
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสันติศึกษา 

หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   
 



รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสันติศึกษา 

แแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุมครั้งท่ี  ๙ /๒๕๕๘ 

เมื่อวันอังคาร ท่ี  ๒๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป  ๑ 
หมวดท่ี ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  ๖ 
หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  ๘ 
หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  ๒๖ 
หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต   ๓๗ 
หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย   ๓๙ 
หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๔๐ 
หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  ๔๕ 
ภาคผนวก ก                                                                                                               
           -คําอธิบายรายวิชา      ๔๘ 
ภาคผนวก ข     
           -ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวของ     ๕๔ 
ภาคผนวก ค                                                                                                                
           -ประวัติอาจารยและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร        ๙๔ 
ภาคผนวก ง                                                                                                                
          -คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสันติศึกษา                           ๑๐๗ 
          -ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสันติศึกษา            ๑๑๐ 
 
 
 
 
  

 



หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสันติศึกษา 

หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   
 



รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสันติศึกษา 

แแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุมครั้งท่ี  ๙ /๒๕๕๘ 

เมื่อวันอังคาร ท่ี  ๒๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป  ๑ 
หมวดท่ี ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  ๖ 
หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  ๘ 
หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  ๒๖ 
หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต   ๓๗ 
หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย   ๓๙ 
หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๔๐ 
หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  ๔๕ 
ภาคผนวก ก                                                                                                               
           -คําอธิบายรายวิชา      ๔๘ 
ภาคผนวก ข     
           -ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวของ     ๕๔ 
ภาคผนวก ค                                                                                                                
           -ประวัติอาจารยและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร        ๙๔ 
ภาคผนวก ง                                                                                                                
          -คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสันติศึกษา                           ๑๐๗ 
          -ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสันติศึกษา            ๑๑๐ 
 
 
 
 
  

 



หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสันติศึกษา 

หลักสูตรใหม พุทธศักราช  ๒๕๕๘ 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  บัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือหลักสูตร 
      ชื่อหลักสูตรภาษาไทย          : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา 
      ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ      : Doctor of Philosophy  Program in Peace Studies 

 

  ๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
      ชื่อเต็มภาษาไทย  : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สันติศึกษา) 

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

๓. จํานวนหนวยวิชาท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
    ๓.๑ หลักสูตรแบบ  ๑.๑  จํานวน  ๕๔   หนวยกิต 
    ๓.๒ หลักสูตรแบบ  ๒.๑  จํานวน  ๕๔   หนวยกิต 

  ๔. รูปแบบของหลักสูตร 
๔.๑ รูปแบบ 
      หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร ๓ ป   
๔.๒ ภาษาท่ีใช 
 ภาษาไทย  
๔.๓ การรับเขาศึกษา 
      รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตตางประเทศท่ีใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
๔.๔ ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
      เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
๔.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

          ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ สันติศึกษา 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๒ 

 

๕. สถานภาพของหลักสูตร 
    ๕.๑  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘  เปดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๒  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี ๙ /๒๕๕๘   
             เม่ือวันท่ี ๑๒ เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

๕.๓  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 
           เม่ือวันท่ี ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๕๒ ในปการศึกษา ๒๕๖๐ 

  ๗. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
      - อาจารยประจําสาขาวิชาสันติศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
      - ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการความขัดแยง เปนผูนําดานสันติภาพในชุมชน  สังคม และองคกร             
        ท้ังในกิจการคณะสงฆ องคกรภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและองคกรภาคประชาคม 
      - นักวิจัยทางดานสันติภาพและการจัดการความขัดแยง 
      - นักพัฒนาบริหารทรัพยากรมนุษย นักฝกอบรม นักสื่อสารองคกร  
      - นักเจรจาไกลเกลี่ย ผูประนีประนอม  
      - ท่ีปรึกษาท้ังองคกรภาครัฐและเอกชนท่ีตองการบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการผลิตองคความรูเพ่ือพัฒนา 
       การบริหารและการวิจัยเพ่ือสรางขอเสนอเชิงนโยบาย 

๘. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ      
หลักสูตร 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปท่ี

สําเร็จ 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรจุ ิ
ID๓๑๐๐๑๐๐๓๕๕๙๗๑ 

- พธ.บ. (ครุศาสตร) 
 
- อ.ม. (บาลีสันสกฤต) 
- Ph.D. (Buddhist Philosophy) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Magadh University, India 

๒๕๒๑ 
 

๒๕๓๒ 
๒๕๔๐ 

อาจารย ดร.นพ.บรรพต ตนธีรวงศ 
ID๓๒๔๐๖๐๐๐๖๐๙๖๑ 

- พ.บ. (แพทยศาสตร)  
- ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)  
- Ph.D. (Buddhist Studies) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย 

๒๕๒๘ 
๒๕๓๒ 
๒๕๕๔ 

อาจารย ดร.พูนสุข  มาศรังสรรค  
ID ๓๑๐๐๙๐๕๐๕๔๖๖๔ 

- นศ.บ. (การประชาสมัพันธ   
  และโฆษณา) 
- M.S. (Home Economics :    
  Food & Nutrition    
  Management) 
- พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
Central State University, 
Oklahoma, U.S.A. 
 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย 

๒๕๒๔ 
 

๒๕๒๖ 
 

 
๒๕๕๔ 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๓ 

 

 

  ๙. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
    สถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอน ใชอาคารเรียนรวมซ่ึงเปนท่ีทําการของสาขาวิชาสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑๐. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

       ๑๐.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
                 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสถานการณโลกทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ             

จนเกิดชองวางทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ําในสังคม ท้ังในระดับภาคเศรษฐกิจและภาคครัวเรือน                    
อันกอใหเกิดความขัดแยงเชิงโครงสรางของสังคม  ทิศทางการกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยจึงกําหนดนโยบายเพ่ือลดชองวางทางเศรษฐกิจและสังคม แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการพัฒนานวัตกรรมทางดานสันติภาพเพ่ือการจัดการความขัดแยงท่ีสามารถสอดรับกับความตองการ
ขององคกรภาครัฐและเอกชนท่ีจะตองขับเคลื่อนสังคมในกระแสเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีทักษะทางดานการจัดการความขัดแยงและการสรางสันติสุข ท่ีสามารถผสานความรู
ทางพุทธศาสตรอันเปนการพัฒนาสันติภาพภายในมาบูรณาการกับเครื่องมือจัดการความขัดแยงตามหลัก
สันติวิธี และการพัฒนาภาวะผูนําท่ีมีความรูและทักษะในการนําองคความรูไปรวมประสานหาแนวทาง
จัดการแกไขความขัดแยงและประสานสังคมใหเกิดสันติสุข ลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและเปน
ผูนําการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศใหมีความเขมแข็งและสรางภูมิคุมกันจากกระแสบริโภคนิยม และสามารถกาวทันโลกยุค            
โลกาภิวัตนพัฒนาเศรษฐกิจไทยตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง สังคมจึงมีความจําเปนและตองการนักวิศวกร
สันติภาพท่ีมีความรูความสามารถ เขาใจถึงแกนแทของการจัดการความขัดแยง และแนวทางการสราง
สันติภาพเ พ่ือมาทําหนา ท่ี ในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตั้ งแตระดับชุมชน  สังคม                    
จนถึงระดับประเทศตอไป 

      ๑๐.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
                ความทาทายท่ีมีตอสถานการณของประเทศไทยนอกจากตองเตรียมความพรอมในการเปด

ประตูสูประชาคมอาเซียนซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบท้ังในเชิงสรางสรรคและในแงของปญหาการอยู
รวมกันของประเทศสมาชิกท่ีมีความแตกตางทางชาติพันธุ วัฒนธรรมและภาษา ทําใหสังคมไทยตอง
เตรียมพรอมในการรับมือกับปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ในขณะท่ีสถานการณความขัดแยงในประเทศอันมา
จากความเชื่อทางการเมืองท่ีตางข้ัวกันจนนําพาสังคมไทยไปสูสถานการณความขัดแยงท่ีผานมา ประกอบ
กับปญหาการหลอมรวมวัฒนธรรมตะวันตก ทําใหภูมิปญญาวิถีการดําเนินชีวิตแบบไทยเริ่มเลือนหายไป 
ปญหาเชิงโครงสรางนโยบายของภาครัฐท่ีขาดความเชื่อม่ันจากประชาชน สะทอนใหเห็นวาสังคมไทยอยู
ในภาวะขาดภูมิคุมกันทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง และสงผลใหปญหาความรุนแรงในสังคมเพ่ิมมาก
ข้ึน เชน ปญหาการใชความรุนแรงในสังคม ปญหาเยาวชนติดยาเสพติด ปญหาความรุนแรงในครอบครัว 
ตลอดจนไปถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ปญหาดานการบริหารจัดการท่ี
เกิดจากการใชกฎหมายอยางไมเปนธรรม ปญหาการขาดธรรมาภิบาลในองคกร แนวทางในการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย คือ การเดินหนาขององคกรในภาคตางๆ ของภาครัฐและเอกชน เพ่ือ



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๔ 

 

กํากับดูแลใหองคกรหรือสถาบันตางๆ ดําเนินการใหเปนไปเพ่ือแกไข ปองกันปญหาความขัดแยง และการ
สงเสริมพัฒนาท้ังมิติสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข ดวยเหตุปจจัยนี้ทําให
เห็นวาสังคมไทยมีความตองการนักวิศวกรสันติภาพท่ีมีความเชี่ยวชาญในการประยุกตความรูทางทฤษฎ ี            
การศึกษาวิจัย และองคความรูใหมเก่ียวกับดานสันติภาพท่ีมีพ้ืนฐานองคความรูทางพระพุทธศาสนา           
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติจริง และการแกไขปญหาความขัดแยงทางสังคมและวัฒนธรรมดังกลาว 

๑๑. ผลกระทบจากขอ ๑๐ 

      ๑๑.๑ การพัฒนาหลักสูตร  
               บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน              

ในการผลิตวิศวกรสันติภาพ ซ่ึงเปนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและศักยภาพในงานดานสันติภาพ               
มีองคความรูและประสบการณในลักษณะท่ีเปนผูรูจริงและปฏิบัติได กระตุนใหเกิดการใชความรูทางดาน
สันติภาพในการสรางความเปนเลิศทางวิชาการ ท่ีผานมาโครงการหลักสูตรสันติศึกษาประสบความสําเร็จ
ในการผลิตวิศวกรสันติภาพในระดับปริญญาโทและมีผูใหความสนใจมาศึกษาอยางตอเนื่อง ทําใหหลักสูตร
สันติศึกษา ภายใตการดูแลควบคุมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย              
ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนายกระดับการผลิตวิศวกรดานสันติภาพท่ีมีความเชี่ยวชาญ ชํานาญการ 
สามารถสรางสรรคงานสันติภาพท้ังในดานวิชาการและผลักดันโครงการสันติภาพไดอยางเปนรูปธรรม     
โดยเนนการศึกษาโครงการวิจัยท่ีลงพ้ืนท่ีปฏิบัติไดจริงประกอบกับปจจุบันทางโครงการสันติศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีความพรอมท้ังทางดานคณาจารย ครุภัณฑ
สํานักงาน ครุภัณฑประกอบการจัดการเรียนการสอน ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในสาขาวิชาสันติศึกษา           
ท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ทางสาขาวิชา
สันติศึกษา จึงมีความประสงคจะเปดการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา              
เพ่ือเปนการเปดกวางใหมีการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน มีความเชี่ยวชาญทางดานการสรางสันติภาพท่ี
ผสมผสานแนวคิดทางดานพุทธศาสนา  โดยมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจในศาสตรดานดังกลาวใน
เชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมใหนําไปสูวิธีการดําเนินการท่ีเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงเปนทางเลือก
หนึ่งในการพัฒนากําลังคนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความขัดแยงและสราง
สันติภาพของประเทศชาติสืบตอไป 

      ๑๑.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
                ดวยนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการ

กับศาสตรสมัยใหม เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม พรอมๆ ไปกับการพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
โดยเฉพาะในศาสตรท่ีเปนพุทธศาสตรเชิงประยุกต จากแนวคิดดังกลาวจึงจําเปนจะตองมีหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรท่ีเขาถึงแกนแทในดานสันติภาพ เพ่ือทําหนาท่ีผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการท่ีถอดองคความรู
ทางพุทธศาสนาผสมผสานกับศาสตรทางดานการสรางสันติภาพท่ีประกอบดวยรูความสามารถและ
คุณสมบัติท่ีสําคัญ อันไดแก ทักษะภาวะผูนํา การใชการเจรจา การสื่อสาร การไกลเกลี่ย การทํางานเปน
หมูคณะ การแกไขปญหาความขัดแยงและสรางความปรองดองในสังคม มีวิสัยทัศนในการเฝาระวัง            
ความเสี่ยง การออกแบบและการสรางสรรค มีความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและตอสังคมในการสรางสันติ



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๕ 

 

สุขรวมกัน รวมไปถึงจริยธรรมผูนําตนแบบดานสันติภาพ ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน โครงการ            
สันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมกับสํานักงานศาลยุติธรรม และ
สถาบันพระปกเกลาจึงเล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการเปดสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสันติศึกษา    

๑๒. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนในสถาบัน 

          ๑๒.๑ มีการเชิญอาจารยจากคณะพุทธศาสตร หรือจากบัณฑิตวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิ                    
จากภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังผูทรงคุณวุฒิสํานักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกลา ตลอดจน
คณาจารยหลักสูตรมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเปดสอนวิชาสันติศึกษาและท่ีเก่ียวของ มาเปน
ผูสอนหรือผูรวมสอนในบางรายวิชาท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา รวมท้ังสื่อประกอบการเรียนการสอน 
รวมกันกับหลักสูตรเหลานี้ดวย 

          ๑๒.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร 
                  ๑๒.๒.๑ แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับภาควิชา  

อาจารยผูสอน และนิสิต ในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
การดําเนินการ 

                  ๑๒.๒.๒ มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติ
ศึกษาควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๖ 

 
หมวดท่ี ๒  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

       ๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 
              หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มีความมุงหมายท่ีจะบูรณาการสันติภาพ   

ท้ังภายในและภายนอก โดยเริ่มตนพัฒนาผูเรียนใหสามารถ เรียนรู เขาใจ เขาถึงและพัฒนาองคความรู
ดานสันติภาพและสันติวิธี บนฐานของอุดมการณแหงการมีสติ ขันติและสันติ เขาถึงความเปนผูรู ตื่น เบิก
บาน อันเปนพ้ืนฐานของการฝกฝนพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา  ทําใหผูเรียนสามารถเปนวิศวกร
สันติภาพท่ีมีความเชี่ยวชาญในการสรางสรรคเครื่องมือจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี เปนบุคคลท่ีมี
พฤติกรรมดีงามเปนตนแบบใหสังคม มีจิตวิญญาณท่ีเสียสละพรอมสรางประโยชนใหกับผูอ่ืน สามารถรวม
ประสานมนุษยและสังคมใหอุดมดวยสันติสุข สมดังพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผูทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเปน
สถานท่ีศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชีพชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถท่ัวไป และปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยท่ีวา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” 

       ๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร 
              ๑.๒.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงในศาสตรสันติศึกษา

ท้ังดานทฤษฎีและการปฏิบัติสามารถสรางสันติภาวะใหกับตนเอง และมีภาวะผูนําในการสรางสันติภาพใน
ชุมชน สังคมและประเทศ 

             ๑.๒.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตใหมีความสามารถเชิงปฏิบัติการในการนําองคความรูจาก
งานวิจัยดานสันติภาพไปสรางเครื่องมือในการแกไขและปองกันความขัดแยงในระดับบุคคล ชุมชน สังคม
และประเทศ 

             ๑.๒.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ใหมีความคิดสรางสรรคในการพัฒนากระบวนการสราง
สันติภาพผานวิถีชีวิตความเชื่อมิติศาสนา วัฒนธรรม  ความเปนชาติพันธุ เพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข
ในสังคมไทยและประชาคมอาเซียน 

  ๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 
 

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

๑) ทบทวนหลักสูตร การเรียน
การสอน รวมท้ังการศึกษาเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหา
หลักสูตรท่ีใกลเคียงท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ  

๑) ความพึงพอใจของหนวยงาน
ตอคุณภาพของดุษฎีบัณฑิต และ
ประสิทธิภาพของดุษฎีบัณฑิตใน
การสรางสันติภาพและสันติสุข
ใหสังคม และการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ  
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
๒) ติดตามการเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่องในดานสังคมอาจมี
ผลกระทบตอหลักสูตร และ
เกณฑมาตรฐานการศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  

๒) จัดสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน และการประกัน
คุณภาพหลักสูตรกลยุทธ  

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

๓) การติดตามผลการนําหลัก 
สูตรไปใช  

๓) การประเมินผลหลักสูตร และ
สรางชองทางในการรับฟงความ
คิดเห็นจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ  

๓) ดําเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะๆ 
ทุก ๕ ป  

๔) พัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนใหบัณฑิต
มีอัตลักษณ เกงงาน เกงคน เกง
คิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิต
ปญหา เปนท่ีตองการของแหลง
จางงาน  

๔) ประเมินหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องตามวาระปรับปรุงของ
หลักสูตรโดยอางอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.  

๔) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรเอกสารหลักสูตร ฉบับ
ท่ีปรับปรุงผลการทํางานเปนท่ี
พึงพอใจ  
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หมวดท่ี ๓  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร 

   ๑. ระบบการจัดการศึกษา 

       ๑.๑ ระบบการศึกษา 
               ๑.๑.๑ จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษาออกเปน ๒ ภาค

การศึกษาปกติ  แตละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และจัดการศึกษาภาคฤดูรอนได
อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห โดยกําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอนตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๘ และขอบังคับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย 

              ๑.๑.๒ นิสิตตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติใน ๓ หมวดวิชา ตอไปนี้  
                        ๑) หมวดวิชาวาดวยทฤษฎ ี
                        ๒) หมวดวิชาวาดวยการวิจัย 
                        ๓) หมวดวิชาวาดวยการประยุกต 

               ๑.๑.๓ นิสิตตองสอบผานภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาตางประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษา
บาลี,ภาษาสันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุน, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวตางประเทศท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเปน
ภาษาตางประเทศ 

              ๑.๑.๔ นิสิตแบบ ๑.๑  มีสิทธิ์เสนอโครงรางวิทยานิพนธเม่ือไดข้ึนทะเบียนนิสิตและสอบผาน           
การวัดคุณสมบัติเรียบรอยแลว  สําหรับนิสิตแบบ  ๒.๑  ท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๑ ภาค
การศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต และสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติเรียบรอย
แลวจึงจะมีสิทธิเสนอโครงรางวิทยานิพนธ เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ 

                ๑.๑.๕ ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืนๆ ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ข) มาใช
โดยอนุโลม 

   ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ข้ึนอยูกับคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
              อาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาคการศึกษา โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต

ใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ โดยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ 
(ภาคผนวก ข) 

     ๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
               ๑.๓.๑ รายวิชาท่ีกําหนดใหนิสิตฟงการบรรยายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลาอีก             

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

และ เม่ือรวมเวลาศึกษานอกเวลาแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา 
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ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
          ๑.๓.๓ รายละเอียดอ่ืนๆ ใดท่ีเก่ียวกับระยะเวลาการศึกษา ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใชโดยอนุโลม 

  ๒. การดําเนินการหลักสูตร 

   ๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
              ใหมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาค

การศึกษาปกต ิโดยแบงเปนภาคการศึกษา  ดังนี้ 
      ภาคการศึกษาท่ี   ๑   เดือน  มิถุนายน – กันยายน 
      ภาคการศึกษาท่ี   ๒   เดือน  ตุลาคม – มกราคม 
      ภาคฤดูรอน             เดือน  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 

      ๒.๒ การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา  
             ๒.๒.๑ แบบศึกษาเต็มเวลา 

      ๒.๓ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
              ๒.๓.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา  จากสถาบันการศึกษาท้ังภายใน            

และตางประเทศ ท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

              ๒.๓.๒ ไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไมตํ่ากวา ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แตมยกเวน            
ผูมีประสบการณทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับแตสําเร็จการศึกษาหรือมีผลงานทาง
วิชาการท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ   

              ๒.๓.๓ มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
              ๒.๓.๔ เปนผูมีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา 
              ๒.๓.๕ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรใหมีสิทธิเขาศึกษาได  
              ๒.๓.๖ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง                

กรณราชวิทยาลัย 

      ๒.๔ วิธีคัดเลือกผูเขาศึกษา 
              บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสันติศึกษาจะดําเนินการคัดเลือกผูเขาศึกษา โดยพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑           
ในแตละปการศึกษา โดยมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติโดยสังเขป ดังตอไปนี้ 

             ๑) ผูสมัครตองเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธท่ีมีความเปนไปได มีรายละเอียด เนื้อหา
ครอบคลุมประเด็น ดังตอไปนี ้
              ๑.๑ ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ 
               ๑.๒ รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท่ีตอบรับแลว 
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                 ๑.๓ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  ๑.๔ วัตถุประสงคของการวิจัย 
                 ๑.๕ ขอบเขตการวิจัย                  ๑.๖ ปญหาท่ีตองการทราบ (ถามี) 
                 ๑.๗ สมมติฐานการวิจัย (ถามี)                  ๑.๘ นิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย 
                 ๑.๙ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ       ๑.๑๐ วิธีดําเนินการวิจัย 
                 ๑.๑๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย                  ๑.๑๒ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
                 ๑.๑๓ โครงสรางวิทยานิพนธ (สารบัญชั่วคราว)    ๑.๑๔ บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
                 ๑.๑๕ ประวัติผูวิจัย 

             ๒) ผูสมัครตองผานการสอบขอเขียนเพ่ือวัดความรูในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยหรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษากําหนด และการสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษท่ี
ดําเนินการโดยสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูสมัครตองสอบผานการวัด
ความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีกําหนดไวดังนี ้

   ๑. ทักษะดานการฟง (Listening)   ๑๐๐  คะแนน 
   ๒. ทักษะดานการพูด (Speaking)   ๑๐๐  คะแนน 
   ๓. ทักษะดานการอาน (Reading)   ๑๐๐  คะแนน 
   ๔. ทักษะดานการเขียน (Writing)   ๑๐๐  คะแนน 
    รวม    ๔๐๐   คะแนน 
  ผูสมัครที่ไดผลการสอบเกินรอยละ ๖๐ จากคะแนนเต็ม ถือวาผานการสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ 

             ๓) ผูสมัครตองผานการสอบสัมภาษณในเนื้อหาโครงรางวิทยานิพนธตามขอ ๑ มีความรูและความ 
สามารถดานอ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสันติศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 

             ๔) ผูสอบเขาไดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ตองเขารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 ๒.๕ ปญหาของนิสิตแรกเขา และ ๒.๖ กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิต 

ปญหาของนิสิตแรกเขา กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา 

ความรูพ้ืนฐานในสาขาวิชาไมเพียงพอ จัดรายวิชาบังคับและเอกแบบไมนับหนวยกิต 

ทักษะดานการบูรณาการงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ดานสันติศึกษา 

จัดรายวิชาเลือกในดานท่ีเ ก่ียวของตามความ
สนใจและความถนัดของนิสิตเพ่ือเปนพ้ืนฐานใน
การวิจัยเพ่ิมเติมตามความสนใจและความเห็น
ของอาจารยท่ีปรึกษา รวมท้ังเปนผูชวยวิจัยของ
อาจารยในการทําโครงการวิจัยตางๆ 

ปญหาการปรับตัวสําหรับการเรียนในระดับท่ี
สูงข้ึน เชน การสืบคนขอมูล การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จัดกิจกรรมเสริมความรูเก่ียวกับการสืบคนขอมูล
และการพัฒนาทักษะดานการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

เสริมความรูภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิชาการและ
สนับสนุนการเขารวมสัมมนาวิชาการในเวทีสากล 

     * ท้ังน้ีใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนหลัก 
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     ๒.๗ แผนการรับนิสิตและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ป 

ระดับช้ันป ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ช้ันปท่ี ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ช้ันปท่ี ๒ - ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ช้ันปท่ี ๓ - - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

รวมจํานวนนิสิต ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา  - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
 

     ๒.๘ งบประมาณตามแผน 
            ๒.๘.๑ งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท) 

         ๒.๘.๒ งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 

รายการรายจาย 
ประมาณรายรับในปงบประมาณ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑. หมวดคาตอบแทน ๑,๗๗๐,๐๐๐ ๒,๗๗๐,๐๐๐ ๓,๘๓๒,๐๐๐ ๓,๘๓๒,๐๐๐ ๓,๘๓๒,๐๐๐ 

    ๑.๑ คาตอบแทน 
อาจารยพิเศษ นักวิชาการ 

๙๖๐,๐๐๐ ๑,๙๖๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

    ๑.๒ เจาหนาท่ี
ปฏิบัติการ 

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๔๓๒,๐๐๐ ๔๓๒,๐๐๐ ๔๓๒,๐๐๐ 

๒. คาวัสดุละครภุัณฑ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ 

    ๒.๑ วัสดสุํานักงาน ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ 

    ๒.๒ บํารุงอุปกรณ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ 

    ๒.๓ คอมพิวเตอร  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ 

    ๒.๔ เบ็ดเตลด็  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 

 
 

รายรับ 
ประมาณรายรับในปงบประมาณ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

คาธรรมเนียมการศึกษา ๖๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ 
คาลงทะเบียน  ๓,๐๐,๐๐๐  ๔,๖๕๐,๐๐๐  ๖,๑๕๐๐๐๐, ๖,๑๕๐๐๐๐, ๖,๑๕๐๐๐๐, 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวม ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๕,๘๕๐,๐๐๐ ๗,๙๕๐,๐๐๐ ๗,๙๕๐,๐๐๐ ๗,๙๕๐,๐๐๐ 
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* มีพนักงานสายสนับสนุนประจําหลักสูตร ๒ คน 

รายการรายจาย 
ประมาณรายรับในปงบประมาณ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๓. คาหนังสือ/ตํารา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๔. คาตีพิมพหนังสือ/
ตํารา/วารสาร 

๑๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

๕. คาศึกษาดูงาน ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 

๖. คาพัฒนาอาจารย ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

๗. คาประชาสัมพันธ
หลักสตูร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

๘. คาสนับสนุนงานวิจัย - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

๙. คาสิ่งปลูกสราง บํารุง
สถานท่ี 

๕๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณรายจาย ๓,๔๙๐,๐๐๐ ๕,๕๙๐,๐๐๐ ๗,๓๕๒,๐๐๐ ๗,๔๗๒,๐๐๐ ๗,๔๗๒,๐๐๐ 

      ๒.๙ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
             -ใชรปูแบบการศึกษาแบบชั้นเรียน   

      ๒.๑๐ การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบัน 
             -ไมมี 

  ๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

       ๓.๑ หลักสูตร 
               ๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต 
                      ๑) แบบ  ๑.๑  ทําวิทยานิพนธ จํานวน ๕๔ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร 
                      ๒) แบบ  ๒.๑  ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธจํานวน ๕๔ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร 
               ๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร แบงเปน ๒ แบบ คือ  
                      ๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ             

ท่ีกอใหเกิดความรูใหม ทําวิทยานิพนธจํานวน ๕๔ หนวยกิต และศึกษารายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตจํานวน ๗ 
รายวิชา โดยท้ังนี้ทางหลักสูตรอาจใหศึกษารายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมโดยไมนับ
หนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

                      ๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมี
คุณภาพสูงและกอให เ กิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเ พ่ิมเติม                    
ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต ศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต โดยท้ังนี้ทาง
หลักสูตรอาจใหศึกษารายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมโดยไมนับหนวยกิต แตตองมี
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ตามโครงสรางหลักสูตรดังนี ้
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หมายเหตุ : รายวิชาใน ( ) นิสิตตองเรียนโดยไมนับหนวยกิต  
 

             ๓.๑.๓ รายวิชาสําหรับหลักสูตรแบบ  ๑.๑     
                   ๑) หมวดวิชาบังคับ : (ไมนับหนวยกิต) จํานวน  ๕ รายวิชา  เปนวิชาพ้ืนฐานท่ีนิสิต
ระดับดุษฎีบัณฑิตจะตองศึกษาโดยไมนับหนวยกิต ดังนี้ 
 ๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับสันติศึกษา   (๓) (๓-๐-๖)         
                (Concepts and Theories on Peace Studies) 
 ๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ    (๓) (๓-๐-๖)               
                 (Leadership and Skills in Peace-Building) 
 ๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                                                                              (๓) (๓-๐-๖)               
                 (Buddhist Peaceful Means)  
 ๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิจัยชั้นสูงวาดวยสันติภาพ                                                   (๓) (๒-๒-๕)                 
                 (Advanced Research Methodology on Peace) 
 ๘๐๐ ๓๐๖  วิปสนากรรมฐาน                                                                        (๓) (๒-๕-๒) 
                 (Insight Meditation) 

                   ๒) หมวดวิชาเอก(ไมนับหนวยกิต): จํานวน ๒ รายวิชา  
 ๘๑๑ ๒๐๘  กระบวนการสรางความปรองดองโดยพุทธสันติวิธ ี   (๓) (๒-๕-๒)              
                 (Reconciliation by Buddhist Peaceful Means)  
 ๘๑๑ ๓๐๙  ปฏิบัติการสรางความปรองดองโดยพุทธสันติวิธ ี   (๓) (๐-๙-๐) 
                 (Reconciliation Practice by Buddhist Peaceful Means) 

                ๓) วิทยานิพนธ 
 ๘๐๐ ๑๐๐  วิทยานิพนธ                                                                        ๕๔  (๐-๑๖๒-๐)                   
                 (Dissertation) 
 
 
 

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต แบบ  ๑.๑ จํานวนหนวยกิต แบบ  ๒.๑ 

๑.หมวดวิชาบังคับ 
      ๑.๑ นับหนวยกิต 

๑.๒ ไมนับหนวยกิต 

 
- 

(๑๕) 

 
๖ 

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

รวมท้ังส้ิน    ๕๔ ๕๔ 
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๓.๑.๔ รายวิชาสําหรับหลักสูตรแบบ  ๒.๑     
         ๑) หมวดวิชาบังคับ จํานวน ๗ รายวิชา ซ่ึงเปนวิชาพ้ืนฐานท่ีนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต

จะตอง   ศึกษาโดยกําหนดใหเปนวิชานับหนวยกิต จํานวน ๖ หนวยกิต และศึกษาวิชาอ่ืนๆ ท่ีไมนับหนวย
กิตอีกจํานวน ๑๕ หนวยกิต ประกอบดวย 

             ๑.๑) วิชาบังคับแบบนับหนวยกิต                               จํานวน ๖ หนวยกิต 
 ๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับสันติศึกษา   ๓ (๓-๐-๖)   
                 (Concepts and Theories on Peace Studies) 
 ๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ    ๓ (๓-๐-๖) 
                 (Leadership and Skills in Peace-Building) 

                      ๑.๒) วิชาบังคับแบบไมนับหนวยกิต                           จํานวน ๑๕  หนวยกิต 
๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธ ี                                                                           (๓) (๓-๐-๖) 

                 (Buddhist Peaceful Means)   
 ๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิจัยชั้นสูงวาดวยสันติภาพ                                                  (๓) (๒-๒-๕)    
                 (Advanced Research Methodology on Peace) 
 ๘๑๑ ๓๐๕  พุทธจริยศาสตรเพ่ือสันติภาพ                                                        (๓) (๓-๐-๖)                   
                 (Buddhist Ethics for Peace) 
 ๘๐๐ ๓๐๖  วิปสสนากรรมฐาน  (๓) (๒-๕-๒)                
                 (Insight Meditation) 
 ๘๑๑ ๒๐๗  มหาลัยวิทยาลัยสงฆกับการเสริมสรางสังคมสันติสุข  (๓) (๓-๐-๖) 
                 (Buddhist University to the Strengthening Peace Society)  

     ๒) หมวดวิชาเอก                                                           จํานวน ๖ หนวยกิต                                                                             
 ๘๑๑ ๒๐๘  กระบวนการสรางความปรองดองโดยพุทธสันติวิธ ี    ๓ (๒-๕-๒) 

            (Reconciliation by Buddhist Peaceful Means)  
 ๘๑๑ ๓๐๙  ปฏิบัติการสรางความปรองดองโดยพุทธสันติวิธ ี    ๓ (๐-๙-๐)      
                 (Reconciliation Practice by Buddhist Peaceful Means) 

      ๓) หมวดวิชาเลือก : นิสิตตองเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้           จํานวน ๖ หนวยกิต                                                         
 ๘๑๑ ๔๑๐  สันติภาวนาเสวนา     ๓ (๒-๕-๒)     
                 (Insight Dialogue Meditation ) 
 ๘๑๑ ๔๑๑  สัมมนาสันติภาพกับความยุติธรรมทางสังคม    ๓ (๓-๐-๖)                   
                 (Seminar on Peace and Social Justice) 
 ๘๑๑ ๔๑๒  กระบวนการไกลเกลี่ยคนกลางเชิงพุทธบูรณาการ                                   ๓ (๓-๐-๖)                  
                 (Process of Mediation  in the Integrated Buddhist Perspective)  
 ๘๑๑ ๔๑๓  สัมมนาสันติภาพกับสิทธิมนุษยชน    ๓ (๓-๐-๖) 
                 (Seminar on Peace and Human Rights) 
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 ๘๑๑ ๔๑๔  พหุวัฒนธรรม    ๓ (๓-๐-๖) 
                (Multiculturalism) 
 ๘๑๑ ๔๑๕  การมีสวนรวมกับการสรางความปรองดอง    ๓ (๒-๕-๒) 
                (Participation and Reconciliation)  

      ๔) วิทยานิพนธ                                                              
 ๘๐๐ ๒๐๐  วิทยานิพนธ                                                                        ๓๖  (๐-๑๐๘-๐)  
                 (Dissertation) 

         ความอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหนวยกิตประจําวิชา 
           ๑. รหัสประจําวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  ประกอบดวยเลข 
๖ หลัก มีความหมาย ดังนี้ 

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

           ๒. หนวยกิตประจําวิชา หมายถึง ตัวเลขซ่ึงแสดงจํานวนหนวยกิตและปริมาณการเรียนการสอน
ของรายวิชานั้นๆ เชน ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หนวยกิต ประกอบดวยบรรยาย ๒ ชั่วโมง/ตอสัปดาห          
การปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/ตอสัปดาห และการศึกษาดวยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห 

 

           ๓.๑.๕ แผนการศึกษา 
  ๓.๑.๕.๑ แผนการศึกษาแบบ ๑.๑ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับสันติศึกษา 
๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี 
๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิจัยช้ันสูงวาดวยสันตภิาพ 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 

 
(๓) 
(๓) 
(๓) 

 
๓ 
๓ 
๒ 

 
๐ 
๐ 
๒ 

 
๖ 
๖ 
๕ 

 รวมนับหนวยกิต -    

 รวมไมนับหนวยกิต (๙)    

 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๑๖ 

 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๒ วิชาบังคับ 
๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันตภิาพ 
๘๐๐ ๓๐๖  วิปสสนากรรมฐาน 
วิชาเอก 
๘๑๑ ๒๐๘ กระบวนการสรางความปรองดองโดย
พุทธสันติวิธี  
วิชาเลือก 
- 
วิทยานิพนธ 
๘๐๐ ๑๐๐ วิทยานิพนธ 

 
(๓) 
(๓) 

 
    (๓) 

 
 
- 
 

๖ 

 
๓ 
๒ 
 

๒ 
 
 
 
 

๐ 

 
๐ 
๕ 
 
๕ 
 
 
 
 

๑๘ 

 
๖ 
๒ 
 
๒ 
 
 
 
 
๐ 

 รวมนับหนวยกิต ๖    

 รวมไมนับหนวยกิต (๙)    

 
ภาคการศึกษาท่ี ๓ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๓ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
๘๑๑ ๓๐๙ ปฏิบัติการสรางความปรองดองโดยพุทธ             
สันติวิธี 
วิชาเลือก 
- 
วิทยานิพนธ 
๘๐๐ ๑๐๐ วิทยานิพนธ 

 
- 
 

(๓) 
 
 
- 
 

๑๒ 

 
 
 

๐ 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
๙ 
 
 
 
 

๓๖ 

 
 
 
๐ 
 
 
 
 
๐ 

 รวมนับหนวยกิต ๑๒    

 รวมไมนับหนวยกิต (๓)    

 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๑๗ 

 

ภาคการศึกษาท่ี ๔ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๔ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
วิทยานิพนธ 
๘๐๐ ๑๐๐ วิทยานิพนธ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
๐ 

 รวมนับหนวยกิต ๑๒    

 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี ๕ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๕ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
วิทยานิพนธ 
๘๐๐ ๑๐๐ วิทยานิพนธ  

 
- 

 
- 
  
- 

  
๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
๐ 

 รวมนับหนวยกิต ๑๒    

 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๑๘ 

 

 
ภาคการศึกษาท่ี ๖ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๖ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
วิทยานิพนธ 
๘๐๐ ๑๐๐ วิทยานิพนธ  

 
- 

 
- 
  
- 

  
๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
๐ 

 รวมนับหนวยกิต ๑๒    

 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
 
 
                   ๓.๑.๕.๒ แผนการศึกษาแบบ ๒.๑ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติศึกษา 
๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี 
๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิจัยช้ันสูงวาดวยสันตภิาพ 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 

 
๓ 

(๓) 
(๓) 

 
- 
 
- 

 
๓ 
๓ 
๒ 

 
๐ 
๐ 
๒ 

 
๖ 
๖ 
๕ 

 รวมนับหนวยกิต ๓    

 รวมไมนับหนวยกิต (๖)    

 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๑๙ 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา แบบ ๒.๑ 

หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๒ วิชาบังคับ 
๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันตภิาพ 
๘๑๑ ๒๐๗  มหาวิทยาลัยสงฆกับการเสริมสราง
สังคมสันติสุข 
๘๐๐ ๓๐๖  วิปสสนากรรมฐาน 
 
วิชาเอก 
๘๑๑ ๒๐๘  กระบวนการสรางความปรองดองโดย
พุทธสันติวิธี 
วิชาเลือก 
- 

 
๓ 

(๓) 
 

(๓) 
 
 

๓ 
 
 
- 

 
๓ 
๓ 
 

๒ 
 
 

๒ 

 
๐ 
๐ 
 
๕ 
 
 
๕ 

 
๖ 
๖ 
 
๒ 
 
 
๒ 
 

 รวมนับหนวยกิต ๖    

 รวมไมนับหนวยกิต (๖)    

 

ภาคการศึกษาท่ี ๓ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๓ วิชาบังคับ 
๘๑๑ ๓๐๕ พุทธจริยศาสตรเพ่ือสนัติภาพ 
วิชาเอก 
๘๑๑ ๓๐๙ ปฏิบัติการสรางความปรองดองโดยพุทธ             
สันติวิธี 
วิชาเลือก 
- 
วิทยานิพนธ 
๘๐๐ ๒๐๐ วิทยานิพนธ 

 
(๓) 

 
๓ 
 
 
- 
 

๖ 

 
๓ 
 

๐ 
 
 
 
 

๐ 

 
๐ 
 
๙ 
 
 
 
 

๑๘ 

 
๖ 
 
๐ 
 
 
 
 
๐ 

 รวมนับหนวยกิต ๙    

 รวมไมนับหนวยกิต (๓)    

 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๒๐ 

 

ภาคการศึกษาท่ี ๔ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๔ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา 
- เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา 
วิทยานิพนธ 
๘๐๐ ๒๐๐ วิทยานิพนธ 

 
- 
 
- 
 

๓ 
๓ 
 

     ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 

 รวมนับหนวยกิต ๑๒    

 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี ๕ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา แบบ ๒.๑ 

หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๕ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
วิทยานิพนธ 
๘๐๐ ๒๐๐ วิทยานิพนธ  

 
- 

 
- 
  
- 

  
๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
๐ 

 รวมนับหนวยกิต ๑๒    

 รวมไมนับหนวยกิต -    

 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๒๑ 

 

ภาคการศึกษาท่ี ๖ 

ภาค
การศึกษา 

รหัส/รายวิชา แบบ ๒.๑ 

หนวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง 

๖ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
วิทยานิพนธ 
๘๐๐ ๒๐๐ วิทยานิพนธ  

 
- 

 
- 
  
- 

  
๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
๐ 

 รวมนับหนวยกิต ๑๒    

 รวมไมนับหนวยกิต -    

             
           ๓.๑.๖  คําอธิบายรายวิชา (ดูจากภาคผนวก ก) 
 

 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๒๒ 

 

  ๓.๒  ช่ือ ตําแหนงและคุณวุฒิ 

         ๓.๒.๑. อาจารยประจําหลักสูตร 

 

 
   

ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จ 
การศึกษา 

ปท่ี
สําเร็จ 

รอง
ศาสตราจารย  

 

พระศรีคมัภรีญาณ (สมจินต 
สมฺมาปฺโญ), ดร. 
ID ๕๓๑๑๐๐๐๐๗๕๖๘๙ 

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

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
Banaras Hindu University, 
India 

๒๕๓๒ 
๒๕๓๒ 
 
๒๕๓๗ 

รอง
ศาสตราจารย 

พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส, 
ดร. 
ID ๓๓๓๐๗๐๐๔๙๖๗๒๘ 

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๒๕๔๑ 
 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๘ 

อาจารย พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ, 
ดร. 
ID ๓๔๗๐๘๐๐๒๙๑๕๐ 

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

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๒๕๔๔ 
๒๕๕๑ 
 
๒๕๕๖ 

อาจารย 
 

ดร.ขันทอง  วัฒนะประดิษฐ 
ID ๓๑๐๑๘๐๑๑๑๙๗๗๙ 

บธ.บ.(การโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ 
ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ) 
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๒๕๓๗ 
 
๒๕๕๑ 
 
๒๕๕๖ 

๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 
          -ไมมี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๒๓ 

 

  ๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ 

      ๕.๑ คําอธิบายโดยยอ 
            หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ 

              การทําวิจัยในสาขาวิชาสันติศึกษาท่ีมุงเนนดานการสรางสันติภาพ การสรางความปรองดองและ
ความสมานฉันทตลอดจนการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี โดยการศึกษาคนควา การแสวงหาความรู  
การประยุกต วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูใหมในรูปแบบการวิจัยอยางเปนระบบตามหลักวิชาการ
ความรูดานสันติวิธีบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนาและวิทยาการศาสตรสมัยใหม  ภายใตการ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการและอาจารยท่ีปรึกษา  ซ่ึงทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ
ของนิสิตแตละคนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบฯ และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยจนกวาจะแลวเสร็จ  
และตองมีการนําเสนอผลวิทยานิพนธ และตองสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ี
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน ท้ังนี้ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือเสนอตอท่ีประชุม
ทางวิชาการท่ีมีรายงานประชุมในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยาง
นอย ๒ เรื่อง 

      ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู 
             นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรูและสามารถคิดวิเคราะหปญหาเปนระบบและมีหลักการสามารถ

ประยุกตใชศาสตรท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดานการพัฒนางานสรางสันติภาพ ในสาขาวิชาตางๆ และ
ผลการเรียนรูท้ัง ๕ ดาน (ดังแสดงในหมวดท่ี ๔ ขอ ๒) มาใชในการทําวิทยานิพนธไดผลเปนท่ีนาพึงพอใจ 

      ๕.๓ ชวงเวลา 
             ๕.๓.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ เปนแบบแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยนิสิตตองทําวิทยานิพนธไมนอย

กวา ๕๔ หนวยกิต และอาจมีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ โดยไมนับหนวยกิต และมีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธได
ตอเม่ือทําวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ โดยใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติ นับจากวัน
ลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ 

              ๕.๓.๒ นิสิตแบบ ๒.๑ เปนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยและการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม โดยนิสิตตอง
ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และตองศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต และมีสิทธิ
ขอสอบวิทยานิพนธไดตอเม่ือศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดโดยไดคาระดับเฉลึ่ยสะสมในรายวิชาไมนอย
กวา ๓.๐๐ และทําวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ โดยใชเวลาศึกษาไมนอย ๘ เดือน นับจากวันลงทะเบียนทํา
วิทยานิพนธ 

