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***************
 สําเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชา (Transcript) จํานวน ๑ ชุด

 สําเนาหนังสือสุทธิ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (บรรพชิต) จํานวน ๑ ฉบับ

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรราชการ(คฤหัสถ) จํานวน ๑ ฉบับ

 สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน ๑ ฉบับ

 รูปถายขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน ๔ รูป 

     (สําหรับติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผูสมัครท่ีติดรูปถาย

 หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ (ถามี)  จํานวน ๑ ฉบับ

 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน สําเนาใบเปล่ียนช่ือตัวหรือช่ือสกุล อยางละ ๑ ฉบับ



(๑) 

สารบัญ 

รายการ หนา 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไปของหลักสตูร 

๑) ชื่อหลักสูตร ๑ 

๒) ชื่อปริญญา ๑ 

๓) โครงสรางหลักสูตร ๑ 

๔) รายวิชาในหลักสูตร ๒ 

๕) คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร ๓ 

๖) แผนการศึกษาในหลักสูตร ๖ 

๗) ปรัชญาของหลักสูตร  ๙ 

๘) วัตถุประสงคของหลักสูตร ๑๐ 

๙) ระยะเวลาดําเนินการ ๑๐ 

๑๐) คุณสมบัติผูเขาศึกษา ๑๐ 

๑๑) การสมัครเขาศึกษาและการจัดการศึกษา  ๑๐ 

๑๒) การวัดผล การประเมินผล และการสําเร็จการศึกษา ๑๑ 

๑๓) รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ๑๒ 

สวนท่ี  ๒ เอกสารภาคผนวก 

๑) กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษา 

๒) ปฏิทินการรับสมัครนิสิต 

๓) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่องอนุมัติเปดสอนหลักสูตร 

๔) หนังสือ สกอ. รับทราบหลักสูตร 

๕) หนังสือ กพ. รับรองหลักสูตร  

๖) ขั้นตอนการขอสอบโครงรางวิทยานิพนธและอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ

๗) ขั้นตอนการสอบปองกันวิทยานิพนธ

๘) ตัวอยางเอกสารคํารองตาง ๆ (บฑ.วข.)



ขอมูลทั่วไปของหลักสูตร 
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๑. ช่ือหลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ   :  Master of Arts  Program in Social Development 

๒. ช่ือปริญญา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย          :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) 
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Master of Arts (Social Development) 
  ชื่อยอภาษาไทย           :  พธ.ม. (การพัฒนาสังคม) 
  ชื่อยอภาษาอังกฤษ        :  M.A. (Social Development) 

๓. โครงสรางหลักสูตร 
๓.๑ จํานวนหนวยกิตในหลักสูตร 

๑) หลักสูตร แผน ก แบบ ก (๒)  จํานวน ๓๙ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร 
๒) หลักสูตร แผน ข               จํานวน ๓๙ หนวยกิต ตลอดหลักสูตร 

๓.๒ การจัดการศึกษาในหลักสูตร แบงการศึกษาเปน  ๒ แผน ดังนี้ 
๑) แผน ก แบบ ก (๒) 
เปนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยและทําวิทยานิพนธ คือ มีการศึกษาในรายวิชาไมนอยกวา 

๒๗ หนวยกิต และทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบได ๑๒ หนวยกิต รวมท้ังสิ้น ไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต ดังนี้ 
วิชาบังคับ           ไมนอยกวา          ๙   หนวยกิต 
วิชาเอก              ไมนอยกวา        ๑๒   หนวยกิต 
วิชาเลือก             ไมนอยกวา         ๖   หนวยกิต 
วิทยานิพนธ          ๑๒   หนวยกิต 

๒) แผน ข  
เปนการศึกษาท่ีเนนการศึกษาในรายวิชาและทําสารนิพนธ คือ ศึกษาในรายวิชาไมนอยกวา 

๓๓ หนวยกิต และทําสารนิพนธซ่ึงมีคาเทียบได ๖ หนวยกิต รวมท้ังสิ้น ไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต ดังนี้ 
วิชาบังคับ           ไมนอยกวา          ๙   หนวยกิต 
วิชาเอก              ไมนอยกวา        ๑๒   หนวยกิต 
วิชาเลือก             ไมนอยกวา       ๑๒   หนวยกิต 
สอบประมวลความรู สอบหลังจากศึกษาในเรียนวิชาครบ 
สารนิพนธ                                  ๖   หนวยกิต 

ท้ังนี้  ผู ศึกษาแผน ข จะตองสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive 
Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือสอบปากเปลา 

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต แผน ก แบบ ก (๒) จํานวนหนวยกิต แผน ข 

๑. หมวดวิชาบังคับ 
   ๑.๑ นับหนวยกิต ๙ ๙ 
   ๑.๒ ไมนับหนวยกิต (๘) (๘) 
๒. หมวดวิชาเอก ๑๒ ๑๒ 
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หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต แผน ก แบบ ก (๒) จํานวนหนวยกิต แผน ข 

๓. หมวดวิชาเลือก ๖ ๑๒ 
๔. วิทยานิพนธ ๑๒ - 
๕. สารนิพนธ - ๖ 

รวมท้ังส้ิน ๓๙ ๓๙ 

๔.  รายวิชาในหลักสูตร  

๔.๑  รายวิชาสําหรับการจัดการศึกษาแบบ แผน ก แบบ ก(๒) 
๑)  หมวดวิชาบังคับ  จํานวน  ๙  หนวยกิต 

รหัส     รายวิชา         จํานวนหนวยกิต 
๖๑๕ ๑๐๑ พ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาสังคม   (๓) (๓-๐-๖) 
๖๑๕ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษสําหรับการพัฒนาสังคม (๓) (๓-๐-๖)        
๖๑๕ ๑๐๓ พระพุทธศาสนากับกระบวนทัศนการพัฒนาสังคม ๓ (๓-๐-๖)  
๖๑๕ ๒๐๔ นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมแนวพุทธ ๓ (๓-๐-๖)  
๖๑๕ ๓๐๕ ภาวะผูนําแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม  ๓ (๓-๐-๖)  
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน (๓) (๒-๒-๕)  
หมายเหตุ:  รายวิชา ๖๑๕ ๑๐๑, ๖๑๕ ๒๐๒ และ ๖๐๐ ๒๐๕ เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต 

๒)  หมวดวิชาเอก   จํานวน   ๑๒  หนวยกิต 
 รหัส        รายวิชา         จํานวนหนวยกิต 
๖๑๕ ๑๐๖ แนวคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม   ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๕ ๑๐๗ ภาวะผูนํากับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน  ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๕ ๒๐๘ ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๕ ๓๐๙ การสัมมนาเชิงการปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาสังคม ๓ (๐-๐-๙)       

๓)  หมวดวิชาเลือก   จํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
  รหัส         รายวิชา         จํานวนหนวยกิต 
๖๑๕ ๓๑๐ พุทธจริยธรรมกับการพัฒนาสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๕ ๓๑๑ การพัฒนาองคกรและทรัพยากรมนุษยแบบพุทธวิถี  ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๕ ๓๑๒ การพัฒนาและการประเมินโครงการพัฒนาสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๕ ๓๑๓ สัมมนาปฏิบัติการวิจัย  ๓ (๓-๐-๖) 

   ๖๑๕ ๓๑๔ การบริหารการพัฒนาสังคม ๓ (๓-๐-๖)  
๖๑๕ ๓๑๕ เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทสังคมโลก  ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๕ ๓๑๖ การพัฒนาการรู คิด และปญญาทางสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๕ ๓๑๗ การวิจัยเชิงทดลองทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๓ (๓-๐-๖) 

๔)  วิทยานิพนธ   
รหัส        รายวิชา       จํานวนหนวยกิต 
๖๑๕ ๔๐๐ วิทยานิพนธ (Thesis)         ๑๒  หนวยกิต 
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 ๔.๒  รายวิชาสําหรับการจัดการศึกษาแบบ แผน ข 
๑)  หมวดวิชาบังคับ  จํานวน  ๙  หนวยกิต 

 รหัส     รายวิชา                            จํานวนหนวยกิต 
 ๖๑๕ ๑๐๑ พ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาสังคม     (๓) (๓-๐-๖) 
 ๖๑๕ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษสําหรับการพัฒนาสังคม             (๓) (๓-๐-๖)                                                         

๖๑๕ ๑๐๓ พระพุทธศาสนากับกระบวนทัศนการพัฒนาสังคม  ๓ (๓-๐-๖)   
๖๑๕ ๒๐๔ นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมแนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖)   

