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โครงการปริญญาโท  สาขาวิชาสันติศึกษา (ษาคิิคศษ)  รุ่นที่  ๑  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

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

๑. หลักการและคหตุผล 
สังคมโลกในยุคปัจจุบันเป็นสังคมแบบ “พหุนิยม” (Pluralism) ที่ธรรมชาติได้ออกแบบให้โลก

มีความหลากหลาย และแตกต่างทั้งชาติพันธุ์ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภาษา  ในเม่ือ
มนุษย์ไม่สามารถที่จะปฏิเสธ หรือหลีกหนีธรรมชาติดังกล่าวได้  จ าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอยู่ร่วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างและหลากหลายอย่างมีสติ บนฐานของความอดทน และเปิดใจกว้างเพ่ือที่จะ
เรียนรู้ เข้าใจ  และอยู่ร่วมกับความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีความสุขสงบเย็น และเป็นสันติสุข 

การที่จะเข้าถึง เข้าใจ ยอมรับ และมีท่าทีในเชิงบวกต่อความแตกต่าง และหลากหลายได้น้ัน 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเริ่มต้นพัฒนาจิตใจให้รู้ ตื่น และเบิกบาน ปราศจากอคติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
รัก และสงสารเพ่ือนร่วมโลกตามหลักการที่ว่า “โลกทั้งผองพ่ีน้องกัน”  ความเป็นพ่ีเป็นน้องไม่ได้มีนัย
ที่จ ากัดวงเฉพาะในกลุ่มมนุษย์เท่าน้ัน หากแต่รวมไปถึงธรรมชาติส่ิงแวดล้อมที่อยู่รายรอบมนุษย์  การ
เข้าใจกฎของความสัมพันธ์ที่ว่า “เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี” น้ัน ท าให้มนุษย์จ าเป็นต้อง “รักคนอ่ืนและส่ิง
อ่ืน” ด้วยเช่นกัน เพราะในความเป็นจริง มนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกน้ีได้  ดังน้ัน การที่มนุษย์
รักคนอ่ืน หรือส่ิงอ่ืน จึงมีค่าเท่ากับมนุษย์ รักตนเอง  เพราะเม่ือมนุษย์ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน หรือ
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม คนอ่ืน  และธรรมชาติส่ิงแวดล้อมก็จะท าหน้าที่ในการโอบอุ้มมนุษย์ให้สามารถ
อยู่รวมกันได้อย่างประสานสอดคล้องเป็นหน่ึงเดียว 

จากเหตุผลดังกล่าวน้ัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจาก
สถาบันพระปกเกล้า และส านักงานศาลยุติธรรม จึงได้พัฒนาหลักสูตร “สันติศึกษา” ขึ้นมา เพ่ือร่วม
เสริมสร้างและพัฒนาสันติภาพภายในบุคคลต่างๆ ให้สามารถสัมผัสพลังสันติภาพที่ซ่อนตัวอยู่ภายใน
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ใจของแต่ละคนเพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ว่า “ไม่มีความสุขอ่ืนใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความสงบสุข”  การ
เข้าใจความจริงดังกล่าว จะท าให้แต่ละคนเห็นอกเห็นใจกัน สามารถมองดูใบหน้าและดวงตาของกัน
และกันประดุจแม่มองดวงตาของบุตร ด้วยความรัก และพร้อมที่จะแบ่งปันความสุข และความทุกข์โดย
ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา และเม่ือเกิดความขัดแย้ง และความรุนแรง เก่ียวกับผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ 
ค่านิยม และโครงสร้างขึ้นมาครั้งใด กลุ่มคนต่างๆ จะสามารถมองความขัดแย้งในเชิงบวก โดยการร่วม
สร้างและพัฒนาทางเลือกในการประยุกต์ใช้เครื่องมือจัดการความขัดแย้งและความรุนแรงโดยสันติวิธี
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดรับกับสถานการณ์และความเป็นไปของโลกและชีวิต 
 