      ๕.๔ จํานวนหนวยกิต 
             แบบ ๑.๑   จํานวน  ๕๔  หนวยกิต 
             แบบ ๒.๑   จํานวน  ๕๔  หนวยกิต 
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      ๕.๕ การเตรียมการ 
              ๕.๕.๑ จัดเตรียมคณาจารย  เจาหนาท่ี  หองเรียน  หองสมุดและอุปกรณการศึกษาใหพรอมในแต

ละปการศึกษาใหพรอมท่ีทํางาน 
              ๕.๕.๒ เตรียมคณาจารยผูใหคําปรึกษา  แนะนําแกนิสิต  และใหนิสิตจัดทําหัวขอและโครงราง 

วิทยานิพนธโดยความเห็นชอบของผูท่ีจะไดรับแตงตั้งเปนประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ   
              ๕.๕.๓ อาจารยจัดทําตารางการเรียนการสอนและตารางสําหรับใหคําปรึกษาแกนิสิตเปน

รายบุคคล 
              ๕.๕.๔ หลักสูตรกําหนดใหมีการจัดสัมมนาสําหรับนิสิต นิสิตเขารวมประชุมหรือสัมมนาดานสันติ

ศึกษา การจัดการความขัดแยง ท้ังในและตางประเทศ เก่ียวกับแนวโนม ทิศทาง และประเด็นสําคัญท่ี
เก่ียวของกับการทําวิจัยดานสันติศึกษา 

              ๕.๕.๕ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตองมีจํานวนไมนอยกวา ๒ ทาน แตไมเกิน ๓ ทาน 
              ๕.๕.๖ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอวิทยานิพนธ การจัดเตรียม              

โครงราง การสอบโครงราง กระบวนการศึกษาคนควา การจัดทํารายงานวิทยานิพนธ และการประเมินผล
กระบวนการทําวิทยานิพนธของผูเรียน 

      ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
              ๕.๖.๑ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยอาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 
๕ คน เปนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ท้ังนี้ใหมีกรรมการอยางนอย ๑ คนมาจากสาขาวิชาเดียวกัน
หรือเก่ียวของกัน ซ่ึงมิใชอาจารยท่ีปรึกษา และใหคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติบริหารการสอบให
เปนไปดวยความเรียบรอย  

              ๕.๖.๒ แบบ ๑ สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอ
ทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ี
สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตอง
เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับ
การตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ อยางนอย ๒ เรื่อง 
                   แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํา
กวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน
สุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกสถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
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               ๕.๖.๓ ในการสอบวิทยานิพนธ นิสิตตองสอบผานการสอบปากเปลา ข้ันสุดทายโดย
คณะกรรมการสอบในการตอบขอซักถามตางๆ เก่ียวกับวิทยานิพนธหรือเรื่องท่ีเก่ียวของ หลังจากสอบ
แลวใหคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะประเมินใหนิสิตออกจาก
หองสอบ 

                ๕.๖.๔ ใหมีการจดบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินผลวิทยานิพนธทุกครั้ง 
                ๕.๖.๕ ใหคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ โดยกําหนดเปน ๔ 

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

         ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธี
ปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดท่ี ๖ ขอท่ี ๑๔ (ภาคผนวก ข)  
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        หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

       ๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

๑.เปนผูนําดานสันติภาพท่ีมีสันติภาวะภายใน
และสามารถประสานสังคมใหมีสันติภาพ  เปน
ผูเชี่ยวชาญในการสรางสรรคเครื่องมือในการ
จัดการความขัดแยง และสรางความปรองดอง
สมาน ฉันท ใ ห สั ง คม  มี จิ ต วิญญาณและ
อุดมการณท่ีเสียสละอุทิศตนเพ่ือผู อ่ืนและมี
ภาวะตานทานความอคติในจิตใจ  

๒.มีทักษะดานการวิจัย และนําองคความรูจาก
งานวิจัยไปสูการประยุกตใชในระดับปฏิบัติการ
ตลอดจนสูภาคนโยบายดานการสรางสันติภาพ 
สามารถพัฒนางานดานสันติภาพดวยองค
ความรู ใหม ท่ี ไดจากงานวิจัยไดอยางเปน
รูปธรรมและมีความสรางสรรคสามารถนําไป
พัฒนาสังคมใหอุดมดวยสันติสุข 

 

๑.สอดแทรกความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมพรอมท้ัง
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาผานกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยมุงเนนใหเกิดภาวะผูนําและจิตวิญญาณท่ี
เสียสละ มีความรับผิดชอบตอสังคม พรอมท่ีจะพัฒนา
สันติภายในตนและสงเสริมสังคมใหมีสันติสุขอันเปน
อุดมการณของนักวิศวกรสันติภาพ 

๒.พัฒนาและสงเสริมใหนิสิตมีความรูความเขาใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเองและสังคม
ใหเขาถึงสันติภาพและสันติสุข ดวยกระบวนการ
เครื่องมือความรูด านสันติวิธีและพุทธสันติวิธี ใน
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรตางๆ โดยจัดให
นิสิตไดมีโอกาสเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณจากนัก
สันติวิธี หนวยงานหรือองคกรดานสันติภาพ พรอมท้ัง
บริบทของสันติภาพในทางศาสนา  

๓.นํารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนเปน
ศูนยกลางการเรียนรู ฝกใหนิสิตเนนการคิดวิเคราะห 
รับฟงผูอ่ืนดวยหัวใจกรุณาและเมตตา สามารถรับฟง
ความเห็นตางๆ  และมี อิสรภาพในการนําเสนอ
ความเห็นของตนเองดวยความเอ้ืออาทร  

๔.มุงเนนการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใช
เครื่องมือพัฒนาจิตเชิงพุทธบูรณาการ เพ่ือใหเกิด
ปญญา สวนบุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่อง
การแตงกายการเขาสังคม การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี การ
เจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการทํางานรวมกับ
บุคคลอ่ืนในระหวางการเรียนรู ท้ังทางภาคทฤษฎีและ
การทําการวิจัย 

๕ .จัดใหผู เรียนได เรียนรูประสบการณจากการทํา
โครงการวิจัยตางๆ ในรายวิชาท่ีสนใจและจัดหา
ผูเชี่ยวชาญงานวิจัยดานนั้นๆ มาแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณจากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

๖.จัดทําโครงการใหนิสิตมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 
ชุมชน โดยนําองคความรูดานสันติภาพไปบูรณาการใช
ในการสรางสาธารณประโยชนเพ่ือการพัฒนาสังคม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

 ๗.จัดใหนิสิตสามารถพัฒนาในดานการเขียนงานวิจัย
และบทความท่ีสามารถถายทอดองคความรูไดอยาง
สรางสรรคและมีคุณภาพตามหลักวิชาการ  

๘.สนับสนุนใหนิสิตพัฒนาตนในการนําเสนอผลงานผาน
เวทีวิชาการ งานสัมมนาวิชาการ มีทักษะในการพูด
และการนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ 

  ๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

      ๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 

              ๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
                        ๑. มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพ่ือการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ี

ซับซอนอยางผูรูในบริบทของศาสตรทางดานสันติศึกษา 
                        ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผู อ่ืนใชดุลยพินิจบนฐาน ความรู 

ทางดานสันติภาพในการจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
                        ๓. มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ี  

ทํางาน และชุมชนท่ีตนเก่ียวของ 
                      ๔. มีความสามารถในการเปนแบบอยางท่ีดีงามของผูอ่ืน 

๒.๑.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
                     เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี ้
       ๑. ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็น

ผูอ่ืนในการปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย  
         ๒. การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ท้ังในดานการ

ดํารงชีวิตอยูในสังคม และในการวิจัย 

            ๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
                        มีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ท้ังระหวางกําลังศึกษา และภายหลัง

สําเร็จการศึกษา ดวยวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม การใชแบบสอบถาม 
แบบประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ดาน ดังนี้ 

                        ๑. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน การทํางานเสร็จ
และสงงานตามกําหนด 

                        ๒. ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนทีม การทํางานวิจัย และการเขา
รวมกิจกรรมในการใชองคความรูทางการศึกษาทําประโยชนตอสังคม 

                        ๓. ประเมินจากความซ่ือสัตย และจรรยาบรรณในการสอบ 
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                        ๔. ผูเรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย โดยใชแบบประเมินและ 
แบบวัดผล 

                        ๕. ภายหลังสําเร็จการศึกษา ใหดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใชดุษฎี
บัณฑิต และประเมินจากผูปกครองของดุษฎีบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม 

    ๒.๒ ดานความรู 

             ๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู 
                    ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีเปนแกนของ

สาขาวิชาสันติศึกษา 
                     ๒. มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาขอสรุปของปรากฏการณ

ในสาขาวิชาสันติศึกษา 
                     ๓ . ความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับองคความรู เชิงปฏิบัติการท่ี

เปลี่ยนแปลงไปท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ
                     ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาท่ีกอใหเกิด

คุณคาตอสังคม 

            ๒.๒.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
                     ๑ .จั ดกา ร เ รี ยนรู โ ด ยผู เ รี ยน เป น ศูนย กล า ง  และ มุ ง เ น น ให นิ สิ ต มี คว าม รู                    

ความเขาใจศาสตรในเชิงลึกผสมผสานใหนําไปสูวิธีการดําเนินการท่ีเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใช
วิธีการเรียนการสอนท่ีเนนหลักการทางทฤษฎี และการประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง                   
เปนรูปแบบการเรียนรูท่ีกระตุนใหเกิดการคิด วิเคราะห และตัดสินใจดวยตนเอง เชนใหมีการนําเสนอ
งาน การรวมแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาคิดเปนและมีนิสัยใฝรู 

                     ๒. การจัดการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรูโดยไมยึดติดกับการรับ
ขอมูลจากผูสอนเพียงวิธีเดียว 

                     ๓. การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
                     ๔. เรียนรูจากสถานการณจริง มีการเรียนรูท้ังในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
                     ๕. การทําวิจัยท้ังในรายวิชาท่ีเก่ียวของและวิทยานิพนธ 
                       ๖. การเรียนรูท่ีเนนการนําความรูไปประยุกตใชในการทําประโยชนตอชุมชน ทองถ่ิน

และในระดับท่ีสูงข้ึน 
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 ๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
                        ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ใหครอบคลุมในทุกดาน 

ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
๑. การทดสอบยอย 
๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค 
๓. วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานเปนทีม 
๔. การนําเสนอผลงาน 
๕. การนําความรูไปประยกุตใชประโยชน 
๖. การสอบประมวลความรู 
๗. การสอบวัดคุณสมบัติ 

  ๘. การสอบวิทยานพินธ 

      ๒.๓ ดานทักษะทางปญญา 

            ๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                   ๑. สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการ

วิเคราะหประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค 
                    ๒. สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการพัฒนาแนวทางการแกไข

ปญหาดวยวิธีการใหมๆท่ีเกิดข้ึนจากสันติวิธ ี
                    ๓. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆ ท่ี

สรางสรรครวมไปถึงการบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาสันติศึกษาท่ีศึกษา
ในข้ันสูง 

                       ๔. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับ  
การพัฒนาองคความรูทางดานสันติศึกษา ใหมๆ จนกลายเปนขอเสนอเพ่ือการนําไปสูการปฏิบัติตอไป 

            ๒.๓.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                       เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 
                       ๑. ฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา 
                       ๒. เนนการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง  
                       ๓. เนนการเรียนรูท่ีสามารถประยุกตใชกับสถานการณจริงโดยใชปญหาเปนตัวกระตุน                  

ใหเกิดการเรียนรู 
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            ๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                    ประเมินทักษะทางปญญาดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแกไขปญหา 
๒. วัดผลการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 
๓. การนําเสนอผลงาน 
๔. การอธิบาย การตอบคําถาม 
๕. การโตตอบสื่อสารกับผูอ่ืน 

      ๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

             ๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                        ๑. มีความสามารถสูงในการใชความรูทางดานสันติศึกษา เพ่ือการแสดงความคิดเห็น

ทางดานวิชาการไดอยางลึกซ้ึงและแหลมคม 
                        ๒. มีความสามารถในการใชความรูทางดานสันติศึกษา เพ่ือการวางแผน วิเคราะหและ

แกปญหาท่ีซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

                        ๓. มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค 
                        ๔. มีความสามารถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและ

สังคมท่ีซับซอน 

         ๒.๔.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

                       เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

                       ๑. การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเนนการเรียนการสอนท่ีมีการปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางผูเรียน
และผูสอน 

                       ๒. ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม การแสดงออกถึงภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดี 
การมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการปฏิบัติงานเปนทีมและการ
ทํางานวิจัย 

                       ๓. ฝกฝนการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
                       ๔. ฝกฝนการวางตัวท่ีเหมาะสมตอกาลเทศะ 
                       ๕. ฝกฝนการประสานงานกับผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 
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         ๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความ
รับผิดชอบ   

                      ประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดวยวิธีการดังตอไปนี ้
                      ๑. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ดาน ระหวางกิจกรรมการเรียน  

การสอน เชน พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู และพัฒนาตนเอง 
                      ๒. สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผูนําและผูตามท่ีดี ความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 
                      ๓. สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอ 

ผลงานการทํางานวิจัย และการรวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 

    ๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         ๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                     ๑. สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควา
ปญหาเชื่อมโยงประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ
โดยเฉพาะทางดานสันติศึกษาในเชิงลึกไดเปนอยางด ี

                      ๒. สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด   
การอานการฟง การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและ
วิชาชีพรวมถึงชุมชนท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 

                      ๓. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ                    
หรือโครงการคนควาท่ีสําคัญ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทาง
วิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

              ๒.๕.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                      เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

                      ๑. จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาใหนิสิต โดยนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียนโดยไมนับ 
หนวยกิต ท้ังนี้เพ่ือใหนิสิตไดฝกทักษะท้ังดานการวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการคนควาและนําเสนองานท้ังเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

                      ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร และการ
นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีท้ังดวยตนเองและรวมกับผูอ่ืน การอภิปราย 

                      ๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการวิเคราะหปญหาจริงในการเรียนรู และการ
ทํางานวิจัย 
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      ๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                    ประเมินทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวย
วิธีการดังตอไปนี้ 

                    ๑. การทดสอบความรูและเทคนิคการวิเคราะหและแกปญหาในสถานการณจําลองเสมือน
จริง 

                    ๒. การทํางานวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 

     ๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
mapping) 

             แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูในดานใดบาง (สัมพันธกับ
การพัฒนาผลการเรียนรูแตละดานตามขอ ๒) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบ
รอง โดยท่ีผลการเรียนรูแตละขอของดานตางๆ ในตารางมีความหมายดังตอไปนี ้

       ๓.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 
               ๑. มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพ่ือการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซอน

อยางผูรูในบริบทของศาสตรทางดานสันติศึกษา 
               ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางสันติ

ศึกษาในการจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
               ๓. มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทํางาน

และชุมชนท่ีตนเก่ียวของ 
               ๔. มีความสามารถในการเปนแบบอยางท่ีดีงามของผูอ่ืน  

    ๓.๒  ดานความรู 
               ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีเปนแกนของสาขาวิชาสันติ

ศึกษา 
               ๒. มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาขอสรุปของปรากฏการณใน

สาขาวิชาสันติศึกษา        
               ๓. ความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการท่ีเปลี่ยนแปลงไป                

ท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ
               ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาท่ีกอใหเกิดคุณคา              

ตอสังคม 
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      ๓.๓  ดานทักษะทางปญญา 
              ๑. สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะห

ประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค 
              ๒. สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวย

วิธีการใหมๆท่ีเกิดข้ึนจากสันติวิธ ี
              ๓. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆท่ีสรางสรรครวม

ไปถึงการบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาสันติศึกษาท่ีศึกษาในข้ันสูง 
              ๔. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนา

องคความรูทางดานสันติศึกษาใหมๆ จนกลายเปนขอเสนอเพ่ือการนําไปสูการปฏิบัติตอไป 

      ๓.๔  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
              ๑. มีความสามารถสูงในการใชความรูทางดานสันติศึกษา  เพ่ือการแสดงความคิดเห็นทาง

วิชาการไดอยางลึกซ้ึงและแหลมคม 
              ๒. มีความสามารถในการใชความรูทางดานสันติศึกษาเพ่ือการวางแผน วิเคราะหและแกปญหา

ท่ีซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
              ๓. มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค 
              ๔. มีความสามารถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสังคมท่ี

ซับซอน 

      ๓.๕  ดานทักษะการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ๑. สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควา

ปญหาเชื่อมโยงประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ
โดยเฉพาะทางดานสันติศึกษาในเชิงลึกไดเปนอยางดี 

              ๒. สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอาน
การฟง การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 

              ๓. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ หรือโครง การ
คนควาท่ีสําคัญ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและ
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

๑.ดานคุณธรรมจริยธรรม ๒.ดานความรู ๓. ดานทักษะทาง
ปญญา 

๔. ดานทักษะความ 
สัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

๕. ดานทักษะ
การวิเคราะห 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

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

หลักสูตรแบบ  ๑.๑                    

- หมวดวิชาบังคับ จํานวน ๕ วิชา (ไมนับหนวยกิต)                    

๘๑๑ ๑๐๑  แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับสันติศึกษา                        

๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันตภิาพ                      

๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                        

๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิจัยช้ันสูงวาดวยสันตภิาพ                     

๘๐๐ ๓๐๖  วิปสสนากรรมฐาน                      

- หมวดวิชาเอก จํานวน ๒ วิชา (ไมนับหนวยกิต)                    

๘๑๑ ๒๐๘  กระบวนการสรางความปรองดองโดยพุทธสันติวิธี                     

๘๑๑ ๓๐๙  ปฏิบัติการสรางความปรองดองโดยพุทธสันติวิธี                     

- หมวดวิทยานิพนธ ๕๔ หนวยกิต                    

๘๐๐ ๑๐๐   วิทยานิพนธ                      
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

๑.ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ดานความรู ๓. ดานทักษะทาง
ปญญา 

๔. ดานทักษะความ 
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ดานทักษะ
การวิเคราะห 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

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

หลักสูตรแบบ  ๒.๑                    

-หมวดวิชาบังคับ จํานวน ๖ หนวยกิต (นับหนวยกิต)                    

๘๑๑ ๑๐๑  แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับสันติศึกษา                      

๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันตภิาพ                      

- หมวดวิชาบังคับ จํานวน ๕ วิชา (ไมนับหนวยกิต)                    

๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                        

๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิจัยช้ันสูงวาดวยสันตภิาพ                      

๘๐๐ ๓๐๖  วิปสสนากรรมฐาน                     

๘๑๑ ๓๐๕  พุทธจริยศาสตรเพ่ือสันติภาพ                       

๘๑๑ ๒๐๗  มหาวิทยาลยัสังฆกับการเสริมสรางสังคมสันติสุข                      
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา   
๑.ดานคุณธรรมจริยธรรม ๒.ดานความรู 

๓. ดานทักษะทาง
ปญญา 

๔. ดานทักษะความ 
สัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

๕. ดานทักษะ
การวิเคราะห 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

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

 - หมวดวิชาเอก จํานวน ๖ หนวยกิต                    

๘๑๑ ๒๐๘  กระบวนการสรางความปรองดองโดยพุทธสันติวิธี                      

๘๑๑ ๓๐๙  ปฏิบัติการสรางความปรองดองโดยพุทธสันติวิธี                      

- หมวดวิชาเลือก จํานวน ๖ หนวยกิต                    

๘๑๑ ๔๑๐  สันติภาวนาเสวนา                      

๘๑๑ ๔๑๑  สัมมนาสันตภิาพกับความยุติธรรมทางสังคม                      

๘๑๑ ๔๑๒  กระบวนการไกลเกลีย่คนกลางเชิงพุทธบูรณาการ                      

๘๑๑ ๔๑๓  สัมมนาสันตภิาพกับสิทธิมนุษยชน                      

๘๑๑ ๔๑๔  พหุวัฒนธรรม                       

๘๑๑ ๔๑๕  การมีสวนรวมกับการสรางความปรองดอง                      

- หมวดวิทยานิพนธ ๓๖ หนวยกติ                    

๘๐๐ ๒๐๐   วิทยานิพนธ                     
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หมวดท่ี  ๕  หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 
 ๕.๑ กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

              เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  (ฉบับท่ี ๓) แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไวดังนี ้

ระดับ A A- B+ B C+ C F 

คาระดับ 
 

๔.๐๐ 
 

 
๓.๖๗ 

 

 
๓.๓๓ 

 

 
๓.๐๐ 

 

 
๒.๕๐ 

 

 
๒.๐๐ 

 
๐ 

 

       ๕.๒  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
          การกําหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู เกิดข้ึนเพ่ือแสดงหลักฐาน
ยืนยันหรือสนับสนุนวานิสิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานเปนไปตามท่ี
กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ เปนอยางนอย 

              ๕.๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 
                        การทวนสอบในทุกรายวิชา ท้ังภาคทฤษฎ ีภาคปฏิบัติ การสัมมนา การทําวิทยานิพนธ  

จะตองสอดคลองกับกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู โดยใหเปนความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนใน
การออกขอสอบหรือกําหนดกลไกและกระบวนการสอบ  และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธกับ
การประเมินขอสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท้ังจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการ
ประเมินอาจารย และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง สวนการทวนสอบในระดับ
หลักสูตร ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเอง ระบบประกันคุณภาพ
ภายในระดับคณะ และระบบประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน เพ่ือดําเนินการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูและรายงานผล 

              ๕.๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
                        การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา เนนการทําวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอของดุษฎีบัณฑิต โดยทําการวิจัยอยางตอเนื่อง แลว
นําผลท่ีไดมาเปนขอมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวขอการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปนี้ 

                      ๕.๒.๒.๑ สภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของดุษฎีบัณฑิต  ประเมินจากการไดงาน
ทําหรือศึกษาตอตรงตามสาขาหรือในสาขาท่ีเก่ียวของ และระยะเวลาในการหางาน โดยทําการประเมิน
จากดุษฎีบัณฑิตแตละรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 

                      ๕.๒.๒.๒ ตําแหนงงานและความกาวหนาในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
                      ๕.๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ตอความรูความสามารถท่ีไดเรียนรูจาก               