 ๖๑๕ ๓๐๕ ภาวะผูนําแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม   ๓ (๓-๐-๖)   
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน      (๓) (๒-๒-๕)   
หมายเหตุ:  รายวิชา ๖๑๕ ๑๐๑, ๖๑๕ ๒๐๒ และ ๖๐๐ ๒๐๕ เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต 

๒)  หมวดวิชาเอก   จํานวน   ๑๒  หนวยกิต 
  รหัส        รายวิชา                                           จํานวนหนวยกิต 

๖๑๕ ๑๐๖ แนวคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๖๑๕ ๑๐๗ ภาวะผูนํากับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน   ๓ (๓-๐-๖) 
 ๖๑๕ ๒๐๘ ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม   ๓ (๓-๐-๖)  
 ๖๑๕ ๓๐๙ การสัมมนาเชิงการปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาสังคม  ๓ (๐-๐-๙)        

๓)  หมวดวิชาเลือก   จํานวนไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  
   รหัส         รายวิชา                       จํานวนหนวยกิต 

๖๑๕ ๓๑๐ พุทธจริยธรรมกับการพัฒนาสังคม    ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๕ ๓๑๑ การพัฒนาองคกรและทรัพยากรมนุษยแบบพุทธวิถี  ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๕ ๓๑๒ การพัฒนาและการประเมินโครงการพัฒนาสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 

 ๖๑๕ ๓๑๓ สัมมนาปฏิบัติการวิจัย     ๓ (๐-๐-๙) 
     ๖๑๕ ๓๑๔ การบริหารการพัฒนาสังคม    ๓ (๓-๐-๖)   
 ๖๑๕ ๓๑๕ เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทสังคมโลก  ๓ (๓-๐-๖) 
 ๖๑๕ ๓๑๖ การพัฒนาการรู คิด และปญญาทางสังคม   ๓ (๓-๐-๖) 
 ๖๑๕ ๓๑๗ การวิจัยเชิงทดลองทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๓ (๓-๐-๖) 

๔)  สารนิพนธ         
 รหัส        รายวิชา                            จํานวนหนวยกิต 

๖๑๕ ๕๐๐ สารนิพนธ (Research Paper)                             ๖  หนวยกิต 

๕. คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร   
๑) หมวดวิชาบังคับ    

 ๖๑๕ ๑๐๑     พ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาสังคม     (๓) (๓-๐-๖)                     
   (Fundamentals of  Social Development) 
 ความรูความเขาใจ เก่ียวกับสังคมไทย ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม หลักการพัฒนา
สังคม บทบาทหนาท่ี คุณธรรม จริยธรรม ของนักพัฒนาสังคม 

๖๑๕ ๒๐๒     ภาษาอังกฤษสําหรับการพัฒนาสังคม   (๓) (๓-๐-๖)                                              
   (English for Social Development) 
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 ฝกทักษะและกลวิธีการอาน การเขียน การตีความภาษาอังกฤษ เพ่ือความพรอมในการศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และเทคนิคในการอานบทความหรือขอความจากตําราในสาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

๖๑๕ ๑๐๓     พระพุทธศาสนากับกระบวนทัศนการพัฒนาสังคม   ๓ (๓-๐-๖) 
   (Buddhism and Social Development Paradigm) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกระบวนทัศนการพัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา ปจจัยสําคัญท่ี
สงเสริมปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศการปรับปรุงระบบการบริหารเพ่ือการพัฒนาเชิงพุทธ การ
บริหารการพัฒนาสังคมในประเทศไทยตามแนวพระพุทธศาสนา 

๖๑๕ ๒๐๔     นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมแนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖)                     
   (Buddhist Policy and Development Strategies) 
 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมของพระพุทธศาสนา ท้ัง
ในอดีตและปจจุบัน  กลไกการขับเคลื่อนนโยบายการประยุกตและบูรณาการองคความรูดานสังคมศาสตรและ
พระพุทธศาสนาในการวิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมของประเทศท้ังในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคต รวมท้ังศึกษากรณีขบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมขององคกรพระพุทธศาสนาท้ังในและ
ตางประเทศ 

๖๑๕ ๓๐๕     ภาวะผูนําแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 
   (Buddhist Leadership and Social Development) 
 ศึกษาภาวะผูนําตามแนวทางของพระพุทธเจา พุทธธรรมสําหรับการสรางภาวะผูนําท่ีมีความสัมพันธ
กับการพัฒนาสังคม รวมท้ังกระบวนการฝกอบรมและพัฒนาบุคคล เพ่ือประยุกตใชในการฝกอบรมและการ
จัดการเพ่ือการพัฒนาสังคม 

๖๐๐ ๒๐๕     กรรมฐาน                                                (๓) (๒-๒-๕)    
   (Buddhist Meditation) 

ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานท่ีปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา และปกรณวิเสส รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักตางๆ ในสังคมไทย โดยเนนศึกษาอารมณ
ของสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ลําดับข้ันตอนของการเจริญกรรมฐาน และผลท่ีเกิดจากการเจริญ
กรรมฐาน และผลท่ีเกิดจากการเจริญกรรมฐาน ไดแก สมาบัติ ๘ และวิปสสนาญาณ ๑๖ เปนตน 
 

๒) หมวดวิชาเอก    
         ๖๑๕ ๑๐๖     แนวความคิดทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม   ๓ (๓-๐-๖) 
                  (Social Development Concepts and Theories)   
 ศึกษาพัฒนาการแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคม วิเคราะหแนวคิดทฤษฎีดานการพัฒนาสังคมในอดีต
ปจจุบัน ทฤษฎีพัฒนาสังคมกระแสหลัก ทฤษฎีพัฒนาสังคมกระแสรอง และแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคม
ทางเลือก ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบสถานการณ ปรากฏการณ การพัฒนาสังคมในสังคมไทยและสังคมโลก   
   ๖๑๕ ๑๐๗   ภาวะผูนํากับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน   ๓ (๓-๐-๖) 
   (Leadership and Development of Being Social Sustainability)                 
 ศึกษาทฤษฎีภาวะและรูปแบบของผูนํา บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ และ คุณสมบัติของผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพตางๆ ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสังคมท่ีกําลังพัฒนาไปเปนแบบยั่งยืน โดยเนนการศึกษาแบบ
ปฏิบัติการณของการสรางทักษะการบริหารงานและบริหารคน การสรางและนําทีมงานท่ีมีวัฒนธรรมสู
ความสําเร็จ และการบริหารขามวัฒนธรรมแบบพุทธวิถีของสังคมแบบยั่งยืน อาทิ การศึกษาถึงการสรางภาวะ
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ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาแบบยั่งยืน  ภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานใหเกิดความกลมเกลียวกันในสังคมท่ีมีความแตกตางกันของคนแตละรุน (Generation) 

๖๑๕ ๒๐๘     ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม   ๓ (๓-๐-๖) 
  (Research Methodology for Social Development)   
 ศึกษาความหมาย สาระสําคัญและความสัมพันธของศาสตร ปรัชญา หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร 
สรางสรรคนิยม แนวทาง รูปแบบ กระบวนการ และข้ันตอนการวิจัยทางสังคม ไดแก การกําหนดประเด็น
ปญหาการวิจัย การสํารวจและทบทวนวรรณกรรม การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประชากรและการ
เลือกกลุมตัวอยาง การวัด เครื่องวัดและวิธีการเก็บขอมูล การประมวลและวิเคราะหขอมูล ท้ังในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเพ่ือจัดเตรียมขอเสนอเคาโครงการวิจัย   

๖๑๕ ๓๐๙     การสัมมนาเชิงการปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาสังคม  ๓ (๐-๐-๙) 
   (Seminar and workshop for Social Development) 
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากิจกรรมการพัฒนาสังคม โดยใหนิสิตกําหนดหัวขอตามความ
เห็นชอบของอาจารยประจํารายวิชา เพ่ือวิเคราะหและนําไปสูการปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 
 

๓)  หมวดวิชาเลือก    
๖๑๕ ๓๑๐     พุทธจริยธรรมกับการพัฒนาสังคม    ๓ (๓-๐-๖) 

   (Buddhist Ethic and Social Development) 
        วิเคราะหแนวนโยบาย การสงเสริมคุณธรรม ปญหาสังคมและกลุมบุคคลในเชิงจริยศาสตรและธรร
มาภิบาล โดยบูรณาการพุทธจริยธรรม คุณธรรม คานิยมในสังคมท่ีมีตอการพัฒนาสังคม เพ่ือนําไปสูการ
ปฏิบัติ การวางแผน นโยบายและการจัดการพัฒนาสังคม 