๒. จุดคด่นของหลักสูตรสันติศึกษา 

 ๒.๑ หลักสูตรน้ี เน้นบูรณาการพัฒนาสันติภาพแบบผสมผสานทั้งภายในและภายนอก โดย
เริ่มต้นพัฒนาผู้เรียนรู้ให้เกิดสันติภาพขึ้นภายในใจ โดยการใช้หลักสมาธิมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
กล่อมเกลาสติ และปัญญาให้เกิดความแข็งแกร่ง เพ่ือให้สามารถทนต่อกระแสของอคติ มีใจกว้าง อดทน
และยอมรับต่อความแตกต่างอย่างมีสติมากยิ่งขึ้น  หลังจากน้ัน ผู้เรียนรู้จะสามารถประยุกต์ใช้หลักการ
และเครื่องมือสร้างสันติภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 ๒.๒ คณาจารย์และอาจารย์พิเศษที่หลักสูตรจะเชิญมาบรรยายน้ัน ประกอบด้วยนักวิชาการ 
และนักปฏิบัติการด้านสันติภาพที่มีชื่อเสียง และท างานด้านสันติภาพมาทั้งประสบการณ์ตรง และการ
ท าวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสถาบันที่ท างานด้านสันติภาพ เช่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย สถาบันพระปกเกล้า ศาล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบัน
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ศึกษาสันติภาพ และความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 ๒.๓ ส านักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า จะเข้าไปช่วยพัฒนานักสันติภาพ และ
นักประนีประนอมภายใต้บันทึกการลงนามความร่วมมือระหว่าง ๓ สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนานักสันติภาพเพ่ือสนองตอบต่อพันธกิจของศาลใน
การช่วยพัฒนานักประนีประนอมให้ เพ่ิมมากยิ่งขึ้น  ในการน้ี  หลักสูตรจะเชิญผู้พากษาหรือผู้
ประนีประนอมมาร่วมพัฒนาผู้เรียนโดยการเข้าไปให้การศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติการประนีประนอมใน
ศาลต่างๆ และร่วมศึกษาและดูงานกับหลักสูตรการจัดการความขัดแย้งของสถาบันพระปกเกล้า  เม่ือ
ผ่านหลักสูตร ผู้เรียนจะสามารถได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันทั้ง ๓ แห่ง กล่าวคือ ปริญญาบัตร วุฒิบัตร
หลักสูตรการจัดการความขัดแย้ง และวุฒิบัตรหลักสูตรการประนีประนอมข้อพิพาทประจ าศาล 
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๓. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๓.๑ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสันติภาพภายในใจ มีสติรู้ เท่าทันอคติ ยอมรับ และอดทนต่อ
แตกต่างและความหลากหลาย มีจิตใจที่เปิดกว้าง ยึดม่ันในวัฒนธรรมสันติวิธี และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน 
และธรรมชาติส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีความสุข บนฐานของการเคารพ และให้เกียรติ  

๓.๒ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจความขัดแย้ง และการจัดการความขัดแย้งในมติที่
หลากหลาย  รวมถึงการเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งของสันติวิธีซ่ึง
เป็นทางเลือกส าคัญต่อน าไปประยุกต์ใช้จัดการความขัดแย้งในเชิงปัจเจกและสังคม 

๓.๓ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถน าเครื่องมือการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีไปสู่
การปฏิบัติ ทดสอบและทดลองในสถานการณ์จริงอันจะท าให้ ผู้เรียนมีความรู้และเชี่ยวชาญในการ
จัดการความขัดแย้งในมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 
  ๓.๔ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่
หลักการ เครื่องมือ และวิธีการเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ทั้งในระดับประเทศ 
ประชาคมอาเซียน และระดับนานาชาติ 
 

๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๔ .๑ ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนใน
ต่างประเทศหรือในประเทศที่ได้รับรองจากส านักงาน กพ. หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  
 ๔.๒ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
       (๑) พระภิกษุ แม่ชี นักบวช หรือนักพรต 

(๒) นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถ่ิน 
๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
๒) สมาชิกวุฒิสภา 
๓) ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

       (๓) ข้าราชการและพนักงานองค์กรภาครัฐ 
๑) ข้าราชการพลเรือน / ข้าราชการพลเรือนสามัญ /ข้าราชการรัฐสภา/ ข้าราชการศาล

ยุติธรรม / ผู้ประนีประนอมประจ าศาล ฯลฯ 
๒)  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน หรือผู้น าชุมชน หรือ ผู้น าท้องถ่ิน  
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๓)  นักวิชาการ/อาจารย์มหาวิทยาลัย   
         (๔) ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และส่ือมวลชน  

๑) ผู้ประกอบกิจการ  หรือ  ผู้บริหารของกิจการภาคเอกชน หรือผู้แทนสหภาพแรงงาน 
หรือแรงงานสัมพันธ์ หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 

๒) ผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชน 
๓) ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
๔) ส่ือมวลชน 
 

๕.จ านวนผู้คข้ารับการศึกษา 

 พิจารณารับนักศึกษา จ านวน ๔๐ รูป/คน 
 

๖. การคัดคลือก 
 ๖.๑ คณะกรรมการพิจารณาจากใบสมัคร โดยคัดเลือกจากคุณสมบัติต่างๆ เช่น สาขาที่ส าเร็จ

การศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์ในการท างาน ลักษณะงานที่ท า และโอกาส
ในการน าความรู้ไปใช้ในอนาคต 

๖.๒ คณะกรรมการท าการสัมภาษณ์เพ่ือประเมินบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถในการ
วิเคราะห์เหตุการณ์ ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและความพร้อมในการศึกษา 

  

๗. ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาแบ่งเป็นภาคการศึกษา ภาคละ ๓ วิชา ภาคฤดูร้อน ภาคละ ๑ วิชา  โดยเรียน 

ครั้งละ ๑ วิชา ๆ ละ ๖ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๘ ชั่วโมง รวม ๔๘ ชั่วโมง ต่อ ๑ วิชา ต่อเน่ืองกันจนจบ
หลักสูตร  โดยจะเรียนในวันเสาร์เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   
 

๘. ระยะควลาการศึกษา 
  รวมระยะเวลาที่ศึกษาในสถาบัน ๑๕ รายวิชา  (ทั้งวิชาหลักและวิชาเสริม) และสอบประมวล
ความรู้  ประมาณ ๒ ปี 
 