หลักสูตร ท่ีใชในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ พรอมกับเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการ



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๓๘ 

 
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

                         ๕.๒.๒.๔ ความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิตหรือนายจาง พรอมกับเปดโอกาสใหมี
ขอเสนอแนะตอสิ่งท่ีคาดหวังหรือตองการจากหลักสูตรในการนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  

                         ๕.๒.๒.๕ ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซ่ึงรับดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จจาก
หลักสูตรเขาศึกษาตอเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึน โดยประเมินทางดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

                         ๕.๒.๒.๖ ความเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิภายนอก             
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู                
องคความรู และการปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางการศึกษา และสังคมใน
ปจจุบันมากยิ่งข้ึน 

                         ๕.๒.๒.๗ ผลงานของนิสิตและวิทยานิพนธท่ีสามารถวัดเปนรูปธรรมได เชน 
                (๑) จํานวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพร 
                (๒) จํานวนสิทธิบตัร 
                (๓) จํานวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
                     (๔) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนเพ่ือสังคม  
                                    (๕) จํานวนรางวัล ผลงาน ประกาศเกียรติคุณท่ีไดรับระดับชาติและนานาชาต ิ

      ๕.๓ เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร  
             ๕.๓.๑ การสําเร็จการศึกษา 
                    แบบ ๑.๑   

                      ๑. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทํา
วิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปนระบบ
เปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

                      ๒. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย ๒ 
เรื่อง 

                      ๓. สอบผานภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาตางประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี,
ภาษาสันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุน, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวตางประเทศท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเปน
ภาษาตางประเทศ 

                      ๔. เกณฑอ่ืนๆ ตองปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ภาคผนวก ข) 
                      แบบ ๒.๑   
                      ๑. ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 

๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 
                  ๒. สอบผานการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธ ิ             
ขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการ              



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๓๙ 

 
ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และตอง
เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได  
                  ๓. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

                      ๔. สอบผานภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาตางประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี,
ภาษาสันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุน, ภาษาจีน, หรือภาษาฝรั่งเศส, นิสิตชาวตางประเทศท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ สามารถเลือกภาษาไทยเปน
ภาษาตางประเทศ 

                      ๕. เกณฑอ่ืนๆ ตองปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ภาคผนวก ข) 

 
 

หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย 
 

     ๖.๑ การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
      มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ

และหลักสูตรท่ีสอน โดยสาระประกอบดวย 
               - บทบาทหนาท่ีของอาจารยในพันธกิจของสถาบัน 
               - สิทธิผลประโยชนของอาจารยและกฎระเบียบตางๆ 
               - หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ของสาขาวิชาฯ  และมีอาจารยอาวุโส

เปนอาจารยพ่ีเลี้ยงโดยมีหนาท่ีใหคําแนะนําและการปรึกษาเพ่ือเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปน
อาจารยในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีตองสอน และมีการประเมินและ
ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 

      ๖.๒ การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
              ๖.๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
                        - สงเสริมใหอาจารยไดเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมินผล เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
                        - สงเสริมใหอาจายไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียน

การสอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือการทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการ
ประชุมวิชาการท่ีมีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

              ๖.๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  
                        - สงเสริมใหอาจารยไดมีการเพ่ิมพูนความรู สรางสมประสบการณในงานท่ีเก่ียวของกับ

สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ เพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องท้ังอาจารยเกาและอาจารยใหม โดย
การสนับสนุนการฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังใน
ประเทศ และตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในวิชาชีพ 

                        - สงเสริมใหอาจารยไดมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการ



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๔๐ 

 
พัฒนาความรูและคุณธรรม 

                        - สงเสริมใหอาจารยพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการ และสงเสริมการทําวิจัยท่ีสรางองคความรูใหมเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการ
สอนและเสริมสรางใหอาจารยมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 
 

 
หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
     ๗.๑ การกํากับมาตรฐาน 

            การบริหารจัดการหลักสูตรจัดใหดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. ตาม
รายละเอียดตอไปนี้ 

             - จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน ๓ ทาน ซ่ึงมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทํา
หนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา และมี
หนาท่ีในการเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารย
ผูสอน 

            - จัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึงมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธ
กิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา มีหนาท่ีในการเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/
หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอน 

            - มีการควบคุมภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘      

            - ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรืออยาง
นอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

            - จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุกๆ ๕ ป 

            - มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบงชี้ TQF ขอ ๑-๕ ใหครบถวนทุกตัวเปน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงาน
ตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ ปท่ี ๔ 

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวน
รวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

 
 

 
 

 
 

 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา 

 
 

 
 

 
 

 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา 

 
 

 
 

 
 

 

๔. จัดทํา รายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ 
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาท่ีเปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสดุปการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ & ๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ 
๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน  มคอ.๗ ปท่ีแลว 

  
 

 
 

 

๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 
 

 
 

 

๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

 
 

 
 

 
 

 

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอย
ละ ๕๐ ตอป 

 
 

 
 

 
 

 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/ดุษฎีบัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนน ๕.๐ 

    

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิตท่ีมีตอดุษฎี
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
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      ๗.๒ บัณฑิต 

              - มีการการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตใหเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

              - มีการพัฒนาและสงเสริม ควบคุมและติดตามใหผลงานนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ  

     ๗.๓ นิสิต 
             - มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติและจัดใหมีการวัดผล

ประเมินผลเพ่ือติดตามและนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยกําหนดคุณสมบัติ
ของนิสิตใหสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑในการคัดเลือกมีความโปรงใส ชัดเจน                 
มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตท่ีมีความพรอมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

            - สําหรับนิสิตท่ีมีคุณสมบัติ ไมครบถวนตามเกณฑ ท่ี กําหนดในการประกาศรับ หลักสูตร                 
มีกระบวนการในการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตกอนเขาศึกษา อยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติ
และมีการประเมินผลติดตามเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไขกระบวนการเตรียมความพรอมใหนิสิตกอน
เขาการศึกษาหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันต่ํา เพ่ือใหสามารถเรียนในหลักสูตรได
จนสําเร็จการศึกษา 

            - มีกระบวนการในการสงเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ                 
มีกลไกท่ีนําไปสูการปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรูในรูปแบบตางๆ ท้ังกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปน
พลเมืองท่ีดีมีจิตสํานึกสาธารณะ  

            - มีกระบวนการในการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการ
ปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนด 

      - มีการรักษาอัตราความคงอยู อัตราความสําเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตตอการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต         
เพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  

     ๗.๔ คณาจารย 
            - มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย  โดยการรับอาจารยใหมตองมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาสันติศึกษาหรือสาขาท่ีสัมพันธหรือเก่ียวของ โดยมีระบบ                   
มีกลไกท่ีนําไปสูการปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา ในการรับอาจารยใหมใหสอดคลอง
กับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกท่ีเหมาะสมและโปรงใส 

            - มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย อยางมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสูการปฏิบัติและ
ประเมินผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการกําหนดบทบาทหนาท่ี
และความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู 
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ความสามารถ และประสบการณ มีระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารอาจารยประจําหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปรงใสชัดเจน 

            - มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยการกําหนดแผนการลงทุน งบประมาณและ
ทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน เพ่ือกํากับติดตามคุณภาพของอาจารยอยางมีระบบ มีกลไกท่ี
นําไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารยสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย  และมีการรักษาอัตราการคงอยูของ
อาจารย โดยการกํากับควบคุมใหอัตราอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนิสิตท่ีรับเขาในหลักสูตร โดย
จัดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร  

     ๗.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
            - มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกํากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อยางมีระบบ มีกลไกท่ี

นําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดทํารายวิชาตางๆ 
ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย มีความกาวหนากาวทันวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการ
เปดรายวิชาตางๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือก ท่ีเนนนิสิตเปนสําคัญ สามารถตอบสนองความตองการของ
นิสิตและตลาดแรงงาน  

            - มีกระบวนการในการควบคุมกํากับมาตรฐานของหัวขอวิทยานิพนธท่ีเนนความสามารถในการใช
การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  

            - มีกระบวนการในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อยางมีระบบ มีกลไก
ในการนําไปสูการปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณากําหนดผูสอนใน
แตละรายวิชาท่ีมีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และมีการกํากับติดตามอาจารย
ในการจัดทํา มคอ. ๓ และ มคอ. ๔  

            - มีการกําหนดเกณฑในการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีมีความเหมาะสมกับหัวขอ
วิทยานิพนธ และมีกระบวนการในการติดตามกํากับควบคุมการใหความชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธ 
ตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจน
สําเร็จการศึกษา 

            - มีกระบวนการในประเมินผูเรียนท่ีมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต การกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) และมีการวางระบบการเมิน
วิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพ  

            - มีการวัดผลและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

     ๗.๖ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
            - มีกระบวนการในการจัดการความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสูการ

ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย 
ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด 
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอ่ืนๆ ท่ีสงเสริมสนับสนุนใหนิสิตสามารถเรียนรูได
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อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและมีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอน 
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หมวดท่ี ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

      ๘.๑ การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

              ๘.๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน 
                       กระบวนการท่ีใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอ วามีความเขาใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบจากนิสิต 
การตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ
หรือไมในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

              ๘.๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
                        ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน 

การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 

      ๘.๒ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

              ๘.๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา 
                        ดําเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการทําวิทยานิพนธ ซ่ึงอาจารยสามารถ

ประเมินผลการทํางานไดตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนถึงข้ันตอนการนําเสนอเปนรายบุคคล และสําหรับศิษย
เกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

            ๘.๒.๒ ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ 
                        ดําเนินการโดยการสัมภาษณจากสถานประกอบการ หรือใชวิธีการสงแบบสอบถามไปยังผูใช

ดุษฎีบัณฑิต 
            ๘.๒.๓ ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 

                   ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

      ๘.๓ การประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดในรายละเอียดหลักสูตร 
               ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยาง

นอย ๓ คน ซ่ึงตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

      ๘.๔ การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
             จากการรวบรวมขอมูลการประเมินท้ังหมด จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังใน

ภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ 
ไดทันที ซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําใหตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก ๕ ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ 
ตองการของผูใชดุษฎีบัณฑิตอยูเสมอ 
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เอกสารแนบ 
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาสันติศึกษา 
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสันติศึกษา 

——————————— 
 
๑ วิชาบังคับนับหนวยกิต                                 
๘๑๑ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสันติศึกษา**                                                   ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
              (Concepts and Theories on Peace Studies) 
               ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเก่ียวกับสันติภาพและสันติศึกษา วิเคราะหสาเหตุเง่ือนไขความ
ขัดแยง แนวทางการสรางสันติภาพและการรักษาสันติภาพในสังคม โดยอาศัยองคความรูดานรัฐศาสตร สังคม
วิทยา จิตวิทยา ปรัชญา การถอดบทเรียนกลยุทธการสรางสันติภาพของนักสันติภาพโลก องคกรสันติภาพและ
องคความรูดานสันติภาพในทางศาสนา ยุทธศาสตรสันติวิธี เครื่องมือแกไขความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี แนวทาง
และวิธีการท่ีไดมาซ่ึงสันติภาพท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ชาติ และการอยูรวมกันในประชาคมอาเซียน 
 
๘๑๑ ๒๐๒ ภาวะผูนํากับทักษะการสรางสันติภาพ**                                                 ๓ ( ๓-๐-๖ )      
              (Leadership and Skills in Peace-Building) 
               ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีนําการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรคงานดานสันติภาพ  
คุณลักษณะและบทบาทของผูนํากับการใชการสื่อสารท่ีเอ้ืออาทร ผูนํากับความเห็นท่ีถูกตองดีงามและความ
เปลี่ยนแปลงท่ีสรางสรรค  คุณธรรมและจริยธรรมของผูนํา  วิสัยทัศนผูนํากับการสรางสันติภาพและการจัดการ
ความขัดแยงดวยสันติวิธี ผูนํากับการสรางความสัมพันธแหงกรุณา โดยอาศัยองคความรู ภาวะผูนําตามทฤษฎี
ตะวันตกและภาวะผูนําในทางพระพุทธศาสนา  ถอดบทเรียนภาวะผูนําของบุคคลสําคัญท่ีเก่ียวของกับการสราง
สันติภาพ แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําท่ีสามารถเปนผูนําในการเลือกใชกระบวนการสรางสันติภาพและการ
จัดการความขัดแยงตามหลักสันติวิธี รวมท้ังบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะผูนํา
ในการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการพระพุทธศาสนากับสันติศึกษาเพ่ือการแกไขเยียวยา พัฒนาจิตใจและสังคมท่ีมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทในสังคมไทย 
                      
๒. วิชาบังคบัไมนับหนวยกิต              

๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี                                                                               (๓) ( ๓-๐-๖ )             
               (Buddhist Peaceful Means) 
                ศึกษาหลักการ และเครื่องมือการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธีในพระไตรปฎก โดยเนน
ศึกษาความหมาย ความเปนมา คุณคาและความสําคัญของสันติวิธีตอมนุษยและสังคม รวมไปถึงการศึกษา และ
เรียนรูรูปแบบของพุทธสันติวิธีในรูปแบบตางๆ ในแตละกรณี เชน อธิกรณสมถะ และการไกลเกลี่ยคนกลาง 
ตลอดจนปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีนําไปสูการสรางความสําเร็จในการใชพุทธสันติวิธีรูปแบบตางๆ อันจะนําไปสูการนํา
หลักพุทธสันติวิธีในพระไตรปฎกมาประยุกตใชในสังคมปจจุบัน 
 
** หมายเหตุ สําหรับหลักสูตรแบบ ๑.๑ เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต และหลักสูตรแบบ ๒.๑ เปนวิชาบังคับนับหนวยกิต  
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 ๘๑๑ ๑๐๔ ระเบียบวิจัยช้ันสูงวาดวยสันติภาพ                                                     (๓) ( ๒-๒-๕ )             
               (Advanced Research Methodology on Peace) 
                ศึกษาหลักการและแนวคิดสําหรับวิธีวิจัยชั้นสูงทางกระบวนการสรางสันติภาพ สันติวิธีในการ
จัดการความขัดแยง การทบทวนวรรณกรรมสําหรับการวิจัยชั้นสูง การสรางและสังเคราะหกรอบแนวคิดในการ
วิจัยชั้นสูง การออกแบบและการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน โครงรางการ
วิจัยการวางแผนการเก็บขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล การประเมินโครงการการวิจัยการเขียน
รายงานการวิจัย จริยธรรมการวิจัย นิสิตสามารถนําเสนอโครงรางการวิจัยโดยนําองคความรูดานสันติศึกษามา
ประยุกตใชแกปญหาความขัดแยงในสังคมในบริบทตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
 
๘๑๑ ๓๐๕ พุทธจริยศาสตรเพ่ือสันติภาพ                                                             (๓) ( ๓-๐-๖ )   
              (Buddhist Ethics for Peace) 
               ศึกษาเกณฑการตัดสินจริยศาสตรในกระบวนการสรางสันติภาพ และการจัดการความขัดแยง โดย
อาศัยองคความรูเกณฑตัดสินในพุทธจริยศาสตร  เพ่ือเปนพ้ืนฐานและกรอบแนวคิดในการเลือกใชสันติวิธีท่ี
สามารถตอบประเด็นปญหาจริยศาสตรกับหลักสันติภาพ สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน 
การใชกฎหมายและระบบยุติธรรม การใชความรุนแรงในการแกปญหา การใชการสื่อสาร ความขัดแยงทาง
ศาสนา คานิยม และความเชื่อ การนําหลักพุทธจริยศาสตรมาใชเปนพ้ืนฐานในการเลือกใชเครื่องมือแกไขปญหา
ความขัดแยง ปองกันผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการจัดการความขัดแยง และการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามา
เสริมสรางใหเกิดสันติภาพท่ียั่งยืน  
 
๘๐๐ ๓๐๖ วิปสสนากรรมฐาน                                                                          (๓) ( ๒-๕-๒ ) 
              (Insight Meditation)     
               ศึกษาวิปสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีเนนศึกษาวิเคราะหการปฏิบัติ
กรรมฐานของพระพุทธศาสนาในพระไตรปฎก รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย  
สวนในภาคปฏิบัติจะมีการนํานิสิตใหฝกปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางถูกตองและพัฒนาจิตใจให
เกิดสันติภายในท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในทางท่ีดีงาม และเก้ือกูลตอสังคมใหเกิดสันติสุข  
 
๘๑๑ ๒๐๗ มหาวิทยาลัยสงฆกับการเสริมสรางสังคมสันติสุข                                     (๓ ) ( ๓-๐-๖ ) 
              (Buddhist University to the Strengthening Peace society ) 
               ศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะมหาวิทยาลัยสงฆท่ีใหองค
ความรูชั้นสูงในทางพระพุทธศาสนาและสามารถบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม  ผลิตบุคลากรท่ีทรงคุณคาเปน
ผูนําท้ังวิชาและจรณะในสังคมไทยตลอดจนวิชาการในระดับเวทีโลก ศึกษาบทบาทในการพัฒนาการศึกษา 
สังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามในสังคม  ศึกษากระบวนการสราง
สันติภาพระดับองคกรในการประสานงานกับองคกรชั้นนําระดับโลก เชน UNESCO UNDV และกระบวนการ
ขับเคลื่อนองคกรใหเปนผูนําดานสันติภาพในการจัดงานสําคัญระดับโลก เชน วิสาขบูชาโลก ขันติธรรมทาง
ศาสนา เปนศูนยกลางทางศาสนาในการเสริมสรางสันติสุขและสรางความปรองดองในสังคม 
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๓. วิชาเอก        

๘๑๑ ๒๐๘  กระบวนการสรางความปรองดองโดยพุทธสันติวิธ ี                                     ๓ ( ๒-๕-๒ ) 
               (Reconciliation  by Buddhist Peaceful Means) 
                ศึกษากระบวนการสรางความปรองดอง เครื่องมือท่ีใชในการสรางความปรองดองท่ีเหมาะสมกับ
บริบทในประเด็นของการปองกันไมใหความขัดแยงเกิดข้ึนใหม การนําไปสูการสรางสันติภาพท่ีหยุดยั้งความ
รุนแรง การสรางประชาธิปไตย การลดความเกลียดชัง การลดความแตกแยก และการสรางพ้ืนท่ีแหงความ
ไววางใจ การมองเห็นแนวทางการแกปญหารวมกัน การสรางความสามัคคี โดยอาศัยองคความรูในพุทธสันติวิธี
บูรณาการกับแนวคิดเครื่องมือสรางความปรองดอง เชน หลักการเสวนา การเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง 
การใชหลักยุติธรรม การใชหลักศาสนาเพ่ือความปรองดอง การใชกิจกรรมการมีสวนรวมและพหุวัฒนธรรม     
เปนตน ในภาคปฏิบัตินิสิตตองผานการฝกงานจากองคกร หนวยงานท่ีเก่ียวของกับประเด็นการศึกษาท่ี
สอดคลองกับรายวิชา 
 
๘๑๑ ๓๐๙  ปฏิบัติการสรางความปรองดองโดยพุทธสันติวิธี                                        ๓ ( ๐-๙-๐ ) 
               (Reconciliation Practice by Buddhist Peaceful Means) 
                ศึกษาภาคปฏิบัติ โดยนิสิตตองนําเสนอประเด็นเหตุการณ สถานการณปญหาความขัดแยงท่ีสนใจ 
และออกแบบเครื่องมือสรางความปรองดองโดยนําพุทธสันติวิธีมาประยุกต และสรางสถานการณจําลองพรอม
นําเสนอในชั้นเรียน รวมวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ของวิธีการท่ีนํามาใช และนําไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีนําเสนอ
ไว ถอดบทเรียนวิเคราะหจากสถานการณจริงนําเสนอรายงานโครงการในเชิงวิเคราะหผลสําเร็จของโครงการท้ัง
ในแงของผลสัมฤทธิ์และวิเคราะหเครื่องมือท่ีนําไปใชในแงของจริยธรรมของนักสันติวิธี 
 
๔.  หมวดวิชาเลือก       
๘๑๑ ๔๑๐ สันติภาวนาเสวนา                                                                           ๓ ( ๒-๕-๒ ) 
              (Insight Dialogue Meditation)   
               ศึกษาแนวคิดรูปแบบการทําสานเสวนา ความเขาใจในเรื่องจิตวิทยาการสื่อสารเพ่ือสรางสันติภาพ 
การฟงอยางลึกซ้ึงดวยใจเมตตากรุณา โดยอาศัยองคความรูเรื่องอริยสัจ ๔ ในทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเรียนรู
ตนเองและผูอ่ืนผานการภาวนา เชื่อมประสานความสัมพันธระหวางบุคคล สังคมและสภาพแวดลอมใหเขาถึง
สนัติภาวะ เรียนรูเครื่องมือท่ีใชในการภาวนาเพ่ือสรางสันติภาวะ เชน การฝกสมาธิ การใชงานศิลปะและดนตรี 
ฝกปฏิบัติในการเปนผูนํากระบวนการเชิงพุทธ (Buddhist Facilitator) ท่ีสามารถนําพาการสานเสวนาไปใชใน
การแกปญหาความขัดแยงและสรางสันติภาพและสันติสุขท้ังกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
๘๑๑ ๔๑๑  สัมมนาสันติภาพกับความยุติธรรมทางสังคม                                            ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
                (Seminar on Peace and Social Justice) 
                สัมมนาแนวคิดทฤษฏีและกระบวนการยุติธรรมทางสังคมท่ีสงเสริมการสรางสันติภาพ โดย
วิเคราะหผานประเด็นปญหา สถานการณทางสังคม การแกปญหาความขัดแยงความยุติธรรมในเชิงโครงสราง 
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความแตกตางทางคานิยมความเชื่อและวัฒนธรรม ดวยกระบวนการยุติธรรมท่ีสังคม
พึงปรารถนาและนําพาสันติสุขใหกับสังคม ท้ังนี้นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาและจัดทําโครง
รางรายงาน ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา  
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๘๑๑ ๔๑๒  กระบวนการไกลเกล่ียคนกลางเชิงพุทธบูรณาการ                                      ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
               (Process of Mediation in the Integrated Buddhist Perspective) 
                ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเจรจาไกลเกลี่ย รวมถึงคุณลักษณะของนักเจรจาไกลเกลี่ยเชิงพุทธ                   
ถอดบทเรียนรูปแบบ วิธีการ ข้ันตอนการเจรจาไกลเกลี่ยในคัมภีรพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการเจรจาไกล
เกลี่ยตามแนวตะวันตก เพ่ือสรางรูปแบบและกระบวนการท่ีใชในการเจรจาไกลเกลี่ยเชิงพุทธบูรณาการ  เพ่ือ
นํามาประยุกตใชสรางเครื่องมือการสรางความปรองดองอยางมีสติ ขันติ และสันติ ในการเจรจาไกลเกลี่ยคูกรณี
ในสถานท่ีทํางาน การไกลเกลี่ยในบริบทของการใหบริการสาธารณสุข การเจรจาไกลเกลี่ยโดยเพ่ือน (Peer 
Mediation) ในสถานท่ีศึกษา (School Mediation) การเจรจาไกลเกลี่ยในชุมชน เพ่ือสรางสันติภาพท้ังในระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ
 