๖๑๕ ๓๑๑     การพัฒนาองคกรและทรัพยากรมนุษยแบบพุทธวิถี  ๓ (๓-๐-๖) 
  (Buddhist Paths for Organization and Human Resource Development) 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการและทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน ท้ังในปจจัยและกล
ยุทธท่ีใชในการพัฒนา  รวมท้ังรูปแบบและพฤติกรรมตางๆ  เนนการวิเคราะหบทบาทตัวแปรทางสังคมและ
องคการท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน การรวมมือ การประสานงาน เจตคติของบุคคลและกลุม และการ
ตอตาน  โดยศึกษาถึงแนวความคิดและเทคนิควิธีในการจัดการหรือการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
นั้นๆ ดวยพุทธวิถี 

๖๑๕ ๓๑๒ การพัฒนาและการประเมินโครงการพัฒนาสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 
   (Project and Evaluate on Social Development) 
 ศึกษาแนวคิด หลักการพัฒนาโครงการทางสังคม การประเมินผลโครงการ ซ่ึงประกอบดวยการ
วางแผน การกําหนดเปาหมาย การจัดองคการ การกํากับติดตาม ควบคุมงานและการประเมินผลโครงการ
พัฒนาสังคมในมิติตางๆ 
 ๖๑๕ ๓๑๓     สัมมนาปฏิบัติการวิจัย     ๓ (๐-๐-๙)   
   (Seminar on Research Practice)   
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิจัย (Research Proposal) ของนิสิตตามความสนใจเนน
เปนพิเศษในเรื่องการกําหนดปญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ การกําหนดกรอบความคิด 
(Conceptual Framework) การสรางเครื่องมือวัด การเลือกตัวอยาง การวางแผนการจัดการในการเก็บขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย 
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๖๑๕ ๓๑๔     การบริหารการพัฒนาสังคม    ๓ (๓-๐-๖)                                              
   (Social Development Administration)      
 ศึกษาแนวคิด การบริหาร กระบวนการบริหาร การบริหารการพัฒนา การบริหาร การพัฒนาสังคม 
การพัฒนาสังคมตามแนวพุทธ การบริหารราชการแผนดิน องคกรหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสังคม 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสังคม การบริหารการพัฒนาสังคม การวิเคราะห การนํานโยบาย
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไปใชในการพัฒนาทองถ่ินและเทศชาต ิ

๖๑๕ ๓๑๕     เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทสังคมโลก         ๓ (๓-๐-๖)                    
   (Sustainable  Development Goals in Global Perspective) 
 ศึกษาแนวคิดสากลวาดวยเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ความรับผิดชอบตอสังคม กระบวนการสราง
สันติภาพ ความยุติธรรม การลดความเหลื่อมล้ํา และการตระหนักตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติของการ
พัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 

๖๑๕ ๓๑๖     การพัฒนาการรู คิด และปญญาทางสังคม         ๓ (๓-๐-๖)                    
   (Social Cognition Development) 
 ศึกษาถึงกระบวนการและวิธีการสรางความรู การคิด และระบบปญญา (ความฉลาด) ตางๆ ของ
มนุษย ท่ีสงผลใหเกิดเปนรูปแบบของพฤติกรรมท้ังภายในและภายนอก ความเชื่อ คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ
บุคลิกภาพ แรงจูงใจตางๆ ซ่ึงจะกอใหผูเรียนไดเขาใจตนเองและผูอ่ืน รวมท้ังสามารถนําไปพัฒนาทักษะทาง
ปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการสื่อสาร การแสดงออกของ
พฤติกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสมและสรางสรรค  ซ่ึงเนนการศึกษาถึงกระบวนการทางสมองของมนุษยโดยตรง 
ท้ังทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และ การลงทดสอบรูปแบบความคิดและพฤติกรรมเหลานั้นในพ้ืนท่ีจริง 

๖๑๕ ๓๑๗     การวิจัยเชิงทดลองทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๓ (๓-๐-๖)                    
   (Experimental Research in Social  and Human Sciences) 
 ศึกษาหลักและวิธีการพ้ืนฐานและองคประกอบท่ีสําคัญในการวิจัยเชิงทดลองท้ังในทางสังคมศาสตร
และทางมนุษยศาสตร วิธีทางการทดลองท้ังในหองปฏิบัติการและในภาคสนาม รูปแบบการทดลองตางๆ  
(อาทิ แบบก่ึงทดลอง) วิธีการวางแผน การควบคุม การสรางคุณภาพของงานทดลอง โดยเนนการออกแบบการ
ทดลอง การสรางสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐานตาง ๆ วิธีการสรางคุณภาพของเครื่องมือ รวมท้ัง
วิธีการใชสถิติตาง ๆ ในการวิเคราะหและประเมินผลท่ีเหมาะสม และวิธีการสรุปและเขียนผลงานวิจัยเชิง
ทดลอง  โดยเนนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ท่ีผูวิจัยเชิงทดลองพึงตองมี 
 

๔)  วิทยานิพนธ                                                                                     
 ๖๑๕ ๔๐๐     วิทยานิพนธ (Thesis)                               ๑๒  หนวยกิต 
 ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยซ่ึงมีเนื้อหาสาระทางดานการพัฒนาสังคมท่ีสามารถประยุกตใชใน
กิจการทางพระพุทธศาสนา ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาโดยปฏิบัติตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยข้ันตอนและรูปแบบของการนําเสนอวิทยานิพนธ 
  

๕) สารนิพนธ 
๖๑๕ ๕๐๐     สารนิพนธ                                               ๖     หนวยกิต 

 ศึกษาคนควาดวยตนเองในปญหาหรือเรื่องท่ีนาสนใจในบริบทของการพัฒนาสังคม ภายใตการ
อนุญาต แนะนําและการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาและเขียนรายงานในรูปของสารนิพนธ  
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๖. แผนการศึกษา 
๖.๑ แผนการศึกษา : แผน ก แบบ ก (๒) (ทําวิทยานิพนธ) 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ) 
ภาคเรียน 

ท่ี ๑ 
วิชาบังคับ 
๖๑๕ ๑๐๑  พ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาสังคม 
๖๑๕ ๑๐๓  พระพุทธศาสนากับกระบวนทัศนการพัฒนาสังคม 
วิชาเอก 
๖๑๕ ๑๐๖  แนวคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม  
๖๑๕ ๒๐๘  ระเบียบวิธวีิจัยทางการพัฒนาสังคม  

(๓) (๓-๐-๖)* 
๓ (๓-๐-๖) 

๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 

รวม ๙ 

* วิชา ๖๑๕ ๑๐๑ เปนวชิาบงัคับไมนับหนวยกิต

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ) 
ภาคเรียน 

ท่ี ๒ 
วิชาบังคับ 
๖๑๕ ๒๐๒  ภาษาอังกฤษสําหรับการพัฒนาสังคม  
๖๑๕ ๒๐๔  นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมแนวพุทธ 
วิชาเอก 
๖๑๕ ๑๐๗  ภาวะผูนํากับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 
วิชาเลือก 
XXX XXX  เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก 

(๓) (๓-๐-๖)* 
๓ (๓-๐-๖) 

๓ (๓-๐-๖) 

๓ (๓-๐-๖) 
รวม ๙ 

* วิชา ๖๑๕ ๒๐๒ และ ๖๐๐ ๒๐๕  เปนวชิาบังคับไมนับหนวยกิต

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ) 
ภาคเรียน 

ท่ี ๓ 
(ภาคฤดู
รอน) 

วิชาบังคับ 
๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน*     
วิชาเลือก 
XXX XXX  เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก 

(๓) (๒-๒-๕)* 

๓ (๓-๐-๖)* 
รวม (๖) 

* วิชา ๖๑๕ ๒๐๒ และ วิชาเลือก เปนวิชาไมนับหนวยกิต

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ) 
ภาคเรียน 

ท่ี ๔ 
วิชาบังคับ 
๖๑๕ ๓๐๕  ภาวะผูนําแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
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 วิชาเอก 
๖๑๕ ๓๐๙  การสัมมนาเชิงการปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาสังคม 
วิชาเลือก 
๖๑๕ ๓๑๓  สัมมนาปฏิบัติการวิจัย 
XXX XXX  เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก 

 
๓ (๐-๐-๙) 

 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖)* 

 รวม ๙ 
* เปนวิชาไมนับหนวยกิต 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ) 
ภาคเรียน 

ท่ี ๕ 
วิชาบังคับ 
๖๑๕ ๔๐๐    วิทยานิพนธ 

 
๑๒ (๐-๑๒-๓๖) 

 รวม ๑๒ 
 

๖.๒ แผนการศึกษา : แผน ข (ทําสารนิพนธ) 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ) 
ภาคเรียน 

