนนิสิตที่คาดวา
จะสําเร็จการศึกษา

๒๕๖๓
๒5
๒5
-

๒๕๖๔
๒5
๒5
50
-

๒๕๖๕
๒5
๒5
๒5
75
25

๒๕๖๖
๒5
๒5
๒5
75
25

๒๕๖๗
๒5
๒5
๒5
75
25

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา

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

รายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. รายวิชาสําหรับหลักสูตร แบบ ๑.๑

๑. วิชาบังคับ : ไมนับหนวยกิต จํานวน 5 รายวิชา

๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสันติศึกษา** ๓ (๓-๐-๖)
(Concepts and Theories on Peace Studies)
ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา
วิเคราะหสาเหตุเงื่อนไขความขัดแยง แนวทางการสรางสันติภาพและการรักษา
สันติภาพในสังคม โดยอาศัยองคความรูดานรัฐศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา
ปรั ช ญา การถอดบทเรี ย นกลยุ ทธ ก ารสร า งสั น ติ ภ าพของนั ก สั น ติ ภ าพโลก
องคกรสันติภาพและองคความรูดานสันติภาพในทางศาสนา ยุทธศาสตรสันติ

สาระที่ปรับปรุง
-ลดจํานวนวิชา
1. รายวิชาสําหรับหลักสูตร แบบ ๑.๑
๑) หมวดวิชาบังคับ: ไมนับหนวยกิต จํานวน 3 รายวิชา (9) หนวยกิต จาก 5 วิชา เหลือ
3 วิชา
๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสันติศึกษา (๓) (๓-๐-๖)
-รหัส ชื่อวิชา และ
(Concepts and Theories on Peace Studies)
หนวยกิต คงเดิม
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฏี และปรากกฎการณ เ กี่ ย วกั บ ความ -เปลี่ยนคําอธิบาย
ขั ด แย ง สงครามความรุ น แรง สั น ติ วิ ธี และสั น ติ ภ าพ ความหมาย รายวิชาใหมหมด
ประเภท ลักษณะ สาเหตุ ปจจัยเงื่อนไข ผลกระทบ วิธีการปองกัน การ
แกไขความขัดแยงและความรุนแรง การเสริมสรางพัฒนา และการรักษา
สัน ติภ าพ ถอดบทเรีย นจากแนวคิดและเหตุการณป ระวัติศาสตรของ

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓

๑๒๘
วิธี เครื่องมือแกไขความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี แนวทางและวิธีการที่ไดมาซึ่ง
สัน ติ ภ าพทั้ งในระดั บ บุ คคล ครอบครั ว ชุ มชน ชาติ และการอยู ร ว มกั น ใน
ประชาคมอาเซียน
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ** ๓ (๓-๐-๖)
(Leadership and Skills in Peace-Building)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําที่นําการเปลี่ยนแปลงและ
สรางสรรคงานดานสันติภาพ คุณลักษณะและบทบาทของผูนํากับการใชการ
สื่อสารที่เอื้ออาทร ผูนํากับความเห็นที่ถูกตองดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่
สร า งสรรค คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของผู นํ า วิ สั ย ทั ศ น ผู นํ ากั บ การสร า ง
สั น ติ ภ าพและการจั ด การความขั ด แย ง ด ว ยสั น ติ วิ ธี ผู นํ า กั บ การสร า ง
ความสัมพันธแหงกรุณา โดยอาศัยองคความรู ภาวะผูนําตามทฤษฎีตะวันตก
และภาวะผู นํ า ในทางพระพุ ทธศาสนา ถอดบทเรี ย นภาวะผูนํ าของบุ คคล
สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสร า งสั น ติ ภ าพ แนวทางการพั ฒ นาภาวะผู นํ า ที่
สามารถเปน ผูนําในการเลือกใชกระบวนการสรางสัน ติภาพและการจัด การ
ความขัดแยงตามหลักสันติวิธี รวมทั้งบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยในฐานะผูนําในการจัดการศึกษาที่บูรณาการพระพุทธศาสนากับ
สันติศึกษาเพื่อการแกไขเยียวยา พัฒนาจิตใจและสังคมที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับบริบทในสังคมไทย
๘๑๑ ๑๐๓ พุทธสันติวิธี
(๓) (๓-๐-๖)
(Buddhist Peaceful Means)
ศึกษาหลักการ และเครื่องมือการจัดการความขัดแยงโดยพุทธ
สันติวิธีในพระไตรปฎก โดยเนนศึกษาความหมาย ความเปนมา คุณคาและ
ความสําคัญของสันติวิธีตอมนุษยและสังคม รวมไปถึงการศึกษา และเรียนรู
รูปแบบของพุทธสันติวิธีในรูปแบบตางๆ ในแตละกรณี เชน อธิกรณสมถะ และ

บุคคล ชุมชน องคกร สถาบัน และสังคมที่เกี่ยวกับความขัดแยง รุนแรง
สันติวิธี และสันติภาพ ทั้งตะวันออก ตะวันตก และพุทธสันติวิธี
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ (๓) (1-6-2)
(Leadership and Skills in Peace Building)
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ภาวะผู นํ า แห ง การสร า งสั น ติ
หลั ก การ กระบวนการ วิ ธี ก าร และอุ ด มการณ ข องผู นํ า สั น ติ ภ าพทั้ ง
ตะวันตก ตะวันออก และในพระพุทธศาสนา ทักษะผูนําแหงกระบวนกร
ทักษะสื่อสาร ทักษะฝกปฏิบัติการฟง ทักษะการเปนวิทยากร ทักษะการ
เปนผูอํานวยการ ทักษะการอยูรวมกับสังคม ทักษะการคิดวิเคราะห
ทักษะการคิดสรางสรรค ผูนําทางจิตวิญญาณ วิชาและจรณะของผูนํา
วิสัยทัศนของผูนํา ทักษะการสรางความสัมพันธ การถอดบทเรียนผูนํา
บุ ค คลสํ า คั ญ ทั ก ษะการออกแบบและการใช เ ครื่ อ งมื อ ในการสร า ง
สันติภาพและการจัดการความขัดแยง

-รหัส/ชื่อวิชา
คงเดิม
-ปรับหนวยกิต
ใหม
-ปรับคําอธิบาย
ใหมหมด

-รหัส ชื่อ คงเดิม
-ยายไปอยูในหมวด
วิชาเอก : ไมนบั
หนวยกิต
-ปรับคําอธิบาย
ใหมหมด

๑๒๙
การไกล เ กลี่ ย คนกลาง ตลอดจนป จ จั ย หรื อ เงื่ อ นไขที่ นํ า ไปสู ก ารสร า ง
ความสําเร็จในการใชพุทธสันติวิธีรูปแบบตางๆ อันจะนําไปสูการนําหลักพุทธ
สันติวิธีในพระไตรปฎกมาประยุกตใชในสังคมปจจุบัน
๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิจัยชั้นสูงวาดวยสันติภาพ (๓) (๒-๒-๕)
(Advanced Research Methodology on Peace)
ศึกษาหลักการและแนวคิดสําหรับวิธีวิจัยชั้นสูงทางกระบวนการ
สรางสั นติ ภ าพ สั น ติวิ ธี ในการจัดการความขั ดแย ง การทบทวนวรรณกรรม
สําหรับการวิจัยชั้นสูง การสรางและสังเคราะหกรอบแนวคิดในการวิจัยชั้นสูง
การออกแบบและการวิ จัยเชิงปริมาณและคุณภาพระเบียบวิธีการวิจัย แบบ
ผสมผสาน โครงร างการวิ จัย การวางแผนการเก็ บ ขอมูล การวิเคราะหและ
สังเคราะห ขอมู ล การประเมิ น โครงการการวิ จั ย การเขีย นรายงานการวิจั ย
จริยธรรมการวิจัย นิสิตสามารถนําเสนอโครงรางการวิจัยโดยนําองคความรู
ดานสันติศึกษามาประยุกตใชแกปญหาความขัดแยงในสังคมในบริบทตางๆ ได
อยางเหมาะสม
๘๐๐ ๓๐๖ วิปสสนากรรมฐาน
(๓) (๒-๕-๒)
(Insight Meditation)
ศึ ก ษาวิ ป ส สนากรรมฐานภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ โดย
ภาคทฤษฎีเ นน ศึกษาวิ เคราะห การปฏิ บัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาใน
พระไตรปฎก รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย
สวนในภาคปฏิบัติจะมีการนํานิสิตใหฝกปฏิบัติกรรมฐานเพื่อใหเกิดความเขาใจ
อยางถูกตองและพัฒนาจิตใจใหเกิดสันติภายในที่สามารถนําไปประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิตในทางที่ดีงาม และเกื้อกูลตอสังคมใหเกิดสันติสุข

๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิธวี ิจัยชั้นสูงเพื่อสันติภาพ (๓) (๓-2-4)
(Advanced Research Methodology for Peace)
ศึกษาระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยชั้นสูงเพื่อการสราง
สั น ติ ภ าพ มุ ง เน น การวิ จั ย แบบผสานวิ ธี แบบเชิ ง คุ ณ ภาพ และเชิ ง
ปริมาณ ออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม การวิจัยเชิงนโยบาย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง
การวิจัยเพื่อรับใชสังคม การวิจัยสรางองคความรูใหม

-รหัส คงเดิม
-ปรับชื่อวิชาและ
หนวยกิตใหม
-ปรับเปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา
ใหมหมด

-ยกเลิก เพราะ
นิสิตตองเขา
กรรมฐาน 45 วัน
ซึ่งหลักสูตรเปนผู
จัดโครงการฝก
ปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานอยูแลว

๑๓๐
๒) หมวดวิชาเอก(ไมนับหนวยกิต): จํานวน ๒ รายวิชา
๒) หมวดวิชาเอก : ไมนับหนวยกิต ๒ รายวิชา
๘๑๑ ๒๐๘ กระบวนการสรางความปรองดองโดยพุทธสันติวิธี
๓ (๒-๕-๒)
(Reconciliation by Buddhist Peaceful Means)
ศึกษากระบวนการสรางความปรองดอง เครื่องมือที่ใชในการสราง
ความปรองดองที่ เหมาะสมกับ บริ บทในประเด็น ของการป องกัน ไม ให ความ
ขัดแยงเกิดขึ้นใหม การนําไปสูการสรางสันติภาพที่หยุดยั้งความรุนแรง การ
สรางประชาธิ ปไตย การลดความเกลียดชัง การลดความแตกแยก และการ
สรางพื้นที่แหงความไววางใจ การมองเห็นแนวทางการแกปญหารวมกัน การ
สรางความสามัคคี โดยอาศัยองคความรูในพุทธสันติวิธีบูรณาการกับแนวคิด
เครื่องมือสรางความปรองดอง เชน หลักการเสวนา การเจรจาไกลเกลี่ย การ
เจรจาตอรอง การใชหลักยุติธรรม การใชหลักศาสนาเพื่อความปรองดอง การ
ใชกิจกรรมการมีสวนรวมและพหุวัฒนธรรม เปนตน ในภาคปฏิบัตินิสิตตอง
ผา นการฝ ก งานจากองค ก ร หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องกั บ ประเด็ น การศึ ก ษาที่
สอดคลองกับรายวิชา
๘๑๑ ๓๐๙ ปฏิบัติการสรางความปรองดองโดยพุทธสันติวิธี ๓ (๐-๙-๐)
(Reconciliation Practice by Buddhist Peaceful
Means)
ศึ ก ษาภาคปฏิ บั ติ โดยนิ สิ ต ต อ งนํ า เสนอประเด็ น เหตุ ก ารณ
สถานการณ ป ญหาความขั ดแย งที่ ส นใจ และออกแบบเครื่องมือสรางความ
ปรองดองโดยนําพุทธสันติวิธีมาประยุกต และสรางสถานการณจําลองพรอม
นําเสนอในชั้นเรียน รวมวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ของวิธีการที่นํามาใช และ
นําไปปฏิบัติในพื้นที่ศึกษาที่นําเสนอไว ถอดบทเรียนวิเคราะหจากสถานการณ
จริงนําเสนอรายงานโครงการในเชิงวิเคราะหผลสําเร็จของโครงการทั้งในแง

ยายสลับตําแหนงคํา
-ยกเลิก เพราะ
เนื้อซ้ําซอนกับวิชา
๘๑๑ ๑๐๓ พุทธ
สันติวิธี

-ยกเลิก เพราะ
เนื้อซ้ําซอนกับ
วิชา ๘๑๑ ๑๐๔
ระเบียบวิจัยชั้นสูง
วาดวยสันติภาพ
- เพราะมุงใหนิสิต
เนนวิจัยฝกทดลอง
แกไขปญหา/วิจัย
ปฏิบัติ การลงพื้นที่

๑๓๑
ของผลสั มฤทธิ์และวิ เคราะหเ ครื่องมือที่นําไปใชในแงของจริย ธรรมของนั ก
สันติวิธี

๘๑๑ ๑๐๓ พุทธสันติวิธี (๓) (๓-๐-๖)
(Buddhist Peaceful Means)
ศึกษาหลักการ แนวคิด วิธีการที่สะทอนอัตลักษณพระพุทธศาสนา
ถอดบทเรียนวิถีปฏิบัติของพระพุทธเจา พระสาวก อุบาสก และอุบาสิกา
ที่เปนตนแบบแหงสันติภาพ แนวทางการสรางสันติวิธีและสันติภาพตอ
มนุษยและสังคม รูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนของพุทธสันติวิธี เชน
อธิกรณสมถะ การสร างบารมี หลักอหิงสา การไกลเกลี่ย หลักธรรมะ
สําคัญที่เกี่ยวของ เปนตน การจัดการความขัดแยงผานเหตุการณพุทธ
ประวัติ สถานที่สําคัญ พหุวัฒนธรรม ระบบชนชั้นวรรณะ และบุคคลที่
นําเครื่องมือพุทธสันติวิธีไปใชเพื่อเสริมสรางสังคมสันติสุข
๘๑๑ 416 สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ
(๓) (1-7-1)
(Mindfulness for Peace Engineer)
ศึกษาคุณคาและความหมายของสติ ทั้งสติเชิงรุก และสติเชิง
รับที่ เอื้อตอการพั ฒนาสัน ติภาพภายในของวิศวกรสัน ติภาพ การใชส ติ
บําบัด ปฏิบัติการพัฒ นาสติเพื่อใหเกิดสัน ติภายใน การใชส ติในชุมชน
สังคม การเรียนรูที่มีสติและสมาธิเปนฐาน การใชสติเปนฐานในการเปน
จิตอาสาเพื่อดูแลเด็ก ผูสูงวัย ผูเจ็บปวย การรักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม
การประนีประนอมขอพิพาท การใชเทคโนโลยี รวมถึงผูนําในองคกรตางๆ
เพื่อใหสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุขอยางยั่งยืน
๓) ดุษฎีนิพนธ จํานวน 48 หนวยกิต
๘๐๐ ๑๐๐ วิทยานิพนธ
๕๔ (๐-๑๖๒-๐)
๘๐๐ ๑๐๐ ดุษฎีนิพนธ
๔๘ (๐-๑๔๔-๐)
โครงการศึกษาวิจัยในหัวขอที่สนใจ กอใหเกิดความรูใหมและมี
(Dissertation)

-รหัส ชื่อ คงเดิม
-เดิมเปนหมวดวิชา
บังคับ
-ยายมาอยูใน
หมวดวิชาเอก : ไม
นับหนวยกิต
-ปรับคําอธิบาย
ใหมหมด
-รายวิชาใหม
-รหัส ชื่อวิชาและ
หนวยกิต และ
คําอธิบายรายวิชา
ใหมหมด

-รหัสเดิม
-ปรับชื่อคํา

๑๓๒
เนื้อหาตามลั ก ษณะวิ ช าที่ กํา หนดไว ในหลั กสู ตร การทําวิจั ย ในลักษณะเชิ ง
ปฏิบัติการ Operational Research ที่สามารถนําองคความรูที่ไดเรียนไป
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมสามารถจับตองได โดย
มุงเนนประเด็นในการสรางสรรคงานดานสันติภาพและพุทธสันติวิธีในการแกไข
ปองกัน รักษา และพัฒนา กระบวนการสรางสันติภาพและการจัดการความ
ขัดแยงเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเกิดสันติภาพและสันติสุข

ป 2558 : ยังไมเคยเปดสอนหลักสูตรแบบ 1.2

การคนควาวิจัยในหัวขอที่สนใจเกี่ยวกับบริบทความขัดแยง
ความรุน แรง สัน ติวิธี สัน ติภ าพ โดยมุงปอ งกัน แกไข การเสริม สรา ง
พัฒ นา และการรั กษาตอยอด กอ ใหเกิดความรูใหมและมีเนื้อหาตาม
ลักษณะวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ
ที่สามารถนําองคความรูที่ไดเรียนไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่เปนรูปธรรมสามารถจับตองได สะทอนกระบวนการสรางสันติภาพและ
การจั ด การความขั ด แย ง เพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและประเทศชาติ ใ ห เ กิ ด
สันติภาพและสันติสุข

๒. รายวิชาสําหรับหลักสูตร แบบ ๑.๒

๑) หมวดวิชาบังคับ : ไมนับหนวยกิต 3 รายวิชา

๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสันติศึกษา (๓) (๓-๐-๖)
(Concepts and Theories on Peace Studies)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และปรากกฎการณเกี่ยวกับความขัดแยง
สงครามความรุ น แรง สั น ติ วิ ธี และสั น ติ ภ าพ ความหมาย ประเภท
ลักษณะ สาเหตุ ปจจัยเงื่อนไข ผลกระทบ วิธีการปองกัน การแกไขความ
ขัดแยงและความรุนแรง การเสริมสรางพัฒนา และการรักษาสันติภาพ
ถอดบทเรียนจากแนวคิดและเหตุการณประวัติศาสตรของบุคคล ชุมชน
องคกร สถาบัน และสังคมที่เกี่ยวกับความขัดแยง รุนแรง สันติวิธี และ
สันติภาพ ทั้งตะวันออก ตะวันตก และพุทธสันติวิธี
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ (๓) (1-6-2)
(Leadership and Skills in Peace Building)
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ภาวะผู นํ า แห ง การสร า งสั น ติ หลั ก การ
กระบวนการ วิ ธี ก าร และอุ ด มการณ ข องผู นํ า สั น ติ ภ าพทั้ ง ตะวั น ตก

ภาษาไทย-อังกฤษ
และหนวยกิตใหม
- ปรับคําอธิบาย
ใหมหมด

-เปดสอนครั้งแรก
หลักสูตร แบบ
๑.๒
- เปนรายวิชาอัน
เดียวกันที่มีเนื้อหา
ปรับปรุงแลวของ
หลักสูตรแบบ 1.1
-นํามาเปดสอนครั้ง
แรกในแบบ 1.2
(สําหรับ ป.ตรี มา
เรียน ป.เอก)
- เปนรายวิชาอัน
เดียวกันที่มีเนื้อหา
ปรับปรุงแลวของ
หลักสูตรแบบ 1.1

๑๓๓
ตะวันออก และในพระพุทธศาสนา ทักษะผูนําแหงกระบวนกร ทักษะ
สื่อสาร ทักษะฝกปฏิบัติการฟง ทักษะการเปนวิทยากร ทักษะการเป น
ผูอํานวยการ ทักษะการอยูรวมกับสังคม ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะ
การคิ ด สร า งสรรค ผู นํ า ทางจิ ต วิ ญ ญาณ วิ ช าและจรณะของผู นํ า
วิสัยทัศนของผูนํา ทักษะการสรางความสัมพันธ การถอดบทเรียนผูนํา
บุ ค คลสํ า คั ญ ทั ก ษะการออกแบบและการใช เ ครื่ อ งมื อ ในการสร า ง
สันติภาพและการจัดการความขัดแยง
๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงเพื่อสันติภาพ (๓) (๓-2-4)
(Advanced Research Methodology for Peace)
ศึกษาระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยชั้นสูงเพื่อการสรางสันติภาพ
มุงเนนการวิจัยแบบผสานวิธี แบบเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ออกแบบ
การวิจัย เชิงปฏิบั ติการลงพื้ น ที่ การวิจัย เชิ งปฏิบัติก ารแบบมี สว นรว ม
การวิจัยเชิงนโยบาย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเพื่อรับใช
สังคม การวิจัยสรางองคความรูใหม
๒) หมวดวิชาเอก : ไมนับหนวยกิต ๒ รายวิชา
๘๑๑ ๑๐๓ พุทธสันติวิธี (๓) (๓-๐-๖)
(Buddhist Peaceful Means)
ศึกษาหลักการ แนวคิด วิธีการที่สะทอนอัตลักษณพระพุทธศาสนา
ถอดบทเรียนวิถีปฏิบัติของพระพุทธเจา พระสาวก อุบาสก และอุบาสิกา
ที่เปนตนแบบแหงสันติภาพ แนวทางการสรางสันติวิธีและสันติภาพตอ
มนุษยและสังคม รูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนของพุทธสันติวิธี เชน
อธิกรณสมถะ การสร างบารมี หลักอหิงสา การไกลเกลี่ย หลักธรรมะ
สําคัญที่เกี่ยวของ เปนตน การจัดการความขัดแยงผานเหตุการณพุทธ
ประวัติ สถานที่สําคัญ พหุวัฒนธรรม ระบบชนชั้นวรรณะ และบุคคลที่

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

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

๑๓๔

๒. รายวิชาสําหรับหลักสูตรแบบ ๒.๑

นําเครื่องมือพุทธสันติวิธีไปใชเพื่อเสริมสรางสังคมสันติสุข
๘๑๑ 416 สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ
(๓) (1-7-1)
(Mindfulness for Peace Engineer)
ศึกษาคุณคาและความหมายของสติ ทั้งสติเชิงรุก และสติเชิง
รับที่ เอื้อตอการพั ฒนาสัน ติภาพภายในของวิศวกรสัน ติภาพ การใชส ติ
บําบัด ปฏิบัติการพัฒ นาสติเพื่อใหเกิดสัน ติภายใน การใชส ติในชุมชน
สังคม การเรียนรูที่มีสติและสมาธิเปนฐาน การใชสติเปนฐานในการเปน
จิตอาสาเพื่อดูแลเด็ก ผูสูงวัย ผูเจ็บปวย การรักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม
การประนีประนอมขอพิพาท การใชเทคโนโลยี รวมถึงผูนําในองคกรตางๆ
เพื่อใหสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุขอยางยั่งยืน
๓) ดุษฎีนิพนธ จํานวน 72 หนวยกิต
๘๐๐ ๑๐๐ ดุษฎีนิพนธ
72 (๐-216-๐)
(Dissertation)
การคนควาวิจัยในหัวขอที่สนใจเกี่ยวกับบริบทความขัดแยง
ความรุน แรง สัน ติวิธี สัน ติภ าพ โดยมุงปอ งกัน แกไข การเสริม สรา ง
พัฒ นา และการรั กษาตอยอด กอ ใหเกิดความรูใหมและมีเนื้อหาตาม
ลักษณะวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ
ที่สามารถนําองคความรูที่ไดเรียนไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่เปนรูปธรรมสามารถจับตองได สะทอนกระบวนการสรางสันติภาพและ
การจั ด การความขั ด แย ง เพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและประเทศชาติ ใ ห เ กิ ด
สันติภาพและสันติสุข

๓. รายวิชาสําหรับหลักสูตรแบบ ๒.๑

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

๑) หมวดวิชาบังคับ จํานวน ๗ รายวิชา ซึ่งเปนวิชาพื้นฐานที่นิสิตระดับดุษฎี ๑) หมวดวิชาบังคับ รวมจํานวน 5 รายวิชา เปนวิชาพื้นฐานที่นิสิต -ปรับลดจํานวน
บัณฑิตจะตอง ศึกษาโดยกําหนดใหเปนวิชานับหนวยกิต จํานวน ๖ หนวยกิต ระดับดุษฎีบัณฑิตจะตองศึกษา ประกอบดวย
วิชาใหนอยลง

