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หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
: Doctor of Philosophy Program in Social Development

๒. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy (Social Development)
ชื่อย่อภาษาไทย
: พธ.ด. (การพัฒนาสังคม)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
: Ph.D. (Social Development)
๓. วิชาเอก (ถ้ามี)
-ไม่มี
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
สาหรับหลักสูตรแบบ ๑.๑
๕๔ หน่วยกิต
สาหรับหลักสูตรแบบ ๒.๑
๖๐ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร ๓ ปี
๕.๒ ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว คือ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
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๖. สถานภาพของหลักสูตร
-หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
-สภาวิช าการ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
-สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
-สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
-สภามหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย อนุม ัต ิก ารปรับ ปรุง แก้ไ ขในการประชุม ครั ้ง ที่
๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
-สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐
๘. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๘.๑ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
๘.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน/นักสังคมสงเคราะห์ / นักพัฒนาสังคม / พัฒนากร
๘.๓ เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๘.๔ นักวิจัยทางสังคมศาสตร์/นักบริหาร / เจ้าหน้าที่บริหาร
๘.๕ ที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระต่างๆ ที่ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพและ
ความสามารถในการผลิตองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารและการวิจัยเพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่ง
ชื่อ-ฉายา/นาสกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
Ph.D. (Sociology)
ศาสตราจารย์ ID ๓๓๒๐๗๐๐๙๖๒๒๖๕ M.A. (Sociology)
พธ.บ. (การศึกษานอกโรงเรียน)
ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
รอง
ดร.วิวัฒน์ หามนตรี
ศาสตราจารย์ ID ๓๑๔๙๙๐๐๓๕๒๙๓๒ ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
อาจารย์
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ID ๓๕๗๑๐๐๐๑๔๕๙๒๑ พช.ม. (การพัฒนาชุมชน)
ร.บ. (รัฐศาสตร์)

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
Panjab University, India
Poona University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.ราชภัฏราชนครินทร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
๒๕๔๑
๒๕๓๔
๒๕๓๒
๒๕๕๔
๒๕๒๕
๒๕๒๑
๒๕๔๙
๒๕๔๑
๒๕๓๕

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่สาหรับจัดการเรียนการสอน คือ ใช้อาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ว ของสถานการณ์ เ ศรษฐกิจ โลกส่ งผลกระทบอย่ างมากต่ อการ
บริหารงานขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ท่ามกลางความผันผวน
ของกระแสเศรษฐกิจโลกดังกล่าว จึงจาเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มคี วามรู้หลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะการปฏิบัติงาน สามารถผสานความรู้กับการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับที่สูง พร้อมยังช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างความเจริญรุ่งเรืองต่อชุมชนและสังคม องค์ประกอบหลักที่สาคัญในการบรรลุ
จุดหมายดังกล่าวคือการใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในสหวิชา เช่น ผู้ที่มีความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ทางด้านการพัฒนาสังคม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นา การผสมผสานทางความรู้เหล่านี้จะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ และต่อเนื่องมาจนถึง ปัจจุบัน โดยให้
ความสาคัญกับการแก้ปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจให้ลุล่วง และสร้างฐานเศรษฐกิ จภายในประเทศให้เข้มแข็งและมี
ภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันมุ่งการพัฒนาที่สมดุลทั้งตัวคน สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้ อมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืนและความอยู่ดีมีสุ ขของคนไทย แนวคิดการพัฒนาประเทศตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวทางการดารงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทิศทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ สถานการณ์ดังกล่าวนี้ จึงต้องการนักพัฒนาสังคมที่มี
ความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงแก่นแท้ของการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาสังคมเพื่อมาทาหน้าที่ใน
การพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศต่อไป
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาพสั งคมที่เปลี่ ยนแปลงไป สิ่ งที่ปรากฏอย่างเด่นชัดก็คื อประเทศมีความก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจ โดยมีตัวบ่งชี้ที่สาคัญ คือ GDP ที่เติบโตตามลาดับ แต่ในขณะเดียวกัน กลับพบว่าปัญหาต่างๆ ในสังคม
ที่ก่อตัวขึ้นและมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติมีมากมาย เช่น ปัญหาความรุนแรงในประเทศ ปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการ
บริหารจัดการที่เกิดจากการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม ปัญหาการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และนามาสู่การที่
องค์กรกากับดูแลด้านคุณภาพจาเป็นต้องเสนอแนวคิดที่ใช้สาหรับกากับให้องค์กรต่างๆ ต้องดาเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ จึงจะรับรองหน่วยงาน เช่น การให้การรับรองคุณภาพ หรือการประกันคุณภาพ ปัญหาต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้นล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทาให้มีความต้องการนักพัฒนาสังคมที่มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี
การศึกษาวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติจริง
และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๐
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญและความ
จ าเป็ น ในการผลิ ตบุ คลากรที่ มีความรู้ ค วามสามารถทางด้ านการพั ฒ นาสั งคมที่มีคุ ณภาพ มีอ งค์ค วามรู้และ
ประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ทางการพัฒนาสังคม ในการสร้าง
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ความเป็นเลิศทางวิช าการ ประกอบกับปัจจุบันทางภาควิช าสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสั งคมศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพร้อมทั้งทางด้านคณาจารย์ ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์
ประกอบการจัดการเรียนการสอน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสาขาการพัฒนาสังคมที่สามารถรองรับการจัดการ
เรี ย นการสอนและการศึ กษาวิจั ย ได้อ ย่างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ ดั งนั้ น ทางภาควิ ช าสั งคมวิ ทยาและมานุษ ยวิ ทยา
คณะสังคมศาสตร์ จึงมีความประสงค์จะเปิดการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นในศาสตร์ทางด้านการพัฒนาสังคมที่ผสมผสานแนวคิด
ทางด้านพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ ด้านดังกล่าวในเชิงลึก และผสมผสานพุทธ
ธรรมให้นาไปสู่วิธีการดาเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนากาลังคนเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศต่อไป
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยมุ่ง สู่การเป็นสถาบันจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมพร้อมๆ ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะใน
ศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงจาเป็นจะต้องมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เข้าถึง
แก่นแท้ของศาสตร์ เพื่อทาหน้าที่ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ถอดองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาผสมผสานกับศาสตร์
ทางด้านสังคมศาสตร์ นอกจากนั้น ยังต้องประกอบด้วยความสามารถที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนอันได้แก่ ทักษะการ
สื่อสาร การทางานเป็ น หมู่คณะ การแก้ปัญหา การรับความเสี่ ยง การออกแบบและความสร้างสรรค์ ความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ จึง
เล็งเห็นความสาคัญอย่างยิ่งในการเปิดการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในสถาบัน
๑๓.๑ มีการเชิญอาจารย์จากคณะพุทธศาสตร์ หรือจากบัณฑิตวิทยาลัย มาเป็นผู้สอนหรือผู้ร่วมสอนใน
บางรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การศึ ก ษาพระไตรปิ ฎ กหรื อ แก่ น ธรรมในพุ ท ธศาสนา รวมทั้ ง มี ก ารใ ช้ อุ ป กรณ์
ประกอบการเรียนการสอน ร่วมกันกับหลักสูตรเหล่านี้ด้วย
๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร
๑๓.๒.๑ แต่งตั้งผู้ ประสานงานรายวิชาทุกรายวิช า เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับภาควิช า
อาจารย์ผู้สอน และนิสิตในการพิจารณาข้อกาหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
ดาเนินการ
๑๓.๒.๒ มอบหมายให้คณะกรรมการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม ควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชา
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หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้
ในเชิงลึกและกว้างเพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง บูรณาการสหวิทยาการกับพระพุทธศาสนา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต ปัญญา สังคมและประเทศชาติให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานแห่ง
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุ ลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หัว ผู้ ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา
พระไตรปิฎกและวิชาชั้ นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป และปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัด
การศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๒.๑ เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพั ฒนาสังคม ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สามารถนาหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๒ เพื่อสนองความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพของหน่วยงานทั้งองค์การศาสนา รัฐ เอกชนและ
สาธารณประโยชน์
๑.๒.๓ เพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนและเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งโดยร่วมมือกับนักวิชาการ
และผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบันดาเนินการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
๒. แผนการพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๑ ) ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
สอดคล้ องกั บ สถานการณ์สั งคม
ปั จ จุ บั น และเป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร

กลยุทธ์
๑) ทบทวนหลักสูตร การเรียน
การสอน รวมทั้งการศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ต ร และเนื้อหา
หลักสูตรที่ใกล้เคียงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑) ความพึ ง พอใจของหน่ ว ยงานต่ อ
คุ ณ ภ า พ ข อ ง ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต แ ล ะ
ประสิ ท ธิ ภ าพของดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ในการ
บริห ารสั ง คม และการผลิ ตผลงานทาง
วิชาการ

๒) ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง ใน ด้ า น สั ง คมอ าจ มี
ผลกระทบต่ อ หลั ก สู ต ร และ
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

๒) จั ด สั ม มนา/กิ จ กรรมเพื่ อ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน และการประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรกลยุทธ์

๒) ผลการจั ด สั ม มนา/กิ จ กรรมเพื่ อ
พัฒ นาหลั กสู ตรและการเรียนการสอน
และผลการประเมินคุณภาพหลั กสู ตร/
ตัวบ่งชี้

๓) การติ ด ตามผลการพั ฒ นา ๓) การประเมินผลหลักสูตร และ ๓) ด าเนิ น การทบทวนและปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรไปใช้
สร้างช่องทางในการรับฟังความ หลักสูตรเป็นระยะๆ
คิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๔) พัฒนาระบบและกระบวนการ
จั ด การเรี ย นการสอนให้ บั ณ ฑิ ต
มีอัตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่ง
คิด เก่ งครองชี วิต และเก่ ง พิ ชิ ต
ปัญหา เป็ น ที่ต้องการของแหล่ ง
จ้างงาน

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๔ ) ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร อ ย่ า ง ๔) รายงานผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ต่อ เนื่ อ งตามวาระปรั บ ปรุ ง ของ เอกสารหลักสูตร ฉบับที่ปรับปรุงผลการ
หลั ก สู ต รโดยอ้ า งอิ ง ตามเกณฑ์ ทางานเป็นที่พึงพอใจ
มาตรฐาน สกอ.
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
๑.๑.๑ จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และจะกาหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๑.๑.๒ ระบบการศึกษาในเรื่ องอื่นๆ ให้ นาข้อบังคับของมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ข)
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประจาหลักสูตร
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ข)
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาดังนี้
๑) ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือน สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน
๒) ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือน ธันวาคม ถึง เมษายน
๓) ภาคฤดูร้อน เดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม
๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา
-เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
๒.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๓.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตรงสาขาวิชา หรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รวมทั้งมีประสบการณ์ในการทางานตรงสายในสาขาวิชา
๒.๓.๒ นิสิตแบบ ๒.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสม
ในระดับปริญญาโท ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม
๒.๓.๓ มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒.๓.๔ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
๒.๓.๕ ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความประพฤติหรือ
ผิดวินัย
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๒.๔ วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ จะต้องดาเนินการเกี่ยวกับการรับนิสิตใหม่โดยพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึ กษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรแบบ ๑.๑ และ หลักสูตรแบบ
๒.๑ ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
๑. ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/งานวิจัยที่มีความเป็นไปได้ มีรายละเอียด
ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้
๑.๑ หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๑.๒ รายชื่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์
๑.๓ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
๑.๔ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑.๕ ขอบเขตการวิจัย
๑.๖ ปัญหาที่ต้องการทราบ(ถ้ามี)
๑.๗ สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
๑.๘ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
๑.๙ บททวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๐ วิธีดาเนินการวิจัย
๑.๑๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย
๑.๑๒ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑.๑๓ โครงสร้างของดุษฎีนิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว)
๑.๑๔ บรรณานุกรมและเชิงอรรถ
๑.๑๕ ประวัติผู้วิจัย
๒. ผู้สมัครต้องผ่านสอบข้อเขียนวัดความรู้ในรายวิชาตามที่บัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด และการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ดาเนินการโดยสถาบัน
ภาษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
๑. ทักษะด้านการฟัง (Listening) ๑๐๐ คะแนน
๒. ทักษะด้านการพูด (Speaking) ๑๐๐ คะแนน
๓. ทักษะด้านการอ่าน (Reading) ๑๐๐ คะแนน
๔. ทักษะด้านการเขียน (Writing) ๑๐๐ คะแนน
รวม ๔๐๐ คะแนน ผู้สมัครที่ได้ผลการสอบเกินร้อยละ ๖๐ จากคะแนนเต็ม ถือว่าผ่านการ
สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
๓. ผู้สอบผ่านข้อเขียนต้องสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/งานวิจัยที่เสนอ ตามข้อ ๑
และความรู้ความสามารถด้านอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กาหนด
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๒.๕ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า และ ๒.๖ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิต

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาไม่เพียงพอ
ทักษะด้านการวิจัยเชิงนโยบายน้อย

กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิต
จัดรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จัดรายวิชาเลือกด้านการพัฒนาสังคม การจัดการและการประเมิน
โครงการพัฒนาสังคม โดยให้นิสิตลงรายวิชาที่เกี่ยวข้องในรายวิชา
ของสาขาวิ ช าการพั ฒ นาสั ง คมเพิ่ ม เติ ม ตามความสนใจ โดย
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งเป็นผู้ช่วยวิจัยของอาจารย์
ในการทาโครงการวิจัยต่างๆ
มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่
จัดกิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ เน้นให้อาจารย์จัดการเรียน
เพียงพอ
การสอน โดยฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารใน
ทุก รายวิ ช า และมอบหมายให้ นิ สิ ต แต่ ล ะคนเรี ย นรู้แ ละพั ฒ นา
ตนเองจากสื่อเสริมในห้องสมุดคณะ,หอสมุดและสถาบันภาษาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นอกจากนี้ยังจัดให้มี
การอบรมทักษะการเขียนและการนาเสนอบทความทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ
ปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับสูง ขึ้น จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลและการพัฒนา
เช่ น การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การใช้ เ ทคโนโลยี ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นหลัก