ท่ี ๑ 
 

วิชาบังคับ 
๖๑๕ ๑๐๑  พ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาสังคม 
๖๑๕ ๑๐๓  พระพุทธศาสนากับกระบวนทัศนการพัฒนาสังคม 
วิชาเอก 
๖๑๕ ๑๐๖  แนวคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม  
๖๑๕ ๒๐๘  ระเบียบวิธวีิจัยทางการพัฒนาสังคม  

 
(๓) (๓-๐-๖)* 
๓ (๓-๐-๖) 

 
๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๙ 

*  วิชา ๖๑๕ ๑๐๑ เปนวชิาบงัคับไมนับหนวยกิต  

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ) 
ภาคเรียน 

ท่ี ๒ 
 

วิชาบังคับ 
๖๑๕ ๒๐๒  ภาษาอังกฤษสําหรับการพัฒนาสังคม  
๖๑๕ ๒๐๔  นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมแนวพุทธ 
วิชาเอก 
๖๑๕ ๑๐๗  ภาวะผูนํากับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 
วิชาเลือก 
XXX XXX  เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก 

 
(๓) (๓-๐-๖)* 
๓ (๓-๐-๖) 

 
๓ (๓-๐-๖) 

 
๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๙ 
* วิชา ๖๑๕ ๒๐๒ และ ๖๐๐ ๒๐๕  เปนวชิาบังคับไมนับหนวยกิต 
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ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ) 
ภาคเรียน 

ท่ี ๓ 
(ภาคฤดู
รอน) 

วิชาบังคับ 
๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน*     
วิชาเลือก 
XXX XXX  เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก 

(๓) (๒-๒-๕)* 

๓ (๓-๐-๖) 
รวม ๓ 

* วิชา ๖๑๕ ๒๐๕ เปนวชิาบังคับไมนับหนวยกิต

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ) 
ภาคเรียน 

ท่ี ๔ 
วิชาบังคับ 
๖๑๕ ๓๐๕  ภาวะผูนําแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม 
วิชาเอก 
๖๑๕ ๓๐๙  การสัมมนาเชิงการปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาสังคม 
วิชาเลือก 
๖๑๕ ๓๑๓  สัมมนาปฏิบัติการวิจัย 
XXX XXX  เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก 

๓ (๓-๐-๖) 

๓ (๐-๐-๙) 

๓ (๓-๐-๖) 
๓ (๓-๐-๖) 

รวม ๑๒ 
* ไมนับหนวยกิต

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัติ) 
๕ วิชาบังคับ 

๖๑๕ ๕๐๐    สารนิพนธ ๖ (๖-๐-๑๘) 
รวม ๖ 

๗. ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มีความมุงหมายใหผูเรียนมีองคความรูใน

เชิงลึกและกวางเพ่ือสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติใหมีคุณภาพ 
คุณธรรมและจริยธรรมบนพ้ืนฐานแหงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซ่ึงสอดคลองกับพระราชปรารภของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผูทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเปนสถานท่ีศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถท่ัวไป และปรัชญาของมหาวิทยาลัยท่ีวา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม 
พัฒนาจิตใจและสังคม” 
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๘. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ๘.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ในจังหวัดนครปฐม
และใกลเคียง ในการผลิตมหาบัณฑิตการพัฒนาสังคม ท่ีมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาสังคมและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถนําหลักพุทธธรรมและหลักวิชาการท่ีไดศึกษาไปประยุกตใชกับศาสตรสมัยใหม
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมอยางมีคุณภาพ 
 ๘.๒ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ทรัพยากรบุคลากรของสังคม นักพัฒนา
สังคมท่ีมีคุณภาพของหนวยงานภาครัฐ องคกรศาสนา ภาคประชาคม ธุรกิจเอกชน และสาธารณประโยชน 

๘.๓  เพ่ือสรางเสริมเครือขายรวมจัดการงานพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมสูการพัฒนาท่ียั่งยืนอยางเปน
รูปธรรมท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และระดับนานาประเทศ 

 ๘.๔ เพ่ือสงเสริมการสรางเครือขายทางวิชาการท่ีเขมแข็งโดยรวมมือกับนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ
จากสาขาตางๆ ท้ังในและนอกสถาบัน ดําเนินการจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
นําไปสูการพัฒนาประเทศชาติท่ียั่งยืน  

๙.  ระยะเวลาดําเนินการ 
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป 

๑๐.  คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
 ๑๐.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๑๐.๒ ไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไมตํ่ากวา ๒.๕ ระบบ ๔ แตม ยกเวนผูมี
ประสบการณทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ป นับแตสําเร็จการศึกษาหรือผลงานทางวิชาการท่ี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ และ  
  ๑๐.๓ เปนผูมีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา 
   ๑๐.๔ ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความประพฤติหรือผิดวินัย 

๑๑.  การสมัครเขาศึกษาและการจัดการศึกษา 
  ๑๑.๑ ผูประสงคจะเขาศึกษาสามารถสมัครเขาศึกษาไดตลอดท้ังป โดยยื่นใบสมัครพรอมกับ
หลักฐานการสมัคร และชําระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๑๑.๒ ผูสมัครท่ีสอบผานขอเขียนแลว ตองผานการสอบสัมภาษณ และการศึกษาเพ่ือปรับ
ฐานความรูในเนื้อหาท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
  ๑๑.๓ จัดการศึกษาระบบหนวยกิต ทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษาเปน ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษามีเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจจัดการศึกษา
ภาคฤดูรอนไดอีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห คือ 
  - ภาคการศึกษาท่ี ๑  ระหวาง เดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม 
      - ภาคการศึกษาท่ี ๒ ระหวาง เดือน พฤศจิกายน ถึง มีนาคม 
       - ภาคฤดูรอน ระหวาง เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน  
  ๑๑.๔ นิสิตจะเสนอโครงรางวิทยานิพนธเพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนทําวิทยานิพนธได เม่ือศึกษา
รายวิชามาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหนอยกิตสะสมในรายวิชาไมนอยกวา ๙ หนวยกิต 

หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พธ.ม.) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปการศึกษา ๒๕๖๒  หนา ๑๑ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี     



 ๑๑.๕ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรตองไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๑๐ 
ภาคการศึกษาปกต ิ

๑๒.  การวัดผล การประเมินผล และการสําเร็จการศึกษา 
๑๒.๑ ใหมีการวัดผลทุกรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนแตละภาคการศึกษาโดยวิธีการทดสอบ การ

เขียนรายงาน การมอบหมายงานใหทํา หรือวิธีอ่ืนใดท่ีเหมาะสมกับรายวิชานั้นๆ 
๑๒.๒ นิสิตจะมีสิทธิเขาสอบไล หรือไดรับการวัดผลในรายวิชาใดก็ตอเม่ือมีเวลาศึกษาในรายวิชา

นั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 
๑๒.๓ การประเมินผลการศึกษารายวิชา แบงเปน ๗ ระดับ คือ  A,  A-,  B+,  B, C+, C  และ  F  

มีผลการศึกษา ระดับ คาระดับ และเกณฑคะแนน แตละระดับ ดังนี้  
คาระดับ หมายเหตุ 

 A ๔.๐๐ เกณฑผานวิชาบังคับและวิชาเอก 
  A- ๓.๖๗ เกณฑผานวิชาบังคับและวิชาเอก 
  B+ ๓.๓๓ เกณฑผานวิชาบังคับและวิชาเอก 
B ๓.๐๐ เกณฑผานวิชาบังคับและวิชาเอก 

  C+ ๒.๕๐ เกณฑผานวิชาเลือก 
C ๒.๐๐ เกณฑผานวิชาเลือก 
F ๐ ไมผาน 

๑๒.๔  นิสิตตองสอบไลไดระดับ A,   A-,  B+  และ B  หรือ  S  ในรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดไว
เปนวิชาบังคับ วิชาเอก หรือวิชาเลือก นิสิตท่ีไดระดับต่ํากวา B ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอก ตอง
ลงทะเบียนรายวิชานั้นใหม และตองสอบใหไดระดับไมต่ํากวา B หรือ S แลวแตกรณี เง่ือนไขอ่ืนๆ ให
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๑๒.๕ การประเมินผลการศึกษารายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษาเพ่ิมเติม โดยไมนับหนวยกิตใหไดรับผล
ประเมินเปน S (Satisfactory – พอใจ) หรือ U (Unsatisfactory – ไมนาพอใจ) 

๑๒.๖  ระบบการวัดผลและประเมินผลในเรื่องอ่ืนๆ ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใชโดยอนุโลม 