๘๑๑ ๔๑๓  สัมมนาสันติภาพกับสิทธิมนุษยชน                                                        ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
               (Seminar on Peace and Human Rights) 
                สัมมนาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการดานสิทธิและเสรีภาพ การเคารพให
เกียรติซ่ึงกันและกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนท่ีเก่ียวกับระบบโครงสราง เง่ือนไข กติกา กฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอตกลงตางๆ ทางสังคมท่ีเปนมาตรฐานและเปนท่ียอมรับในระดับสากล โดยศึกษาผานประเด็น
สถานการณในสังคมปจจุบัน รวมกันวิเคราะหหลักสิทธิและเสรีภาพท่ีพึงมีพึงไดของเพ่ือนมนุษย และเพ่ือสงเสริม
พัฒนาแนวทางการอยูรวมกันอยางสันติในฐานะของความเปนมนุษย ท้ังนี้ นิสิตตองกําหนดประเด็นท่ีเก่ียวของ
กับรายวิชาและจัดทําโครงรางรายงาน ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผล
การศึกษา  
           
๘๑๑ ๔๑๔  พหุวัฒนธรรม                                                                                ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
               (Multiculturalism) 
                ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวคิด ทฤษฎี ตลอดถึงรูปแบบแนวทางการอยูรวมกันอยางสันติ  ใน
บริบทของความแตกตางทางชาติพันธุ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี  ตลอดถึงการวิเคราะห ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญกาวหนาของโลกท่ีมีตอวัฒนธรรมและวิถีชีวิตมนุษย และถอด
บทเรียนจากปญหาความขัดแยงความแตกตางทางชาติพันธุและวัฒนธรรมในอดีต นํามาเปนแนวทางในการสราง
เครื่องมือเพ่ือการสรางสันติภาพดวยการนําวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปญญาในทองถ่ินไทยและประชาคม
อาเซียนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันมารวมสรางประสานสังคมใหเกิดสันติสุข 
 
๘๑๑ ๔๑๕  การมีสวนรวมกับการสรางความปรองดอง                                               ๓ ( ๒-๕-๒ ) 
               (Participation and Reconciliation) 
                ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวมเพ่ือการเขาถึงวิถีความปรองดอง ท้ังในประเด็นการมีสวนรวมใน
การมีสวนรวมในแกไขปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน เชน ปญหาความขัดแยงในครอบครัว ปญหาเด็กและเยาวชน ปญหา
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับศาสนา การพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน และองคกร รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม

ในการแกไขเยียวยา และปองกันความขัดแยงเพ่ือสรางความปรองดองและความสมานฉันทในชาติ 
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๔) วิทยานิพนธ  (Dissertation) 
๘๐๐ ๑๐๐ วิทยานิพนธ แบบ  ๑.๑                                                                 ๕๔ (๐-๑๖๒-๐) 
                โครงการศึกษาวิจัยในหัวขอท่ีสนใจ กอใหเกิดความรูใหมและมีเนื้อหาตามลักษณะวิชาท่ีกําหนดไว
ในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ Operational Research ท่ีสามารถนําองคความรูท่ีไดเรียนไป
ประยุกตใชเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมสามารถจับตองได โดยมุงเนนประเด็นในการสรางสรรคงาน
ดานสันติภาพและพุทธสันติวิธีในการแกไข ปองกัน รักษา และพัฒนา กระบวนการสรางสันติภาพและการ
จัดการความขัดแยงเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเกิดสันติภาพและสันติสุข 

๘๐๐ ๒๐๐ วิทยานิพนธ แบบ  ๒.๑                                                                 ๓๖ (๐-๑๐๘-๐)               
                โครงการศึกษาคนควาวิจัยในหัวขอท่ีสนใจ มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ
และวิชาชีพ และมีเนื้อหาตามลักษณะวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร การทําวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ 
Operational Research ท่ีสามารถนําองคความรูท่ีไดเรียนไปประยุกตใชเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรมสามารถจับตองได โดยมุงเนนประเด็นในการสรางสรรคงานดานสันติภาพและพุทธสันติวิธีในการแกไข 
ปองกัน รักษา และพัฒนา กระบวนการสรางสันติภาพและการจัดการความขัดแยงเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติใหเกิดสันติภาพและสันติสุข 
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ภาคผนวก ข 
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เก่ียวของ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
เพ่ือใหการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรออกขอบังคับ

มหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

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

 
หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” 

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือมติอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใช

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

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
          ๖.๒ ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แตม ยกเวน

ผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ปนับตั้งแตสําเร็จการศึกษา และผูจบเปรียญธรรม
เกาประโยค และ 

          ๖.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ ๗ บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครนิสิตใหม โดยพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการ

สอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา 
                    ๗.๑ ผูสมัครเขาเปนนิสิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโท หรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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                    ๗.๒ ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมต่ํากวา ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แตม ยกเวนผู
มีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ปนับตั้งแตสําเร็จการศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการ
ท่ีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
                    ๗.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนจากการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
         ขอ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครนิสิตใหม โดยพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา 
 

หมวดท่ี ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 
ขอ ๙ ระบบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาเปนระบบหนวยกิตทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษา

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

กําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอนท่ีไมขัดกับขอบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ ๑๐ หลักสูตร 
          ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ใหศึกษางานรายวิชาไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 

และวิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ                          ๑๒       หนวยกิต 
วิชาเอก                              ๑๘       หนวยกิต 
วิชาเลือก ไมนอยกวา              ๖        หนวยกิต 
วิทยานิพนธ                         ๑๒      หนวยกิต 
รวมท้ังส้ิน                         ๔๘      หนวยกิต 

          ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใหศึกษางานรายวิชาไมนอยกวา ๒๔ หนวย
กิต และวิทยานิพนธ ๓๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 

วิชาบังคับ                           ๙         หนวยกิต 
วิชาเอก                              ๙        หนวยกิต 
วิชาเลือก ไมนอยกวา              ๖        หนวยกิต 
วิทยานิพนธ                         ๓๖      หนวยกิต 
รวมท้ังส้ิน                         ๖๐      หนวยกิต 

ขอ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
          ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ ภาค

การศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกต ิ
          ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ ภาค

การศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกต ิ
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ในกรณีท่ีนิสิตไมสามารถจบการศึกษาไดในระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามขอ ๑๑.๑ และขอ 

๑๑.๒ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหตออายุสภาพนิสิตไดอีก แตท้ังนี้ตองไมเกิน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ 

          ๑๑.๓ การนับเวลาในขอ ๑๑.๑ ใหนับรวมเวลาท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาดวย 
ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓.๑.๑ 

          ๑๑.๔ รายวิชาท่ีกําหนดใหนิสิตฟงการบรรยายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม
นอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

          ๑๑.๕ รายวิชาท่ีนิสิตใชเวลาปฏิบัติการ อภิปรายหรือสัมมนาสัปดาหละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และ
เม่ือรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิต 

ขอ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป และ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตท่ีขอเปลี่ยนสาขาวิชาโอนหนวยกิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
ไดศึกษาไวแลวไมเกิน ๕ ปไดตามท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกิน ๙ หนวยกิต โดยไมใหนําไปคํานวนคาระดับเฉลี่ย
สะสมและรายวิชานั้นตองไดผลการศึกษาไมต่ํากวา B หรือ S 

ขอ ๑๓ การลาพักรอนและการกลับเขาศึกษาใหม 
          ๑๓.๑ นิสิตมีเหตุจําเปน อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เม่ือไดศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยไม

นอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกต ิโดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิตตองยื่นคํารองตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาใหม หากพน

จากกําหนดการลาพักการศึกษาดังกลาว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษาเปนกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
๑๓.๑.๒ มีความจําเปนตองเดินทางไปตางประเทศ 
๑๓.๑.๓ เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทยมาแสดง

ตอบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๓.๑.๔ มีเหตุจําเปนสุดวิสัยอ่ืนท่ีสําคัญ 

ในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  ใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษารวมอยูในระยะเวลา
ศึกษาดวย  ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓.๑.๑ 

นิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเปนนิสิตทุกภาค
การศึกษา ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหลังจากท่ีไดลงทะเบียนรายวิชาแลว  ในกรณีนี้ใหนิสิตได  
w  ในทุกรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนไวในภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

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

๑๑.๒ แลวแตกรณี 
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๑๔.๔  มหาวิทยาลัยลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตตามขอ  ๓๒.๕ 
๑๔.๕  ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการลาพักตามขอ ๑๓ หรือไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษา

ปกติตามขอ  ๑๗.๕ 
๑๔.๖  ไดรับอนุมัติใหลาออกจากการเปนนิสิต 

ขอ  ๑๕  นิสิตท่ีพนสภาพตามขอ  ๑๔.๕  และ ๑๔.๖  อาจขอกลับเขาเปนนิสิตใหมไดภายในกําหนด
ระยะเวลา ๒ ป นับจากวันท่ีนิสิตพนสภาพการเปนนิสิต  และถาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  เห็นสมควรอนุมัติโดยใหคิดระยะเวลาท่ีพนสภาพการเปนนิสิตนั้นรวมอยู
ในระยะเวลาการศึกษาท้ังหมด  ในกรณีเชนนี้นิสิตตองเสียคาธรรมเนียมตาง ๆ เหมือนกับผูลาพักการศึกษาท่ัวไป 

 
หมวดท่ี ๓ 

การข้ึนทะเบียนเปนนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 
ขอ ๑๖  การข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 

๑๖.๑  ผูข้ึนทะเบียนเปนนิสิตตองนําหลักฐานท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดมายื่นตอกองทะเบียน
และวัดผลดวยตนเองตามวันเวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด  พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ  ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  สําหรับภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาท่ี
ตองศึกษาในภาคนั้นท้ังหมดพรอมกับการข้ึนทะเบียนเปนนิสิตดวย 

๑๖.๒  ผูไมสามารถมายื่นคํารองขอข้ึนทะเบียนเปนนิสิตตามวันท่ีกําหนดตองแจงเหตุขัดของให
กองทะเบียนและวัดผลทราบ  เปนลายลักษณอักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันท่ีกําหนดไว  มิฉะนั้นจะถือวาสละ
สทิธิ ์

ในกรณีท่ีไดแจงใหกองทะเบียนและวัดผลทราบตามความความในวรรคแรกแลว ตองมาข้ึน
ทะเบียนเปนนิสิตดวยตนเอง ยกเวนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปนอยางยิ่ง  จึงอนุญาตให
มอบหมายผูแทนมาข้ึนทะเบียนแทนได  ท้ังนี้ตองทําใหเรียบรอยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา 

๑๖.๓  ผู ท่ีไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาในสาขาวิชาใด  ตองข้ึนทะเบียนเปนนิสิตของบัณฑิต
วิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกวา ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไมได 

ขอ ๑๗  การลงทะเบียนรายวิชา 
๑๗.๑ นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามกําหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดย

ความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
๑๗.๒  นิสิตท่ีไมมาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจากวัน

เปดภาคการศึกษา  ไมมีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๗.๓  จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนแตละภาคการศึกษาตองไมนอยกวา ๖ 

หนวยกิต และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต 
๑๗.๔  นิสิตท่ีลงทะเบียนลาชากวาท่ีกําหนด  ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
๑๗.๕  นิสิตท่ีไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดตองลาพักการศึกษา  ตามเง่ือนไขท่ี

ระบุไวในขอ ๑๓  หากไมปฏิบัติตามตองพนสภาพการเปนนิสิต 
๑๗.๖  นิสิตท่ีไดศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลว  แตยังไมสําเร็จการศึกษาตองลงทะเบียน

รักษาสภาพการเปนนิสิตทุกภาคการศึกษา 
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ขอ ๑๘  อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิตตองมีอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปหนึ่งทานเปนผูแนะนําและชวยวางแผนการศึกษาโดยคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยเปนผูแตงตั้งจากอาจารยท่ีมีชื่อในทําเนียบอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ ๑๙  การถอน  เพ่ิม และเปลี่ยนรายวิชา 

๑๙.๑  การถอนรายวิชาจะกระทําไดภายใตเง่ือนไข  และมีผลสืบเนื่องดังตอไปนี้ 
๑๙.๑.๑  ในกรณีท่ีขอถอนภายใน  ๑๔  วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป  รายวิชาท่ีถอนนั้นจะไมปรากฎในระเบียน 
๑๙.๑.๒  ในกรณีท่ีขอถอนหลักจาก  ๑๔  วันของภาคการศึกษาปกติแตไมเกิน ๓๐ วัน

แรกของภาคการศึกษาปกติ  โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป  นิสิตจะไดรับ  w  ในรายวิชา
ท่ีถอน 

๑๙.๑.๓  ถานิสิตขอถอนรายวิชาใด เม่ือพนกําหนดตามขอ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได F ใน
รายวิชานั้น  เวนแตกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษซ่ึงคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติใหถอนได  
ในกรณีเชนนี้นิสิตจะได  W  ในรายวิชานั้น 

๑๙.๒ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายวิชา ใหกระทําไดภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดย
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป  และหากพนกําหนดนี้ตองไปรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  ท้ังนี้นิสิตผูนั้นจะตองมีเวลาศึกษาตอไปไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ของเวลาการศึกษาท้ังหมดในภาค
การศึกษานั้น 

 
 

หมวดท่ี ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ขอ ๒๐  การวัดผลการศึกษา 
๒๐.๑  ใหมีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา โดยอาจ

ทําการวัดผลระหวางภาคดวยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงานการมอบหมายงานใหทําหรือวิธีอ่ืนใดท่ีเหมาะสม
กับรายวิชานั้น 

เม่ือสิ้นภาคการศึกษา ใหมีการสอบไลสําหรับแตละรายวิชาท่ีศึกษาในภาคการศึกษานั้นหรือจะ
ใชวิธีการวัดผลอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได 

บัณฑิตวิทยาลัยอาจกําหนดระเบียบท่ีไมขัดกับขอบังคับนี้  เพ่ือใชในการวัดผลตามความ
เหมาะสมของแตละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได 

๒๐.๒  เม่ือสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค นิสิตจะมีสิทธิเขาสอบไลหรือไดรับการวัดผลใน
รายวิชาใดก็ตอเม่ือมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาท้ังหมด ในภาค
การศึกษานั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหวางภาคการศึกษาหรืองานท่ีไดรับมอบหมายเปนท่ีพอใจของอาจารย
ประจําวิชา 

ขอ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
๒๑.๑  ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใชเพียง ๖ ระดับ  มีผล

การศึกษาระดับและคาระดับดังนี้ 
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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  ในรายวชิาใดท่ีหลักสูตรกําหนดใหเปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตใหแสดงผลการศึกษาใน

รายวิชานั้นดวยสัญลักษณดังนี้ 
สัญลักษณ                                    ผลการศึกษา 
S (Satisfactory)                               เปนท่ีพอใจ 
U (Unsatisfactory)                           ไมเปนท่ีพอใจ 
๒๑.๓  ในรายวชิาใดยังไมไดทําการวัดผลหรือไมมีการวัดผล  ใหรายงานการศึกษารายวิชานั้น

ดวยสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่ง   ดังตอไปนี้ 
สัญลักษณ                                     สภาพการศึกษา 
I  (Incomplete)                                ไมสมบูรณ 
SP  (Satisfactory Progress)                 กาวหนาเปนท่ีนาพอใจ 
UP  (Unsatisfactory Progress)             ไมกาวหนาเปนท่ีนาพอใจ 
W  (Withdrawn)                               ถอนรายชื่อวิชาท่ีศึกษา 
Au  (Audit)                                      ศึกษาโดยไมนับหนวยกิต 
๒๑.๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ 

       ๒๑.๔.๑ ใหใช  IP (In Progress) สําหรับวิทยานิพนธท่ีอยูระหวางการเรียบเรียง 
       ๒๑.๔.๒  การประเมินผลวิทยานิพนธท่ีเรียบเรียงเสร็จเรียบรอยแลวใหกําหนดเปน  ๔ 

ระดับดังนี้ 
ผลการศึกษา                         ระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent)                    A 
ดี (Good)                                B+ 
ผาน (Passed)                           B 
ตก(Failed)                               F 

๒๑.๕  การให F  ใหกระทําในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
๒๑.๕.๑  นิสิตขอถอนรายวิชา  เม่ือพนกําหนดตามขอ ๑๙.๑.๓ 
๒๑.๕.๒ นิสิตเขาสอบและสอบตกตามขอ ๒๐.๑ 
๒๑.๕.๓  นิสิตไมมีสิทธิเขาสอบตามขอ ๒๐.๒ 
๒๑.๕.๔  นิสิตไมแกคา  I  ตามขอ  ๒๑.๖.๒  วรรคสุดทาย 
๒๑.๕.๕  นิสิตทําผิดระเบียบการสอบไลและไดรับการตัดสินใหสอบตก 

๒๑.๖   การให I จะกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
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๒๑.๖.๑  นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไมนอยกวารอยละ  ๘๐  แตมิไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ

สุดวิสัย  และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๒๑.๖.๒  อาจารยประจําวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรใหรอผลการศึกษาเพราะ

นิสิตยังปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ 
การแกคา  I นิสิตจะตองสอบและ/หรือปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจากอาจารยประจําวิชาให

ครบถวน  เพ่ือใหอาจารยประจําวิชาวัดผล และสงผลการศึกษาของนิสิตผูนั้นแกบัณฑิตวิทยาลัยภายในภาค
การศึกษาถัดไป 

๒๑.๗  การให  S  จะกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
๒๑.๗.๑  รายวิชาซ่ึงมีผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ  และหลักสูตรกําหนดใหวัดผลการศึกษาโดยไม

มีคาระดับ 
๒๑.๗.๒  รายวิชาซ่ึงนิสิตไดลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและไดรับอนุมัติใหโอน

หนวยกิตตามขอ ๑๒ 
๒๑.๘  การให  U จะกระทําไดเฉพาะในรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดวาใหวัดผลโดยไมมีคาระดับและมีผล

การศึกษาไมเปนท่ีพอใจ 
๒๑.๙  การให IP จะกระทําเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธท่ีอยูในระหวางการเรียบเรียงเม่ือ

สิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแตภาคท่ีนิสิตลงทะเบียนเพ่ือทําวิทยานิพนธ 
๒๑.๑๐  การให W จะกระทําไดเฉพาะในกรณีท่ีไดระบุไวในขอ  ๑๓  ขอ ๑๙.๑.๒  และขอ 

๑๙.๑.๓ 
๒๑.๑๑  การให Au ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียน

เปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต 
๒๑.๑๒  การให  SP จะใหเฉพาะกรณีท่ีเปนรายวิชาตอเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป 

และผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษากาวหนาเปนท่ีนาพอใจ  แตยังมิไดวัดผล 
การวัดผลใหกระทําเม่ือนิสิตไดศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแลว แตถา

นิสิตไมศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปดวยเหตุใดก็ตามใหทําการวัดผล  รายวิชาท่ีได SP เปน
ระดับและใชผลนั้นแทน 

๒๑.๑๓  การให UP จะใหเฉพาะกรณีท่ีเปนรายวิชาตอเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป  และผล
การศึกษาไมกาวหนาเปนท่ีนาพอใจแตยังมิไดวัดผล 

การวัดผลใหกระทําเม่ือนิสิตไดศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแลว  แตถา
นิสิตไมศึกษารายวิชาตอเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปดวยเหตุใดก็ตาม ใหทําการวัดผลรายวิชาท่ีได UP  นั้นเปน
ระดับและใชผลนั้นแทน 

ขอ ๒๒  การนับหนวยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซํ้า 
๒๒.๑  การนับหนวยใหครบหลักสูตร ใหนับหนวยกิตเฉพาะรายวิชาท่ีนิสิตสอบไดระดับ A, B, 

C หรือ S เทานั้น  เวนแตรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดไวเปนวิชาบังคับหรือวิชาเอก  ซ่ึงนิสิตตองไดไมต่ํากวา B 
หรือ S 

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



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๖๑ 

 
๒๒.๓  ในกรณีท่ีนิสิตไดต่ํากวา B หรือได U  ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิม

หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุมเดียวกันได 
๒๒.๔  ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนรายวิชาซํ้าหรือแทนตามท่ีหลักสูตรกําหนดการนับ      หนวย

กิตตามขอ ๒๒.๑  นับจํานวนหนวยกิตไดเพียงครั้งเดียว 
ขอ ๒๓  ใหมีการประเมินผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค  โดยคํานวณหาคาระดับเฉลี่ย

ประจําภาคของรายวิชาท่ีนิสิตไดลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น และคํานวณหาคาเฉลี่ยสะสมสําหรับรายวิชา
ท้ังหมดทุกภาคการศึกษา  ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปจจุบัน  

ขอ ๒๔  การคิดคาระดับเฉลี่ยประจําภาค  ใหคํานวณโดยคูณคาระดับของแตละรายวิชาดวย     หนวย
กิตของรายวิชานั้นแลวรวมผลคูณของแตละรายวิชาเขาดวยกัน  และหารผลรวมนั้นดวยจํานวนหนวยกิตท้ังหมด
ท่ีลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ 