๙. สถานที่จัดการศึกษา 

 อาคารเรียนรวม ชั้น ๔  โซน D  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล าไทร  อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยา  
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๑๐. ผู้คชี่ยวชาญในหลักสูตร 
 

รายนาม ต าแหน่ง 

พระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัย 
พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
พระไพศาล  วิสาโล   พระนักเขียน/นักสันติวิธี 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ก ากับหลักสูตร 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) สถาบันวิมุตตยาลัย 
แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต เสถียรธรรมสถาน 
ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส 
ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
รศ.ดร.โคทม  อารียา   ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ.ดร.มารค ตามไท นักสันติภาพ 
พล.อ. เอกชัย ศรีวิลาส ผอ.ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 
ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์   ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า  
ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุปผา   ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม. มหิดล 
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์   นักอนาคตศาสตร์ 
นายนพพร โพธิรังสิยากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 
นายอดุลย์ ขันทอง   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์   
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ นักวิชาการด้านสันติภาพ 
ดร.นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์  กรรมการหลักสูตรสันติศึกษา 
ดร.จอห์น แมคคอลแนลล์ นักสันติภาพ 
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๑๑.องค์กรความร่วมมือที่ร่วมลงนาม )MOU( 
 สถาบันพระปกเกล้า  
 ส านักงานศาลยุติธรรม   
 

๑๒.รายละคอียดกลุ่มวิชา 
 กลุ่มวิชาที่ ๑  แนวคิด และทฤษฏี ศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการความขัดแย้ง ความรุนแรง แนวคิด 
ทฤษฏีสันติภาพ พัฒนาการของความขัดแย้งและความรุนแรงในโลกสมัยใหม่ พระพุทธศาสนาเพ่ือ
สันติภาพ และพุทธสันติวิธี 

กลุ่มวิชาที่ ๒ ปฏิบัติการสร้างสันติษาิ การฝึกปฏิบัติ ทั้งการสร้างสันติภาพภายในให้ใจสงบ
น่ิงปราศจากอคติ และปฏิบัติการสร้างและรักษาสันติภาพภายนอกโดยกระบวนการไกล่เกล่ียคนกลาง
อย่างมีสติ และใช้กระบวนการสันติสนทนาด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในลักษณะต่างๆ  

กลุ่มวิชาที่  ๓ ต้นแบบของนักสร้างสันติษาิทั่วโลก/หลักการและคคร่ืองมือในการสร้าง

สันติษาิ และรักษาสันติษาิ  การศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกับบทบาทของผู้น าทางการเมืองและนักการ
ศาสนาต่อกระบวนการสร้างสันติภาพ บทบาทขององค์กรสันติภาพทั่วโลก ขันติธรรมทางศาสนา การ
ส่ือสารเพ่ือสร้างสันติภาพ และกระบวนการทางกฎหมายเพ่ือสร้างสันติภาพ  
 

๑๓. ค่าธรรมคนียมการศึกษา 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรจ านวน  ๑๔๕,๐๐๐ บาท (ส าหรับคฤหัสถ์) และ 
๑๒๐,๐๐๐ บาท (ส าหรับนักบวช) โดยแบ่งช าระเป็น ๔ งวด  รวมค่าอาหารว่าง ค่าศึกษาดูงานใน
ประเทศ และหนังสือพุทธสันติวิธีซ่ึงเป็นหลักในการศึกษาในสาขาวิชาสันติศึกษา 
 

๑๔. หลักฐานการสมัคร 

 ๑๓.๑ ส าเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า ๑ ชุด 
 ๑๓.๒ เอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ชุด (ฉบับสมบูรณ์) 
 ๑๓.๓ รูปถ่าย ๑ น้ิว จ านวน ๒ รูป   
 ๑๓.๔ หนังสือรับรองต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน (ตามแบบฟอร์มหลักสูตร) 
 ๑๓.๕ เอกสารรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ๑๓.๖ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๕๐๐ บาท 
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๑๕. สถานที่รับสมัครและย่ืนใบสมัคร 
 ขอรับใบสมัครได้ตามสถานที่ต่างๆ ดังน้ี 

๑๕.๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ 
กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ – วนัเสาร์ เวลา  ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  (เว้นวันพระ) 

๑๕.๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    ส านักงานใหญ่  ต.ล าไทร   
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  (เว้นวันพระ) 
 ๑๕.๓ ส านักงานวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๑๖. ก าหนดการรับสมัคร 
 
รับเอกสารและยื่นใบสมัคร วันน้ี – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 
สอบสัมภาษณ์ ๑๙-๒๒  เมษายน ๒๕๕๖ 
ประกาศผล ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ 
รับเอกสารและลงทะเบียน ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ปฐมนิเทศ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
เตรียมความพร้อม ๑๒-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
เปิดเรียน ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 
สอบถามข้อมูลคิิ่มคติมได้ที่ 

   

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ –๔๘๐- ๓๓๗๔, ๐๒-๖๒๓-๕๓๙๓,  
โทรสาร ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๙๙   
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