๑๒.๗ การสําเร็จการศึกษา 
คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา 

๑) สอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรท่ีเขาศึกษาภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ เทา ของ
เวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

 ๒) ผานการฝกภาคปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 

๓) ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวย

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

หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พธ.ม.) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปการศึกษา ๒๕๖๒ หนา ๑๒ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 



























กําหนดปฏิทินการรับสมัครนิสิตใหม ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี วัดไรขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม 

************************ 
เพ่ือใหการบริหารจัดการและการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต(พธ.ม.) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี วัดไรขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม มีความเหมาะสมสอดคลองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําปฏิทินการสมัครนิสิตใหมเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

๑. คุณสมบัติผูสมัครเขาศึกษา
๑.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
๑.๒ ไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา ๒.๕ ระบบ ๔ แตม ยกเวนผู มี

ประสบการณทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ป นับแตสําเร็จการศึกษาหรือผลงานทางวิชาการท่ี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ และ  

๑.๓ เปนผูมีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา 
๑.๔ ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความประพฤติหรือผิดวินัย 

๒. เอกสารประกอบการสัมคร
๒.๑ สําเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชา (Transcript) จํานวน ๑ ชุด
๒.๒ สําเนาหนังสือสุทธิ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (บรรพชิต)  จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรราชการ(คฤหัสถ)  จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๔ สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๕ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน ๔ รูป 
     (สําหรับติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผูสมัครท่ีติดรูปถาย

 ๒.๖ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ผลคะแนนภาษาอังกฤษจาก
สถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง ซ่ึงมีผลการสอบอายุไมเกิน ๒ ป  อยางละ ๑ ฉบับ

๓. ปฏิทินการรับสมัคร และสอบคัดเลือก
 การรับสมัครนิสิตใหม ผูสนใจเขาศึกษาสามารถสมัครเรียนไดตลอดท้ังป โดยผูสมัครสามารถ

ดาวนโหลดใบสมัครและสงใบสมัครเพ่ือเลือกเขาศึกษาในภาคตนหรือภาคปลาย ไดตามกําหนดการนี้  

๓.๑ ภาคตน  (เปดเรียนในเดือน มิถุนายน ของป) 
วัน / เดือน /ป รายการ 

๑ มกราคม – ๓๐ พฤษภาคม สงใบสมัคร/เปดรับใบสมัคร 
๓๑ พฤษภาคม ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

๕ มิถุนายน สอบขอเขียน 
-เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ สอบวัดความรูเฉพาะสาขา 



ดาวนโหลดใบสมัคร หรือ 
สมัครออนไลน 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

-เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ สอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ 
๑๐ มิถุนายน สอบสมัภาษณ 
๑๕ มิถุนายน ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษา 

๑๕ – ๒๕ มิถุนายน รายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิตใหม 
๑๕ – ๒๕ มิถุนายน ลงทะเบียนเรียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

๒๕ มิถุนายน  ปฐมนิเทศเปดภาคการศึกษา 
สัปดาหสุดทายของเดือน มิถุนายน เปดเรียน 

๓.๒ ภาคปลาย (เปดเรียนในเดือน พฤศจิกายน ของป) 
วัน / เดือน /ป รายการ 

๑ สิงหาคม – ๑๕ พฤศจิกายน  สงใบสมัคร/เปดรับใบสมัคร 
๑๗ พฤศจกิายน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
๒๐ พฤศจกิายน สอบขอเขียน 

-เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ สอบวัดความรูเฉพาะสาขา 
-เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ สอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ 

๒๑ พฤศจกิายน สอบสมัภาษณ 
๒๒ พฤศจกิายน ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษา 

๒๓ – ๓๐ พฤศจกิายน รายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิตใหม 
๒๓ – ๓๐ พฤศจกิายน ลงทะเบียนเรียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

๒๕ พฤศจกิายน ปฐมนิเทศเปดภาคการศึกษา 
สัปดาหสุดทายของเดือน พฤศจิกายน เปดเรียน 

 

๔. การรับสมัคร 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูสนใจเขาศึกษาสามารถดาวนโหลดใบสมัคร และนําสงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไดท่ี... 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม อาคารหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ช้ัน ๒ 
วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี วัดไรขิง พระอารามหลวง เลขท่ี ๕๑ ม. ๒ ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐   

หรือ สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมทางไลนกลุม หรือ โทร. ๐๘๔-๕๔๕๕๑๔๔ , ๐๙๗-๙๓๖๓๒๕๖   



เอกสารภาคผนวก 

หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆพทุธปญญาศรีทวารวดี 

วัดไรขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม 



 

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 

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

 สําเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชา (Transcript)  จํานวน ๑ ชุด 

 สําเนาหนังสือสุทธิ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (บรรพชิต)   จํานวน ๑ ฉบับ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรราชการ(คฤหัสถ)   จํานวน ๑ ฉบับ 

 สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน ๑ ฉบับ 

 รูปถายขนาด ๑ นิ้ว   จํานวน ๔ รูป  

      (สําหรับติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผูสมัครท่ีติดรูปถาย 

 หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ (ถามี)   จํานวน ๑ ฉบับ 

 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน สําเนาใบเปล่ียนช่ือตัวหรือช่ือสกุล  อยางละ ๑ ฉบับ 

 

 



 (ชาวตางประเทศใชเลขที่หนังสือเดินทาง) 

 
เลขประจําตัวสอบ............................... 

 
 

 

ใบสมัครเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พธ.ม.) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

รุนท่ี ________ ปการศึกษา__________ 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี วัดไรขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม 
 

ภาคการศึกษาท่ี .....................  ปการศึกษา................................. 
หลักสูตร   พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   
    พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   

 ชือ่ผูสมัคร..............................................ฉายา (เฉพาะพระภิกษุ)................................... นามสกุล................................... 
เกิดวันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ...................... อายุ.............ป พรรษา (เฉพาะพระภิกษุ).............พรรษา 
สัญชาติ.............................................. เชื้อชาติ................................................... ศาสนา................................................. 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี/ Passport No. ----  หมูโลหิต................. 

 ท่ีอยูปจจุบันติดตอสะดวก วัด/บาน...................................................หมูบาน.........................................หมูท่ี.................. 
ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................................แขวง/ตําบล.................................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................................รหสัไปรษณีย................................................ 
โทรศัพทบาน...........................................โทรศัพทติดตามตัว....................................Email............................................. 

 คุณวุฒิผูสมัคร (ระบุเฉพาะคุณวุฒิท่ีใชในการสมัคร) 
ระดับ  ปริญญาตรี  เม่ือป พ.ศ....................สาขา.........................................คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)...................... 
         ปริญญาโท  เม่ือป พ.ศ....................สาขา........................................คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)....................... 
ชือ่สถาบันเดมิ...........................................................................................................จังหวัด............................................. 
คุณวุฒิทางธรรม  เปรียญธรรม ...............ประโยค เม่ือป พ.ศ.................. นักธรรม/ธรรมศึกษา ชั้น.................... 

 สถานภาพการทํางาน   ทํางาน  ไมทํางาน 
ประเภทสถานท่ีทํางาน  รับราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  ธุรกิจสวนตัว  อ่ืนๆ..................... 
ชือ่สถานท่ีทํางานในปจจุบัน ...............................................................................ตําแหนง............................................... 
ท่ีต้ังสถานท่ีทํางานในปจจุบัน วัด/บาน.....................................................หมูบาน.................................หมูท่ี................... 
ตรอก/ซอย.........................................ถนน...........................................แขวง/ตําบล........................................................ 
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................................รหสัไปรษณีย............................................... 

 ขาพเจาขอรับรองวาคุณสมบัติและรายละเอียดตางๆ ตามท่ีระบุในเอกสารใบสมัครขางตนเปนความจริงทุก
ประการ  และหากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบวา  ขาพเจาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง  ขาพเจายินดีปฏิบัติตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยในสวนท่ีเก่ียวของทุกประการ 

 

(ลงชื่อ) ..................................................................ผูสมัคร 
วันท่ี....................เดือน..................................พ.ศ. ........................ 