ขอ ๒๕  รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเปนสัญลักษณ I  S  U  W  และ Au ไมใหนํารายวิชานั้นมา
คํานวณหาคาระดับเฉลี่ยตามขอ  ๒๔ 

 
 

หมวดท่ี ๕ 
การทําวิทยานิพนธ 

ขอ ๒๖  ใหบัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบวาดวยการทําวิทยานิพนธและการสอบวิทยานิพนธ 
ขอ ๒๗  การเสนอโครงรางวิทยานิพนธและลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

ขอ ๒๗.๑  ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๒ 
ภาคการศึกษาปกต ิ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๖ หนวยกิต จึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงรางวิทยานิพนธ  เพ่ือ
ขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ 

๒๗.๒  ระดับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิสิตท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๒ ภาค
การศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิตจึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงรางวิทยานิพนธ  เพ่ือขอ
อนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ 

๒๗.๓  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธไดหลังจากไดรับอนุมัติหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธแลว 

ขอ ๒๘  รูปแบบของวิทยานิพนธใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๒๙  วิทยานิพนธซ่ึงผานการประเมินผลแลว  ใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญาพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
การนําวิทยานิพนธออกโฆษณาเผยแพร  ตองไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยกอน 
 

หมวดท่ี ๖ 
การสําเร็จการศึกษา 

ขอ  ๓๐  คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา 
          ๓๐.๑  มีเวลาศึกษาไมนอยกวาหรือไมเกินกวาท่ีกําหนดไวใน ขอ ๑๑.๑ และขอ ๑๑.๒ 
          ๓๐.๒  ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนและถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
          ๓๐.๓  ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๖๒ 

 
๓๐.๔  ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐  จากระบบ ๔ แตม 
๓๐.๕  ไดระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกวิชาและไดระดับ S ในกรณีท่ี

หลักสูตรกําหนดใหวัดผลเปน S เปน U 
๓๐.๖  สอบผานการประเมินผลวิทยานิพนธ  และสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 
ขอ ๓๑  คุณสมบัติของผูมีสิทธิรับปริญญา 

๓๑.๑  มีคุณสมบัติตามขอ ๓๐ 
๓๑.๒  ไมติดคางคาธรรมเนียมใด ๆ  
๓๑.๓  ไมอยูระหวางการถูกลงโทษใด ๆ  

 
 

หมวดท่ี  ๗ 
ความประพฤติและวินัยนิสิต 

ขอ ๓๒  ในกรณีท่ีนิสิตกระทําผิดเก่ียวกับการสอบ ตองไดรับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก
ความผิด ดังนี้ 

๓๒.๑  ภาคทัณฑ 
๓๒.๒  ใหสอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายรายวิชา 
๓๒.๓  ใหสอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
๓๒.๔  ใหพักการศึกษาตั้งแต ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแลวแตกรณี 
๓๒.๕  ใหพนสภาพการเปนนิสิต 

ขอ ๓๓  นิสิตตองมีความประพฤติเรียบรอยดีงาม  ในกรณีท่ีนิสิตกระทําผิดขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง
หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และไดรับโทษนอกจากท่ีระบุไวแลวใน ขอ ๓๒ นิสิตตอง
ไดรับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแกความผิดดังนี้ 

๓๓.๑  ชดใชคาเสียหาย 
๓๓.๒ ระงับการใหปริญญามีกําหนดไมเกิน ๓ ปการศึกษา 
๓๓.๓  ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีกําหนดไมเกิน ๓ ปการศึกษา 

ขอ ๓๔  ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เปนผูพิจารณาลงโทษนิสิตท่ีมีความประพฤติเสียหาย
หรือกระทําผิดตาง ๆ ตามเกณฑท่ีระบุไวในขอ ๓๒ และขอ ๓๓ ตามสมควรแกกรณี 

เฉพาะกรณีท่ีนิสิตกระทําผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยใหคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับกรรมการควบคุมการสอบ  เปนผูพิจารณาลงโทษตามสมควรแกกรณีตามเกณฑท่ีระบุไว
ในขอ ๓๒ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ ๓๕  ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังตอไปนี้ 
๓๕.๑  นิสิตท่ีเขาศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  กอนปการศึกษา ๒๕๔๒  ยังคง

ปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  พุทธศักราช ๒๕๓๐ 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๖๓ 

 
๓๕.๒  นิสิตท่ีเขาศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๒  เปนตนไป  ให

ปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ วันท่ี ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

        
 

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๖๔ 

 

 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๖๕ 

 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๓) 

แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 

เพ่ือใหการบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๔๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๑  
กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๙  จึงใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑  คุณสมบัติของผูเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

๖.๑  ผูสมัครเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ๖.๑.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
        ๖.๑.๒ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
๖.๒  ผูสมัครเขาศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
        ๖.๒.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
        ๖.๒.๒  ตองไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แตม  

ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป  นับแตสําเร็จการศึกษาและผูจบเปรียญ
ธรรมเกาประโยค และ  

        ๖.๒.๓  ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ ๗  ผูสมัครเขาศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
๗.๑  ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
         ๗.๑.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
         ๗.๑.๒ ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมต่ํากวา ๓.๕๐ ระบบ ๔ แตม ยกเวนผูมี

ประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับแตวันสําเร็จการศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการ
ท่ีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ 

         ๗.๑.๓  ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ 
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         ๗.๒.๑  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเกาประโยค  ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษา
เปนกรณีพิเศษ 

         ๗.๒.๒  ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา ๓.๒๕ จากระบบ ๔ แตม  
ยกเวนผูมีประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับแตสําเร็จการศึกษาและผูจบเปรียญ
ธรรมเกาประโยค 

         ๗.๒.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ ๓  ใหยกเลิกขอความในขอ ๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
ขอ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใชระบบทวิภาคหรือไตรภาค  ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแตละ

สาขาวิชา 
ระบบทวิภาค ๑ ป การศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา

ศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห  และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาค  มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ 
สัปดาห  และจะกําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน  ท่ีไมขัดกับขอบังคับนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยก็ได 

ระบบไตรภาค ๑ ป  การศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลา
ไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห 

ขอ ๔  ใหยกเลิกขอความในขอ ๑๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๘  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๐ หลักสูตร 
๑๐.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
๑๐.๒  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (๑) และ แผน ก (๒) 
๑๐.๓  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  แผน ข 
๑๐.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑  และแบบ ๒ 
โครงสรางของแตละหลักสูตร  การศึกษารายวิชาและการทําวิทยานิพนธตามจํานวน

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 

๑๑.๓  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ใหมีระยะเวลาศึกษามีนอยกวา ๖ 
ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือใหมีระยะเวลาไมนอยกวา ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 
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๑๑.๔  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๘ 

ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือใหมีระยะเวลาไมนอยกวา ๘ ภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค 

ในกรณีท่ีนิสิตไมสามารถสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามท่ีกําหนดคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย  อาจอนุมัติใหตออายุสภาพนิสิตไดอีก  แตท้ังนี้ตองไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ

๑๑.๕  การนับเวลาในขอ ๑๑  ใหนับรวมเวลาท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาดวย
ยกเวนนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๓.๑.๑ 

ขอ ๖  ใหยกเลิกขอความในขอ ๒๑.๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

ขอ  ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา  แบงเปน ๗ ระดับและคาระดับ ดังนี้ 
ระดับ A A- B+ B C+ C F 

คาระดับ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๐ 

 
ขอ ๗ ใหยกเลิกขอความในขอ ๒๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และใหขอความตอไปนี้แทน 
ขอ ๗  การเสนอโครงรางวิทยานิพนธและลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

๒๗.๑  นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๑ ภาค 
๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงรางวิทยานิพนธ  เพ่ือขอ

อนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ  หลังจากข้ึนทะเบียนเปนนิสิตแลว 
๒๗.๓  นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แบบ ๒ ท่ีศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา ๑ ภาค

การศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต  มีสิทธิ์เสนอโครงรางวิทยานิพนธ  เพ่ือขออนุมัติ
ลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ 

๒๗.๔  นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธได  หลังจากไดรับอนุมัติหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธแลว 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
   

 
(พระธรรมสุธี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) 

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

เพ่ือใหการบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๘  
กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้  เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓” 

ขอ ๒  ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตท่ีรับเขาศึกษา  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓  เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอ ๓๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๑ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๓๐ คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา 

๓๐.๑ มีเวลาศึกษาไมนอยกวาและไมเกินกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๑๑ 
๓๐.๒ ไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบถวนและถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
        ไวในหลักสูตร 
๓๐.๓ ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
๓๐.๔ ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แตม 
๓๐.๕ ไดระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกรายวิชา 
        และไดระดับ  S  ในกรณีท่ีหลักสูตรกําหนดใหวัดผลเปน  S  หรือ  U 
๓๐.๖ สอบผานการประเมินผลวิทยานิพนธและสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
        ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
๓๐.๗ วิทยานิพนธในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  จะตองไดรับการ 
        ตีพิมพ  หรืออยางนอยดําเนินการใหท้ังหมดหรือสวนหนึ่งของ 
        วิทยานิพนธไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง 
        วิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม   
        (proceeding) 
๓๐.๘ วิทยานิพนธในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จะตองไดรับการ 
         ตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหท้ังหมดหรือสวนหนึ่งของ 
         วิทยานิพนธไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๖๙ 

 
  วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรองกอนการตีพิมพ 
   (Peer - review)  และเปนท่ียอมรับ” 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 
 
 

             
(พระธรรมสุธี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๕) 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงบางสวนของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช         
วิทยาลัย  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช   
๒๕๕๓  ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันพฤหัสบดี  ท่ี ๑๗  มิถุนายน จึง
ออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  (ฉบับท่ี ๕  แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  ๒๕๕๓” 
 ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตเขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป 
 ขอ ๓  ใหยกเลิกขอความในขอ ๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ๔) แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และใหใช
ขอความตอไปนี้แทน  
 “ขอ  ๒ ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตท่ีรับเขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป” 
 

           ประกาศ  ณ  วนัที่    ๑๕    กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๕๓ 
 

 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๗๑ 

 
 
 

 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

เพ่ืออนุวัตใหเปนไปตามความในมาตรา ๓๕  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงเห็นสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะกรรมการประจําคณะ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๔๑  เม่ือวันท่ี 
๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๑  จึงมีมติใหออกบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๔๑” 

ขอ ๒  ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  คําสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับ

ขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๔  ใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย 

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

                          อธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณบดี 
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหารูปหรือคนท่ีอธิการบดีแตงตั้งโดย 

                          คําแนะนําของคณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ  ไดแก  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   

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

คณบดี 
(๕) กรรมการและเลขานุการ ไดแก เลขานุการประจําคณะ 

ขอ ๖  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะมีวาระ 
การดํารงตําแหนงเทากับวาระการดํารงตําแหนงของคณะบดี 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๗๒ 

 
ในกรณีท่ีกรรมการตามขอ ๔ และขอ ๕  พนจากตําแหนงกอนวาระและไดมีการ 

แตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระท่ีเหลือของผูซ่ึงตนแทน 
ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดแตงตั้งกรรมการข้ึนใหมให 

กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการข้ึนใหม ท้ังนี้ตองไมเกินหกสิบวัน 
ขอ ๗  คณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจและ 

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

                          เพ่ือเสนอตอสภาวิชาการ 
(๔) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี 
(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ  ตามท่ีสภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ขอ ๘  ใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะ 
อยางนอยปละสี่ครั้ง  วิธีการประชุมใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๙  ใหอธิการดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

       
  

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๗๓ 

 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
เพื่อใหการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติใหเปนไปตามความในขอ ๙ แหง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัยมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/
๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไวดังตอไปนนี ้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา ฎระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๔๒”  
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ภาคการศึกษาฤดูรอน ตองมีเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห และมีจํานวนชั่วโมงการศึกษาในแต

ละรายวิชาเทากับการศึกษาภาคปกต ิ
ขอ ๔ จํานวนหนวยกิตที่กําหนดใหนิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมนอยกวา ๓ หนวยกิตและไมเกิน 

๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป 
นิสิคที่ประสงคจะลงทะเบียนนอยกวาหรือมากกกวาที่กําหนดไวในขอ ๔ ใหยื่นคํารองตอคณบดีบัณฑิต

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

 

   
(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๗๔ 

 
 

 
 
 

 ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วาดวยการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

เพ่ือใหการศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เปนไปดวยความเรียบรอย  บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โดยอาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๗  เม่ือวันท่ี 
๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรยีกวา  “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓  ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการฝกปฏิบัติวิปสสนา

กรรมฐาน  ดังนี้ 
(๑)  วางนโยบาย  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการฝกภาคปฏิบัติ 

วิปสสนากรรมฐาน  การวัดผลและติดตามผลลัพธของการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
(๒)  กําหนดวัน  เวลาและสถานท่ี  สําหรับการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
(๓)  รายงานผลการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตอมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔  ใหนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  ในวัน  เวลาและสถานท่ีตามท่ี
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลยักําหนด  ดังนี้ 

(๑)  นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตองฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
ไมนอยกวา ๑๕ วัน 

(๒)  นิสิตระดับมหาบัณฑิตตองฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไมนอยกวา ๓๐ วัน 
(๓)  นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  ตองฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไมนอยกวา  

๔๕ วัน  โดยใหใชกับนิสิตท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๓ เปนตนไป 
ขอ ๕ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
            

 
(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๗๕ 

 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือ
ประโยชนในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย  มี
ประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๔๘ เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไวดังตอไปนี้ 
          ๑. ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

๒. ระดบัปรญิญาโท  มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๘ หนวยกิต   
โดยแบงการศึกษา เปน ๒ แผน ดังนี้ 

๑) แผน ก  เปนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้ 
        แบบ ก (๑) ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบได ๓๘ หนวยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา 

          แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๖ หนวยกิต และทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบได 
๑๒ หนวยกิต  จําแนกประเภทดังนี้ 

วิชาบังคับ       ไมนอยกวา             ๘     หนวยกิต 
วิชาเอก          ไมนอยกวา            ๑๒    หนวยกิต 
วิชาเลือก        ไมนอยกวา             ๖     หนวยกิต 
วิทยานิพนธ                               ๑๒   หนวยกิต 
รวมท้ังสิ้น       ไมนอยกวา             ๓๘   หนวยกิต 

๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๒ หนวยกิต และทําการศึกษาอิสระซ่ึงมีคาเทียบได ๖ หนวยกิต 
จําแนกประเภท ดังนี้ 

วิชาบังคับ       ไมนอยกวา              ๘      หนวยกิต 
วิชาเอก          ไมนอยกวา              ๑๒    หนวยกิต 
วิชาเลือก        ไมนอยกวา              ๑๒    หนวยกิต 
การศึกษาอิสระ                             ๖     หนวยกิต 
รวมท้ังสิ้น        ไมนอยกวา              ๓๘   หนวยกิต 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ  ดังนี้ 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๗๖ 

 
๑)  แบบ ๑  ผูเขาศึกษาตองทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๕๔ หนวยกิต  แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ 

โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา 
      แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโทตองทําวิทยานิพนธ  ซ่ึงมีคาเทียบได ๕๔หนวยกิต 
      แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัย

อนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ ตองทําวิทยานิพนธ  ซ่ึงมีคาเทียบได ๗๘ หนวยกิต 
๒. แบบ ๒ แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ ดังนี้ 
    แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๑๙ หนวยกิต และทํา

วิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๓๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ           ไมนอยกวา         ๖     หนวยกิต 
วิชาเอก              ไมนอยกวา         ๖     หนวยกิต 
วิชาเลือก            ไมนอยกวา         ๖     หนวยกิต 
วิทยานิพนธ                               ๓๖   หนวยกิต 
รวมท้ังสิ้น           ไมนอยกวา         ๕๔   หนวยกิต 

 
ท้ังนี้  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 

 
         

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําหนาท่ีแทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๗๗ 

 
 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
  
 เพ่ือใหการสอบวัดคุณสมบัตินิสิตท่ีศึกษาหลักสูตรพุทธสาสตรดุษฎีบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอย  
มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย  และเพ่ือเปนไปตามความในขอ ๑๒.๒ 
(๓) แหงระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
วิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/
๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง  การสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันท่ี ๙  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชประกาศนี้แทน 

ขอ ๑  การเสนอขออนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธ 
๑.๑  นิสิตผูผานการศึกษาและไดรับผลประเมินในรายวิชาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดใหมีการ

สอบสารนิพนธเพ่ือวัดคุณสมบัติ เปนผูมีสิทธิ์ขออนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธ 
๑.๒  นิสิตตองเสนอหัวขอและโครงรางสารนิพนธ พรอมกับความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา

สารนิพนธ จํานวน ๑ รูป/คน เพ่ือขออนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธ 
๑.๓  คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธใหนําความในขอ ๙.๓ แหงระเบียบบัณฑิต

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฎิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ พ.ศ.๒๕๕๐ มาใชโดย
อนุโลม 

๑.๔  บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธ ในกรณีท่ีตรวจสอบ
แลวพบวา มีเนื้อหาซํ้าซอนกับประเด็นท่ีไดเคยมีการศึกษาแลว บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิ์ยับยั้งไดและแจงใหนิสิตนํา
กลับไปแกไขเพ่ือยื่นเสนอใหมตอไป 

เม่ือบัณฑิตวิทยาลัยประกาศอนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธแลว ใหนิสิตลงทะเบียนชําระ
คาธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๑.๕  ในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธแลว แตไมสามารถดําเนินการวิจัย
ตามโครงรางเดิม  การปรับเปลี่ยนโครงรางใหมยอมเปนสิทธิ์ท่ีนิสิตจะกระทําได โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี
ปรึกษาสารนพินธ 

การขอปรับเปลีย่นโครงรางใหม ใหยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช บฑ.๘ เพ่ือใหคณบดีลง
นามอนุมัติ  

ขอ ๒  การเสนอขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ 
๒.๑  ใหนิสิตยื่นคํารองขอตรวจรูปแบบสารนิพนธ (บฑ.๖ ) พรอมแนบสําเนาสารนิพนธ

ท่ีเรียบเรียงเสร็จแลว  จํานวน  ๑ ฉบับ  โดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัย 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๗๘ 

 
ท้ังนี้ ใหนิสิตรับผลการตรวจรูปแบบสารนิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากยื่นคํารองแลว ๑๐ วันทํา

การ 
๒.๒  นิสิตตองยื่นคํารองขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ  (บฑ.๘) ตอบัณฑิตวิทยาลัยหรือศูนย

บัณฑิตศึกษาท่ีจัดใหมีการเรียนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต  พรอมกับสําเนาสารนิพนธท่ีเรียบเรียงเสร็จ
แลว  จํานวน  ๔  ฉบับ  โดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 

๒.๓  รูปแบบของสารนิพนธ ใหเปนไปตามคูมือการทําวิทยานิพนธและสารนิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ขอ ๓  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ 

๓.๑  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ จํานวน ๓ รูป/คน 
ประกอบดวย  

(๑) ประธานกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ 
(๒) อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
(๓) กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ 
ท้ังนี้ กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ  ตองมีอาจารยประจํามหาวิทยาลัยหรือเจาหนาท่ีประจํา

มหาวิทยาลัยอยางนอย  ๑ รูป/คน  รายนามคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธใหถือเปนความลบั 
คุณสมบัติกรรมการผูตรวจสอบสารนิพนธ ใหเปนไปตามความในขอ  ๙.๓ แหงระเบียบบัณฑิต

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
๓.๒  ข้ันตอนและกระบวนการในการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ ใหนําความในขอ ๑๓.๒ และ 

๑๓.๓ แหงระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
วิทยานิพนธ  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาใชโดยอนุโลม 

๓.๓  ในกรณีที่กรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ไมสามารถมาประชมุตรวจสอบสารนิพนธไดใหแจงตอ
บัณฑิตวิทยาลยั พรอมทั้งแจงผลการตรวจสอบดวย ทั้งนี้ตองมกีรรมการเขาประชุมไมนอยกวา ๒ รูป/คน 

ขอ  ๔  การสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ 
๔.๑  ในกรณีที่นิสิตสอบไมผาน สามารถขอสอบวัดคุณสมบัติใหมได โดยนสิิตจะตองดาํเนนิการตาม

ข้ันตอน ในขอ ๑.๔ และขอ ๒ ใหควบทุกประการ 
๔.๒  ในกรณีที่นิสิตสอบผานใหแกไขตามมติและคําแนะนําของคณะกรรมการกอนนําสารนิพนธฉบับ

สมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัย 
๔.๓  การแกไขเนื้อหาและรูปแบบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ ตองใชเวลาไมเกิน ๓๐ 

วัน นบัตั้งแตวนัสอบจนถึงวันสงสารนิพนธฉบบัสมบูรณ 
ในกรณีที่มีความจําเปนไมสามารถสงสารนิพนธฉบบัแกไขไดตามกําหนดนิสิตอาจยื่นคํารอง (บฑ.๖) ผาน

ความเห็นชอบจากอาจารยทีป่รึกษาสารนิพนธ เพื่อขอเลื่อนการสงสารนพินธฉบับสมบูรณไดไมเกิน  ๑๕  วัดนับแตวันที่
ครบกําหนดสง  หากเกินกําหนดจากนี้ใหถือวานิสิตสอบสารนพินธไมผาน และจะตองดําเนนิการขอสอบวัดคุณสมบัติ
ใหมตามขอ ๔.๑ 

ขอ ๕  การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัตสิารนิพนธ 
การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธใหนาํความในขอ ๑๔ แหงระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชโดยอนโุลม 
 ขอ ๖  การสงสารนิพนธฉบบัสมบรูณ 

๖.๑  ใหนิสิตสงสารนิพนธฉบับแกไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธครบถวนทุกคน 
จํานวน ๔ ฉบับ ทั้งนี้ วันทีน่ิสิตสงสารนิพนธฉบับสมบูรณถือวาผานการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชานั้น ๆ 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๗๙ 

 
๖.๒  สารนิพนธของนสิิตใหเปนลิขสิทธิ์ของบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย กอนนําไปพิมพเผยแพรตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ทั้งนี้ ใหใชประกาศนี้ สาํหรับผูข้ึนทะเบียนเปนนิสิต ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
           