๒.๗ แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี
๒.๗.๑ แผนการรับนิสิตแบบ ๑.๑
ระดับชั้นปี
๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ชั้นปีที่ ๑
๕
๕
ชั้นปีที่ ๒
๕
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
๕
๑๐
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
-

๒๕๖๐
๕
๕
๕
๑๕
๕

๒๕๖๑
๕
๕
๕
๑๕
๕

๒๕๖๒
๕
๕
๕
๑๕
๕

๒.๗.๒ แผนการรับนิสิตแบบ ๒.๑
ระดับชั้นปี
๒๕๕๘
ชั้นปีที่ ๑
๒๐
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
รวมจานวนนิสิต
๒๐
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
-

๒๕๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๒๐

๒๕๖๑
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๒๐

๒๕๖๒
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๒๐

๒๕๕๙
๒๐
๒๐
๔๐
-
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๒.๘ งบประมาณตามแผน
๒.๘.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๓๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐
๑,๕๗๕,๐๐๐ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๓,๑๕๐,๐๐๐
๑,๘๗๕,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐

๒.๘.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ
รายการจ่าย
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
งบดาเนินการ
๑,๘๗๕,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐
- ค่าตอบแทนบุคลากรประจา ๔๒๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐
สายสนับสนุน
- ค่าตอบแทนวิทยากรอาจารย์ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐
พิเศษ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
- ค่าจัดซื้อหนังสือและวารสาร ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
งบลงทุน
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
-ค่าครุภัณฑ์
๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
งบพัฒนาบุคลากร
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
รวม
๑,๗๗๐,๐๐๐ ๑,๗๗๐,๐๐๐ ๑,๗๗๐,๐๐๐ ๑,๗๗๐,๐๐๐ ๑,๗๗๐,๐๐๐
* หมายเหตุ มีพนักงานสายสนับสนุนประจาหลักสูตร ๒ คน

๒.๙ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
- แบบชั้นเรียน
๒.๑๐ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนข้ามสถาบัน
- ไม่มี

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม |๑๓

๓.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิต
๑) แบบ ๑.๑ ทาดุษฎีนิพนธ์ จานวน ๕๔ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
๒) แบบ ๒.๑ ศึกษารายวิชาและทาดุษฎีนิพนธ์ จานวน ๖๐ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ
๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยนิสิตต้องทาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๕๔ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต จานวน ๖ รายวิช า โดยทั้งนี้ทางหลั กสูตรอาจให้ศึกษา
รายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ทาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรอาจให้ศึกษารายวิชาหรือทากิจกรรม
ทางวิชาการอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดวิชา
๑.หมวดวิชาบังคับ
๑.๑ นับหน่วยกิต
๒.๑ ไม่นับหน่วยกิต
๒.หมวดวิชาเอก
๓.หมวดวิชาเลือก
๔.ดุษฎีนิพนธ์
รวมทั้งสิ้น

จานวนหน่วยกิต แบบ ๑.๑

จานวนหน่วยกิต แบบ ๒.๑

(๑๘)
๕๔
๕๔

๙
(๑๒)
๙
๖
๓๖
๖๐

หมายเหตุ : รายวิชาใน ( ) นิสิตต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต

๓.๑.๓ รายวิชาสาหรับหลักสูตร แบบ ๑.๑
๑) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต ) : จานวน ๖ รายวิชา เป็นวิชาพื้นฐานที่นิสิตระดับดุษฎี
บัณฑิตจะต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้
๘๑๐ ๑๐๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
(๓) (๓-๐-๖)
(Buddhism and Social Development)
๘๑๐ ๑๐๒ ปรัชญาสังคมศาสตร์
(๓) (๓-๐-๖)
(Philosophy of Social Science)
๘๑๐ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยขัน้ สูงเพื่อการพัฒนาสังคม
(๓) (๒-๒-๕)
(Advanced Research Methodology for Social Development)
๘๑๐ ๒๐๔ ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคม
(๓) (๐-๙-๐)
(Practice for Social Development)
๘๑๐ ๒๐๕ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับการพัฒนาสังคม
(๓) (๒-๕-๒)
(Advanced Reading and Writing in English for Social Development)
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๐๐๐ ๙๐๖

วิปัสสนากรรมฐาน
(Insight Meditation)

๒) ดุษฎีนิพนธ์
๘๐๐ ๒๐๐
ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)

(๓) (๒-๕-๒)

๕๔ หน่วยกิต

๓.๑.๔ รายวิชาสาหรับหลักสูตร แบบ ๒.๑
๑) หมวดวิชาบังคับ : จานวน ๗ รายวิชา ซึ่งเป็ นวิชาพื้นฐานที่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้อง
ศึกษา โดยกาหนดให้เป็นวิชานับหน่วยกิต จานวน ๙ หน่วยกิต และศึกษาวิชาอื่นๆ ที่ไม่นับหน่วยกิต อีก จานวน
๑๒ หน่วยกิต ประกอบด้วย
๑.๑ วิชาบังคับนับหน่วยกิต
จานวน ๙ หน่วยกิต
๘๑๐ ๑๐๒ ปรัชญาสังคมศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
(Philosophy of Social Science)
๘๑๐ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยขัน้ สูงเพื่อการพัฒนาสังคม
๓ (๒-๒-๕)
(Advanced Research Methodology for Social Development)
๘๑๐ ๒๐๖ แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคมขั้นสูง
๓ (๓-๐-๖)
(Advanced Social Development Concepts and Theories)
๘๑๐ ๑๐๑
๘๑๐ ๒๐๔
๘๑๐ ๒๐๕
๐๐๐ ๙๐๖

๑.๒ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน ๑๒ หน่วยกิต
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
(๓) (๓-๐-๖)
(Buddhism and Social Development)
ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคม
(๓) (๐-๙-๐)
(Practice for Social Development)
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับการพัฒนาสังคม
(๓) (๒-๕-๒)
(Advanced Reading and Writing in English for Social Development)
วิปัสสนากรรมฐาน
(๓) (๒-๕-๒)
(Insight Meditation)

๒) หมวดวิชาเอก : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม จานวน
๙ หน่วยกิต คือ
๘๑๐ ๒๐๗ นโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Policy and Strategic Planning for Social Development)
๘๑๐ ๒๐๘ จริยศาสตร์การพัฒนา
๓ (๓-๐-๖)
(Ethics for Development)
๘๑๐ ๓๐๙ การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Resources Management in Social Development)
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น้อยกว่า ๖
๘๑๐ ๓๑๐
๘๑๐ ๓๑๑
๘๑๐ ๓๑๒
๘๑๐ ๓๑๓
๘๑๐ ๓๑๔
๘๑๐ ๓๑๕

๓) หมวดวิชาเลือก : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม จานวนไม่
หน่วยกิต นิสิตต้องเลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
พุทธวิธีการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
๓ (๓-๐-๖)
(Transformational Leaders in Buddhist Principles)
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคมโลก
๓ (๓-๐-๖)
(Sufficiency Economy and Social Development in Global Perspectives)
การจัดการภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคม
๓ (๒-๒-๕)
(Geo-informatics for Social Development)
การจัดการและการประเมินโครงการพัฒนาสังคม
๓ (๒-๒-๕)
(Management and Evaluation in Social Development Project)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Human Resource Development Strategy)
ดุลยภาพและเครือข่ายการพัฒนาสังคมโลก
๓ (๓-๐-๖)
(Balances and Social Networks of Social Development in Global Perspectives )

๔) ดุษฎีนิพนธ์
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation)

๓๖ หน่วยกิต

ความอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิตประจาวิชา
๑. รหัสประจาวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ประกอบด้วยเลข ๖
หลัก มีความหมาย ดังนี้
๑) เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา
๒) เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปีการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา
๒. หน่วยกิตประจาวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงจานวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของ
รายวิชานั้นๆ เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยบรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ การปฏิบัติ
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์
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๓.๑.๕ แผนการศึกษา
๓.๑.๕.๑ แผนการศึกษา แบบ ๑.๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
ภาคการศึกษา
๑

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๘๑๐ ๑๐๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
๘๑๐ ๑๐๒ ปรัชญาสังคมศาสตร์
๘๑๐ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนา
สังคม
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน
วิชาเอก
วิชาเลือก
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

หน่วยกิต

แบบ ๑.๑
บรรยาย ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

(๓)
(๓)
(๓)

๓
๓
๒

๐
๐
๒

๖
๖
๕

(๓)

๒

๕

๒

(๑๒)

ภาคการศึกษาที่ ๒
ภาคการศึกษา

รหัสวิชา/รายวิชา

๒

วิชาบังคับ
๘๑๐ ๒๐๔ ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคม
๘๑๐ ๒๐๕ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง
สาหรับการพัฒนาสังคม
วิชาเอก
วิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

แบบ ๑.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ
(๓)
(๓)
๖
๖
(๖)

๐
๒

๙
๕

ศึกษาด้วย
ตนเอง

๐
๒
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ภาคการศึกษาที่ ๓
ภาคการศึกษา
๓

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์

แบบ ๑.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

๑๒

รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

๑๒
-

ภาคการศึกษาที่ ๔
ภาคการศึกษา
๔

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

แบบ ๑.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ
๑๒
๑๒
-

ศึกษาด้วย
ตนเอง

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม |๑๘

ภาคการศึกษาที่ ๕
ภาคการศึกษา
๕

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์

แบบ ๑.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

๑๒

รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

๑๒
-

ภาคการศึกษาที่ ๖
ภาคการศึกษา
๖

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

แบบ ๑.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ
๑๒
๑๒
-

ศึกษาด้วย
ตนเอง
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๓.๑.๕.๒ แผนการศึกษา แบบ ๒.๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
ภาคการศึกษา
๑

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
๘๑๐ ๑๐๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
๘๑๐ ๑๐๒ ปรัชญาสังคมศาสตร์
๘๑๐ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนา
สังคม
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน
วิชาเอก
วิชาเลือก
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

แบบ ๒.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

(๓)
๓
๓

๓
๓
๒

๐
๐
๒

๖
๖
๕

(๓)

๒

๕

๒

๖
(๖)

ภาคการศึกษาที่ ๒
ภาคการศึกษา

รหัสวิชา/รายวิชา

๒

วิชาบังคับ
๘๑๐ ๒๐๔ ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคม
๘๑๐ ๒๐๕ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง
สาหรับการพัฒนาสังคม
๘๑๐ ๒๐๖ แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคมขั้นสูง
วิชาเอก
๘๑๐ ๒๐๗ นโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนา
สังคม
วิชาเลือก
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

แบบ ๒.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

(๓)
(๓)

๐
๒

๙
๕

๐
๒

๓

๓

๐

๖

๓

๓

๐

๖

๖
(๖)
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ภาคการศึกษาที่ ๓
ภาคการศึกษา
๓

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
๘๑๐ ๒๐๘ จริยศาสตร์การพัฒนา
๘๑๐ ๓๐๙ การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
สังคม
วิชาเลือก
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

แบบ ๒.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ

๓
๓

๓
๓

๐
๐

ศึกษาด้วย
ตนเอง

๖
๖

๓
๓
๑๒
-

ภาคการศึกษาที่ ๔
ภาคการศึกษา
๔

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

แบบ ๒.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ
๑๒
๑๒
-

ศึกษาด้วย
ตนเอง
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ภาคการศึกษาที่ ๕
ภาคการศึกษา
๕

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์

แบบ ๒.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

๑๒

รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

๑๒
-

ภาคการศึกษาที่ ๖
ภาคการศึกษา
๖

รหัสวิชา/รายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเอก
วิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต

๓.๑.๕ คาอธิบายรายวิชา
(ดูจากภาคผนวก ก)

แบบ ๒.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

๑๒
๑๒
-

๐

๓๖

๐
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๓.๒ ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิ
๓.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-ฉายา/นาสกุล
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๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ
เป็นไปตามที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
-ไม่มี
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัยหรือดุษฎีนิพนธ์ (ถ้ามี)
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑
การทาวิจัยในสาขาวิชาการพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้นด้านการแก้ปัญหา การพัฒนา ตลอดจนการสร้าง
องค์ความรู้ทางการพัฒนาสังคมในหัวข้อตามความสนใจของนิสิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล ทั้งนี้
โดยมีกระบวนการขั้นตอนต่างๆ เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย โดยที่ผลงานวิจัย ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยต้องดาเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานประชุมในระดับชาติหรือนานาชาติ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒.๑
การทาวิจัยในสาขาวิชาการพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การบูรณา
การวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ การประยุกต์ใช้หรือการพัฒนาของเก่าให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใน
หัวข้อตามความสนใจของนิสิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล ทั้งนี้โดยมีกระบวนการขั้นตอนต่างๆ
เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย โดยที่ผลงานวิจัย ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยต้องดาเนินการให้
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ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับตี พิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือ
เสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานประชุมในระดับชาติหรือนานาชาติ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิส ิต มีศ ัก ยภาพในการเรีย นรู ้แ ละสามารถคิด วิเ คราะห์ป ัญ หาเป็น ระบบที ่ม ีห ลัก การสามารถ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการพัฒ นาสังคม ในสาขาวิช าต่างๆ และผลการเรียนรู้
ทั้ง ๕ ด้าน (ดังแสดงในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒) มาใช้ในการทาดุษฎีนิพนธ์ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ
๕.๓ ช่วงเวลา
๕.๓.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทาวิจัย โดยเริ่มทาวิจัยตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ ๒ เป็นต้นไป
๕.๓.๒ นิสิตแบบ ๒.๑ เป็นการศึกษาที่เน้นการทาวิจัยและการศึกษารายวิชา โดยทาวิจัยตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ ๔ เป็นต้นไป
๕.๔ จานวนหน่วยกิต
แบบ ๑.๑ ทาดุษฎีนิพนธ์ จานวน ๕๔ หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ ทาดุษฎีนิพนธ์ จานวน ๓๖ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
๕.๕.๑ มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้กับนิสิตเป็นรายบุคคลตามหัวข้อหรือประเด็นที่
นิสิตสนใจจะทาดุษฎีนิพนธ์ อย่างน้อย ๑ ท่าน
๕.๕.๒ หลักสูตรกาหนดให้มีการจัดสัมมนาสาหรับนิสิต นิสิตเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาด้านการ
พัฒนาสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจัยด้าน
การพัฒนาสังคม
๕.๕.๓ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาในการเลื อ กหั ว ข้ อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
การจัดเตรีย มโครงร่าง การสอบโครงร่ าง กระบวนการศึกษาค้นคว้า การจัดทารายงานดุษฎีนิพนธ์ และการ
ประเมินผลกระบวนการทาดุษฎีนิพนธ์ของผู้เรียน
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ ในการสอบดุษฎีนิพนธ์ นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับ ดุษฎีนิพนธ์หรือเรื่องที่
เกี่ ย วข้ อ ง หลั ง จากสอบแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบดุ ษฎี นิ พนธ์ ป ระชุ มพิ จ ารณาประเมิ น ผล ในขณะ
ประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ
๕.๖.๒ ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ทุกครั้ง
๕.๖.๓ หากคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์มีมติให้แก้ไขดุษฎีนิพนธ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ นิสิตต้อง
แก้ไขดุษฎีนิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและคาแนะนานั้น ก่อนที่จะนาดุษฎีนิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย
กรณีที่นิสิตไม่สามารถส่งดุษฎีนิพนธ์ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการกาหนด จะต้องดาเนินการยื่นขอขยายเวลา
การส่งดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์
ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ หากเกินจากกาหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน
และจะต้องดาเนินการขอสอบใหม่ กรณีที่ยังคงสถานภาพนิสิตอยู่เท่านั้น
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๕.๖.๔ ให้คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ทาการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์โดยกาหนดเป็น