 
 

 
ติดรูปถาย
ปจจุบัน 

ขนาด ๑ น้ิว 

บฑ. ๒ 



แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการสัมคร
 สําเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชา (Transcript) จํานวน ๑ ชุด
 สําเนาหนังสือสุทธิ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (บรรพชิต)  จํานวน ๑ ฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรราชการ(คฤหัสถ)  จํานวน ๑ ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน ๑ ฉบับ
 รูปถายขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน ๔ รูป 
     (สําหรับติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผูสมัครท่ีติดรูปถาย

  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาท่ี
มหาวิทยาลัยรับรอง ซ่ึงมีผลการสอบอายุไมเกิน ๒ ป  อยางละ ๑ ฉบับ

 คาสมัครเขาศึกษา  ๕๐๐ บาท



~ ๑ ~ 
 

(PASSPORT NO.) 
(ชาวตางประเทศใชเลขที่หนังสือเดินทาง) 

(มีตอหนา ๒ ดานหลัง) 

 
 

ใบรายงานตัว / ทะเบียนประวัตินิสิต (บรรพชิต) 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พธ.ม.) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

รุนท่ี ________ ปการศึกษา__________ 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี วัดไรขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม 
 

ขอมูลท่ัวไป 
คํานําหนาชื่อภาษาไทย......................................................คําหนาหนาชื่อภาษาอังกฤษ............................................................... 
ชือ่......................................................ฉายา (เฉพาะพระภิกษุ)....................................... นามสกุล....................................................... 
NAME.............................................BUDDHIST NAME.........................................SURENAME.................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน ----        หมูโลหิต........................... 

เกิดวันท่ี................เดือน...............................พ.ศ...................สัญชาติ..........................เชื้อชาติ.................... ศาสนา.................... 
สวนสูง.....................น้ําหนัก................. ความถนัด/ความสนใจพิเศษ......................................................................................... 
ขอมูลความพิการ  ปกติ  พิการทาง............................................................อาชีพ................................................. 
มีพ่ีนองรวมบิดา/มารดาเดียวกัน........................คน  นิสิตเปนบุตรคนท่ี......................... พ่ีนองท่ีกําลังศึกษา......................คน 
วัน/เดือน/ป ท่ีบรรพชา/อุปสมบท............../................/..............  อายุ............ป พรรษา............ นิกาย................................... 
ชือ่พระอุปชฌาย........................................................................วัด.....................................................จังหวัด............................... 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 
บานเลขท่ี............ หมูท่ี............ ซอย.............. ถนน.............................หมูบาน...................................ตําบล/แขวง...................... 
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท..................................... 

ท่ีอยูปจจุบัน  วัด......................................................................ชื่อเจาอาวาส................................................................................. 
เลขท่ี.............หมูท่ี............ ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย......................... โทรศัพท.......................................... E-mail................................................................................... 
ชือ่บิดา....................................นามสกุล..................................อาชีพ.................................รายไดตอเดือน/บาท............................ 
ชือ่มารดา.................................นามสกุล..................................อาชีพ.................................รายไดตอเดือน/บาท............................ 

สถานภาพบิดา  มีชีวิต  ถึงแกกรรม  สถานภาพมารดา   มีชีวิต  ถึงแกกรรม 

สถานภาพบิดา-มารดา อยูดวยกัน  แยกกันอยู  หยาราง  บิดาแตงงานใหม  มารดาแตงงานใหม  อ่ืนๆ 

ทุนท่ีใชในการศึกษา   ทุนสวนตัว   ทุนบิดา/มารดา   ทุนกูยืมจากรัฐบาล   อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... 

ผูปกครอง/บุคคลท่ีสามารถติดตอได (บุคคลอางอิง) 
 ชือ่.......................................................ฉายา....................................................นามสกุล................................................... 
บุคคลอางอิงมีความสัมพันธเปน..........................................................รายไดบุคคลอางอิง/เดือน................................................ 
อาชีพบุคคลอางอิง.......................................................................................................................................................................... 

 
ติดรูปถาย
ปจจุบัน 

ขนาด ๑ น้ิว 



~ ๒ ~ 
 
 ท่ีอยูบุคคลอางอิง เลขท่ี..............หมูท่ี............ วัด/บาน.........................................................ถนน................................ 
ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด........................................... 
รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท.....................................E-mail................................................................................ 

วุฒิการศึกษาโลก 
สอบไดชั้นสูงสดุระดับ......................................จากสถาบันการศึกษา..............................................................เม่ือวันท่ี............ 
เดือน..................................... พ.ศ. ................... เลขท่ีเอกสาร.......................................... ท่ีอยูสถานศึกษาเลขท่ี................... 
ถนน.................................................. ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต................................................... 
จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย..................................... โทรศัพท............................................................ 

วุฒิการศึกษาทางธรรม   
สอบไดนักธรรม/ธรรมศึกษาชั้น.................. พ.ศ. ...................... สังกัดวัด............................................................................... 
สํานักเรียน/คณะจังหวัด............................................................เลขท่ีเอกสารนักธรรม............................................................ 
สอบไดเปรียญธรรม.................... ประโยค  พ.ศ. ......................... สังกัดวัด............................................................................ 
สํานักเรียน/คณะจังหวัด...........................................................เลขท่ีเอกสารเปรียญธรรม...................................................... 
 

ข้ึนทะเบียนเปนนิสิตหลักสูตร  
  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)     สาขาวิชาพระพุทธศาสนา    ภาคปกติ      

 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม    ภาคปกติ      

เม่ือวันท่ี...................เดือน................................พ.ศ. ................................... เลขประจําตัวนิสิต................................................. 
 

ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดตางๆ  ตามท่ีระบุขางตนเปนความจริงทุกประการ  และขาพเจายินดีปฏิบัติตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยในสวนท่ีเก่ียวของทุกประการ ถาหากวา  ในระหวางท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยแหงนี้ขาพเจาได
ประพฤติผิด กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือ คําสั่ง ของมหาวิทยาลัย  ขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลัยลงโทษตาม
สมควรแกความผิด ทุกประการ. 

 
ลงชื่อ ..................................................................เจาของประวัติ 
วันท่ี....................เดือน..................................พ.ศ......................... 

 
บันทึกสําหรับเจาหนาท่ีประจําหลักสูตร : ไดตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครและรายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิตแลว 

 ถูกตอง   ครบถวน   เรียบรอยแลว 
 ไมถูกตอง    ไมครบถวน   ไมเรียบรอยแลว 

ระบุ.......................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
ลงชือ่ ..................................................................เจาหนาท่ี/ผูตรวจสอบ 

วันท่ี....................เดือน..................................พ.ศ......................... 
 



~ ๑ ~ 
 

(PASSPORT NO.) 
(ชาวตางประเทศใชเลขที่หนังสือเดินทาง) 

(มีตอหนา ๒ ดานหลัง) 

 
 

ใบรายงานตัว / ทะเบียนประวัตินิสิต (คฤหสัถ) 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พธ.ม.) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

รุนท่ี ________ ปการศึกษา__________ 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี วัดไรขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม 
 

ขอมูลท่ัวไป 
คํานําหนาช่ือภาษาไทย......................................................คําหนาหนาช่ือภาษาอังกฤษ............................................................... 
ช่ือ......................................................ฉายา (เฉพาะพระภิกษุ)....................................... นามสกุล....................................................... 
NAME.............................................BUDDHIST NAME.........................................SURENAME.................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน ----        หมูโลหิต........................... 

เกิดวันท่ี................เดือน...............................พ.ศ...................สัญชาติ..........................เช้ือชาติ.................... ศาสนา.................... 
สวนสูง.....................นํ้าหนัก................. ความถนัด/ความสนใจพิเศษ......................................................................................... 
ขอมูลความพิการ  ปกติ  พิการทาง............................................................อาชีพ................................................. 
มีพี่นองรวมบิดา/มารดาเดียวกัน........................คน  นิสิตเปนบตุรคนท่ี......................... พี่นองท่ีกําลังศึกษา......................คน 
วัน/เดือน/ป ท่ีบรรพชา/อุปสมบท............../................/..............  อายุ............ป พรรษา............ นิกาย................................... 
ช่ือพระอุปชฌาย........................................................................วัด.....................................................จังหวัด............................... 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 
บานเลขท่ี............ หมูท่ี............ ซอย.............. ถนน.............................หมูบาน...................................ตําบล/แขวง...................... 
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท..................................... 

ท่ีอยูปจจุบัน  เลขท่ี...........หมูท่ี........ หมูบาน..............................ถนน........................... ซอย.....................................................
ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย.........................  

โทรศัพท............................................ E-mail................................................................................... 
ช่ือบิดา....................................นามสกุล..................................อาชีพ.................................รายไดตอเดือน/บาท............................ 
ช่ือมารดา.................................นามสกุล..................................อาชีพ.................................รายไดตอเดือน/บาท............................ 