๑๓๕
และศึกษาวิชาอื่นๆ ที่ไมนับหนวยกิตอีกจํานวน ๑๕ หนวยกิต ประกอบดวย
๑.๑) วิชาบังคับแบบนับหนวยกิต
จํานวน ๖ หนวยกิต
๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสันติศึกษา**
๓ (๓-๐-๖)
(Concepts and Theories on Peace Studies)
ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา
วิเคราะหสาเหตุเงื่อนไขความขัดแยง แนวทางการสรางสันติภาพและการรักษา
สันติภาพในสังคม โดยอาศัยองคความรูดานรัฐศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา
ปรั ช ญา การถอดบทเรี ย นกลยุ ทธ ก ารสร า งสั น ติ ภ าพของนั ก สั น ติ ภ าพโลก
องคกรสันติภาพและองคความรูดานสันติภาพในทางศาสนา ยุทธศาสตรสันติ
วิธี เครื่องมือแกไขความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี แนวทางและวิธีการที่ไดมาซึ่ง
สัน ติ ภ าพทั้ งในระดั บ บุ คคล ครอบครั ว ชุ มชน ชาติ และการอยู ร ว มกัน ใน
ประชาคมอาเซียน
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ**
๓ (๓-๐-๖)
(Leadership and Skills in Peace-Building)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําที่นําการเปลี่ยนแปลงและ
สรางสรรคงานดานสันติภาพ คุณลักษณะและบทบาทของผูนํากับการใชการ
สื่อสารที่เอื้ออาทร ผูนํากับความเห็นที่ถูกตองดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่
สร า งสรรค คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของผู นํ า วิ สั ย ทั ศ น ผู นํ ากั บ การสร า ง
สั น ติ ภ าพและการจั ด การความขั ด แย ง ด ว ยสั น ติ วิ ธี ผู นํ า กั บ การสร า ง
ความสัมพันธแหงกรุณา โดยอาศัยองคความรู ภาวะผูนําตามทฤษฎีตะวันตก
และภาวะผู นํ า ในทางพระพุ ทธศาสนา ถอดบทเรี ย นภาวะผูนํ าของบุ คคล
สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสร า งสั น ติ ภ าพ แนวทางการพั ฒ นาภาวะผู นํ า ที่
สามารถเปน ผูนําในการเลือกใชกระบวนการสรางสัน ติภาพและการจัดการ

จากเดิม 7 วิชา
คงเหลือ 5 วิชา
๑.๑) หมวดวิชาบังคับ: นับหนวยกิต จํานวน ๒ รายวิชา ๖ หนวยกิต ปรับคําใหกระชับ
๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา
๓ (๓-๐-๖) -รหัส ชื่อวิชา และ
(Concepts and Theories on Peace Studies)
หนวยกิต คงเดิม
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฏี และปรากกฎการณ เ กี่ ย วกั บ ความ -ปรับคําอธิบาย
ขั ด แย ง สงครามความรุ น แรง สั น ติ วิ ธี และสั น ติ ภ าพ ความหมาย ใหมหมด
ประเภท ลักษณะ สาเหตุ ปจจัยเงื่อนไข ผลกระทบ วิธีการปองกัน การ
แกไขความขัดแยงและความรุนแรง การเสริมสรางพัฒนา และการรักษา
สัน ติภ าพ ถอดบทเรีย นจากแนวคิดและเหตุการณป ระวัติศาสตรของ
บุคคล ชุมชน องคกร สถาบัน และสังคมที่เกี่ยวกับความขัดแยง รุนแรง
สันติวิธี และสันติภาพ ทั้งตะวันออก ตะวันตก และพุทธสันติวิธี
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ
๓ (1-6-2)
(Leadership and Skills in Peace-Building)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําแหงการสรางสันติ หลักการ
กระบวนการ วิ ธี ก าร และอุ ด มการณ ข องผู นํ า สั น ติ ภ าพทั้ ง ตะวั น ตก
ตะวันออก และในพระพุทธศาสนา ทักษะผูนําแหงกระบวนกร ทักษะ
สื่อสาร ทักษะฝกปฏิบัติการฟง ทักษะการเปนวิทยากร ทักษะการเป น
ผูอํานวยการ ทักษะการอยูรวมกับสังคม ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะ
การคิ ด สร า งสรรค ผู นํ า ทางจิ ต วิ ญ ญาณ วิ ช าและจรณะของผู นํ า
วิสัยทัศนของผูนํา ทักษะการสรางความสัมพันธ การถอดบทเรียนผูนํา
บุ ค คลสํ า คั ญ ทั ก ษะการออกแบบและการใช เ ครื่ อ งมื อ ในการสร า ง
สันติภาพและการจัดการความขัดแยง

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

๑๓๖
ความขัดแยงตามหลักสันติวิธี รวมทั้งบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยในฐานะผูนําในการจัดการศึกษาที่บูรณาการพระพุทธศาสนากับ
สันติศึกษาเพื่อการแกไขเยียวยา พัฒนาจิตใจและสังคมที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับบริบทในสังคมไทย
๒. วิชาบังคับไมนับหนวยกิต: จํานวน ๕ รายวิชา (15) หนวยกิต
๑.๒) หมวดวิชาบังคับ : ไมนับหนวยกิต จํานวน 3 รายวิชา
(9) หนวยกิต
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 เ กลี่ ย คนกลาง ตลอดจนป จ จั ย หรื อ เงื่ อ นไขที่ นํ า ไปสู ก ารสร า ง
ความสําเร็จในการใชพุทธสันติวิธีรูปแบบตางๆ อันจะนําไปสูการนําหลักพุทธ
สันติวิธีในพระไตรปฎกมาประยุกตใชในสังคมปจจุบัน
๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิจัยชั้นสูงวาดวยสันติภาพ
(๓) (๒-๒-๕)
(Advanced Research Methodology on Peace)
ศึกษาหลักการและแนวคิดสําหรับวิธีวิจัยชั้นสูงทางกระบวนการ
สรางสั นติ ภ าพ สั น ติวิ ธี ในการจัดการความขั ด แย ง การทบทวนวรรณกรรม
สําหรับการวิจัยชั้นสูง การสรางและสังเคราะหกรอบแนวคิดในการวิจัยชั้นสูง
การออกแบบและการวิ จัยเชิงปริมาณและคุณภาพระเบียบวิธีการวิจัย แบบ
ผสมผสาน โครงร างการวิ จัย การวางแผนการเก็ บ ขอมูล การวิเคราะหและ

๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิธวี ิจัยชั้นสูงเพื่อสันติภาพ
(๓) (๓-2-4)
(Advanced Research Methodology for Peace)
ศึกษาระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยชั้นสูงเพื่อการสราง
สั น ติ ภ าพ มุ ง เน น การวิ จั ย แบบผสานวิ ธี แบบเชิ ง คุ ณ ภาพ และเชิ ง
ปริมาณ ออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม การวิจัยเชิงนโยบาย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง
การวิจัยเพื่อรับใชสังคม การวิจัยสรางองคความรูใหม

-ปรับลดจํานวน
รายวิชา จาก 5
วิชา คงเหลือ 3
วิชา
-ยายไปอยูในหมวด
วิชาเอก: นับหนวย
กิต

-รหัส คงเดิม
-ปรับชื่อ และ
หนวยกิตใหม
-ปรับคําอธิบาย
ใหมหมด

๑๓๗
สังเคราะห ขอมู ล การประเมิ น โครงการการวิ จั ย การเขีย นรายงานการวิจั ย
จริยธรรมการวิจัย นิสิตสามารถนําเสนอโครงรางการวิจัยโดยนําองคความรู
ดานสันติศึกษามาประยุกตใชแกปญหาความขัดแยงในสังคมในบริบทตางๆ ได
อยางเหมาะสม

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

-ยายมาจากหมวด
วิชาเอก มาอยูใน
หมวดวิชาบังคับ
-รหัสเดิม
-ปรับชื่อภาษาไทยอังกฤษใหม
-ปรับหนวยกิตใหม
-ปรับคําอธิบาย
ใหมหมด

๘๑๑ ๓๐๙ ปฏิบัตกิ ารเสริมสรางสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี
(๓) (๐-๙-๐)
(Practice for Peace Building in Society by
Buddhist Peaceful Means)
จัดทําโครงการเพื่อการปองกัน แกไข เยียวยาความขัดแยง
และพั ฒ นาส ง เสริ ม วิ ถี สั น ติ ภ าพสู ชุ ม ชน ในลั ก ษณะการปฏิ บั ติ แ ก ไ ข
ปญหาเชิงพื้นที่ วิเคราะหประเด็นเหตุการณ สถานการณปญหาความ