๔

ระดับ ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
ดีเยี่ยม (Excellence)
A
ดี (Good)
B+
ผ่าน (Passed)
B
ตก (Failed)
F
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๖ ข้อที่ ๑๔ (ภาคผนวก ข)
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
๑. เป็นผู้นาด้านการพัฒนาสังคมแบบมืออาชีพที่มี
จิตสานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
คุณธรรม จริ ยธรรม อุดมการณ์ และปณิธานของ
การเป็นผู้นาด้านการพัฒนาสังคมที่ดี
๒. มีทักษะด้านการวิจัย และนาข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยไปสู่การประยุกต์ใช้ในระดับนโยบายด้านการ
พัฒนาสั งคม ที่มีความรู้และความสามารถในการ
กาหนดนโยบายการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ใน
บริบทสังคมไทย

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
๑.จัดอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นผู้นา
ด้านการพัฒนาสังคมแบบมืออาชีพ ที่มีสานึกสาธารณะ มี
ความรับผิ ดชอบต่อสั งคม มีอุดมการณ์และปณิธ านด้าน
การพัฒนาสังคมที่ดี
๒.พัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตมีความเข้าใจและตระหนักใน
ความส าคัญของการพัฒ นา เปิ ดโอกาสให้ ได้แลกเปลี่ ยน
เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์กับผู้บริหาร/เป็นนักพัฒนา
ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
๓.ใช้รูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นวิจัย
เป็นฐานและการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับงานด้าน
การพัฒนาสังคม
๔.จั ด ให้ มี โ ครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งนิ สิ ต กั บ
นักวิจัยมืออาชีพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยของนิสิต
โดยมุ่งเน้นผลการศึกษาที่นาไปสู่การกาหนดนโยบายเพื่อ
การพัฒนาสังคม
๕.สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต จั ด ท าโครงการบริ ก าร
วิชาการเพื่อสังคมและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม ในรูป
ของโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม
๖.สนับสนุนให้มีการนาผลการวิจัยของนิสิตคืนข้อมูลกลับ
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์ โดยมีหนังสือ/เอกสาร
ตอบรับการใช้ประโยชน์
๗.สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต เข้ า ร่ ว มประชุ ม และ
นาเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑.๑ มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่
ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบทของศาสตร์ทางด้านการพัฒนาสังคม
๒.๑.๑.๒ มีความสามารถในการสนั บสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้
ทางการพัฒนาสังคมในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
๒.๑.๑.๓ มีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
ที่ทางาน และชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง
๒.๑.๑.๔ มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้อื่น
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๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลั กสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้
๒.๑.๒.๑ ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้ นา ผู้ ตาม รวมถึงการเคารพสิ ทธิ และการรับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการทางานวิจัย
๒.๑.๒.๒ การสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในด้านการ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคม และในการวิจัย
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างกาลังศึกษา และภายหลัง
สาเร็จการศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบ
ประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้
๒.๑.๓.๑ ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การทางาน
เสร็จและส่งงานตามกาหนด
๒.๑.๓.๒ ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การทางานวิจัย และการ
เข้าร่วมกิจกรรมในการใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาทาประโยชน์ต่อสังคม
๒.๑.๓.๓ ประเมินจากความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในการสอบ
๒.๑.๓.๔ ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมิน
และแบบวัดผล
๒.๑.๓.๕ ภายหลังสาเร็จการศึกษา ให้ ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้ ดุษฎี
บัณฑิต และประเมินจากผู้ปกครองของดุษฎีบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม
๒.๒ ด้านความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๒.๒.๑.๑ มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของ
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๒.๒.๑.๒ มี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคนิ ค การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ หาข้ อสรุ ป ของ
ปรากฏการณ์ในสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๒.๒.๑.๓ มี ความเข้าใจอย่า งลึ กซึ้ งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิ งปฏิบั ติการที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๒.๒.๑.๔ มี ค วามสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นปั จ เจกปั ญ ญามาเป็ น สาธารณปั ญ ญาที่
ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
๒.๒.๒.๑ จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
ศาสตร์ในเชิงลึก ผสมผสานให้นาไปสู่วิธีการดาเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่
เน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิด
การคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่น ให้มีการนาเสนองาน การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบคาถาม
เพื่อสนับสนุนให้นิสิตคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้
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๒.๒.๒.๒ การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับ
ข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว
๒.๒.๒.๓ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
๒.๒.๒.๔ เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน
๒.๒.๒.๕ การทาวิจัยทั้งในรายวิชาที่เกี่ยวข้องและดุษฎีนิพนธ์
๒.๒.๒.๖ การเรียนรู้ที่เน้นการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทาประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น
และในระดับที่สูงขึ้น
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้
๒.๒.๓.๑ การทดสอบย่อย
๒.๒.๓.๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๒.๓.๓ วัดผลสาเร็จของการปฏิบัติงานเป็นทีม
๒.๒.๓.๔ การนาเสนอผลงาน
๒.๒.๓.๕ การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
๒.๒.๓.๖ การสอบดุษฎีนิพนธ์
๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑.๑ สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสาคัญได้อย่างสร้างสรรค์
๒.๓.๑.๒ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาสังคม
๒.๓.๑.๓ สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ ที่
สร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาการพัฒนาสังคมที่ศึกษาใน
ขั้นสูง
๒.๓.๑.๔ สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการวิจั ยที่ส าคั ญในเรื่ องที่ซับ ซ้อนซึ่ ง
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาสังคมใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนาไปสู่การปฏิบัติ
ต่อไป
๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะทางปั ญญา หลั ก สู ตรจึ ง ใช้ ก ลยุท ธ์ ใ นการสอนเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้
๒.๓.๒.๑ ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา
๒.๓.๒.๒ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง
๒.๓.๒.๓ เน้ น การเรี ย นรู้ที่ ส ามารถประยุก ต์ใ ช้กั บสถานการณ์จ ริง โดยใช้ ปัญ หาเป็ น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
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๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินทักษะทางปัญญาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
๒.๓.๓.๑ วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา
๒.๓.๓.๒ วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
๒.๓.๓.๓ การนาเสนอผลงาน
๒.๓.๓.๔ การอธิบาย การตอบคาถาม
๒.๓.๓.๕ การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น
๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑.๑ มีความสามารถสูงในการใช้ความรู้ทางด้านการพัฒนาสังคมเพื่อการแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการได้อย่างลึกซึ้งและแหลมคม
๒.๔.๑.๒ มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านพัฒนาสังคมเพื่อการวางแผน วิเคราะห์
และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๔.๑.๓ มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
๒.๔.๑.๔ มีความสามารถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นาในทางวิชาการ
และสังคมที่ซับซ้อน
๒.๔.๒ กลยุทธ์ การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้า นทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
เพื่อให้ เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิ ดชอบ
หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้
๒.๔.๒.๑ การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน
๒.๔.๒.๒ ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นา ผู้ ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นาและผู้
ตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติ งานเป็นทีมและการ
ทางานวิจัย
๒.๔.๒.๓ ฝึกฝนการทากิจกรรมเพื่อสังคม
๒.๔.๒.๔ ฝึกฝนการวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ
๒.๔.๒.๕ ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความ
รับผิดชอบ
ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
๒.๔.๓.๑ สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรม
การเรียนการสอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
๒.๔.๓.๒ สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
๒.๔.๓.๓ สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การ
นาเสนอผลงาน การทางานวิจัย และการร่วมทากิจกรรมเพื่อสังคม
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๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้า นทักษะการวิเ คราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒.๕.๑.๑ สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษา
ค้นคว้าปัญหา เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่สาคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี
๒.๕.๑.๒ สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการ
พูด การอ่าน การฟัง การเขียน และการนาเสนอและสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
๒.๕.๑.๓ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอรายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์
หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่ านสื่อทางวิชาการ
และวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้
๒.๕.๒.๑ จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่
นับหน่วยกิต ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การค้นคว้าและนาเสนองานทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๒.๕.๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และ
การนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการอภิปราย
๒.๕.๒.๓ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และการ
ทางานวิจัย
๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิ น ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ดังต่อไปนี้
๒.๕.๓.๑ การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จาลอง
เสมือนจริง
๒.๕.๓.๒ การทางานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการนาเสนอ
ผลงาน
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๓. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการเรี ย นรู้ จากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ชา (Curriculum
mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการพัฒนา
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ ๒ ) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่ผลการ
เรียนรู้แต่ละข้อของด้านต่างๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๓.๑.๑ มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อน
อย่างผู้รู้ในบริบทของศาสตร์ทางด้านการพัฒนาสังคม
๓.๑.๒ มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการพัฒนา
สังคมในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
๓.๑.๓ มีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทางาน
และชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง
๓.๑.๔ มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้อื่น
๓.๒ ด้านความรู้
๓.๒.๑ มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสาขาวิชา
การพัฒนาสังคม
๓.๒.๒ มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาข้อสรุปของปรากฏการณ์
ในสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๓.๒.๓ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๓.๒.๔ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อ
สังคม
๓.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๓.๑ สามารถใช้ความเข้าใจอัน ถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาสาคัญได้อย่างสร้างสรรค์
๓.๓.๒ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาสังคม
๓.๓.๓ สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์
รวมไปถึงการบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาการพัฒนาสังคมที่ศึกษาในขั้นสูง
๓.๓.๔ สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการวิจัยที่สาคัญในเรื่องที่ซับซ้อนซึ่ง เกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาสังคมใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป
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๓.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๓.๔.๑ มีความสามารถสูงในการใช้ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมเพื่อแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ
ได้อย่างลึกซึ้งและแหลมคม
๓.๔.๒ มี ความสามารถในการใช้ ความรู้ท างด้ านพั ฒ นาสั งคมเพื่ อการวางแผน วิ เคราะห์ แ ละ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔.๓ มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
๓.๔.๔ มีความสามารถในการแสดงออกถึง ความโดดเด่นในการเป็นผู้นาทางวิชาการและสังคมที่
ซับซ้อน
๓.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๕.๑ สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้า
ปั ญ หา เชื่ อ มโยงประเด็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ และซั บ ซ้ อ น และเสนอแนะแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาในด้ า นต่ า งๆ
โดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี
๓.๕.๒ สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การ
อ่าน การฟัง การเขียน และการนาเสนอและสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิ ชาชีพ รวมถึง
ชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
๓.๕.๓ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอรายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

๒.ด้านความรู้

๓. ด้านทักษะทางปัญญา

๕. ด้านทักษะการ
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
วิเคราะห์ การสื่อสาร และ
บุคคลและความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หลักสูตร แบบ ๑.๑
หมวดวิชาบังคับ จานวน ๖ รายวิชา
(ไม่นับหน่วยกิต)
๘๑๐ ๑๐๑ พระพุ ท ธศาสนากั บ การพั ฒ นา
สังคม
๘๑๐ ๑๐๒ ปรัชญาสังคมศาสตร์
๘๑๐ ๑๐๓ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ขั้ น สู ง เพื่ อ การ
พัฒนาสังคม
๘๑๐ ๒๐๔ ปฏิบตั ิการเพื่อการพัฒนาสังคม
๘ ๑ ๐ ๒ ๐ ๕ ก า ร อ่ า น แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับการพัฒนาสังคม
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน




๐

ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ หน่วยกิต
๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (ต่อ)

รายวิชา
หลักสูตร แบบ ๒.๑
หมวดวิชาบังคับ
แบบนับหน่วยกิต จานวน ๙ หน่วยกิต
๘๑๐ ๑๐๒ ปรัชญาสังคมศาสตร์
๘๑๐ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการ
พัฒนาสังคม
๘๑๐ ๒๐๖ แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
สังคมขั้นสูง

๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

๒.ด้านความรู้

๓. ด้านทักษะทางปัญญา

๕. ด้านทักษะการ
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
วิเคราะห์ การสื่อสาร และ
บุคคลและความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แบบไม่นับหน่วยกิต จานวน ๑๒ หน่วยกิต