สถานภาพบิดา  มีชีวิต  ถึงแกกรรม  สถานภาพมารดา   มีชีวิต  ถึงแกกรรม 

สถานภาพบิดา-มารดา อยูดวยกัน  แยกกันอยู  หยาราง  บิดาแตงงานใหม  มารดาแตงงานใหม  อ่ืนๆ 

ทุนท่ีใชในการศึกษา   ทุนสวนตัว   ทุนบิดา/มารดา   ทุนกูยืมจากรัฐบาล   อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... 

ผูปกครอง/บุคคลท่ีสามารถติดตอได (บุคคลอางอิง) 
 ช่ือ.......................................................ฉายา....................................................นามสกุล................................................... 
บุคคลอางอิงมีความสัมพันธเปน..........................................................รายไดบุคคลอางอิง/เดือน................................................ 
อาชีพบุคคลอางอิง.......................................................................................................................................................................... 

 
ติดรูปถาย
ปจจุบัน 

ขนาด ๑ น้ิว 



~ ๒ ~ 
 
 ท่ีอยูบุคคลอางอิง เลขท่ี..............หมูท่ี............ หมูบาน........................................................ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด........................................... 
รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท.....................................E-mail................................................................................ 

วุฒิการศึกษาโลก 
สอบไดช้ันสูงสุดระดับ......................................จากสถาบันการศึกษา..............................................................เม่ือวันท่ี............ 
เดือน..................................... พ.ศ. ................... เลขท่ีเอกสาร.......................................... ท่ีอยูสถานศึกษาเลขท่ี................... 
ถนน.................................................. ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต................................................... 
จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย..................................... โทรศัพท............................................................ 

วุฒิการศึกษาทางธรรม (ถามี)   
สอบไดนักธรรม/ธรรมศึกษาช้ัน.................. พ.ศ. ...................... สังกัดวัด............................................................................... 
สํานักเรียน/คณะจังหวัด............................................................เลขท่ีเอกสารนักธรรม............................................................ 
สอบไดเปรียญธรรม.................... ประโยค  พ.ศ. ......................... สังกัดวัด............................................................................ 
สํานักเรียน/คณะจังหวัด...........................................................เลขท่ีเอกสารเปรียญธรรม...................................................... 
 

ข้ึนทะเบียน เปนนิสิตหลักสูตร  
  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)     สาขาวิชาพระพุทธศาสนา    ภาคปกติ      

 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม    ภาคปกติ      

เม่ือวันท่ี...................เดือน................................พ.ศ. ................................... เลขประจําตัวนิสิต................................................. 
 

ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดตางๆ  ตามท่ีระบุขางตนเปนความจริงทุกประการ  และขาพเจายินดีปฏิบัติตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยในสวนท่ีเก่ียวของทุกประการ ถาหากวา  ในระหวางท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยแหงน้ีขาพเจาได
ประพฤติผิด กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือ คําส่ัง ของมหาวิทยาลัย  ขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลัยลงโทษตาม
สมควรแกความผิด ทุกประการ. 

 
ลงช่ือ ..................................................................เจาของประวัติ 
วันท่ี....................เดือน..................................พ.ศ......................... 

 
บันทึกสําหรับเจาหนาท่ีประจําหลักสูตร : ไดตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครและรายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิตแลว 

 ถูกตอง   ครบถวน   เรียบรอยแลว 
 ไมถูกตอง    ไมครบถวน   ไมเรียบรอยแลว 

ระบุ.......................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ ..................................................................เจาหนาท่ี/ผูตรวจสอบ 

วันท่ี....................เดือน..................................พ.ศ......................... 
 



 

คู่มือบัณฑติ หลักสูตรบัณฑติศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปญัญาศรีทวารวด ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ขั้นตอนการขอสอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์  
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  

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

ขั้นตอนที่ ๕  
ภายหลังสอบหัวข้อและโครงร่างฯ ให้นิสิตปรับแก้ตามมติคณะกรรมการ และจัดส่งเล่ม

แก้ไขฉบับสมบูรณ์ จ านวน   ๒   เล่ม พร้อมลายเซ็นคณะกรรมที่ปรึกษาหน้าปก แก่หลักสูตรที่
สังกัดภายใน   ๒๐   วัน พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ คือ 

๑)  แบบ บฑ.๘.๑ ใบน าส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
๒)  แบบ บฑ.๙ แบบฟอร์มการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
๓)  ช าระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓,๐๐๐  บาท 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ขั้นตอนที่ ๓  
หลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องและเสนอต่อหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ือด าเนินการจัดสอบ 

ขั้นตอนที่ ๑  
นิสิตขอแบบค าร้อง (บฑ.๘ ค าร้องเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์) จากหลักสูตรที่สังกัด 

ขั้นตอนที่ ๒  
นิสิตส่งค าร้อง (บฑ.๘) พร้อมโครงร่างที่มีลายเซ็นคณะกรรมการที่ปรึกษา จ านวน  ๕  ชุด 

แก่ลักสูตรที่สังกัด พร้อมแนบรายละเอียดตามแนบเอกสาร คือ 

๑) แบบ บฑ.วข ๐๑ ตารางตรวจสอบความพร้อมของนิสิต 
๒) แบบ บฑ.วข ๐๒ แบบตรวจสอบรายการโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
๓) แบบ บฑ.วข ๐๓ ใบรับรองการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ขั้นตอนที่ ๔  
ด าเนินการจัดสอบตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 



ข้ันตอนการสอบปองกันวทิยานิพนธ 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เอกสารประกอบ 

๑. วิทยานิพนธ ๑ เลม (ไมเขาเลม)
๒. บฑ.๖ 
๓. บฑ.๖(๓) 
๔. บฑ.๘
๕. บฑ.๘(ค)
๖. บฑ.วข.๑ + บฑ.วข.๓.๑ เจาหนาท่ีบัณฑิตตรวจสอบความพรอม 

ผูอํานวยการ
หลักสูตร เห็นชอบ 

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติจัดสอบและแตงตั้ง
กรรมการสอบ

๑. วิทยานิพนธ  ๖ เลม 
๒. บฑ.๖ 
๓. บฑ.๖(๕)
๔. บฑ.๘ 
๕. บฑ.๘(ข) 
๖. บฑ.วข.๔
๗. 

 
บฑ.๑๑.

 
๓ 

๑. วิทยานิพนธ ๖ เลม
๒. บฑ. ๑๑.๑ 
๓. บฑ. ๑๑.๒ 
 

ปรับแก

ปรับแก

ปรับแก

นิสิตตรวจสอบความพรอมของวิทยานิพนธ
รวมกับอาจารยท่ีปรึกษา 

 

อาจารยท่ีปรึกษาทุกทานลงนามในเอกสาร 
และนําสงผูอํานวยการหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา พิจารณา 
 

ปรับแกและสงหลักสูตร ภายใน ๓๐ วัน 

สงเลมดําและขออนุมัตสํิาเร็จการศึกษา 

ข้ันตอน 

สอบปองกัน
วิทยานิพนธ 

เจาหนาท่ีบัณฑิตตรวจความถูกตอง 
๑. วิทยานิพนธ (สมบูรณ) ๕ เลม 
๒. บฑ.๑๒
    (พรอมเอกสารประกอบ)
๓. บฑ.๑๓

(พรอมเอกสารประกอบ) 

๑. วิทยานิพนธ ๑ เลม (เขาเลม)
๒. บฑ.๖ 
๓. บฑ.๖(๓) 
๔. บฑ.๖(๔) 
๕. บฑ.๘(ข)
๖. บฑ.วข.๑ + บฑ.วข.๓.๑ 



ภาคผนวก 

๑) ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เร่ือง การสอบปองกันวิทยานิพนธ 
๒) บฑ.๖ แบบคํารองท่ัวไป 
๓) บฑ.๖(๓) แบบคํารองเกี่ยวกับการขอตรวจรูปแบบ/บทคัดยอ 
๔) บฑ.๖(๔) แบบตรวจความพรอมกอนสอบปองกันสารนิพนธ 
๕) บฑ.๖(๕) ใบแสดงผลการตรวจรูปแบบ 
๖) บฑ.๘ แบบคํารองเกี่ยวกับวิทยานิพนธ 
๗) บฑ.๘(ข) แบบตรวจคุณสมบัติกอนสอบปองกันวทิยานิพนธ 
๘) บฑ.๑๑.๓ ใบตรวจแกไขบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
๙) บฑ.วข.๑ ใบรับรองการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 
๑๐) บฑ.วข.๓ แบบตรวจสอบความพรอมของนิสิตขึ้นสอบปองกัน 
๑๑) บฑ.วข.๓.๑ แบบตรวจความพรอมของวิทยานิพนธ 
๑๒) บฑ.วข.๔ ใบแสดงการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม 



~ ๑ ~ 
 
 

 
ใบรับรองการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา  

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

********************************* 
 
เรียน/นมัสการ ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 
  
 ขอรับรองวานิสิต ชื่อ.................................................................. ฉายา............................................................. 