-ยายมาจากหมวด
วิชาเอก มาอยูใน
หมวดวิชาบังคับ
-รหัสเดิม
-ปรับชื่อภาษาไทยอังกฤษใหม
-หนวยกิตคงเดิม

๑๓๘

๘๑๑ ๓๐๕ พุทธจริยศาสตรเพื่อสันติภาพ
(๓) (๓-๐-๖)
(Buddhist Ethics for Peace)
ศึกษาเกณฑการตัดสินจริยศาสตรในกระบวนการสรางสันติภาพ
และการจั ดการความขัดแยง โดยอาศัย องคความรูเกณฑตัดสินในพุทธจริย
ศาสตร เพื่อเปนพื้นฐานและกรอบแนวคิดในการเลื อกใชสันติวิธีที่สามารถ
ตอบประเด็นปญหาจริยศาสตรกับหลักสันติภาพ สิทธิมนุษยชน ความเสมอ
ภาคและความเทาเทียมกัน การใชกฎหมายและระบบยุติธรรม การใชความ
รุนแรงในการแกปญหา การใชการสื่อสาร ความขัดแยงทางศาสนา คานิยม
และความเชื่ อ การนํ าหลักพุทธจริย ศาสตร มาใช เปนพื้นฐานในการเลือกใช
เครื่องมือแกไขปญหาความขัดแยง ปองกันผลกระทบที่เกิดขึ้นในการจัดการ
ความขั ดแยง และการนํ า หลั กธรรมในพระพุ ทธศาสนามาเสริมสรางใหเกิด
สันติภาพที่ยั่งยืน
๘๐๐ ๓๐๖ วิปสสนากรรมฐาน
(๓) (๒-๕-๒)
(Insight Meditation)
ศึ ก ษาวิ ป ส สนากรรมฐานภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ โดย
ภาคทฤษฎีเ นน ศึกษาวิ เคราะห การปฏิ บัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาใน
พระไตรปฎก รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย
สวนในภาคปฏิบัติจะมีการนํานิสิตใหฝกปฏิบัติกรรมฐานเพื่อใหเกิดความเขาใจ
อยางถูกตองและพัฒนาจิตใจใหเกิดสันติภายในที่สามารถนําไปประยุกตใชใน

ขัดแยง ออกแบบเครื่องมือเพื่อเสริมสรางชุมชนและสังคมสันติสุขโดยนํา -ปรับคําอธิบาย
หลักพุทธสันติวิธีมาเปนกรอบในการศึกษาและพัฒนา การกระตุนใหเกิด ใหมหมด
จิตอาสาในการลงพื้น ที่ป ฏิบัติการจริงเพื่อปองกัน แกไขเยีย วยาความ
ขัดแยง และเสริมสรางพรอมทั้งรักษาสั นติภาพให เกิดสันติสุ ขในชุมชน
และสังคม โดยการใชธรรมวิจัยเปนฐานสรางสันตินวัตกรรม
-รหัสเดิม
-เปลี่ยนชื่อวิชาใหม
เปนวิชา พุทธธรรม
เพื่อสันติภาพ
-ไดปรับยายไปอยู
ในหมวดวิชาเลือก
: นับหนวยกิต

ยกเลิก เพราะ
นิสิตตองเขาอบรม
และ ปฏิบัติ
กรรมฐาน 45 วัน
อยูแลว

๑๓๙
การดําเนินชีวิตในทางที่ดีงาม และเกื้อกูลตอสังคมใหเกิดสันติสุข
๘๑๑ ๒๐๗ มหาวิทยาลัยสงฆกับการเสริมสรางสังคมสันติสุข (๓) (๓-๐-๖)
(Buddhist University to the Strengthening Peace
Society)
ศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
ฐานะมหาวิ ท ยาลั ย สงฆ ที่ ใ ห อ งค ค วามรู ชั้ น สู ง ในทางพระพุ ท ธศาสนาและ
สามารถบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม ผลิตบุคลากรที่ทรงคุณคาเปนผูนําทั้ง
วิชาและจรณะในสังคมไทยตลอดจนวิชาการในระดับเวทีโลก ศึกษาบทบาทใน
การพัฒนาการศึกษา สังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการสงเสริมและรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามในสังคม ศึกษากระบวนการสรางสันติภาพระดับองคกรใน
การประสานงานกับองคกรชั้นนําระดับโลก เชน UNESCO UNDV และ
กระบวนการขับเคลื่อนองคกรใหเปนผูนําดานสันติภาพในการจัดงานสําคัญ
ระดับโลก เชน วิสาขบูชาโลก ขันติธรรมทางศาสนา เปนศูนยกลางทางศาสนา
ในการเสริมสรางสันติสุขและสรางความปรองดองในสังคม
๓. วิชาเอก
๒) หมวดวิชาเอก : นับหนวยกิต จํานวน ๒ รายวิชา ๖ หนวยกิต
๘๑๑ ๑๐๓ พุทธสันติวิธี
(๓) (๓-๐-๖)
(Buddhist Peaceful Means)
ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด วิ ธี ก ารที่ ส ะท อ นอั ต ลั ก ษณ
พระพุ ท ธศาสนา ถอดบทเรี ย นวิ ถี ป ฏิ บั ติ ข องพระพุ ท ธเจ า พระสาวก
อุบาสก และอุบาสิกาที่เปนตนแบบแหงสันติภาพ แนวทางการสรางสันติ
วิธีและสันติภาพตอมนุษยและสังคม รูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนของ
พุทธสันติวิธี เชน อธิกรณสมถะ การสรางบารมี หลักอหิงสา การไกล
เกลี่ย หลักธรรมะสําคัญที่เกี่ยวของ เปนตน การจัดการความขัดแยงผาน

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

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

๑๔๐

๘๑๑ ๒๐๘ กระบวนการสรางความปรองดองโดยพุทธสันติวิธี
๓ (๒-๕-๒)
(Reconciliation by Buddhist Peaceful Means)
ศึกษากระบวนการสรางความปรองดอง เครื่องมือที่ใชในการสราง
ความปรองดองที่ เหมาะสมกับ บริ บทในประเด็น ของการป องกัน ไม ให ความ
ขัดแยงเกิดขึ้นใหม การนําไปสูการสรางสันติภาพที่หยุดยั้งความรุนแรง การ
สรางประชาธิ ปไตย การลดความเกลียดชัง การลดความแตกแยก และการ
สรางพื้นที่แหงความไววางใจ การมองเห็นแนวทางการแกปญหารวมกัน การ
สรางความสามัคคี โดยอาศัยองคความรูในพุทธสันติวิธีบูรณาการกับแนวคิด
เครื่องมือสรางความปรองดอง เชน หลักการเสวนา การเจรจาไกลเกลี่ย การ
เจรจาตอรอง การใชหลักยุติธรรม การใชหลักศาสนาเพื่อความปรองดอง การ
ใชกิจกรรมการมีสวนรวมและพหุวัฒนธรรม เปนตน ในภาคปฏิบัตินิสิตตอง
ผา นการฝ ก งานจากองค ก ร หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องกั บ ประเด็ น การศึ ก ษาที่

เหตุการณพุทธประวัติ สถานที่สําคัญ พหุวัฒนธรรม ระบบชนชั้นวรรณะ
และบุคคลที่นําเครื่องมือพุทธสันติวิธีไปใชเพื่อเสริมสรางสังคมสันติสุข
๘๑๑ 416 สติสําหรับวิศวกรสันติภาพ
๓ (1-7-1)
(Mindfulness for Peace Engineer)
ศึกษาคุณคาและความหมายของสติ ทั้งสติเชิงรุก และสติเชิง
รับที่ เอื้อตอการพั ฒนาสัน ติภาพภายในของวิศวกรสัน ติภาพ การใชส ติ
บําบัด ปฏิบัติการพัฒ นาสติเพื่อใหเกิดสัน ติภายใน การใชส ติในชุมชน
สังคม การเรียนรูที่มีสติและสมาธิเปนฐาน การใชสติเปนฐานในการเปน
จิตอาสาเพื่อดูแลเด็ก ผูสูงวัย ผูเจ็บปวย การรักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม
การประนีประนอมขอพิพาท การใชเทคโนโลยี รวมถึงผูนําในองคกรตางๆ
เพื่อใหสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุขอยางยั่งยืน