๘๑๐ ๑๐๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
สังคม
๘๑๐ ๒๐๔ ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การพั ฒ นา
สังคม
๘๑๐ ๒๐๕ กา รอ่ า นและ การ เขี ย น
ภาษาอังกฤษขัน้ สูงสาหรับการพัฒนาสังคม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (ต่อ)
รายวิชา

๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

๒.ด้านความรู้

๓. ด้านทักษะทางปัญญา

๕. ด้านทักษะการ
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
วิเคราะห์ การสื่อสาร และ
บุคคลและความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๘๑๐ ๒๐๗ นโยบายและการวางแผนเพื่อ
การพัฒนาสังคม
๘๑๐ ๒๐๘ จริยศาสตร์การพัฒนา
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พัฒนาสังคม
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๐
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๐
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หมวดวิชาเอก จานวน ๙ หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก จานวน ๖ หน่วยกิต
๘๑๐ ๓๑๐ พุ ท ธวิ ธี ก ารพั ฒ นาผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
๘๑๐ ๓๑๑ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ การ
พัฒนาสังคมโลก
๘๑๐ ๓๑๒ การจัดการภูมิสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาสังคม


๐
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (ต่อ)
รายวิชา

๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

๒.ด้านความรู้

๓. ด้านทักษะทางปัญญา

๕. ด้านทักษะการ
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
วิเคราะห์ การสื่อสาร และ
บุคคลและความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๘๑๐ ๓๑๓ การจั ดการและการประเมิ น
โครงการพัฒนาสังคม

๐

๐

๐

๐

๐
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๘๑ ๐ ๓ ๑ ๔ ยุ ทธศา ส ตร์ กา รพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
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๘๑๐ ๓๑๕ ดุ ล ยภาพและเครื อ ข่ า ยการ
พัฒนาสังคมโลก

๐
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ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์
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หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
๕.๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๑ ไว้ดังนี้
ระดับ
ค่าระดับ

A
๔.๐๐

A๓.๖๗

B+
๓.๓๓

B
๓.๐๐

C+
๒.๕๐

C
๒.๐๐

F
๐

๕.๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การกาหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพื่อแสดงหลักฐานยืนยันหรือ
สนับสนุนว่านิสิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นอย่างน้อย
๕.๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในทุ กรายวิช า ทั้ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบั ติ การสั มมนา การทาดุษ ฎีนิ พนธ์
จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนในการ
ออกข้อสอบหรือกาหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมิน
ข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร
และ/หรือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ และ
การประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสาขาวิชาการพัฒนาสังคมเอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบประกันคุณภาพ
ภายในระดับสถาบัน เพื่อดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
๕.๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ห ลั ง จากนิ สิ ต ส าเร็ จ การศึ ก ษา เน้ น การท าวิ จั ย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพ โดยทาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วนาผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
๕.๒.๒.๑ ภาวะการได้งานทาของดุษฎีบัณฑิตประเมินจากการได้งานทาตรงตามสาขาหรือใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยทาการประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
๕.๒.๒.๒ ตาแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต
๕.๒.๒.๓ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้ จากหลักสูตร ที่
ใช้ในการประกอบอาชีพพร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
๕.๒.๒.๔ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต หรื อ นายจ้ า ง พร้ อ มกั บ เปิ ด โอกาสให้ มี
ข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
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๕.๒.๒.๕ ความเห็ น และข้ อเสนอแนะจากอาจารย์พิ เศษและผู้ ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอก ต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึก ษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และ
การปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
๕.๒.๒.๖ ผลงานของนิสิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น
- จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่
- จานวนสิทธิบัตร
- จานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์เพื่อสังคม
๕.๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
๕.๓.๑ การสาเร็จการศึกษา
หลักสูตร แบบ ๑.๑
๑) สอบผ่านภาษาต่างประเทศ ๑ ภาษา ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
๓) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการที่บัณฑิ ตวิทยาลัย
แต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
๔) วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดาเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรั บให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ (Peer review) และเป็นที่ยอมรับ
๕) เกณฑ์อื่นๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หลักสูตร แบบ ๒.๑
๑) ระดับเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
๒) สอบผ่านภาษาต่างประเทศ ๑ ภาษา ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
๔) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
๕) วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดาเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ (Peer review) และเป็นที่ยอมรับ
๖) เกณฑ์อื่นๆ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๖.๑ การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้ มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะและ
หลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย
- บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน
- สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่างๆ
- หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ และมีอาจารย์อาวุโสเป็น
อาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้คาแนะนา และให้คาปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ใน
สาขาฯ มี ก ารนิ เ ทศการสอนทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ที่ ต้ อ งสอนและมี ก ารประเมิ น และติ ด ตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
๖.๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๖.๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
- ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
การพัฒนาสังคม เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ โดยการ
สนับสนุนการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ การลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
- การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
๖.๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
- มีการกระตุ้นอาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
- ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๗.๑ การบริหารหลักสูตร
จัดให้มีมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คณะกรรมการจัดทารายวิชา) แต่ละรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร พร้อมทั้งมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยดาเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้
- มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
- มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งอาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อาจารย์ที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ข)
- มีการพัฒนาทักษะการสอนและการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์
- มีการประเมินและวิเคราะห์ข้อสอบให้ได้มาตรฐาน
- มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร
๗.๒ มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์
โดยให้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาคผนวก ข) ในหัวข้อหลัก ดังนี้
- การทาวิทยานิพนธ์
- การสอบวัดคุณสมบัติ
- การสอบวิทยานิพนธ์
๗.๓ การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๗.๓.๑. การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน
และเงิ น รายได้ เพื่ อจั ด ซื้ อต ารา สื่ อ การเรี ย นการสอน โสตทั ศนู ป กรณ์ และวั ส ดุค รุ ภัณ ฑ์ ที่ เพี ย งพอเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนของนิสิต พร้อมทั้งสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
๗.๓.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะสังคมศาสตร์ มีความพร้อมด้านตารา
หนังสือ แหล่งสืบค้นและฐานข้ อมูลต่างๆ โดยมีสานักหอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ/ภาควิชาต่างๆ ห้องสมุด
คณะสั ง คมศาสตร์ ห้ องปฏิบั ติก ารคอมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ์ค อมพิว เตอร์ ที่มีความพร้ อมและเพีย งพอใน
การศึกษาค้นคว้าของนิสิต
๗.๓.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ม
ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง เพื่อจัดซื้ อหนังสื อ ตารา และเอกสารทางวิช าการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่อาจารย์และนิสิต ได้ใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และใช้ประกอบการเรียนการสอน
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ประสานงานอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรพิเศษ เพื่อเสนอรายชื่อและจัดซื้อหนังสือและเอกสารทางวิชาการที่
ทันสมัย และจาเป็นในการเรียนการสอนของสาขาวิชา คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นห้อง
ค้นคว้าอิสระ และห้องพักระดับบัณฑิตศึกษา อานวยความสะดวกในการใช้งาน สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
และอุปกรณ์การศึกษาที่จาเป็น
๗.๓.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สาหรับความต้องการทั่วไป ประสานงานให้งานแผนของคณะสังคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่
ประจาหลักสูตรประเมินความเพียงพอของปริมาณทรัพยากร โดยเปรียบเทียบกับจานวนนิสิต คณาจารย์ และ
บุคลากรของหลักสูตร เป็นประจาทุกไตรมาส สาหรับทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ให้ประเมิน
ทุกรายภาคการศึกษา แล้วเสนอต่ อผู้อานวยการหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา และคณะสังคมศาสตร์ เพื่อจัดสรรงบประมาณ และจัดซื้อจัดหาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
๗.๔ การบริหารคณาจารย์
๗.๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลั ยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาการพัฒนาสังคม สังคมวิทยา การพัฒนาชุมชน สังคม
สงเคราะห์ศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจา
๗.๔.๒. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบและคณาจารย์ประจาหลักสูตร จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
และติดตามจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุก รายวิชาเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตรและได้ดุษฎีบัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงค์
๗.๔.๓. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมากเพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบัติมาให้กับนิสิต ดังนั้น ทางสาขาวิชาฯ จึงกาหนดนโยบายว่าจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากรมาบรรยาย โดยที่อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงหรือมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หรืออย่างต่าต้องดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
๗.๕ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๗.๕.๑. การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรู้
ด้านการพัฒนาสังคม สังคมวิทยา การพัฒนาชุมชน พัฒนศึกษา สั งคมศาสตร์พัฒนา หรือสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์
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๗.๕.๒. การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุ คลากรต้องเข้ าใจโครงสร้ า งและธรรมชาติของหลั กสู ตรและจะต้ องสามารถบริ การให้ อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก
๗.๖ การสนับสนุนและให้คาแนะนาแก่นิสิต
๗.๖.๑. การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสิต
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้โดยอาจารย์ของหลักสูตรทุกคนจะต้องทาหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office hours) เพื่อให้
นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ยังมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะคอยชี้แนะกระบวนการในการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และการวิจัย และมีระบบให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการศึกษาและการประเมินด้าน
ต่างๆ เพื่อให้นิสิตได้มีการพัฒนาตนเอง
๗.๖.๒ การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
๗.๗ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
๗.๗.๑ มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การเปิดและการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี
๗.๗.๒ มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตและนายจ้าง (ทุกๆ ปีการศึกษา)
๗.๗.๓ มีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าในการทางานของดุษฎีบัณฑิต เพื่อให้ได้
ข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
๗.๘ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มีตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ ต้องมีผลการดาเนินการ
บรรลุ ตามเป้ าหมายติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่ ๖-๑๒ ที่มีผลการดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่
ละปี ดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔
๑. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ ๘๐ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
  

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
  

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (ถ้ามี)
๓. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนเปิดการ   

สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔
๔. จั ดท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิช า และรายงานผลการ
ดาเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ   

มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๕. จัดทารายงานการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน
  

๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา   

ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
ประเมินผลการเรี ย นรู้ จ ากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
 

มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือ คาแนะนาด้านการ
  

จัดการเรียนการสอน
๙. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
  

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๐. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
  

ทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ปี สุ ด ท้ า ย/ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ


คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตต่อดุษฎีบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
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หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๘.๑ การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๘.๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัว ผู้เรีย น โดยอาจารย์ผู้ สอนจะต้องประเมินผู้เรี ยนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การ
ตอบคาถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้น
ได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธี
สอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่
ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
๘.๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ
ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมายวัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อการ
สอนในทุกรายวิชา
๘.๒ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ดาเนินการด้วยรูปแบบต่างๆ อาทิ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก ที่ออกแบบอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานวิชาการ เพื่อสอบถามและสัมภาษณ์ในประเด็นที่
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของดุษฎีบัณฑิตจากกลุ่มเป้าหมายดังนี้
๘.๒.๑ นิสิตปีสุดท้าย/ดุษฎีบัณฑิตใหม่
๘.๒.๒ นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา
๘.๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๘.๓ การประเมินผลการดาเนินงานตามที่กาหนดในรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย ๓ คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน)
๘.๔ การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อ มูล การประเมิน ทั้ง หมดจะทาให้ ทราบปัญ หาของการบริห ารหลั กสู ตรทั้ง ใน
ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ
ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อ งกับความ
ต้องการของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตอยู่เสมอ
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เอกสารแนบ
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
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คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๘๑๐ ๑๐๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
(๓) (๓-๐-๖)
810 101
Buddhism and Social Development
ศึกษาแนวคิด หลักการ และบทบาทของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม หน้าที่ ความสาคัญ
ของพระสงฆ์ แ ละองค์ ก รทางพระพุ ท ธศาสนาที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาสั ง คมทั้ ง ในระดั บ โลกและสั ง คมไทย
กระบวนการสร้างสรรค์สังคมและการพัฒนาจิตใจและปัญญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดและวิถีปฏิบัติทาง
พระพุทธศาสนาในระดับชุมชนและสังคมโลก รวมทั้งบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน
การจั ด การศึ ก ษา การบู ร ณาการพระพุ ท ธศาสนากั บ การพั ฒ นาจิ ต ใจและสั ง คม และแนวโน้ ม ของ
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
Study of concepts, principles and roles of Buddhism in social development; duties
and significance of Buddhist monks and Buddhist organizations in social development for
both Thai society and the world, process of social reconstruction, mental and wisdom
development based on Buddhist concepts and practices at community and the world
society including the roles of Mahachulalongkornrajavidyalaya University in providing
education integrating Buddhism with mental and social development, and trends of
Buddhism and social development.
๘๑๐ ๑๐๒ ปรัชญาสังคมศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
810 102
Philosophy of Social Science
ศึกษากระบวนทัศน์ นิยามและองค์ประกอบของปรัชญาสังคมศาสตร์ การอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาตินิยม การตีความนิยม พหุนิยม สังคมศาสตร์วิพากย์ ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในทางสังคมศาสตร์
ความมีเหตุผลและการอธิบายเชิงโครงสร้างและหน้าที่ ข้อถกถียงเกี่ยวกับอุปนัยนิยม ปัจเจกนิยมและองค์รวม
นิยม วัตถุประสงค์และค่านิยม ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาสังคมศาสตร์กับแผนงานวิจัย การสร้างและการ
สังเคราะห์องค์ความรู้เชิงพุทธบูรณาการ เพื่อประโยชน์และสันติสุขของสังคม
Study of paradigms, definition and components of social science philosophy;
discussion on topics related naturalism, interpretivism, pluralism, critical social sciences,
causality in social sciences, rationality, structural and functional explanation; reductionism,
individualism and holism debates; objectives and values, relationship between philosophy
of social sciences and research project; creating and synthesizing Buddhist integrated
knowledge for the sake of social peace and happiness.
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๘๑๐ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
๓ (๒-๒-๕)
810 103
Advanced Research Methodology for Social Development
ศึกษาระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นการวิจัยที่มีความเป็นสหวิทยาการ
การวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงนโยบาย การออกแบบการ
วิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลจากตัวแปรกากับ การวิจัยศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดล การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม การเลือกใช้สถิติขั้นสูงเพื่อ
การวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การนาเสนองานวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย
เพื่อการพัฒนาสังคม
Study of concepts and process of research in social science; conceptual
construction, hypothesis setting, research design, tool construction, techniques and methods
in data collection, methods of qualitative and quantitative analyses, synthesizing data to
develop as knowledge and theory; and setting hypothesis, research presentation and
research project writing for social development.
๘๑๐ ๒๐๔ ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคม
(๓) (๐-๙-๐)
810 204
Practice for Social Development
จัดทาโครงการปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคม โดยมีอาจารย์ควบคุมและให้คาแนะนา และนาเสนอ
ผลการดาเนินงานในเวทีสาธารณะ
Carry out practical Project for social development with the advice and supervision of
lecturer and present the its results in a public forum.
๘๑๐ ๒๐๕ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับการพัฒนาสังคม
(๓) (๒-๕-๒)
810 205 Advanced Reading and Writing in English for Social Development
ทบทวนกลวิธีที่จาเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบด้วยความรู้
ทางด้านโครงสร้างประโยค ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ความสัมพันธ์ของเนื้อหา
ภายในอนุเฉทและเรื่องที่อ่าน
Review of essential reading and writing strategies required to read and write
academic English. Course contents in social development include work on sentence
structures, vocabulary and recognition of major thought relationships in paragraphs, as well
as practice in reading and writing academic English.
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน
(๓) (๒-๕-๒)
000 906
Insight Meditation
ศึกษาวิเคราะห์ ห ลั กวิปั ส สนากรรมฐานทั้งจากภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยในภาคทฤษฎีเน้ น
การศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนานับตั้งแต่ยุคต้นที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และ
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การปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง เช่น วิสุทธิมรรค วิมุตติมรรค วิปัสสนาทีปนี รวมทั้งศึกษารูปแบบการ
ปฏิบัติกรรมฐานของสานักต่างๆ ในสังคมไทย ในภาคปฏิบัติมุ่งเน้นการศึกษาและปฏิบัติตามระยะเวลาและ
สถานที่ที่หลักสูตรหรือบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
Analytical study of insight meditation from both theoretical and practical aspects; for
the theoretical one, focusing on analytical study of Buddhist meditation from the early
Buddhism as appeared in Tipitaka and the secondary texts like Visuddhimagga, Vimuttimagga
and Vipassanadipani including styles of practice in Thai society; for the practical aspect,
stressing on study and practice according to times and places as determined by curriculum
and the Graduate School.
๘๑๐ ๒๐๖ แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคมขั้นสูง
๓ (๓-๐-๖)
810 206
Advanced Social Development Concepts and Theories
ศึกษาวิเคราะห์กระบวนทัศน์และพัฒนาการของการพัฒนาสังคม แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
เช่น ทฤษฎีการพึ่งพา ทฤษฎีร ะบบโลก แนวคิดการสร้ างภาวะความทันสมั ย แนวคิ ดหลั งสมัย ใหม่ การ
แพร่กระจายทางสังคมและนวัตกรรม แนวคิดแบบองค์รวม แนวคิดการพัฒนาแบบพหุลักษณ์ ที่มีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงวิพากษ์ และสังเคราะห์ทฤษฎีเพื่อการพัฒนาสังคมทั้งระดับจุลภาคและมห
ภาค
Study of paradigms and evolution of social development, concepts and theories of
social development such as Dependency Theory, World System Theory, Modernization,
Post-modernism, Social Diffusion and Innovation, Alternative Development Theory, Holism,
Development Pluralism, influencing critical social changes, and synthesizing theories for
social development in both micro and macro levels.
๘๑๐ ๒๐๗ นโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
810 207
Policy and Strategic Planning for Social Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการกาหนดนโยบาย การวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุ เป้ า หมายภายใต้ การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ สั งคม การเมือ ง และวั ฒ นธรรม การ
วางรากฐานทางสังคม เพื่อการนาพาสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนา การนานโยบายไปปฏิบัติ
รวมทั้งการประเมินผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างและเปลี่ยนแปลงนโยบายทางสังคม
Study of social development policies, social development policy content; social,
political and economic forces influencing social development policies; strategic planning for
performing to attain the goal under economic, social, political and cultural environment
analyzing; laying social foundation leading society to sustainable development;
implementing policies including evaluating and analyzing factors influencing creation and
changes of social policies.
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๘๑๐ ๒๐๘ จริยศาสตร์การพัฒนา
๓ (๓-๐-๖)
810 208
Ethics for Development
ศึกษาแนวคิดทางจริยศาสตร์ของการพัฒนา ในประเด็นว่าด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี ความยุติธรรม ความ
เสมอภาค ความมั่นคงของมนุษย์ การจัดการและคุ้มครองชีวิตที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่ทุกข์ยาก ปัญหาความไม่เท่า
เทียมในมิติต่างๆ การกระจายอานาจในการจัดการ และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้ เข้าถึงอิส รภาพทาง
กายภาพและจิตวิญญาณ การพัฒนาโลกทัศน์แบบองค์รวม การวิเคราะห์หลักการเชื่อมโยงของสรรพสิ่งและ
ความมีคุณค่าที่เท่าเทียม รวมทั้งการพัฒนาจริยธรรมของผู้นาและนักพัฒนา
Study of ethical concept for development in points of good life quality, justice,
equality, human security, management, insurance and protection for life of suffered human
beings, problem of inequality in various dimensions, decentralization of management, and
human’s potential development to reach physical and mental freedom, holistic worldview
development, analyzing principles of connection between things and equal value including
ethic development of leader and developer.
๘๑๐ ๓๐๙ การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสังคม
๓ (๓-๐-๖)
810 309
Resources Management in Social Development
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางสังคมและภูมิปัญญาเพื่อ
การพัฒนาสังคม โดยอาศัยแนวคิดทางนิเวศวิทยา การพัฒนาที่ยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้าง
มาตรฐานและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการหลักแห่งการตระหนักรู้คุณค่าของทุกสรรพสิ่ง การ
เคารพสิทธิของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายในการจัดการทรัพยากรของชุมชน สังคม และการจัดการใน
ระดับสากล
Study of concepts and managing progress of natural resource, social resource, and
local wisdom for social development with the help of ecological concept, sustainable
development, social responsibility, standard creation and environmental ethics; and
integrating principles of things’ value awareness, respecting rights of living things and
diversity in resource management of community and society, and international
management.
๘๑๐ ๓๑๐ พุทธวิธีการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
๓ (๓-๐-๖)
810 310
Transformational Leaders in Buddhist Principles
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและหลักการทางพระพุทธศาสนาและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับภาวะผู้นา การ
พัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งเชิงคุณลักษณะ เชิงพฤติกรรม เชิงสถานการณ์ และตัวแบบภาวะ
ผู้นาร่ว มสมัย กระบวนการพัฒนาผู้นาในระดับโลก การสร้างนักคิด นักวิเคราะห์ ผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่
สามารถเชื่อมโยงระบบคุณธรรมกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
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Analytical study of Buddhist concepts and principles and theories related to
leadership, leader development of changes in different dimensions: characteristic, behavior,
and situation including models of temporary leadership, process of world leader
development, creation of thinkers, analysts, and leader of change being able to connect
moral system and sustainable social development.
๘๑๐ ๓๑๑ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคมโลก
๓ (๓-๐-๖)
810 311
Sufficiency Economy and Social Development in Global Perspectives
ประวัติ ความเป็นมาเกี่ยวกับพัฒนาการของแนวคิด ปรัชญา วิธีการแห่งความพอเพียง การวิเคราะห์
เนื้อหาของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองสาขาวิชาต่างๆ การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และสังคม รวมทั้งการนาเสนอและการอภิปรายกรณีศึกษา
ตัวแบบที่ประสบผลสาเร็จทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม องค์การและสังคมในระดับโลก
History and development concerned evolution of concept, philosophy and methods
of sufficiency; content analysis of concept of sufficient economy from global perspectives of
various disciplines, application of sufficiency economy concept for sustainable social
development at individual, group and societal levels including presentation and discussion
on Case Study of successful model in individual, group organizational, societal and global
levels.
๘๑๐ ๓๑๒ การจัดการภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคม
๓ (๒-๒-๕)
810 312
Geo-informatics for Social Development
ศึกษาแนวคิด หลักการศาสตร์แห่งสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีการสารวจ
การจัดทาแผนที่ แผนผังการพัฒนา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ตาแหน่งบน
พื้ น โลก (GPS) และระบบการจั ด การข้ อ มู ล เชิ ง ภู มิ ส ารสนเทศศาสตร์ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการภัยพิบัติ การวางผังเมืองและชุมชน การพัฒนาสังคมในเชิงพื้นที่และการ
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับโลก
Study of concepts and principles of modern informatics and technological sciences
connected searching technology, cartography, development diagram, Geographic
Information System (GIS), Global Positioning System (GPS), and geo-informatics data in order
to analyze natural resource management, disaster management, urban and rural planning,
areal social development, and determining development strategies in both regional and
world levels.
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๘๑๐ ๓๑๓ การจัดการและการประเมินโครงการพัฒนาสังคม
๓ (๒-๒-๕)
810 313
Management and Evaluation in Social Development Project
ศึกษาแนวคิด หลักการบริหารจัดการ การติดตาม และการประเมินผลโครงการพัฒนาทางสังคม การ
วิเ คราะห์ ผ ลกระทบของโครงการทางสั ง คมที่ มีต่ อการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ สั ง คม จริ ยธรรมการพัฒ นา
วัฒนธรรมชุมชนและสิ่งแวดล้อ ม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคมกับโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งการ
สร้างนวัตกรรมทางสังคมผ่านโครงการพัฒนาในเชิงพื้นที่และการพัฒนาในระดับภาค
Study of concepts and principles of administration, implementation, monitoring and
evaluating projects of social development, analyzing impacts of social projects towards
economic and social development, ethics for community and environmental cultures,
analyzing social relation to developing projects including social innovation creation through
areal developing projects and regional development.
๘๑๐ ๓๑๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
810 314
Buddhist Human Resource Development Strategy
ศึกษาวิเคราะห์ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ แนวทางในการพัฒนามนุษย์
คุณลักษณะและทักษะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การมีวิสัยทัศน์ การจัดการความเครียด ความเสี่ยง
และการหวังผลสัมฤทธิ์ นาเสนอทักษะระหว่างบุคคล เช่น ความไวต่อการรับความรู้สึกของผู้อื่น จูงใจผู้อื่น
การสื่ อ สารอย่ า งเหมาะสม การน าเสนออย่ า งมี คุ ณ ภาพและการสร้ า งเครื อ ข่ า ยกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ เพื่อใช้ทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการสร้างกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม การสร้างกลยุทธ์เพื่อการบริหารการพัฒนาบุคคลและสังคม
Analytical study of organization’s human resource development strategy, approaches
in human development; characteristics and skills in human resource development such as
vision, stress and risk management, achievement expectation, interpersonal skill
presentation like sensitivity in other’s feeling, motivation, suitable communication,
qualitative presentation and experienced learning activity network creation for the sake of
applying skill in problem-solving and decision-making, application of Buddhadhamma for
creating strategy of society and human resource development, and creating strategy of
society and human resource development administration.
๘๑๐ ๓๑๕ ดุลยภาพและเครือข่ายการพัฒนาสังคมโลก
๓ (๓-๐-๖)
810 315
(Balances and Social Networks of Social Development in Global Perspectives )
ศึกษาวิเคราะห์องค์กรนโยบายดุลยภาพและเครือข่ายทางการพัฒนาสังคม ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค
และนานาชาติ
Analytical study of organizations, Policies, balances and networks in social
Development at national, regional and international levels.
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๘๐๐ ๒๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ แบบ ๑.๑
๕๔
หน่วยกิต
800 200
Dissertation Plan 1.1
การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่ สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ภายใต้การปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างใกล้ชิด โดยนิสิตทุกคนต้องมีการนาเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้าและสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
Reviewing and conducting research on interesting topics related to social development
under close supervision of assigned supervisor(s), every student is required to present
research topic, report the progress and defense the dissertation.
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ แบบ ๒.๑
๓๖
หน่วยกิต
800 300
Dissertation Plan 2.1
การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ภายใต้การปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างใกล้ชิด รวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร
Reviewing and conducting research on interesting topics related to social
development under close supervision of assigned supervisor(s), including the study of some
theoretical courses as suggested by the supervisor(s).
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
เพื่อให้ การบริ ห ารงานในบั ณฑิตวิทยาลัยบรรลุ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลั ยจึงเห็ นสมควรออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๑ เมื่อ
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบั งคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ งหรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ ใช้
ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“นิสิต” ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
๖.๑ ผู้ ส มัครเข้าเป็ น นิสิ ตต้องเป็นผู้ ส าเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีห รือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณ สมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับตั้งแต่สาเร็จการศึกษา และผู้จบ
เปรียญธรรมเก้าประโยค และ
๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๗ บัณฑิตวิทยาลัยจะดาเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
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๗.๑ ผู้ ส มั ค รเข้ า เป็ น นิ สิ ต ต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาโท หรื อ เที ย บเท่ า จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๗.๒ ต้องได้ค่าระดับ เฉลี่ ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับตั้งแต้สาเร็จการศึกษาหรือมีผลงาน
ทางวิชาการที่คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ
๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นจากการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะดาเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
หมวดที่ ๒
การจัดและวิธีการศึกษา
ข้อ ๙ ระบบการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์
บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และจะ
กาหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ หลักสูตร
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย
กิต และดุษฎีนิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จาแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
วิชาเอก
๑๘ หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
๔๘ หน่วยกิต
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วย
กิต และดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จาแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
๙
หน่วยกิต
วิชาเอก
๙
หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
๖๐ หน่วยกิต
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ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ตามข้อ ๑๑.๑
และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รั บอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วย
ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑
๑๑.๔ รายวิชาที่กาหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๑๑.๕ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และ
เมื่อรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ให้มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษาทั่วไป
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย อาจอนุ มั ติ ใ ห้ นิ สิ ต ที่ ข อเปลี่ ย นสาขาวิ ช าโอนหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช าในระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาไว้แล้ว ไม่เกิน ๕ ปีได้ตามที่เห็ นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยไม่ให้ นาไป
คานวนค่าระดับเฉลี่ยสะสมและรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B หรือ S
ข้อ ๑๓ การลาพักร้อนและการกลับเข้าศึกษาใหม่
๑๓.๑ นิสิตมีเหตุจาเป็น อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
นิสิตต้องยื่นคาร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ หากพ้น
จากกาหนดการลาพักการศึกษาดังกล่ าว นิสิ ตอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีห นึ่ง
ดังต่อไปนี้
๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
๑๓.๑.๒ มีความจาเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ
๑๓.๑.๓ เจ็บ ป่วยต้องพักรักษาตัว เป็นเวลานานตามคาสั่งแพทย์โ ดยมีใบรับรอง
แพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๑๓.๑.๔ มีเหตุจาเป็นสุดวิสัยอื่นที่สาคัญ
ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลา
ศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑
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นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาค
การศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว ในกรณีนี้ให้นิสิต
ได้ w ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพการเป็นนิสิต
นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๑๔.๑ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ต่ากว่า ๒.๕๐
๑๔.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๓.๐๐
๑๔.๓ ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในกาหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ หรือข้อ
๑๑.๒ แล้วแต่กรณี
๑๔.๔ มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ ๓๒.๕
๑๔.๕ ไม่ป ฏิ บั ติต ามเงื่ อ นไขการลาพัก ตามข้ อ ๑๓ หรื อ ไม่ล งทะเบี ยนรายวิ ช าในภาค
การศึกษาปกติตามข้อ ๑๗.๕
๑๔.๖ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต
ข้อ ๑๕ นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายในกาหนด
ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เห็ นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตนั้น
รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เหมือนกับผู้ลาพัก
การศึกษาทั่วไป
หมวดที่ ๓
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ ๑๖ การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
๑๖.๑ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องนาหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดมายื่นต่อกองทะเบียน
และวั ด ผลด้ ว ยตนเองตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ ก าหนด พร้ อ มทั้ ง ช าระค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตต้องลงทะเบี ยนรายวิชาที่
ต้องศึกษาในภาคนั้นทั้งหมดพร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย
๑๖.๒ ผู้ไม่สามารถมายื่นคาร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่กาหนดต้องแจ้งเหตุขัดข้อง
ให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่กาหนดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่า
สละสิทธิ์
ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความความในวรรคแรกแล้ว ต้องมาขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสิตด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจาเป็นอย่างยิ่ง จึงอนุญาตให้
มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้ต้องทาให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
๑๖.๓ ผู้ที่ได้รั บอนุมัติให้ เข้าศึกษาในสาขาวิช าใด ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิ ตของบัณฑิต
วิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้
ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนรายวิชา
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๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามกาหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา
โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
๑๗.๒ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๗.๓ จานวนหน่วยกิตที่กาหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า ๖
หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต
๑๗.๔ นิ สิ ต ที่ล งทะเบีย นล่ า ช้า กว่า ที่กาหนด ต้องช าระค่ าธรรมเนียมการศึก ษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๗.๕ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดต้องลาพักการศึ กษา ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในข้อ ๑๓ หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต
๑๗.๖ นิ สิ ต ที่ ไ ด้ ศึ ก ษารายวิ ช าครบตามหลั ก สู ต รแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาต้ อ ง
ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา
ข้อ ๑๘ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะนาและช่วยวางแผนการศึกษาโดยคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งจากอาจารย์ที่มีชื่อในทาเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๑๙ การถอน เพิ่ม และเปลี่ยนรายวิชา
๑๙.๑ การถอนรายวิชาจะกระทาได้ภายใต้เงื่อนไข และมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้
๑๙.๑.๑ ในกรณีที่ขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฎในระเบียน
๑๙.๑.๒ ในกรณีที่ขอถอนหลักจาก ๑๔ วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๓๐
วันแรกของภาคการศึกษาปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตจะได้รับ w ใน
รายวิชาที่ถอน
๑๙.๑.๓ ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เมื่อพ้นกาหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ F
ในรายวิชานั้น เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลพิเศษซึ่งคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้ถอน
ได้ ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะได้ W ในรายวิชานั้น
๑๙.๒ การเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้กระทาได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และหากพ้นกาหนดนี้ต้องไปรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ทั้งนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้น
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หมวดที่ ๔
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๐ การวัดผลการศึกษา
๒๐.๑ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจ
ทาการวัด ผลระหว่ างภาคด้ ว ยวิธี การทดสอบ การเขี ยนรายงานการมอบหมายงานให้ ท าหรือ วิธี อื่น ใดที่
เหมาะสมกับรายวิชานั้น
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่สาหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหรือ
จะใช้วิธีการวัดผลอย่างอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้
บัณฑิตวิทยาลัยอาจกาหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบั งคับนี้ เพื่อใช้ในการวัดผลตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชาก็ได้
๒๐.๒ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิ ตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่ หรือได้รับการวัดผลใน
รายวิชาใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมด ใน
ภาคการศึกษานั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของ
อาจารย์ประจาวิชา
ข้อ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา
๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยใช้เพียง ๖ ระดับ มีผล
การศึกษาระดับและค่าระดับดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
ค่าระดับ
ดีเยี่ยม (Excellent)
A
๔.๐
ดีมาก (Very good)
B+
๓.๕
ดี (Good)
B
๓.๐
ค่อนข้างดี (Very Fair)
C+
๒.๕
พอใช้ (Fair)
C
๒.๐
ตก (Failed)
F
๐
๒๑.๒ ในรายวิชาใดที่หลักสูตรกาหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตให้แสดงผลการศึกษา
ในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี้
สัญลักษณ์
ผลการศึกษา
S (Satisfactory)
เป็นที่พอใจ
U (Unsatisfactory)
ไม่เป็นที่พอใจ
๒๑.๓ ในรายวิชาใดยังไม่ได้ทาการวัดผลหรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานการศึกษารายวิชา
นั้นด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
สภาพการศึกษา
I (Incomplete)
ไม่สมบูรณ์
SP (Satisfactory Progress)
ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ
UP (Unsatisfactory Progress)
ไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ
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W (Withdrawn)
ถอนรายชื่อวิชาที่ศึกษา
Au (Audit)
ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
๒๑.๔ การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์
๒๑.๔.๑ ให้ใช้ IP (In Progress) สาหรับดุษฎีนิพนธ์ที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียง
๒๑.๔.๒ การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กาหนดเป็น ๔
ระดับดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
ดีเยี่ยม (Excellent)
A
ดี
(Good)
B+
ผ่าน (Passed)
B
ตก (Failed)
F
๒๑.๕ การให้ F ให้กระทาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๒๑.๕.๑ นิสิตขอถอนรายวิชา เมื่อพ้นกาหนดตามข้อ ๑๙.๑.๓
๒๑.๕.๒ นิสิตเข้าสอบและสอบตกตามข้อ ๒๐.๑
๒๑.๕.๓ นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๒๐.๒
๒๑.๕.๔ นิสิตไม่แก้ค่า I ตามข้อ ๒๑.๖.๒ วรรคสุดท้าย
๒๑.๕.๕ นิสิตทาผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก
๒๑.๖ การให้ I จะกระทาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๒๑.๖.๑ นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่มิได้สอบเพราะ
ป่วยหรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒๑.๖.๒ อาจารย์ ป ระจ าวิ ช าและคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เห็ น สมควรให้ ร อผล
การศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์
การแก้ค่า I นิสิตจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์
ประจาวิชาให้ครบถ้วน เพื่อให้อาจารย์ประจาวิชาวัดผล และส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิตวิทยาลัย
ภายในภาคการศึกษาถัดไป
๒๑.๗ การให้ S จะกระทาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๒๑.๗.๑ รายวิชาซึ่งมีผ ลการศึกษาเป็นที่พอใจ และหลั กสูตรกาหนดให้ วัดผล
การศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ
๒๑.๗.๒ รายวิชาซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและได้รับ
อนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒
๒๑.๘ การให้ U จะกระทาได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่า
ระดับและมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ
๒๑.๙ การให้ IP จะกระทาเพื่อแสดงฐานะของดุษฎีนิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคที่นิสิตลงทะเบียนเพื่อทาดุษฎีนิพนธ์
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๒๑.๑๐ การให้ W จะกระทาได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๙.๑.๒ และข้อ
๑๙.๑.๓
๒๑.๑๑ การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระทาได้ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษ
โดยไม่นับหน่วยกิต
๒๑.๑๒ การให้ SP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป และ
ผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังมิได้วัดผล
การวัดผลให้กระทาเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้า
นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตามให้ทาการวัดผล รายวิชาที่ได้ SP เป็น
ระดับและใช้ผลนั้นแทน
๒๑.๑๓ การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป และ
ผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผล
การวัดผลให้กระทาเมื่อนิสิตได้ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้า
นิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ทาการวัดผลรายวิชาที่ได้ UP นั้น
เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน
ข้อ ๒๒ การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้า
๒๒.๑ การนับหน่วยให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้ระดับ A,
B, C หรือ S เท่านั้น เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้ เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเอก ซึ่งนิสิตต้องได้ไม่ต่ากว่า
B หรือ S
๒๒.๒ นิสิตที่ได้ต่ากว่า B หรือได้ U ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกต้องลงทะเบียนศึกษา
รายวิชานั้นอีก และสอบให้ได้ระดับไม่ต่ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี
๒๒.๓ ในกรณีที่นิสิตได้ต่ากว่า B หรือได้ U ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิม
หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกันได้
๒๒.๔ ในกรณี ที่ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นรายวิ ช าซ้ าหรื อ แทนตามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดการนั บ
หน่วยกิตตามข้อ ๒๒.๑ นับจานวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยคานวณหาค่าระดับ
เฉลี่ยประจาภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และคานวณหาค่าเฉลี่ยสะสมสาหรับ
รายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน
ข้อ ๒๔ การคิ ด ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย ประจ าภาค ให้ ค านวณโดยคู ณ ค่ า ระดั บ ของแต่ ล ะรายวิ ช าด้ ว ย
หน่วยกิตของรายวิชานั้นแล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน และหารผลรวมนั้นด้วยจานวนหน่วยกิต
ทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ
ข้อ ๒๕ รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I S U W และ Au ไม่ให้นารายวิชานั้น
มาคานวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ ๒๔
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หมวดที่ ๕
การทาดุษฎีนิพนธ์
ข้อ ๒๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการทาดุษฎีนิพนธ์และการสอบดุษฎีนิพนธ์
ข้อ ๒๗ การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และลงทะเบียนทาดุษฎีนิพนธ์ มีหลักปฏิบัติดังนี้
ข้อ ๒๗.๑ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒
ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทาดุษฎีนิพนธ์
๒๗.๒ ระดับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม้น้อยกว่า ๒
ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพื่อ
ขออนุมัติลงทะเบียนทาดุษฎีนิพนธ์
๒๗.๓ นิสิตสามารถลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์แล้ว
ข้อ ๒๘ รูปแบบของดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๒๙ ดุษฎีนิพนธ์ซึ่งผ่านการประเมินผลแล้ว ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การนาดุษฎีนิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่ ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน
หมวดที่ ๖
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา
๓๐.๑ มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหรือไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ใน ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒
๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม
๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกวิชาและได้ระดับ S ในกรณี
ที่หลักสูตรกาหนดให้วัดผลเป็น S เป็น U
๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ และส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา
๓๑.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐
๓๑.๒ ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ
๓๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ
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หมวดที่ ๗
ความประพฤติและวินัยนิสิต
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่นิสิตกระทาผิดเกี่ยวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่
ความผิด ดังนี้
๓๒.๑ ภาคทัณฑ์
๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายรายวิชา
๓๒.๓ ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
๓๒.๔ ให้พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี
๓๒.๕ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต
ข้อ ๓๓ นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม ในกรณีที่นิสิตกระทาผิดข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง
หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากที่ระบุไว้แล้วใน ข้อ ๓๒ นิสิตต้อง
ได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้
๓๓.๑ ชดใช้ค่าเสียหาย
๓๓.๒ ระงับการให้ปริญญามีกาหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๓๓.๓ ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีกาหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตที่มีความประพฤติ
เสียหายหรือกระทาผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ตามสมควรแก่กรณี
เฉพาะกรณีที่นิสิตกระทาผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีตามเกณฑ์ที่ระบุ
ไว้ในข้อ ๓๒
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๕ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้
๓๕.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒ ยังคง
ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาโท พุทธศักราช ๒๕๓๐
๓๕.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้น
ไป ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓)
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน
พ.ศ.๒๕๔๙ จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต
๖.๑ ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๖.๑.๑ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
๖.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒ ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต
๖.๒.๑ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๖.๒.๒ ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ
๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทางานติ ดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่สาเร็จการศึกษาและผู้
จบเปรียญธรรมเก้าประโยค และ
๖.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๗ ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
๗.๑ ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑
๗.๑.๑ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๗.๑.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ ระบบ ๔ แต้ม
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันสาเร็จการศึกษาหรือมีผลงาน
ทางวิชาการที่คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และ
๗.๑.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
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๗.๒ ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒
๗.๒.๑ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเปรียญธรรมเก้าประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้เข้า
ศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
๗.๒.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า ๓.๒๕ จากระบบ ๔
แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่สาเร็จการศึกษาและผู้จบ
เปรียญธรรมเก้าประโยค
๗.๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๙ การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคหรือไตรภาค ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ
สาขาวิชา
ระบบทวิภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และจะกาหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้
ระบบไตรภาค ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 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
โครงสร้างของแต่ละหลักสูตร การศึกษารายวิชาและการทาดุษฎีนิพนธ์ตามจานวน
หน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
๑๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตร ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ
และไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ และ
ไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค
๑๑.๒ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ
และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และ
ไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค
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๑๑.๓ หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ให้มีระยะเวลาศึกษามีน้อยกว่า ๖
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค
๑๑.๔ หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคหรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาค
ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถสาเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่กาหนดคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย อาจอนุมัติให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑๑.๕ การนับเวลาในข้อ ๑๑ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาด้วย
ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๑.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๒๑.๑ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา แบ่งเป็น ๗ ระดับและค่าระดับ ดังนี้
ระดับ
A
AB+
B
C+
C
F
ค่าระดับ ๔.๐๐
๓.๖๗
๓.๓๓
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๐
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๗ การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และลงทะเบียนทาดุษฎีนิพนธ์ มีหลักปฏิบัติดังนี้
๒๗.๑ นิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
๒๗.๒ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขอ
อนุมัติลงทะเบียนทาดุษฎีนิพนธ์ หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว
๒๗.๓ นิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒ ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขออนุมัติ
ลงทะเบียนทาดุษฎีนิพนธ์
๒๗.๔ นิสิตสามารถลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ได้ หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์แล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔)
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓
--------------------เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลั ย ดาเนิ น ไปด้ว ยความเรี ย บร้อย มีประสิ ทธิ ภ าพ และบรรลุ วัตถุป ระสงค์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
อาศยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา
๓๐.๑ มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าและไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๑
๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตร
๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม
๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกทุกรายวิชา
และได้ระดับ S ในกรณีที่หลักสูตรกาหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U
๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์และส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๓๐.๗ ดุษฎีนิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของ
ดุษฎีนิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(proceeding)
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๓๐.๘ ดุษฎีนิพนธ์ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของ
ดุษฎีนิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์
(Peer - review) และเป็นที่ยอมรับ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓
(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕)
พุทธศักราช ๒๕๕๓
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง บางส่ ว นของข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๑ (ฉบั บ ที่ ๔) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พุทธศักราช ๒๕๕๓ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗
มิถุนายน จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่รับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม

พุทธศักราช ๒๕๕๓

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาคณะ
พ.ศ. ๒๕๔๑
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะกรรมการประจาคณะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๑ เมื่อ
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.๒๕๔๑”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ คณบดี
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ
(๓) กรรมการผู้เป็นคณาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัยจานวนสี่รูปหรือคนที่
อธิการบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของคณบดี
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโดย
คาแนะนาของคณบดี
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการประจาคณะ ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ คณบดี
(๒) รองประธานกรรมการ ได้แก่ รองคณบดีซึ่งเป็นพระภิกษุ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินห้ารูปหรือคนที่อธิการบดีแต่งตั้งโยคาแนะนาของ
คณบดี
(๕) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ เลขานุการประจาคณะ
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ข้อ ๖ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาคณะมีวาระ
การดารงตาแหน่งเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งของคณะบดี
ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕ พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระและได้มีการ
แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ ๗ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาคณะมีอานาจและ
หน้าที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาหลักสูตรเพื่อนาเสนอต่อสภาวิชาการ
(๓) พิจารณาวางระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการบริหารและการดาเนินงาน
เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ
(๔) ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๘ ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจาคณะ
อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง วิธีการประชุมให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๙ ให้อธิการดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒
เพื่ อให้ก ารจั ด การศึ กษาในภาคการศึก ษาฤดู ร้อ นในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึก ษาเป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้ อย มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัยมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ฎระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วัถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และมีจานวนชั่วโมงการศึกษาใน
แต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๔ จานวนหน่วยกิตที่กาหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและไม่
เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
นิสิคที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นคาร้องต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒

(พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อให้การศึกษาวิชากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อ
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ดังนี้
(๑) วางนโยบาย กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการฝึกภาคปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน การวัดผลและติดตามผลลัพธ์ของการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
(๒) กาหนดวัน เวลาและสถานที่ สาหรับการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
(๓) รายงานผลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในวัน เวลาและสถานที่
ตามที่คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
(๑) นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
(๒) นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
(๓) นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น้อยกว่า
๔๕ วัน โดยให้ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๕ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
(พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณ ฑิตและพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อประโยชน์ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดาเนินไปด้ว ยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้
๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๒. ระดับปริญญาโท มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้
๑) แผน ก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก (๑) ทาเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา
แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และทาดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้
๑๒ หน่วยกิต จาแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
๘
หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า
๓๘ หน่วยกิต
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และทาการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วย
กิต จาแนกประเภท ดังนี้
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
๘
หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
การศึกษาอิสระ
๖
หน่วยกิต
รวมทัง้ สิ้น
ไม่น้อยกว่า
๓๘ หน่วยกิต
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๓. ระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้
๑) แบบ ๑ ผู้เข้าศึกษาต้องทาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น ๒
แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษา
ของผู้ศึกษา
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโทต้องทาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องทาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต
๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต และทา
ดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จาแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า
๕๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘
(พระราชรัตนโมลี)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อให้ การสอบวัดคุณ สมบัตินิ สิ ตที่ศึก ษาหลั ก สู ตรพุท ธสาสตรดุษฎีบั ณฑิต เป็นไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นไปตามความ
ในข้อ ๑๒.๒ (๓) แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๑ การเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์
๑.๑ นิสิตผู้ผ่านการศึกษาและได้รับผลประเมินในรายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัย กาหนดให้มีการ
สอบสารนิพนธ์เพื่อวัดคุณสมบัติ เป็นผู้มีสิทธิ์ขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์
๑.๒ นิสิตต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ พร้อมกับความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ จานวน ๑ รูป/คน เพื่อขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์
๑.๓ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ให้นาความในข้อ ๙.๓ แห่งระเบียบบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับ ดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ มาใช้
โดยอนุโลม
๑.๔ บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ ในกรณีที่ตรวจสอบ
แล้วพบว่า มีเนื้อหาซ้าซ้อนกับประเด็นที่ได้เคยมีการศึกษาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิ์ยับยั้งได้และแจ้งให้นิสิต
นากลับไปแก้ไขเพื่อยื่นเสนอใหม่ต่อไป
เมื่ อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ประกาศอนุ มั ติ หั ว ข้ อ และโครงร่ า งสารนิ พ นธ์ แ ล้ ว ให้ นิ สิ ต
ลงทะเบียนชาระค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑.๕ ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์แล้ว แต่ไม่สามารถดาเนินการ
วิจัยตามโครงร่างเดิม การปรับเปลี่ยนโครงร่างใหม่ย่อมเป็นสิทธิ์ที่นิสิตจะกระทาได้ โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
การขอปรั บ เปลี่ ยนโครงร่างใหม่ ให้ ยื่นคาร้องต่อบัณฑิตวิทยาลั ย โดยใช้ บฑ.๘
เพื่อให้คณบดีลงนามอนุมัติ
ข้อ ๒ การเสนอขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์
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๒.๑ ให้นิสิตยื่นคาร้องขอตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ (บฑ.๖ ) พร้อมแนบสาเนาสารนิพนธ์ที่
เรียบเรียงเสร็จแล้ว จานวน ๑ ฉบับ โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้ ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบสารนิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากยื่นคาร้องแล้ว
๑๐ วันทาการ
๒.๒ นิสิตต้องยื่นคาร้องขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ (บฑ.๘) ต่อบัณฑิตวิทยาลัยหรือ
ศูนย์บัณฑิตศึกษาที่จัดให้มีการเรียนในหลักสู ตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต พร้อมกับสาเนาสารนิพนธ์ที่เรียบ
เรียงเสร็จแล้ว จานวน ๔ ฉบับ โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
๒.๓ รูปแบบของสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการทาดุษฎีนิพนธ์และสารนิพนธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข้อ ๓ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์
๓.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ จานวน ๓ รูป/คน
ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
(๓) กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ ต้องมีอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่ประจา
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รูป/คน รายนามคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ให้ถือเป็นความลับ
คุณสมบัติกรรมการผู้ ตรวจสอบสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามความในข้อ ๙.๓ แห่งระเบียบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ พุทธศักราช
๒๕๕๐
๓.๒ ขั้นตอนและกระบวนการในการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ ให้นาความในข้อ ๑๓.๒
และ ๑๓.๓ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ดุษฎีนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาใช้โดยอนุโลม
๓.๓ ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่สามารถมาประชุมตรวจสอบสารนิพนธ์ได้ให้แจ้งต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า ๒ รูป/คน
ข้อ ๔ การสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์
๔.๑ ในกรณีที่นิสิตสอบไม่ผ่าน สามารถขอสอบวัดคุณสมบัติใหม่ได้ โดยนิสิตจะต้องดาเนินการ
ตามขั้นตอน ในข้อ ๑.๔ และข้อ ๒ ให้ควบทุกประการ
๔.๒ ในกรณีที่นิสิตสอบผ่านให้แก้ไขตามมติและคาแนะนาของคณะกรรมการก่อนนาสารนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๓ การแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ ต้องใช้เวลาไม่เกิน
๓๐ วัน นับตัง้ แต่วันสอบจนถึงวันส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ในกรณีที่มีความจาเป็นไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับแก้ไขได้ตามกาหนดนิสิตอาจยื่นคา
ร้อง (บฑ.๖) ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอเลื่อนการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ไม่เกิน
๑๕ วัดนับแต่วนั ที่ครบกาหนดส่ง หากเกินกาหนดจากนี้ให้ถือว่านิสติ สอบสารนิพนธ์ไม่ผ่าน และจะต้องดาเนินการ
ขอสอบวัดคุณสมบัติใหม่ตามข้อ ๔.๑
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ข้อ ๕ การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัตสิ ารนิพนธ์
การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติสารนิพนธ์ให้นาความในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๖ การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
๖.๑ ให้นิสิตส่งสารนิพนธ์ฉบับแก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ครบถ้วนทุก
คน จานวน ๔ ฉบับ ทั้งนี้ วันที่นสิ ิตส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชานั้น ๆ
๖.๒ สารนิพนธ์ของนิสิตให้เป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ก่อนนาไปพิมพ์เผยแพร่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้ สาหรับผู้ขนึ้ ทะเบียนเป็นนิสิต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