นามสกุล............................................................. รหัสประจําตัวนิสิต  ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

สังกัดหลักสูตร.........................................................................  ☐สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

       ☐สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

ไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแลว ดังนี้ 

    ภาคการศึกษาท่ี .............../..................  จํานวนเงิน......................................... บาท    

   ภาคการศึกษาท่ี .............../..................  จํานวนเงิน......................................... บาท   

    ภาคการศึกษาท่ี .............../..................  จํานวนเงิน......................................... บาท    

   ภาคการศึกษาท่ี .............../..................  จํานวนเงิน......................................... บาท    

   ภาคการศึกษาท่ี .............../..................  จํานวนเงิน......................................... บาท   

   ภาคการศึกษาท่ี .............../..................  จํานวนเงิน......................................... บาท   

   ภาคการศึกษาท่ี .............../..................  จํานวนเงิน......................................... บาท   

   อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................................... จํานวนเงิน......................................... บาท    

  
 

ลงชื่อ ..................................................................  
        นักวิชาการการเงินและบัญชี 

.............../.............................../....................... 
 

บฑ. วข. ๑ 



~ ๑ ~ 
 
 

 
แบบตรวจสอบ Check List : ความพรอมของโครงรางวิทยานิพนธ  

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

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

 ขาพเจาชื่อ.......................................................ฉายา............................นามสกุล...................................................... 

 รหัสประจําตัวนิสิต  ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐  หลักสูตร.................................................................... 

รุนท่ี................. ☐สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ☐สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
ทําวิทยานิพนธเรื่อง............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

ท่ี รายการ สถานภาพ หมายเหตุ 
มี ไมมี 

๑. ปกโครงรางท่ีมีลายเซ็นอาจารยท่ีปรึกษาครบถวน    

๒. สารบัญ ๓ บท    

๓. บทท่ี ๑ บทนํา    

 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา    

 ๑.๒ คําถามวิจัย     

 ๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย    

 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย    

 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย (ถามี)    

 ๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย    

 ๑.๗ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ    

๔. บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ    

 ๒.๑ แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวของ    

 ๒.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ    

 ๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย    

๕. บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย    

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย    

 ๓.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง /ผูใหขอมูลสําคัญ    
 

บฑ. วข. ๒ 



~ ๒ ~ 

ท่ี รายการ สถานภาพ หมายเหตุ 
มี ไมมี 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

๖. บรรณานุกรม (ช่ัวคราว) 

๗. รางแบบสอบถาม  

๘. รางแบบสัมภาษณ  

๙. ประวัติผูวิจัย  

(......................................................................) 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

.............../.............................../....................... 



            แบบตรวจสอบ Check List : ความพรอมของวิทยานิพนธในการขอสอบปองกัน 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(สําหรับนิสิตผูเสนอสอบปองกันวิทยานิพนธ) 

    
 
 
 
 
 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูย่ืนคํารอง 
 ๑.๑ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล........................................................................................................................................................ 

 ๑.๒ รหัสประจําตัวนิสิต  ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐  

 ๑.๓ หลักสูตร..................................................... รุนท่ี.......... ☐สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ☐สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

สวนท่ี ๒: แบบตรวจรายการ (Check List)  

องคประกอบของสารนิพนธ 
เปนไปตามแบบ มจร 

เปนไปตามแบบ ไมเปนไปตามแบบ 

สวนท่ี ๑ : สวนนํา ประกอบดวย   
 ๑.๑ ปกนอก   
 ๑.๒ ปกใน (ภาษาไทย)   
      ปกใน (ภาษาอังกฤษ)   
 ๑.๓ หนาอนุมัติ   
 ๑.๔ บทคัดยอ (ภาษาไทย)   
      บทคัดยอ (ภาษาอังกฤษ)   
 ๑.๕ กิตติกรรมประกาศ   
 ๑.๖ สารบัญ   
 ๑.๗ สารบัญตาราง (ถามี)   
 ๑.๘ สารบัญแผนภูมิ (ถามี)   
 ๑.๙ สารบัญแผนภาพ (ถามี)   
 ๑.๑๐ คําอธิบายสัญญลักษณและคํายอ (ถามี)   

สวนท่ี ๒ : สวนเนื้อหา ประกอบดวย   
บทท่ี ๑ บทนํา   
    ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   
    ๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัย   
    ๑.๓ ปญหาท่ีตองการทราบ   
    ๑.๔ ขอบเขตของการวิจยั   
    ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย (ถามี)   
    ๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย   
    ๑.๗ ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย   
บทท่ี ๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   
    ๒.๑ เอกสารท่ีเก่ียวของ   
    ๒.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ   
   ๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย   
บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย   
    ๓.๑ รูปแบบการวิจัย   
    ๓.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลหลัก   

บฑ.วข. ๓.๑ 



๒ 

รับรองถูกตองตามนี ้
 

ลงชื่อ...............................................................เจาหนาท่ี
(...............................................................) 
................../....................../..................... 

 

ลงชื่อ....................................................................นิสิต 

(....................................................................) 
................./......................../....................... 

 

องคประกอบของสารนิพนธ 
เปนไปตามแบบ มจร 

เปนไปตามแบบ ไมเปนไปตามแบบ 
    ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   
    ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล   
    ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล   
บทท่ี ๔ ผลการวิจัย   
     - ผลการวิจัยตอบครบวัตถุประสงค   
    - บทสรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย   
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ   
    ๕.๑ สรุปผลการวิจัย   
    ๕.๒ อภิปรายผล   
    ๕.๓ ขอเสนอแนะ   

สวนทาย : ประกอบดวย   
 บรรณานุกรม   
 ภาคผนวก   
   - รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย   
   - รายนามผูใหขอมูลเพ่ือการวิจัย (สัมภาษณ)   
   - รายงานผูเขารวมการสนทนากลุมผูเช่ียวชาญ (Focus Group Discussion)   
   - หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย   
   - หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย (สัมภาษณ)   
   - หนังสือเชิญเขารวมการสนทนากลุมผูเช่ียวชาญ (Focus Group Discussion)   
   - แบบสอบถาม   
   - แบบสัมภาษณ   
 ประวัติผูวิจัย   
ตรวจบทคัดยอ (ไทย/อังกฤษ)    เมื่อ ว/ด/ป............................................................   
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธฯ   เมื่อ ว/ด/ป...................................................................   
ตรวจการคัดลอกวรรณกรรมฯ   เมื่อ ว/ด/ป..............................................................   

 
 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (สําหรับเจาหนาท่ีผูตรวจ) 
……………………………………………………………………………………………………………………….....................................……….…………………………………. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................... 
 



ใบแสดงการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมทางวิชาการดวยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ ์

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวด ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  

ช่ือ-ฉายา-นามสกุล........................................................................................................................................ 

รหัสประจําตัวนิสิต/บุคลากร............................................................................….………………………………………………. 

เบอรโทรศัพท................................................................E-Mail................................................................................... 

สังกัดหนวยงาน.…………………………………………………………………….………………….………………………….……………..…….. 

สังกัดหลักสูตร/กลุมงาน  

 หลักสูตร........................................................... สาขาวิชา................................................................... 

 บุคลากรสายปฏิบัติการ กลุมงาน.....................................................................               

ประเภทผลงาน  

 ภาคนิพนธ (Term Paper)   สารนิพนธ (Research Paper) 

 วิทยานิพนธ (Thesis)  ดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) 

 รายงานการวิจัย (Research  Report )  บทความวิชาการ (Academic Paper)  

 หนังสือหรือตํารา (Treatise, Book)  อ่ืนๆ ...............................................................   

ช่ือผลงาน  

 ภาษาไทย:...................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 

 English:..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

ไดย่ืนขอตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมทางวิชาการ มีผลการตรวจสอบรวมท้ังฉบับ*ดังนี ้

ครั้งท่ี 
ผลการตรวจ 

ลงช่ือผูตรวจ 
จํานวน(%) ผาน (≤25%) ไมผาน (>25%) 

๑     

๒     

ความเห็น :   ยอมรับได ยอมรับไดแบบมีเง่ือนไข...................................................................................... 

   ไมสามารถยอมรับได.......................................................................................................................... 

 

รับรองตามนี้      

          (พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ,ดร.) 

 ตําแหนง    เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

    วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 

        วันท่ี.............เดือน................พ.ศ............. 

บฑ.วข. ๔ 
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