หนวยกิต
-รายวิชาใหม
-รหัสวิชาใหม
-ชื่อรายวิชาใหม
-หนวยกิตใหม
-คําอธิบายรายวิชา
ใหม

-ยายจากหมวด
วิชาเอก ไปอยูใน
หมวดวิชาบังคับ
ไมนับหนวยกิต

๑๔๑
สอดคลองกับรายวิชา
๘๑๑ ๓๐๙ ปฏิบัติการสรางความปรองดองโดยพุทธสันติวิธี ๓ (๐-๙-๐)
(Reconciliation Practice by Buddhist Peaceful
Means)
ศึ ก ษาภาคปฏิ บั ติ โดยนิ สิ ต ต อ งนํ า เสนอประเด็ น เหตุ ก ารณ
สถานการณ ป ญหาความขั ดแย งที่ ส นใจ และออกแบบเครื่องมือสรางความ
ปรองดองโดยนําพุทธสันติวิธีมาประยุกต และสรางสถานการณจําลองพรอม
นําเสนอในชั้นเรียน รวมวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ของวิธีการที่นํามาใช และ
นําไปปฏิบัติในพื้นที่ศึกษาที่นําเสนอไว ถอดบทเรียนวิเคราะหจากสถานการณ
จริงนําเสนอรายงานโครงการในเชิงวิเคราะหผลสําเร็จของโครงการทั้งในแง
ของผลสัมฤทธิ์และวิเคราะหเครื่องมือที่นําไปใชในแงของจริยธรรมของนักสันติ
วิธี
๔. หมวดวิชาเลือก
๓) หมวดวิชาเลือก : นับหนวยกิต จํานวน ๒ รายวิชา
๘๑๑ ๒๐๗ มหาวิทยาลัยสงฆกับการเสริมสรางสังคมสันติสุข (๓)(๓-๐-๖)
(Buddhist University to the Strengthening Peace
society )
ศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
ฐานะมหาวิ ท ยาลั ย สงฆ ที่ ใ ห อ งค ค วามรู ชั้ น สู ง ในทางพระพุ ท ธศาสนาและ
สามารถบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม ผลิตบุคลากรที่ทรงคุณคาเปนผูนําทั้ง
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 ก ษ ณ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง พ ร ะ ส ง ฆ แ ล ะ อ ง ค ก ร ส ถ า บั น ท า ง
พระพุทธศาสนา เปนผูนําทั้งวิชาและจรณะในสังคมไทย และในระดับเวที
โลก บทบาทในการพัฒนาการศึกษา สังคมและสิ่งแวดลอม การสงเสริม
และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามในสังคม เชน บทบาทมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิ ท ยาลั ย สมาคมมหาวิ ท ยาลั ย พระพุ ท ธศาสนานานาชาติ
สมาคมสภาสากลวั น วิ ส าขบู ช าโลก และบทบาทปู ช นี ย บุ ค คลของ

-ยายจากหมวด
วิชาเอก ไปอยูใน
หมวดวิชาบังคับ
ไมนับหนวยกิต

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

๑๔๒
กระบวนการขับเคลื่อนองคกรใหเปนผูนําดานสันติภาพในการจัดงานสําคัญ
ระดับโลก เชน วิสาขบูชาโลก ขันติธรรมทางศาสนา เปนศูนยกลางทางศาสนา
ในการเสริมสรางสันติสุขและสรางความปรองดองในสังคม
๘๑๑ ๔๑๐ สันติภาวนาเสวนา
๓ (๒-๕-๒)
(Insight Dialogue Meditation)
ศึ ก ษาแนวคิ ด รู ป แบบการทํ า สานเสวนา ความเข า ใจในเรื่ อ ง
จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อสรางสันติภาพ การฟงอยางลึกซึ้งดวยใจเมตตากรุณา
โดยอาศัยองคความรูเรื่องอริยสัจ ๔ ในทางพระพุทธศาสนา เพื่อเรียนรูตนเอง
และผูอื่นผานการภาวนา เชื่อมประสานความสัมพันธระหวางบุคคล สังคมและ
สภาพแวดลอมใหเขาถึงสันติภาวะ เรียนรูเครื่องมือที่ใชในการภาวนาเพื่อสราง
สันติภาวะ เชน การฝกสมาธิ การใชงานศิลปะและดนตรี ฝกปฏิบัติในการเปน
ผูนํากระบวนการเชิงพุทธ (Buddhist Facilitator) ที่สามารถนําพาการสาน
เสวนาไปใชในการแกปญหาความขัดแยงและสรางสันติภาพและสันติสุขทั้งกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๘๑๑ ๔๑๑ สัมมนาสันติภาพกับความยุติธรรมทางสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Seminar on Peace and Social Justice)
สั ม มนาแนวคิ ด ทฤษฏี แ ละกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางสั ง คมที่
สงเสริมการสรางสันติภาพ โดยวิเคราะหผานประเด็นปญหา สถานการณทาง
สังคม การแกปญหาความขัดแยงความยุติธรรมในเชิงโครงสราง ความเหลื่อม
ล้ํ า ทางสั ง คม ความแตกต า งทางค า นิ ย มความเชื่ อ และวั ฒ นธรรม ด ว ย
กระบวนการยุติธรรมที่สังคมพึงปรารถนาและนําพาสันติสุขใหกับสังคม ทั้งนี้
นิสิต ตองกําหนดประเด็นที่ เกี่ ยวข องกับรายวิชาและจัด ทําโครงร างรายงาน
ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงฆที่สรางสันติสุขในสังคม
๘๑๑ ๔๑๐ สันติภาวนาเสวนา
๓ (1-7-1)
(Insight Dialogue Meditation)
แนวคิดรูปแบบการทําสานเสวนา จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อ
สรางสันติภาพ การสรางความเขาใจและการรับฟงความรูลึกอยางมีสติ
การเรียนรูตนเองและผูอื่นผานสติภาวนา เชื่อมประสานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล สังคมและสภาพแวดลอมใหเขาถึงสันติภาวะ ศิลปะเพื่อ
สันติภาพ ดนตรีเพื่อสันติภาพ การเปดใจเพื่อฟนคืนดีความสัมพันธ การ
ขอโทษและใหอภัยอยางจริงใจเพื่อสันติภาพ รวมไปถึงการสานเสวนาไป
ใชในการปองกัน แกไขเยียวยา และสรางสันติภาพ เพื่อเสริมสรางชีวิต
และสังคมใหเกิดสันติสุข

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

๘๑๑ ๔๑๑ สัมมนาสันติภาพกับความยุติธรรมทางสังคม ๓ (๓-๐-๖) -คงเดิมทุกอยาง
(Seminar on Peace and Social Justice)
สัมมนาแนวคิดทฤษฏีและกระบวนการยุติธรรมทางสังคมที่
สงเสริมการสรางสันติภาพ โดยวิเคราะหผานประเด็นปญหา สถานการณ
ทางสังคม การแกปญหาความขัดแยงความยุติธรรมในเชิงโครงสราง ความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม ความแตกตางทางคานิยมความเชื่อและวัฒนธรรม
ดวยกระบวนการยุติธ รรมที่ สังคมพึงปรารถนาและนําพาสันติสุขใหกับ
สังคม ทั้งนี้นิสิตตองกําหนดประเด็นที่เกี่ยวของกับรายวิชาและจัดทําโครง
รางรายงาน ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและนําเสนอ
ผลการศึกษา

๑๔๓
๘๑๑ ๔๑๒ กระบวนการไกลเกลี่ยคนกลางเชิงพุทธบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖)
(Process of Mediation in the Integrated Buddhist
Perspective)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเจรจาไกลเกลี่ย รวมถึงคุณลักษณะของนัก
เจรจาไกลเกลี่ยเชิงพุทธ ถอดบทเรียนรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนการเจรจาไกล
เกลี่ ย ในคั ม ภี ร พ ระพุ ท ธศาสนาบู ร ณาการกั บ การเจรจาไกลเ กลี่ ย ตามแนว
ตะวันตก เพื่อสรางรูปแบบและกระบวนการที่ใชในการเจรจาไกลเกลี่ยเชิงพุทธ
บูรณาการ เพื่อนํามาประยุกตใชสรางเครื่องมือการสรางความปรองดองอยาง
มีสติ ขันติ และสันติ ในการเจรจาไกลเกลี่ยคูกรณีในสถานที่ทํางาน การไกล
เกลี่ย ในบริ บทของการให บริ การสาธารณสุ ข การเจรจาไกลเกลี่ยโดยเพื่อน
(Peer Mediation) ในสถานที่ศึกษา (School Mediation) การเจรจาไกล
เกลี่ยในชุมชน เพื่อสรางสันติภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ

๘๑๑ ๔๑๓ สัมมนาสันติภาพกับสิทธิมนุษยชน
๓ (๓-๐-๖)
(Seminar on Peace and Human Rights)
สัมมนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการดาน
สิทธิและเสรีภาพ การเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวกับระบบโครงสราง เงื่อนไข กติกา กฎหมาย กฎระเบียบ
ขอตกลงตางๆ ทางสังคมที่เปนมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดย

๘๑๑ ๔๑๒ กระบวนการไกลเกลี่ยเพื่อเสริมสรางสังคมสันติสุข
๓ (1-7-1)
(Process of Mediation for Peacebuilding in Society)
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี วิธีการ ฝกปฏิบัติ กระบวนการไกล
เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ธรรมชาติ
ของความขั ดแย ง การวิ เ คราะห ค วามขั ด แยง การไกล เ กลี่ ย ข อ พิ พ าท
พระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท กฎหมายกลางในการไกลเกลี่ ย
ขอพิพาท การจัดกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท การจัดทาขอตกลงและ
บันทึกขอตกลงระงับขอพิพาท จิตวิทยาเพื่อการสื่อสารกับภาษากายกับ
การไกลเกลี่ย ทักษะเทคนิคในการเจราไกลเกลี่ยขอพิพาท เชน ทักษะการ
สื่อสารเชิงบวก ทักษะการพูดและฟงอยางตั้งใจ การตั้งคําถาม ภาษากาย
กับการไกลเกลี่ย การสรางความสัมพันธ และบรรยากาศในการไกลเกลี่ย
ขอพิ พาทดวยสันติ วิธี คุ ณสมบัติ จริย ธรรมของผูไกล เกลี่ ย ป จจัย แห ง
ความสําเร็จ ขอทาทาย อุปสรรคในการเจรจาไกลเกลี่ย การจัดการกับ
บุ ค คลที่ ย ากกั บ การเจรจาและ การจั ด การอารมณ ข องตนเอง
ฝกปฏิบัติการไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพง ทางอาญา ประเด็นสาธารณะ
โดยใช ส ถานการณ จํ า ลอง รวมถึ ง ศึ ก ษาเครื่ อ งมื อ การไกล เ กลี่ ย ตาม
แนวทางพุทธสันติวิธีเพื่อเสริมสรางสังคมสันติสุข
๘๑๑ ๔๑๓ สัมมนาสันติภาพกับสิทธิมนุษยชน
๓ (๓-๐-๖)
(Seminar on Peace and Human Rights)
สั ม ม นา แนว คิ ด ทฤ ษฎี เ กี่ ย ว กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แล ะ
กระบวนการดานสิทธิและเสรีภาพ การเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนที่เกี่ยวกับระบบโครงสราง เงื่อนไข
กติกา กฎหมาย กฎระเบียบ ขอตกลงต างๆ ทางสังคมที่เป นมาตรฐาน

-รหัส คงเดิม
-เชื่อเปลี่ยน
-หนวยกิตเปลี่ยน
-ปรับคําอธิบาย
ใหมหมด

-คงเดิมทุกอยาง

๑๔๔
ศึกษาผานประเด็นสถานการณในสังคมปจจุบัน รวมกันวิเคราะหหลักสิทธิและ
เสรีภาพที่พึงมีพึงไดของเพื่อนมนุษย และเพื่อสงเสริมพัฒนาแนวทางการอยู
รวมกันอยางสันติในฐานะของความเปนมนุษย ทั้งนี้ นิสิตตองกําหนดประเด็นที่
เกี่ยวของกับรายวิชาและจัดทําโครงรางรายงาน ดําเนินการศึกษา รวบรวม
ขอมูล วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา
๘๑๑ ๔๑๔ พหุวัฒนธรรม
๓ (๓-๐-๖)
(Multiculturalism)
ศึ กษาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แนวคิ ด ทฤษฎี ตลอดถึง รูป แบบแนว
ทางการอยูรวมกันอยางสันติ ในบริบทของความแตกตางทางชาติพันธุ ความ
เชื่ อ วั ฒ นธรรม ประเพณี ตลอดถึ ง การวิ เ คราะห ผลกระทบจากการ
เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและกระแสความเจริ ญ ก า วหน า ของโลกที่ มี ต อ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตมนุษย และถอดบทเรียนจากปญหาความขัดแยงความ
แตกตางทางชาติพันธุและวัฒนธรรมในอดีต นํามาเปนแนวทางในการสราง
เครื่องมือเพื่อการสรางสันติภาพดวยการนําวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปญญา
ในทองถิ่ นไทยและประชาคมอาเซีย นที่มีลั กษณะคลายคลึงกัน มารว มสราง
ประสานสังคมใหเกิดสันติสุข
๘๑๑ ๔๑๕ การมีสวนรวมกับการสรางความปรองดอง
๓ (๒-๕-๒)
(Participation and Reconciliation)
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารมี ส ว นร ว มเพื่ อ การเข า ถึ ง วิ ถี ค วาม
ปรองดอง ทั้งในประเด็นการมีสวนรวมในการมีสวนรวมในแกไขปญหาสังคมที่
เกิดขึ้น เชน ปญหาความขัดแยงในครอบครัว ปญหาเด็กและเยาวชน ปญหา
ประเด็นที่เกี่ยวของกับศาสนา การพัฒนาทองถิ่น ชุมชน และองคกร รวมทั้ง
การมีส วนร วมของภาคประชาสังคมในการแกไขเยียวยา และปองกันความ

และเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยศึกษาผานประเด็นสถานการณใน
สังคมป จ จุ บั น ร ว มกั น วิเคราะหห ลักสิทธิและเสรีภ าพที่พึงมีพึงไดของ
เพื่อนมนุษย และเพื่อสงเสริมพัฒนาแนวทางการอยูรวมกันอยางสันติใน
ฐานะของความเปนมนุษย ทั้งนี้ นิสิตตองกําหนดประเด็นที่เกี่ยวของกับ
รายวิช าและจัด ทําโครงรางรายงาน ดํ าเนิน การศึกษา รวบรวมขอมู ล
วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา
๘๑๑ ๔๑๔ สันติวัฒนธรรม
๓ (๓-๐-๖)
(Culture of Peace)
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการแนวคิด และวิธี
ปฏิบัติ ในการสรางสั น ติวั ฒ นธรรม ผานมุมมองและประสบการณการ
ทํางานขององคการสหประชาชาติ องคการยูเนสโก ศาสนา และความเชื่อ
ตางๆ ทั้งตะวันตก และตะวันออก แลวสรางเปนรูป แบบจําลองในการ
สรางสันติวัฒนธรรม ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม เพื่อใหสามารถ
อยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

-รหัส หนวยกิต
คงเดิม
-ปรับชื่อภาษาไทย
และอังกฤษใหม
-ปรับคําอธิบาย
ใหมหมด

ยกเลิก
เพราะเนื้อหา
ซ้ําซอนกับวิชา
๘๑๑ ๒๐๘
กระบวนการ
เสริมสรางสังคม
สันติสุขโดยพุทธ