 

(พระศรีสิทธิมุนี) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๘๐ 

 
 

 
 

 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

     วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
  

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

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

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

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

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

(๓) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กําหนดสวนประกอบ
เพ่ิมเติมของโครงรางวิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

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

 ขอ ๕ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากประกาศ เปนตนไป 
 

หมวดท่ี ๒ 
การอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธและการลงทะเบียน 

ขอ ๖  การอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ 
๖.๑ ใหนิสิตจัดทําหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธโดยความเห็นชอบของผูท่ีจะไดรับแตงตั้งเปน

ประธานหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจรูปแบบกอน เม่ือผานการ
ตรวจรูปแบบและแกไขแลว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ตามข้ันตอน 
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๖.๒  โครงรางวิทยานิพนธ มีสวนประกอบดังนี้ 

(๑)  หัวขอวิทยานิพนธท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(๒)  รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
(๓)  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
(๔)  วัตถุประสงคของการวิจัย 
(๕)  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
(๖)  วิธีดําเนินการวิจัย 
(๗)  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
(๘)  โครงสรางของรายงานวิทยานิพนธ (สารบัญชั่วคราว) 
(๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
(๑๐)  ประวัติผูวิจัย 

สวนประกอบอ่ืน ๆ นอกจากนี้  ใหเปนไปตามคูมือการทําวิทยานิพนธ และขอกําหนดอ่ืน ๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย 

๖.๓  การเสนอขออนุมัติสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ใหนิสิตยื่นแบบคํารอง  บฑ ๘  
พรอมดวยหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ  จําวน ๖  ฉบับ ในจํานวนนี้ตองมีลายเซ็นรับรองของผูสมควรเปน
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธทุกคน บนปกของโครงรางฯ จํานวน ๑ ฉบับ ตอบัณฑิตวิทยาลัย 

๖.๔  นิสิตท่ีประสงคจะเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธเชิงปริมาณ ท่ีมีเครื่องมือวิจัยหรือ
แบบสอบถามชั่วคราว ตองสงใหคณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ 

๖.๕  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ใน
แตละปการศึกษา คณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งจะเปนผูพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธท่ีนิสิตเสนอ 
และในการประชุมพิจารณาสอบแตละครั้ง นิสิตตองเขานําเสนอและชี้แจงเก่ียวกับหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธดวย 

๖.๖  เม่ือนิสิตแกไขหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามมติคณะกรรมการแลวใหยื่นแบบคํารอง 
บฑ ๘.๑ พรอมดวยหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ จํานวน ๔ ชุด ตอบัณฑิตวิทยาลัย ใหประธานคณะกรรมการ
พิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ เสนอผลการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธของนิสิตท่ีผาน
ความเห็นชอบแลวพรอมรายชื่อ ผูสมควรเปนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธในหัวขอนั้นตอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

๖.๗  เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธและเม่ือบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อนิสิตและหัวขอวิทยานิพนธพรอมท้ังรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท่ีไดรับอนุมัติแลว 
นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

ขอ ๗  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ 
๗.๑  นิสิตระดับปริญญาโทท่ีมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ  ตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ

บัณฑิตวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๙  หนวยกิต 
๗.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ท่ีมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ ภายหลังจากข้ึนทะเบียน

เปนนิสิตแลว นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ท่ีมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ ตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ
บัณฑิตวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกต ิและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๘๒ 

 
๗.๓  ใหนิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประกาศ

อนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนวิทยานพินธ บฑ  ๙  แลวยื่นตอบัณฑิตวิทยาลัยพรอมท้ัง
ชําระเงินคาลงทะเบียนในสวนงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากไมสามารถชําระคาลงทะเบียนวิทยานิพนธ 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ตองยื่นคํารองขอชําระคาลงทะเบียนลาชาตอบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้ ตองไมเกิน ๓๐ 
วันทําการ หากเกินตองชําระเปนคาปรับในอัตราการลงทะเบียนลาชา จํานวน ๕๐ บาท ตอ ๑ วันทําการ 

ขอ ๘  การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับโครงรางวิทยานิพนธ 
๘.๑  การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับวิทยานิพนธท่ีไมใชสาระสําคัญใหนิสิตยื่นแบบคํารอง 

บฑ ๘  พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลงตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโดยผานคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ เม่ือไดรับการอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงใหนําสงหัวขอและโครงรางท่ีเปลี่ยนแปลงใหมตอบัณฑิต
วิทยาลัย จํานวน ๔ ชุด 

๘.๒  หากการเปลี่ยนแปลงหัวขอหรือโครงรางวิทยานิพนธท่ีเปนสาระสําคัญ  นิสิตตองปฏิบัติ
เชนเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธใหม โดยไมตองลงทะเบียนวิทยานิพนธซํ้าอีก ยกเวน 
หากการเปลี่ยนแปลงเปนความประสงคสวนตัวของนิสิต เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลว พบวาไมมีเหตุผลความ
จําเปนเพียงพอ นิสิตตองชําระคาลงทะเบียนวิทยานิพนธซํ้าอีก 

๘.๓  ใหนิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับวิทยานิพนธหลังจากท่ีไดยื่นคํา
รองและไดเขาชี้แจงแลว 

 
หมวดท่ี ๓ 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
ขอ ๙  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 

๙.๑  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตองมีท้ังบรรพชิตและคฤหัสถจํานวนไมนอยกวา ๒ รูป
คน แตไมเกิน  ๓  รูป/คน  ท้ังนี้จะตองมีอาจารยประจํามหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ รูป/คน 

๙.๒  คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาโท ตองมีคุณสมบัติไดรับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาท่ีนิสิตทําวิทยานิพนธหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

คณะกรรมการผูมีคุณสมบัติไดรับปริญญาต่ํากวาระดับปริญญาเอก  ตองมีตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยหรือเปนผูเชี่ยวชาญ 

๙.๓  คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาเอก  ตองมีคุณสมบัติไดรับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาท่ีนิสิตทําวิทยานิพนธหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

คณะกรรมการผูมีคุณสมบัติไดรับปริญญาต่ํากวาระดับปริญญาเอก ตองมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา
รองศาสตราจารยหรือเปนผูเชี่ยวชาญ 

๙.๔ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑)  ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับวิธีทําวิทยานิพนธ  รวมท้ังตัดสินแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนขณะ

ทําวิทยานิพนธ 
(๒)  ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธ 
(๓)  พิจารณาใหความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธของนิสิต 

ขอ ๑๐  การเขียนวิทยานิพนธ 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๘๓ 

 
ใหนิสิตเรียบเรียงวิทยานิพนธโดยใหมีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ ตามคูมือการทําวิทยานิพนธของ

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี ๔ 
การรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ 

ขอ ๑๑  การรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ 
๑๑.๑  นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผูไดรับผลการศึกษา ตั้งแต ๙ หนวยกิต ข้ึนไป และยัง

ไมไดยื่นเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ตองมารายงานความกาวหนาในการจัดทําหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตามความกาวหนาวิทยานิพนธ ทุก ๑ เดือน 

๑๑.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผูไดรับผลการศึกษาตั้งแต ๖ 
หนวยกิตข้ึนไป และยังไมไดยื่นเสนอขอสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตองมารายงานความกาวหนาในการ
จัดทําหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตามความกาวหนาวิทยานิพนธ ทุก ๑ 
เดือน 

๑๑.๓  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผูผานรายวิชาท่ีกําหนดให
ศึกษาเพ่ิมเติมครบ ๓ รายวิชาแลว  และยังไมไดยื่นเสนอขอสอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตองมารายงาน
ความกาวหนาในการจัดทําหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตาม
ความกาวหนาวิทยานิพนธ ทุก ๑ เดือน 

 ๑๑.๔  นิสิตผูลงทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว ตองมารายงานความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยผูติดตามความกาวหนาวิทยานิพนธ ทุก ๓ เดือน 
 

หมวดท่ี ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ 

ขอ ๑๒  การขอสอบวิทยานิพนธ 
๑๒.๑  นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธไดเม่ือ 

(๑)  ใชเวลาทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  ๓ เดือน  นับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติหัวขอและ
โครงรางวิทยานิพนธ   และลงทะเบียนวทิยานิพนธ 

(๒)  สอบผานรายวิชาตาง ๆ  ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  และไดคา
ระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

(๓)  เขียนวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาวใหทําการขอสอบได 

๑๒.๒  นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธไดเม่ือ 
(๑)  ใชเวลาทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  ๘  เดือน  นับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติหัวขอ

และโครงรางวิทยานิพนธ  และลงทะเบียนวทิยานิพนธ  
(๒) สอบผานรายวิชาตาง ๆ  ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและไดรับ

คาระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา  ๓.๐๐ 
(๓) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๘๔ 

 
(๔) เขียนวิทยานิพนธสําเร็จสมบูรณตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาวใหทําการขอสอบได 
๑๒.๓  ใหนิสิตยื่นคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ  พรอมท้ังแนบวิทยานิพนธ ๑ ฉบับ  ตอบัณฑิต

วิทยาลัยกอนวันสอบวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๐ วัน 
๑๒.๔  ใหนิสิตรับผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นคํารองแลว ๑๐ วัน

ทําการ 
๑๒.๕  ใหนิสิตยื่นแบบคํารองขอสอบวิทยานิพนธ บท ๘ ตอบัณฑิตวิทยาลัยผานประธานคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ  พรอมกับเสนอวิทยานิพนธท่ีเรียบเรียงเสร็จแลว  รวมท้ังบทคัดยอภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  อยางละ ๖ ชุด 

๑๒.๖  ใหบัณฑิตวิทยาลัยสงวิทยานิพนธและบทคัดยอถึงคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธกอนวัน
สอบไมนอยกวา ๒ สัปดาห 

ขอ ๑๓  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
๑๓.๑  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  มีจํานวนไมนอยกวา ๓ ทาน แตไมเกิน ๕ ทาน 

ประกอบดวย 
(๑)  ประธาน  ไดแก  คณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย 
(๒)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
(๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวนไมเกิน ๓ ทาน 

๑๓.๒  เม่ือบัณฑิตวิทยาลัยติดตอเชิญผูท่ีสมควรไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธไดแลว  
ใหเสนอรายนามกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธตอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

๑๓.๓  เม่ือประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ลงนามแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธแลว  ใหบัณฑิตวิทยาลัยประกาศกําหนดวัน  เวลาและสถานท่ีสอบใหทราบโดยท่ัวกัน  และมี
หนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธกอนวันสอบ ไมนอยกวา ๑๐ วัน   รายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธใหถือเปนความลับสําหรับผูสอบ 

๑๓.๔ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธไมสามารถมาตรวจสอบวิทยานิพนธได ใหแจงตอบัณฑิต
วิทยาลัยโดยผานประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธพรอมท้ังแจงผลการตรวจสอบวิทยานิพนธดวย 
 

หมวดท่ี ๖ 
การประเมินผลวิทยานิพนธ 

ขอ ๑๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ 
๑๔.๑  ในการสอบวิทยานิพนธ  นิสิตตองตอบขอซักถามตาง ๆ เก่ียวกับวิทยานิพนธหรือเรื่อง

ท่ีเก่ียวของ  หลังจากสอบแลวใหคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธประชุมพิจารณาประเมินผล  ในขณะ
ประเมินผลใหนิสิตออกจากหองสอบ 

๑๔.๒  ใหมีการจดบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินผลวิทยานิพนธทุกครั้ง 
๑๔.๓  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธมีมติใหแกไขวิทยานิพนธ ไมวากรณีใด ๆ  

นิสิตตองแกไขวิทยานิพนธใหถูกตองตามมติและคําแนะนํานั้น  กอนท่ีจะนําวิทยานิพนธฉบับท่ีแกไขแลวสง
บัณฑิตวิทยาลัย กรณีท่ีนิสิตไมสามารถสงวิทยานิพนธไดทันเวลา ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด จะตองดําเนินการ
ยื่นขอขยายเวลาการสงวิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการ



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๘๕ 

 
ตรวจสอบวิทยานิพนธ ท้ังนี้ การขยายเวลาตองอยูภายใตในระยะเวลา ๖ เดือน นับแตวันสอบ หากเกินจาก
กําหนดนี้ ใหถือวาสอบไมผาน และจะตองดําเนินการขอสอบใหม กรณีท่ียังคงสถานภาพนิสิตอยูเทานั้น 

๑๔.๔  ใหคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธทําการประเมินผลวิทยานิพนธโดยกําหนดเปน 
๔ ระดับ  ดังนี้ 

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

สวนวิทยานิพนธท่ีอยูในระหวางการเรียบเรียงใหแสดงสถานะดวยสัญลักษณ  IP (In progress) 
๑๔.๕  การลงนามของกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธในหนาอนุมัติวิทยานิพนธ  อาจกระทํา

ไดเม่ือเห็นสมควร  แตประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธจะลงนามไดตอเม่ือวิทยานิพนธนั้นไดรับการ
แกไขท้ังรูปแบบ  และเนื้อหาเรียบรอยแลวเทานั้น  จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ 

๑๔.๖  ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธเสนอผลการประเมินตอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  หากมีมติไมเปนเอกฉันทใหรวบรวมใบประเมินผลของกรรมการทุกทาน  เพ่ือสงใหคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเม่ือทราบผลการประเมิน  และนิสิตสงวิทยานิพนธฉบับท่ีแกไขเรียบรอย
แลวบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลใหทราบโดยท่ัวกัน 

ขอ ๑๕  การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
๑๕.๑  เม่ือนิสิตแกไขเนื้อหาและรูปแบบ  ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธแลว  

ใหนิสิตสงวิทยานิพนธฉบับท่ีแกไขท่ีมีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธครบถวนทุกคน  จํานวน ๗ 
เลม  โดยเย็บเลมและเขาปกแข็งเรียบรอย  ตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดพรอมดวย บทคัดยอภาษาไทย
และภาษาอังกฤษอีกอยางละ ๒ ชุด  และแผนซีดีบันทึกไฟลหัวขอวิทยานิพนธฉบับสมบูรณท้ังท่ีเปนแบบไฟล 
Microsoft  Word  และไฟล  Adobe PDF  จํานวนไฟลละ ๑ แผน ตอบัณฑิตวิทยาลัย  วันท่ีนิสิตสง
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณถือวาเปนวันท่ีนิสิตสําเร็จการศึกษา 

๑๕.๒  ในกรณีท่ีนิสิตประสงคจะเผยแพรวิทยานิพนธหรือมอบใหแกหนวยงานใดตามขอผูกพัน
หรืออ่ืน ๆ  หลังจากท่ีไดรับอนุมัติวิทยานิพนธ  ใหนิสิตยื่นคํารองพรอมดวยวิทยานิพนธตามจํานวนท่ีตองการ
เสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาลงนามในหนาอนุมัติ  ท้ังนี้ใหแนบวิทยานิพนธฉบับซ่ึงคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยลงนามไวแลว ๑ เลม  พรอมท้ังแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจํานวน ๑ ชุด 

๑๕.๓  วิทยานิพนธและบทคัดยอท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาใหเปนลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  กอนนําไปพิมพเผยแรตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
ขอ ๑๖  นิสิตท่ีไดรับอนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธและลงทะเบียนไวแลวกอนท่ีจะประกาศใช

ระเบียบนี้  ใหปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ  วาดวย
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับวิทยานิพนธ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วาดวยวิธีปฏิบัติวิทยานิพนธ แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๘๖ 

 
ขอ ๑๗  นิสิตท่ีไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ  และลงทะเบียนภายหลังท่ีประกาศใช

ระเบียบนี้แลว  ใหปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
(พระศรีสิทธิมุนี) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๘๗ 

 
 

 
 

 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพ่ืออนุมัติใหเปนไปตามความในขอ ๙ 
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย
อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๔๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

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

ในแตละรายวิชาเทากับการศึกษาภาคปกติ 
ขอ ๔ จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูรอนไมนอยกวา ๓ หนวยกิตและ

ไมเกิน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 
นิสิต  ท่ีประสงคจะลงทะเบียนนอยกวาหรือมากกกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๔ ใหยื่นคํารองตอคณบดี

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

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
      
 

(พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโญ) 
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๘๘ 

 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต  ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือ
ประโยชนในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย  มี
ประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๔๘ เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไวดังตอไปนี้ 

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

โดยแบงการศึกษา เปน ๒ แผน ดังนี้ 
๑) แผน ก  เปนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้ 
       แบบ ก (๑) ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบได ๓๘ หนวยกิต และบัณฑิตวิทยาลัย

อาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา 
          แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๖ หนวยกิต และทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบ

ได ๑๒ หนวยกิต  จําแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ           ไมนอยกวา           ๘     หนวยกิต 
วิชาเอก              ไมนอยกวา           ๑๒   หนวยกิต 
วิชาเลือก            ไมนอยกวา            ๖    หนวยกิต 
วิทยานิพนธ                                  ๑๒   หนวยกิต 
รวมท้ังสิ้น            ไมนอยกวา           ๓๘   หนวยกิต 
๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๒ หนวยกิต และทําการศึกษาอิสระซ่ึงมีคาเทียบได ๖ 

หนวยกิต จําแนกประเภท ดังนี้ 
วิชาบังคับ            ไมนอยกวา            ๘     หนวยกิต 
วิชาเอก               ไมนอยกวา           ๑๒   หนวยกิต 
วิชาเลือก             ไมนอยกวา            ๑๒   หนวยกิต 
การศึกษาอิสระ                              ๖     หนวยกิต 
รวมท้ังสิ้น             ไมนอยกวา          ๓๘   หนวยกิต 

๓. ระดับปริญญาเอก  แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ  ดังนี้ 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๘๙ 

 
๑)  แบบ ๑  ผูเขาศึกษาตองทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๕๔ หนวยกิต  แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ 

โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดใหศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  โดยไมตองนับหนวยกิต  เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผูศึกษา 
      แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโทตองทําวิทยานิพนธ  ซ่ึงมีคาเทียบได ๕๔หนวยกิต 
      แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม  ๙  ประโยค ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ

ใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ ตองทําวิทยานิพนธ  ซ่ึงมีคาเทียบได ๗๘ หนวยกิต 
๒. แบบ ๒ แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ ดังนี้ 
      แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๑๙ หนวยกิต และทํา

วิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบได ๓๖ หนวยกิต จําแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ              ไมนอยกวา         ๖     หนวยกิต 
วิชาเอก                 ไมนอยกวา         ๖     หนวยกิต  
วิชาเลือก               ไมนอยกวา         ๖     หนวยกิต 
วิทยานิพนธ                                  ๓๖   หนวยกิต 
รวมท้ังสิ้น              ไมนอยกวา         ๕๔   หนวยกิต 

ท้ังนี้  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 

               ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
 
                    

(พระราชรัตนโมลี) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําหนาท่ีแทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๙๐ 

 
 

 
 
 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  กําหนดรายวิชาใหนิสิตคฤหัสถศึกษาเพ่ิมเติม 
 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สําหรับคฤหัสถ  เปนไปดวยความเรียบรอย  
มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรกําหนดรายวิชาบาลี  ใหศึกษา
เพ่ิมเติม 

อาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๙ เม่ือวันอังคาร
ท่ี ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  กําหนดรายวิชาใหนิสิตคฤหัสถศึกษา
เพ่ิมเติม ลงวันท่ี  ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘   และกําหนดรายวิชาบาลี ใหศึกษาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. วิชา   ๑๐๒  ๓๐๒           การใชภาษาบาลี ๑           (๓)  (๓-๐-๖) 
                                      Usage of Pali I 
๒. วิชา   ๑๐๒  ๓๐๖            การใชภาษาบาลี ๒            (๓)  (๓-๐-๖) 
                                      Usage of Pali II 

ใหรายวิชาเหลานี้เปนรายวิชาเรียนเสริมโดยไมนับหนวยกิตและแสดงผลการเรียนดวยสัญลักษณ S หรือ 
U 

นิสิตท่ีสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาตั้งแตประโยค ป.ธ.๓ ข้ึนไป หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรภาษาบาล ี ไมตองลงทะเบียนเรียน 

ท้ังนี้  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
 
 

 
        (พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโ) 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๙๑ 

 

 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๙๒ 

 

 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๙๓ 

 

 

  
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๙๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๙๕ 

 
  ประวัติอาจารยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา 

  
๑. ช่ือ/ฉายา/นามสกุล      พระศรีคัมภีรญาณ,ดร. (สมจินต สมฺมาปฺโญ, วันจันทร) 
๒. ตําแหนงทางวิชาการ    รองศาสตราจารย    
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ        พุทธปรัชญา, พระพุทธศาสนามหายาน,   
                                อารยธรรมพุทธศาสนาในทิเบต, ปรัชญาตะวันออก 
๔. สังกัด-สถานท่ี             หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                                 เลขท่ี ๗๙ หมูท่ี ๑ ต.ลาํไทร อ.วังนอยจ.พระนครศรีอยุธยา   
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 

    ๕.๑ งานวิจัย    
   - พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. (๒๕๕๓). บูรณาการพุทธธรรมเพ่ือเสริมสรางพลังบริหาร. กรุงเทพฯ: 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
   - พระศรี คัมภีรญาณ, รศ.ดร. . (๒๕๕๕ ) .  การศึกษาวิเคราะหหลักจริยศาสตร ในคัมภีร
พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
   - พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.. (๒๕๕๖). พจนานุกรมพระไตรปฎกภาษาไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

๕.๒ บทความทางวิชาการ 
    - พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. (๒๕๕๑). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญ่ีปุน. กรุงเทพฯ : 
หางหุนสวนจํากัด ไทยรายวันการพิมพ.  
  - พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. (๒๕๕๒). พุทธวิธีแกปญหาความขัดแยงโดยกรอบแหงอธิกรณสมถะ 
๗ : ศึกษาแนวการประยุกตใชสัมมุขาวินัย เยภุยยสิกาวินัย และติณวัตถารกะ. สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต. 
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน. ฉบับท่ี ๑.   

 - พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. (๒๕๕๓). ทิศทางของพระพุทธศาสนาในโลกปจจบัน. วารสารบัณฑิต 
ศึกษาปรทิรรศน. ปท่ี ๖ ฉบับพิเศษ.  
  - พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. (๒๕๕๓). คัมภีรมหายานะ ลังกาวตารสูตร.  
   - พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. (๒๕๕๓). แนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาโดย
กระบวนการเรียนการสอน. รวมบทความวิชาการ,โครงการสัมมนาวิชาการผลงานวิจัยและวิทยานิพนธดีเดน
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒, กรุงเทพฯ: หอไตรการพิมพ.   
  - พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. (๒๕๕๔). สํารวจสภาพแวดลอมเชิงนิเวศวิทยาในคัมภีร
พระพุทธศาสนา. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน. ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑.   
  - พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. (๒๕๕๕). การจัดการศาสนาและวัฒนธรรมในอุษาคเนยเพ่ือการอยู
รวมกันอยางสันติ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน. ปท่ี ๘ ฉบับพิเศษ.  
  - พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. (๒๕๕๖). ความเขมแข็งของสถาบันสงฆ ปริมาณหรือคุณภาพ. สาร
นิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต. ฉบับท่ี ๑.  
  - พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. (๒๕๕๗). อานิสงสของการบริจาคอวัยวะตามหลักพระพุทธศาสนา:
กรณีการบริจาคไต.  วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑. 
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๕.๓ หนังสือตํารา  

 - พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร.. (๒๕๕๑). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญ่ีปุน. กรุงเทพฯ: 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  - พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร.. (๒๕๕๑). พระพุทธศาสนา-ปรัชญา-สังคม. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 
  - พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร.. (๒๕๕๑). กฎแหงความรัก (ปรัชญาความรักในพระพุทธศาสนา). 
กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  - พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. (๒๕๕๓). คัมภีรมหายานะ ลังกาวตารสูตร.  กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 
  - พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร.. (๒๕๔๓). พระพุทธศาสนามหายานในอินเดยี พัฒนาการและสารัตถ
ธรรม. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
  - พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร.. (๒๕๕๖). พุทธปรัชญา. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 ๖. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา  
       - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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ประวัติอาจารยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา 
 

๑. ช่ือ/ฉายา/นามสกุล      พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ดร.  
๒. ตาํแหนงทางวิชาการ    รองศาสตราจารย  
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ        พระพุทธศาสนาเชิงประยุกตกับสังคม, การจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี, 
                                   การตีความพระพุทธศาสนากับศาสตรตางๆ 
๔. สังกัด-สถานท่ี             หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                                 เลขท่ี ๗๙ หมูท่ี ๑ ต.ลาํไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา   
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 
  ๕.๑ งานวิจัย      
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร..(๒๕๕๘).  รูปแบบการพัฒนาหมูบานชอสะอาด: ศึกษา
วิเคราะหหมูบานทาคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ. นําเสนอสํานักงานปองกันและปราบปราม
ทุจริตแหงชาติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
   - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๗). การบูรณาการองคความรูดานสันติภาพเพ่ือ
พัฒนากระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๗). แนวโนมบทบาทพระสงฆกับการเมืองไทยในสอง
ทศวรรษหนา.  ศูนยพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๕.๒ บทความทางวิชาการ 
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๒). ยุคสมัยของความขัดแยง: พระสงฆยุคใหมควร
ตีความและเผยแผพระพุทธศาสนาอยางไร. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน  ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓.  
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๓). อธิกรณสมถะในฐานะเครื่องมือจัดการความ
ขัดแยงในสังคมสงฆ. วารสารวิสาขบูชาโลก/IABU.  
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๓). The War of Mea Ta Chang Basin. ICUNDV 
Symposium. 
   - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๓). เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องจิตของซารตและ
พระพุทธศาสนา. วารสารพุทธจักร.  
   - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๓). สงครามน้ํา: กรณีศึกษาลุมน้ําแมตาชาง จ.
เชียงใหม. วารสารพุทธจักร.  
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๓). การไกลเกล่ียคนกลางเชิงพุทธ. วารสารพุทธจักร. 
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๓). อภัยทานกับการสรางความสมานฉันทในสังคม. 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน  ปท่ี ๖ ฉบับพิเศษ.  
   - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๔). เศรษฐศาสตรการเมืองเชิงพุทธ: การจัดการความ
ขัดแยงผานมิติการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ.  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน  ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑.  
   - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๔). ปญจสดมภ : คานิยมแหงชาติตอการศึกษาทาง
การเมืองเพ่ือสรางความปรองดอง. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน ปท่ี ๗ ฉบับพิเศษ. 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๙๘ 

 
   - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๔). ความยุติธรรมไมมา สามัคคีไมเกิดจริงหรือ?.  
วารสารปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม.  
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๔). Human Beings and Conflict: Buddhist 
Perspective.  วารสารปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม.   
    - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๔). Peace in Buddhism, วารสารมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ.  
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๕). อภัยทาน : ประตูสูความปรองดองของชีวิตและ
สังคม. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน  ปท่ี ๘ ฉบับพิเศษ.  
   - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๖). ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน  ปท่ี ๙ ฉบับพิเศษ 
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๗). Peace in Buddhism: From a Peaceful 
Village to Peace in Thai Society.  วารสารมหาจุฬาวิชาการ  ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ มก. 
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๘). สุจริตธรรมในฐานะเครื่องมือปองกันการทุจริต
คอรัปชันในสังคมไทยปจจุบัน. วารสารมหาจุฬาวิชาการ  ปท่ี ๒ ฉบับพิเศษ.  
  ๕.๓ หนังสือ/ตํารา  
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๐). พุทธจักรวาลวิทยา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
    - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๔). การบูรณาการพุทธิปญญาเพ่ือพัฒนาชีวิตและ
สังคม.  กรุงเทพฯ: ไทยรายวันการพิมพ.  
   - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๕). ปญจสดมภ : คานิยมแหงชาติตอการส่ือสารทาง
การเมืองเพ่ือความปรองดอง. 
  - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๖). พุทธจริยศาสตรกับประเด็นปญหาทางจริยธรรม 
เรื่องการฆาตัวตาย.  
   - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๗). พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
    - พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.. (๒๕๕๘). แนวโนมบทบาทพระสงฆกับการเมืองในสอง
ทศวรรษหนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
๖. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา  
       - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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๑. ช่ือ/ฉายา/นามสกุล     พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ, ดร.  
๒. ตาํแหนงทางวิชาการ          -  
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ        พระพุทธศาสนา, ปรัชญา  
๔. สังกัด-สถานท่ี             หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        
                                 เลขท่ี ๗๙ หมูท่ี ๑ ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา   
๕. ผลงานทางวิชาการ  (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 
     ๕.๑ งานวิจัย      
          - พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ ดร. และดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ, นพ.ดร.บรรพต ตนธีรวงศ, 
ดร.พูนสุข มาศรังสรรค. (๒๕๕๘). ความหลากหลายทางชาติพันธุกับวิถีการอยูรวมกันอยางสันติสุขใน
ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษานิสิตประเทศไทยและนิสิตกลุมประเทศ CLMV ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย(สวนกลาง). กรุงเทพฯ: ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
    ๕.๒ บทความทางวิชาการ 
 - พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ,ดร.. (๒๕๕๖). การศึกษาวิเคราะหแนวคิดสังคมนิยมในพุทธปรัชญา
เถรวาท.  วารสารพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ฉบับปท่ี ๒๓  ฉบับท่ี ๑  มกราคม-เมษายน. 
  - พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ,ดร.. (๒๕๕๗).  สันติภาพบนพ้ืนฐานความยุติธรรม: วิเคราะหแนวคิด
ปรัชญาการเมืองของคารล มารกซ. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร , ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม. 
  - พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ,ดร.. (๒๕๕๘). การแกปญหาความขัดแยงทางสังคมตามแนวคิดของ
มาเคียวเวลล่ี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน.     
 - พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ,ดร.. (๒๕๕๘). การแกปญหาความขัดแยงทางสังคม : แนวคิดวาดวย
ทรัพยสินสวนกลางในสังคมสงฆ.  วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปท่ี ๒ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิ
สาขบูชาโลก. 
  ๕.๓ หนังสือ/ตํารา  
 -  พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ,ดร.. (๒๕๕๒).  การบริหารจดัการความขัดแยงทางชนช้ันของ คารล 
มารกซ.  บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.      
 
๖. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา  
       - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๑๐๐ 

 
ประวัติอาจารยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา 

๑. ช่ือ/ฉายา/นามสกุล     ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจ ิ
๒. ตาํแหนงทางวิชาการ    ผูชวยศาสตราจารย  
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ        พระพุทธศาสนา  
๔. สังกัด-สถานท่ี             หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
                                 เลขท่ี ๗๙ หมูท่ี ๑ ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา   
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 
  ๕.๑ งานวิจัย      
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๔๘). ปญญาในธัมมจักกัปปวัตนสูตร : ช่ือเรียกและพัฒนา. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    
 - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๔๙). โสตัตถกีมหานิทาน : การชําระและการศึกษาวิเคราะห. 
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.    
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๕๐). การจัดคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนหมวดหมู: 
พระไตรปฎก นิกาย และวรรค. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    
 - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ.  (๒๕๕๐).    
  - Dr. Banjob  Bannaruji. (2559). Asokan Theravada Buddhism in Suvarnbhumi. 
World Buddhist University. 
 ๕.๒ บทความทางวิชาการ 
     - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๕๓). วกฺกลิตฺเถรวินิจฺฉยกถา. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
   - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๕๗). พระวักกลิ: จุดเช่ือมโยงท่ียังหาไมพบ. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๕๐). อปริหานิยธรรม:รัฐธรรมนูญของแควนวัชชี. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ.  (๒๕๕๐). มองรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ ผานมิติทาง
ศาสนา. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ  บรรณรุจิ. (๒๕๕๘). กรรม  ๑๒ : ทฤษฎีแสดงความสัมพันธระหวางกรรม
กับผลของกรรมและแนวทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
           - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ  บรรณรุจิ. (๒๕๕๘). ธรรมราชา-พระธรรมราชารากฐานของประชาธิปไตย
ท่ีคนไทยนาจะพึงประสงค. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 
   - Dr. Banjob Bannaruji. (2558). Buddhist Eduction : Theory, Practice and 
Achievement. Bangkok : Ministry of Education. 
  ๕.๓ หนังสือ/ตํารา  
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ.  (๒๕๕๙). จิต มโน วิญญาณ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๓๗). ภิกษุณี: พุทธสาวิกาครั้งพุทธกาล. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๑๐๑ 

 
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ.  (๒๕๔๐). อสีติมหาสาวก. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ.  (๒๕๔๘). พุทธประวัติ : ประสูติ-ตรัสรู. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ.  (๒๕๔๙). ปฏิจจสมุปบาท. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ.  (๒๕๔๙). พระเวสสันดร : มหาบุรุษแหงหิมพานต. กรุงเทพฯ: 
DNJ.NEWS. 
 - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๔๙). พระพุทธศาสนาสําหรับคนยุคใหม (แปลจาก 
Buddhism for Today by Kykkyo Niwano). 
 - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๔๙). ประวัติศาสตรอินเดียโบราณ (แปลจาก Ancient India 
by V.Mahajan). กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๕๑). นิทานชาดกจากพระไตรปฎก เลม ๑. กรุงเทพฯ: 
ธรรมสภา. 
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๕๒). นิทานชาดกจากพระไตรปฎก เลม ๒. กรุงเทพฯ: 
ธรรมสภา.  
 - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๕๓). นิทานชาดกจากพระไตรปฎก เลม ๓. กรุงเทพฯ: 
ธรรมสภา. 
              - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๕๓). พระอสีติมหาสาวก. กรุงเทพฯ: อมรินทรธรรมะ สนพ. 
   - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๕๓). กรรม: กุญแจไขความลับของชีวิต. กรุงเทพฯ: 
อมรินทร. 
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๕๔). นิทานชาดกจากพระไตรปฎก เลม ๔. กรุงเทพฯ: 
ธรรมสภา. 
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ.  (๒๕๕๕). ประวัติศาสตรอินเดียโบราณ. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 
 - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ.  (๒๕๕๕). คนตายกลับบานได. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๕๕). นิทานชาดกจากพระไตรปฎก เลม ๕. กรุงเทพฯ: 
ธรรมสภา. 
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๕๖). นิทานชาดกจากพระไตรปฎก เลม ๖. กรุงเทพฯ: 
ธรรมสภา. 
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ.  (๒๕๕๖). โอปปาติกะ ชีวิตหลังความตาย. กรุงเทพฯ: อมรินทร
ธรรมะ สนพ.   
  - ผศ.ร.ท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ.  (๒๕๕๙). พุทธปาฏิหาริย: ตํานานหรือเรื่องจริง. กรุงเทพฯ: 
อมรินทรธรรมะ สนพ.   
๖. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา  
       - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๑๐๒ 

 
ประวัติอาจารยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา 

 
๑. ช่ือ/ฉายา/นามสกุล      ดร.นพ.บรรพต  ตนธีรวงศ 
๒. ตาํแหนงทางวิชาการ           -  
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ        พระพุทธศาสนา, การใชภาษาอังกฤษ  
๔. สังกัด-สถานท่ี             หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
                                 เลขท่ี ๗๙ หมูท่ี ๑ ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา   
๕. ผลงานทางวิชาการ   (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 

    ๕.๑ งานวิจัย      
           - ดร.นพ.บรรพต ตนธีรวงศและ พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ,ดร., ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ,               
ดร.พูนสุข มาศรังสรรค. (๒๕๕๘). ความหลากหลายทางชาติพันธุกับวิถีการอยูรวมกันอยางสันติสุขใน
ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษานิสิตประเทศไทยและนิสิตกลุมประเทศ CLMV ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย(สวนกลาง).  กรุงเทพฯ: ศูนยอาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
     - ดร.นพ.บรรพต ตนธีรวงศ และทีมงานวิจัย.  (๒๕๕๘). ตัวช้ีวัด Peace Index. สถาบัน
พระปกเกลา.   

๕.๒ บทความทางวิชาการ 
  - ดร.นพ.บรรพต  ตนธีรวงศ.  (๒๕๕๕). พุทธวิธีในการจัดการความขัดแยงในระบบสาธารณสุข
ของไทย.  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปท่ี ๘ ฉบับท่ี  ๑ 
มกราคม-เมษายน.     
  - ดร.นพ.บรรพต  ตนธีรวงศ.  (๒๕๕๕). พุทธวิธีจัดการความขัดแยงในพระสุตตันตปฏก. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  - ดร.นพ.บรรพต  ตนธีรวงศ.  (๒๕๕๕).  แนวทางสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาของไทย.  
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  - ดร.นพ.บรรพต  ตนธีรวงศ.  (๒๕๕๕).  ระบบการจัดการความขัดแยงดานการใหบริการทาง
การแพทย และสาธารณสุขของโรงพยาบาลภาครัฐ ระดับจังหวัด.  วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ หนา ๑๑ - ๒๖. 
 - ดร.นพ.บรรพต  ตนธีรวงศ.  (๒๕๕๕).   การจัดการความขัดแยงดานการจัดสรรน้ําเพ่ือ
การเกษตร.  วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ หนา ๑๑ - ๒๖. 
 - ดร.นพ.บรรพต  ตนธีรวงศ.  (๒๕๕๕).   พุทธวิธีในการจัดการขัดแยงในระบบสาธารสุขของไทย.  
วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ หนา ๒๐๒ - ๒๒๘. 
  - ดร.นพ.บรรพต  ตนธีรวงศ.  (๒๕๕๖). การพัฒนาศักยภาพการสรางสันติภาพระหวางบุคคล. 
วารสารการจัดการความขัดแยงทางเลือก (ADR), สํานักระงับขอพิพาท ศาลยุติธรรม. 
 - ดร.นพ.บรรพต  ตนธีรวงศ. (๒๕๕๖). การนําวิธีการส่ือสารมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทของผูประนีประนอมในศาลยุติธรรม. วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑ หนา ๑๗ - ๒๗. 
 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๑๐๓ 

 
  ๕.๓ หนังสือ/ตํารา  
 -  ดร.นพ.บรรพต  ตนธีรวงศ (แปล). (๒๕๕๒). ศ.ดร.ลีโอนารด เจ มารคัส และคณะ (เขียน). เจรจา
แนวใหม มิติแหงการปองกันและระงับความขัดแยงในทีมงานและระบบสุขภาพ.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคบ
ไฟ.  
   -  ดร.นพ.บรรพต  ตนธีรวงศ(แปล). (๒๕๕๒). Dr.Rick Brinkman, Dr.Rick Kirschner (เขียน). 
เทคนิคจัดการกับมนุษยเจาปญหา. กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย จํากัด.  
   -  ดร.นพ.บรรพต  ตนธีรวงศ(แปล).  (๒๕๕๓).  เบอรนารด เมเยอร (เขียน). พลวัตการจัดการ
ความขัดแยง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคบไฟ.  
              -  ดร.นพ.บรรพต  ตนธีรวงศ(แปล). (๒๕๕๓). แคเนียล โบลลิง และเดวิด เอ ฮอฟฟแมน (เขียน).     
ผูไกลเกล่ีย: คุณลักษณะเฉพาะตัวกับความสําเร็จในการจัดการความขัดแยง. กรุงเทพฯ: คบไฟ.  
              -  ดร.นพ.บรรพต  ตนธีรวงศ(แปล). (๒๕๕๔). แกรี ที.เฟอรลอง (เขียน). ชุดเครื่องมือจัดการความ
ขัดแยง: แบบจําลอง แผนท่ี เพ่ือวิเคราะห วินิจฉัย และออกแบบ. กรุงเทพฯ: มปส.  
              -  ดร.นพ.บรรพต  ตนธีรวงศ (คณะผูจัดทํา).  (๒๕๕๘). หลักสูตรและคูมือ: การฝกอบรมวิทยากร
ตัวคูณพัฒนายุติธรรรมชุมชนระดับจังหวัด. กรุงเทพฯ: บริษัทจรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด. 
 
๖. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา  
      - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๑๐๔ 

 
ประวัติอาจารยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา 

 
๑. ช่ือ/ฉายา/นามสกุล     ดร.พูนสุข  มาศรังสรรค  
๒. ตาํแหนงทางวิชาการ                -  
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ        พระพุทธศาสนา, การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
๔. สังกัด-สถานท่ี             หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
                                 เลขท่ี ๗๙ หมูท่ี ๑ ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา   
๕. ผลงานทางวิชาการ  (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 

    ๕.๑ งานวิจัย      
          - ดร.พูนสุข  มาศรังสรรค และดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ, นพ.ดร.บรรพต ตนธีรวงศ, พระมหา
ดวงเดน ฐิตญาโณ,ดร.. (๒๕๕๘). ความหลากหลายทางชาติพันธุกับวิถีการอยูรวมกันอยางสันติสุขใน
ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษานิสิตประเทศไทยและนิสิตกลุมประเทศ CLMV ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย(สวนกลาง). กรุงเทพฯ: ศูนยอาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

๕.๒ บทความทางวิชาการ 
     - ดร.พูนสุข มาศรังสรรค.  (๒๕๕๓). การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ: 
พระพุทธศาสนากับการฟนตัวจากวิกฤติการณโลก (Global Recovery: The Buddhist Perspective). 
รวมบทความประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งท่ี ๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของ
โลก.       
 - ดร.พูนสุข มาศรังสรรค. (๒๕๕๓). แนวคิดเรื่องกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท. วารสาร
รายสี่เดือน ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒๑ มกราคม-เมษายน. 
 - ดร.พูนสุข  มาศรังสรรค. (๒๕๕๕). การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ.  
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-เมษายน.   
     - ดร.พูนสุข มาศรังสรรค. (๒๕๕๖). ทําอยางไรครอบครัวจึงจะไรความรุนแรง. วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน. ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (ม.ค.-มิ.ย.๒๕๕๖). 
     - ดร.พูนสุข มาศรังสรรค. (๒๕๕๘). วิจารณหนังสือ คูมือเขาใจชนชั้น วรรณะ ความเหลื่อมล้ํา. 
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน. ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (ก.ค.-ธ.ค.๒๕๕๘). 
 
๖. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา  
     - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๑๐๕ 

 
ประวัติอาจารยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา 

 
๑. ช่ือ/ฉายา/นามสกุล    ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ 
๒. ตาํแหนงทางวิชาการ       -  
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ   พระพุทธศาสนา, การสื่อสาร, ระเบียบวิธีวิจัย, จิตวิทยา   
๔. สังกัด-สถานท่ี            หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         
                                เลขท่ี ๗๙ หมูท่ี ๑ ต.ลาํไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา   
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 
     ๕.๑ งานวิจัย  
  - ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ และ อ.อนุชา โสภาคยวิจิตร (๒๕๕๘). การออกแบบเลขนศิลป
ส่ิงแวดลอมเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณวัดไทย. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘.  
      - ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ, และ นพ.ดร.บรรพต ตนธีรวงศ, ดร.พูนสุข มาศรังสรรค, พระมหา
ดวงเดน ฐิตญาโณ,ดร..(๒๕๕๘). ความหลากหลายทางชาติพันธุกับวิถีการอยูรวมกันอยางสันติสุขใน
ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษานิสิตประเทศไทยและนิสิตกลุมประเทศ CLMV ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย(สวนกลาง). กรุงเทพฯ: ศูนยอาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
  ๕.๒ บทความทางวิชาการ 
 - ขันทอง วัฒนะประดิษฐและคณะ. (๒๕๕๕). อุทกภัย: พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการน้ําท่ี
พึงประสงคในสังคมไทย. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน ปท่ี ๘ ฉบับพิเศษ  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยัน
ตี ๒๖๐๐ ป แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา.    
   - ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ. (๒๕๕๘). การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ สําหรับ
ผูนํา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๑ (ม.ค.-มิ.ย.๒๕๕๘). 
 - ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ. (๒๕๕๘). ศีล : พุทธวิธีแกปญหาวินัยจราจร. วารสารมหาจุฬา
วิชาการ ปท่ี ๒ ฉบับพิเศษ  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก.    
 - ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ. (๒๕๕๘). พุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล ๕. วารสารจิตวิทยา 
เกษมบัณฑิต ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑.(ม.ค.-มิ.ย.๒๕๕๘)    
   
๖. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา  
    - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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ภาคผนวก ง 
- คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา 

    - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา 
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มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาสันตศิึกษา   ๑๐๘ 
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