๑๔๕
ขัดแยงเพื่อสรางความปรองดองและความสมานฉันทในชาติ
๘๑๑ ๓๐๕ พุทธจริยศาสตรเพื่อสันติภาพ
(๓) (๓-๐-๖)
(Buddhist Ethics for Peace)
ศึกษาเกณฑการตัดสินจริยศาสตรในกระบวนการสรางสันติภาพ
และการจัดการความขัดแยง โดยอาศัยองคความรูเกณฑตัดสินในพุทธจริย
ศาสตร เพื่อเปนพื้นฐานและกรอบแนวคิดในการเลือกใชสันติวิธีที่สามารถ
ตอบประเด็นปญหาจริยศาสตรกับหลักสันติภาพ สิทธิมนุษยชน ความเสมอ
ภาคและความเทาเทียมกัน การใชกฎหมายและระบบยุติธรรม การใชความ
รุนแรงในการแกปญหา การใชการสื่อสาร ความขัดแยงทางศาสนา คานิยม
และความเชื่อ การนําหลักพุทธจริยศาสตรมาใชเปนพื้นฐานในการเลือกใช
เครื่องมือแกไขปญหาความขัดแยง ปองกันผลกระทบที่เกิดขึ้นในการจัดการ
ความขัดแยง และการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเสริมสรางใหเกิด
สันติภาพที่ยั่งยืน

๘๑๑ ๓๐๕ พุทธธรรมเพื่อสันติภาพ
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhadharma for Peace)
ศึ ก ษาหลั ก ธรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสร า งสั น ติ ภ าพใน
พระไตรป ฎก ทั้งในวินัย ปฎก อภิ ธรรมปฎ ก พระสู ตรตัน ตะปฎก และ
คั ม ภี ร สํ า คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา หลั ก ธรรมที่ สั ม พั น ธ กั บ สั น ติ ภ าพ
เหตุการณ คําสอน และวิธีการการประยุกตใชเพื่อเปนเครื่องมือแกไข การ
ปองกันความขัดแยง และการเสริมสรางศักยภาพมนุษยใหเขาถึงอิสรภาพ
ทางกายภาพและจิตวิญญาณ

811 417 พระพุทธศาสนากับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓(๓-๐-๖)
(Buddhism and Sustainable Development Goals)
หลักการ แนวคิดพุทธวิธีเพื่อการปองกัน แกไข เสริมสราง
พัฒนาตอยอดสันติภาพ บูรณาการกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
ขององคการสหประชาชาติ (SDGs) ทั้งมิติในดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม
ดานเศรษฐกิจ ดานสันติภาพ และ ดานความรวมมือ ศึกษาวิเคราะห
ถอดบทเรีย นกิ จ กรรม โครงการ บุ คคล ชุ มชน สั ง คมต น แบบ ที่ ได นํ า
หลัก การแนวคิดไปสู การปฏิบัติ ที่ ส ะทอ นคุณ คา และความสํา คัญ ของ
เปาหมายการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนดวยหลักสันติวิธีตอเพื่อนมนุษยและ
สังคม

สันติวิธี
-รหัส แลหนวยกิต
คงเดิม
-ปรับชื่อภาษาไทยอังกฤษ
-เดิมเปนวิชาบังคับ
ไมนับหนวยกิต
ไดปรับยายมาอยู
ในหมวดวิชาเลือก:
นับหนวยกิต
-ปรับคําอธิบาย
ใหมหมด
-รหัสใหม
-เปนวิชาใหม
-หนวยกิตใหม
-คําอธิบายใหม
-เปนรายวิชาใหม
ที่จัดอยูใน
หมวดวิชาเลือก :
นับหนวยกิต

๑๔๖
๔) วิทยานิพนธ (Dissertation)
๘๐๐ ๑๐๐ วิทยานิพนธ แบบ ๑.๑
๕๔ (๐-๑๖๒-๐)
โครงการศึกษาวิจัยในหัวขอที่สนใจ กอใหเกิดความรูใหมและมี
เนื้อหาตามลั กษณะวิ ช าที่ กํา หนดไว ในหลั กสู ตร การทําวิจัย ในลักษณะเชิง
ปฏิบัติการ Operational Research ที่สามารถนําองคความรูที่ไดเรียนไป
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมสามารถจับตองได โดย
มุงเนน ประเด็ นในการสร างสรรค งานด า นสั น ติภ าพและพุทธสัน ติวิธีในการ
แกไข ปองกัน รักษา และพัฒนา กระบวนการสรางสันติภาพและการจัดการ
ความขัดแยงเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเกิดสันติภาพและสันติสุข

๔) ดุษฎีนิพนธ (Dissertation)
๘๐๐ ๑๐๐ ดุษฎีนิพนธ แบบ ๑.๑
๔๘ (๐-๑๔๔-๐)
(Dissertation)
การคนควาวิจัยในหัวขอที่สนใจเกี่ยวกับบริบทความขัดแยง ความ
รุนแรง สันติวิธี สันติภาพ โดยมุงปองกัน แกไข การเสริมสรางพัฒนา และ
การรักษาตอยอด กอใหเกิดความรูใหมและมีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่
กําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ ที่สามารถนํา
องค ค วามรู ที่ ไ ด เ รี ย นไปประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ ให เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ที่ เ ป น
รูปธรรมสามารถจับตองได สะทอนกระบวนการสรางสันติภาพและการ
จัดการความขัดแยงเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเกิดสันติภาพ
และสันติสุข
๘๐๐ ๑๐๐ ดุษฎีนิพนธ แบบ ๑.๒
72 (๐-216-๐)
(Dissertation)
การคนควาวิจัยในหัวขอที่สนใจเกี่ยวกับบริบทความขัดแยง ความ
รุนแรง สันติวิธี สันติภาพ โดยมุงปองกัน แกไข การเสริมสรางพัฒนา และ
การรักษาตอยอด กอใหเกิดความรูใหมและมีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่
กําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ ที่สามารถนํา
องค ค วามรู ที่ ไ ด เ รี ย นไปประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ ให เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ที่ เ ป น
รูปธรรมสามารถจับตองได สะทอนกระบวนการสรางสันติภาพและการ
จัดการความขัดแยงเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเกิดสันติภาพ
และสันติสุข
๘๐๐ ๒๐๐ วิทยานิพนธ แบบ ๒.๑
๓๖ (๐-๑๐๘-๐)
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ แบบ ๒.1
๓๖ (๐-๑๐๘-๐)
โครงการศึ ก ษาค น คว า วิ จั ย ในหั ว ข อ ที่ ส นใจ มี คุ ณ ภาพสู ง และ
(Dissertation)
กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีเนื้อหาตามลักษณะวิชา
การคนควาวิจัยในหัวขอที่สนใจเกี่ยวกับบริบทความขัดแยง

ปรับคําใหม
-รหัส และ
หนวยกิต คงเดิม
-ปรับชื่อภาษาไทยอังกฤษใหม
-ปรับคําอธิบาย
ใหมหมด

- เปนเนื้อหาอัน
เดียวกันที่มีการ
ปรับปรุงแลวของ
แบบ 1.1
-นํามาเปดใชครั้ง
แรกในแบบ 1.2
(สําหรับ ป.ตรี มา
เรียน ป.เอก)
-รหัส และหนวย
กิต คงเดิม
-ปรับชื่อภาษาไทย-

๑๔๗
ที่กําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิ งปฏิ บัติการ Operational
Research ที่สามารถนําองคความรูที่ไดเรียนไปประยุกตใช เพื่อให เกิดผล
ในทางปฏิ บั ติ ที่ เ ป น รู ป ธรรมสามารถจั บ ต อ งได โดยมุ งเน น ประเด็ น ในการ
สรางสรรคงานดานสันติภาพและพุทธสันติวิธีในการแกไข ปองกัน รักษา และ
พัฒนา กระบวนการสรางสันติภาพและการจัดการความขัดแยงเพื่อการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติใหเกิดสันติภาพและสันติสุข

ความรุน แรง สัน ติวิธี สัน ติภ าพ โดยมุงปองกัน แกไข การเสริมสราง อังกฤษใหม
พัฒ นา และการรักษาตอยอด กอใหเกิดความรูใหมและมีเนื้อหาตาม -ปรับคําอธิบาย
ลักษณะวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ ใหมหมด
ที่ส ามารถนํ าองคค วามรูที่ ไ ดเ รี ย นไปประยุ ก ต ใ ชเ พื่ อให เ กิ ด ผลในทาง
ปฏิ บั ติ ที่ เ ป น รู ป ธรรมสามารถจั บ ต องได สะท อ นกระบวนการสร า ง
สั น ติ ภ าพและการจั ด การความขั ด แย ง เพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและ
ประเทศชาติใหเกิดสันติภาพและสันติสุข