(พระศรีสิทธิมุนี)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐
อนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่ า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นสมควรออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐”
ข้อ ๒ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับ
ดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ.๒๕๔๒
(๒) ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง ก าหนด
ส่วนประกอบเพิ่มเติมของโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๔) ประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง การรายงาน
ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป
หมวดที่ ๒
การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และการลงทะเบียน
ข้อ ๖ การอนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
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๖.๑ ให้นิสิตจัดทาหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้ง
เป็นประธานหรือกรรมการควบคุม ดุษฎีนิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบก่อน เมื่อผ่าน
การตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว จึงเสนอขอสอบอนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ตามขั้นตอน
๖.๒ โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ มีส่วนประกอบดังนี้
(๑) หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๒) รายชื่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์
(๓) ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
(๔) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(๕) ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(๖) วิธีดาเนินการวิจัย
(๗) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
(๘) โครงสร้างของรายงานดุษฎีนิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว)
(๙) บรรณานุกรมและเชิงอรรถ
(๑๐) ประวัติผู้วิจัย
ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้ ให้ เป็นไปตามคู่มือการทาดุษฎีนิพนธ์ และข้อกาหนดอื่น ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๓ การเสนอขออนุมัติสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ให้นิสิตยื่นแบบคาร้อง บฑ ๘
พร้อมด้วยหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ จาวน ๖ ฉบับ ในจานวนนี้ต้องมีลายเซ็นรับรองของผู้สมควรเป็น
กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ทุกคน บนปกของโครงร่างฯ จานวน ๑ ฉบับ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔ นิสิตที่ประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เชิงปริมาณ ที่มีเครื่องมือวิจัยหรือ
แบบสอบถามชั่วคราว ต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
๖.๕ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเป็นผู้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่นิสิตเสนอ
และในการประชุมพิจารณาสอบแต่ละครั้ง นิสิตต้องเข้านาเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์ด้วย
๖.๖ เมื่อนิสิตแก้ไขหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ตามมติคณะกรรมการแล้วให้ยื่นแบบคา
ร้ อง บฑ ๘.๑ พร้ อมด้ว ยหั ว ข้ อและโครงร่า งดุ ษฎี นิพ นธ์ จ านวน ๔ ชุ ด ต่อ บัณ ฑิต วิท ยาลั ย ให้ ป ระธาน
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เสนอผลการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
ของนิสิตที่ผ่านความเห็นชอบแล้วพร้อมรายชื่อ ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุม ดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อนั้นต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๗ เมื่อคณบดีบั ณฑิตวิทยาลั ยอนุมัติหั ว ข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และเมื่อบัณฑิต
วิทยาลัยประกาศรายชื่อนิสิตและหัวข้อดุษฎีนิพนธ์พร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุม ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว นิสิตจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์
ข้อ ๗ การลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์
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๗.๑ นิสิตระดับปริญญาโทที่มีสิทธิลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร
ของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
๗.๒ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญญาเอก แบบ ๑ ที่ มี สิ ท ธิล งทะเบีย นดุษ ฎี นิพ นธ์ ภายหลั ง จากขึ้ น
ทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ ที่มีสิทธิลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ต้องศึกษารายวิชาใน
หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖
หน่วยกิต
๗.๓ ให้นิสิตลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
อนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ โดยกรอกแบบการลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ บฑ ๙ แล้วยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมทั้ง
ชาระเงินค่าลงทะเบียนในส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากไม่สามารถชาระค่าลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ต้องยื่นคาร้องขอชาระค่าลงทะเบียนล่าช้าต่อบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐
วันทาการ หากเกินต้องชาระเป็นค่าปรับในอัตราการลงทะเบียนล่าช้า จานวน ๕๐ บาท ต่อ ๑ วันทาการ
ข้อ ๘ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
๘.๑ การขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ที่ไม่ใช่สาระสาคัญให้นิสิตยื่นแบบคาร้อง
บฑ ๘ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการ
ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงให้นาส่งหัวข้อและโครงร่างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย จานวน ๔ ชุด
๘.๒ หากการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นสาระสาคัญ นิสิตต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ใหม่ โดยไม่ต้องลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ซ้าอีก
ยกเว้น หากการเปลี่ยนแปลงเป็นความประสงค์ส่วนตัวของนิสิต เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่าไม่มี
เหตุผลความจาเป็นเพียงพอ นิสิตต้องชาระค่าลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ซ้าอีก
๘.๓ ให้นิสิตติดตามผลการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์หลังจากที่ได้ยื่นคา
ร้องและได้เข้าชี้แจงแล้ว
หมวดที่ ๓
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์
ข้อ ๙ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์
๙.๑ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ต้องมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จานวนไม่น้อยกว่า ๒
รูปคน แต่ไม่เกิน ๓ รูป/คน ทั้งนี้จะต้องมีอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ รูป/คน
๙.๒ คณะกรรมการผู้ควบคุม ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตทาดุษฎีนิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการผู้ มีคุณสมบัติได้รับปริญญาต่ากว่าระดับปริญญาเอก ต้องมีตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
๙.๓ คณะกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติได้รับ
ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิสิตทาดุษฎีนิพนธ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
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คณะกรรมการผู้ มีคุ ณสมบัติ ได้ รับปริญ ญาต่ ากว่าระดั บปริ ญญาเอก ต้องมีต าแหน่ง ทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
๙.๔ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับวิธีทาดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นขณะทาดุษฎีนิพนธ์
(๒) ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการเขียนดุษฎีนิพนธ์
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
ข้อ ๑๐ การเขียนดุษฎีนิพนธ์
ให้นิสิตเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์โดยให้มีรูปแบบและขนาดดุษฎีนิพนธ์ ตามคู่มือการทาดุษฎี
นิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ ๔
การรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
ข้อ ๑๑ การรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
๑๑.๑ นิสิตระดับปริญญาโททุกสาขา ผู้ได้รับผลการศึกษา ตั้งแต่ ๙ หน่วยกิต ขึ้นไป และยัง
ไม่ได้ยื่นเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการจัดทาหัวข้อและโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ทุก ๑ เดือน
๑๑.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ (หลักสูตรภาษาไทย) ผู้ได้รับผลการศึกษาตั้งแต่ ๖
หน่วยกิตขึ้นไป และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการ
จัดทาหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้า ดุษฎีนิพนธ์ ทุก ๑
เดือน
๑๑.๓ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาเอก แบบ ๑.๑ (หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ) ผู้ ผ่ า นรายวิ ช าที่
กาหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมครบ ๓ รายวิชาแล้ว และยังไม่ได้ยื่นเสนอขอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต้อง
มารายงานความก้าวหน้าในการจัดทาหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตาม
ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ทุก ๑ เดือน
๑๑.๔ นิสิตผู้ลงทะเบียนทาดุษฎีนิพนธ์แล้ว ต้องมารายงานความก้าวหน้าในการทาดุษฎี
นิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ทุก ๓ เดือน
หมวดที่ ๕
การสอบดุษฎีนิพนธ์
ข้อ ๑๒ การขอสอบดุษฎีนิพนธ์
๑๒.๑ นิสิตระดับปริญญาโท มีสิทธิขอสอบดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อ
(๑) ใช้เวลาทาดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ
และโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์
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(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และได้
ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๓) เขียนดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุม ดุษฎี
นิพนธ์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ทาการขอสอบได้
๑๒.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก มีสิทธิขอสอบดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อ
(๑) ใช้เวลาทาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๘ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ
และโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์
(๒) สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและได้รับ
ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในรายวิชาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
(๔) เขียนดุษฎีนิพนธ์สาเร็จสมบูรณ์ตามคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธ์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวให้ทาการขอสอบได้
๑๒.๓ ให้นิสิตยื่นคาร้องขอตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ พร้อมทั้งแนบดุษฎีนิพนธ์ ๑ ฉบับ ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
๑๒.๔ ให้นิสิตรับผลการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากยื่นคาร้องแล้ว
๑๐ วันทาการ
๑๒.๕ ให้นิสิตยื่นแบบคาร้องขอสอบดุษฎีนิพนธ์ บท ๘ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านประธาน
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ พร้อมกับเสนอดุษฎีนิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว รวมทั้งบทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ อย่างละ ๖ ชุด
๑๒.๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งดุษฎีนิพนธ์และบทคัดย่อถึงคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์
ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์
๑๓.๑ คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ มีจานวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๕ ท่าน
ประกอบด้วย
(๑) ประธาน ได้แก่ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย
(๒) คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน
๑๓.๒ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยติดต่อเชิญผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบดุษฎี
นิพนธ์ได้แล้ว ให้เสนอรายนามกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง
๑๓.๓ เมื่อประธานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์แล้ว ให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศกาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน
และมีหนังสือเชิญถึงกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน รายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ให้ถือเป็นความลับสาหรับผู้สอบ
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๑๓.๔ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ไม่สามารถมาตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ได้ ให้
แจ้งต่อบัณฑิตวิทยาลั ยโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ด้วย
หมวดที่ ๖
การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์
ข้อ ๑๔ การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์
๑๔.๑ ในการสอบดุษฎีนิพนธ์ นิสิตต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับ ดุษฎีนิพนธ์หรือเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะ
ประเมินผลให้นิสิตออกจากห้องสอบ
๑๔.๒ ให้มีการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ทุกครั้ง
๑๔.๓ หากคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์มีมติให้แก้ไขดุษฎีนิพนธ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
นิสิตต้องแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและคาแนะนานั้น ก่อนที่จะนาดุษฎีนิพนธ์ ฉบับที่แก้ไขแล้วส่ง
บัณฑิตวิทยาลั ย กรณีที่นิ สิตไม่ส ามารถส่ง ดุษฎีนิพนธ์ ได้ทันเวลา ตามที่คณะกรรมการกาหนด จะต้อง
ดาเนิ น การยื่ น ขอขยายเวลาการส่ ง ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ต่ อ บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ การขยายเวลาต้องอยู่ภายใต้ในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันสอบ
หากเกินจากกาหนดนี้ ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน และจะต้องดาเนินการขอสอบใหม่ กรณีที่ยังคงสถานภาพนิสิตอยู่
เท่านั้น
๑๔.๔ ให้คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ทาการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์โดยกาหนดเป็น
๔ ระดับ ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
ดีเยี่ยม (Excellence)
A
ดี (Good)
B+
ผ่าน (Passed)
B
ตก (Failed)
F
ส่วนดุษฎีนิพนธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงให้แสดงสถานะด้วยสัญลักษณ์ IP (In progress)
๑๔.๕ การลงนามของกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ในหน้าอนุมัติดุษฎีนิพนธ์ อาจกระทา
ได้เมื่อเห็นสมควร แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์จะลงนามได้ต่อเมื่อดุษฎีนิพนธ์นั้นได้รับ
การแก้ไขทั้งรูปแบบ และเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จากนั้นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงลงนามอนุมัติ
๑๔.๖ ให้ ป ระธานคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิ พนธ์ เสนอผลการประเมิน ต่อคณบดี
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หากมี ม ติ ไ ม่ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ใ ห้ ร วบรวมใบประเมิ น ผลของกรรมการทุ ก ท่ า น เพื่ อ ส่ ง ให้
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาชี้ขาดเมื่อทราบผลการประเมิน และนิสิตส่ง ดุษฎีนิพนธ์ฉบับที่
แก้ไขเรียบร้อยแล้วบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๑๕ การส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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๑๕.๑ เมื่อนิสิตแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบ ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์แล้ว
ให้นิสิตส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับที่แก้ไขที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ครบถ้วนทุกคน จานวน ๗
เล่ ม โดยเย็ บ เล่ มและเข้า ปกแข็งเรี ย บร้ อย ตามรูป แบบที่บัณฑิ ตวิท ยาลั ยกาหนดพร้อมด้ว ย บทคัดย่ อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างละ ๒ ชุด และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทั้งที่เป็น
แบบไฟล์ Microsoft Word และไฟล์ Adobe PDF จานวนไฟล์ละ ๑ แผ่น ต่อบัณฑิตวิทยาลัย วันที่นิสิต
ส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือว่าเป็นวันที่นิสิตสาเร็จการศึกษา
๑๕.๒ ในกรณีที่นิสิ ตประสงค์จะเผยแพร่ ดุษฎีนิพนธ์หรือมอบให้แก่หน่ว ยงานใดตามข้อ
ผูกพันหรืออื่น ๆ หลังจากที่ได้รับอนุมัติ ดุษฎีนิพนธ์ ให้นิสิตยื่นคาร้องพร้อมด้วยดุษฎีนิพนธ์ ตามจานวนที่
ต้องการเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงนามในหน้าอนุมัติ ทั้งนี้ให้แนบดุษฎีนิพนธ์ฉบับซึ่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามไว้แล้ว ๑ เล่ม พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จานวน ๑ ชุด
๑๕.๓ ดุ ษฎีนิ พนธ์ และบทคัด ย่อทั้ งฉบั บภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนิสิ ตที่ส าเร็ จ
การศึก ษาให้ เ ป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ของบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย ก่อ นนาไปพิม พ์เผยแร่ต้ องได้รั บอนุมั ติจ ากคณบดีบั ณฑิ ต
วิทยาลัย
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๖ นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการดุษฎีนิพนธ์และลงทะเบียนไว้แล้วก่อนที่จะประกาศใช้
ระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติดุษฎีนิพนธ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๖
ข้อ ๑๗ นิสิตที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และลงทะเบียนภายหลังที่ประกาศใช้
ระเบียบนี้แล้ว ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(พระศรีสิทธิมุนี)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๕๒
เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาลของมหาวิทยาลัย เพละเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ
๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๒”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และมีจานวนชั่วโมง
การศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับการศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๔ จานวนหน่วยกิตที่กาหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
นิสิต ที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ยื่นคาร้องต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒
(พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อประโยชน์ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดาเนินไปด้ว ยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้ดังต่อไปนี้
๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๒. ระดับปริญญาโท มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผน ดังนี้
๑) แผน ก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก (๑) ทาเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๘ หน่วยกิต และบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
จัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา
แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และทาดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้
๑๒ หน่วยกิต จาแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
๘
หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า
๓๘ หน่วยกิต
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต และทาการศึกษาอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วย
กิต จาแนกประเภท ดังนี้
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
๘
หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
การศึกษาอิสระ
๖
หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า
๓๘ หน่วยกิต
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๓. ระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้
๑) แบบ ๑ ผู้เข้าศึกษาต้องทาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔ หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น ๒
แบบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพื่อคุณภาพการศึกษา
ของผู้ศึกษา
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโทต้องทาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๕๔หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งบัณฑิตวิทยาลั ย
อนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องทาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๗๘ หน่วยกิต
๒. แบบ ๒ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๙ หน่วยกิต และทา
ดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๖ หน่วยกิต จาแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า
๕๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘
(พระราชรัตนโมลี)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง กาหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อให้การจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาหรับคฤหัสถ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงสมควรกาหนดรายวิชาบาลี ให้ศึกษา
เพิ่มเติม
อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวัน
อังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กาหนดรายวิชาให้นิสิต
คฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และกาหนดรายวิชาบาลี ให้ศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้
๑. วิชา ๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑
(๓) (๓-๐-๖)
Usage of Pali I
๒. วิชา ๑๐๒ ๓๐๖
การใช้ภาษาบาลี ๒
(๓) (๓-๐-๖)
Usage of Pali II
ให้รายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาเรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิตและแสดงผลการเรียนด้วยสัญลักษณ์ S
หรือ U
นิสิตที่สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษาตั้งแต่ประโยค ป.ธ.๓ ขึ้นไป หรือสาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรภาษาบาลี ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

(พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม |๘๙

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม |๙๐

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม |๙๑

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม |๙๒

ภาคผนวก ค
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ
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ประวัติอาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล
ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
๒. ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ
สังคมวิทยา,มานุษยวิทยา,การศึกษา,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔. สังกัด-สถานที่
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตารา)
๕.๑ งานวิจัย
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง, “การบูรณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างความสมดุลของระบบ
นิเวศวิทยาชุมชน”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง, “การประยุกต์ใช้กฎแห่งกรรมในการดาเนินชีวิตของประชาชนชุมชนวัดไชยทิศ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๙.
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง, “การประยุกต์ใช้สารวิมุตติ ในการลดสารไดออกซินในการเผาศพ”.สนับสนุนทุน
วิจัยโดย บริษัท ไกอา เอช เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด, ๒๕๕๙.
๕.๒ บทความทางวิชาการ
- โกนิฏ ฐ์ ศรี ทอง. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวพุทธ. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MCU Congress I) ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗. พระนครศรีอยุธยา :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๗.
- โกนิฏ ฐ์ ศรีทอง. “การพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริห ารวิทยาลั ยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง”. วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕, ฉบับที่ ๓, (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๗๕-๙๐.
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง. “ประสิทธิผลการดาเนินการตามนโยบายการชาระหนี้เกษตรกรไทยตามหลัก
พุทธจริยธรรมาภิบาล”. วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕, ฉบับที่ ๓, (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๙๑๑๐๔.
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง. “การบูรณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากกกกับการสร้างความสมดุลในระบบ
นิเวศชุมชน”. วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕, ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) :
๑๙๑-๒๐๐.
๕.๓ หนังสือ/ตารา
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง. สังคมและวัฒนธรรมไทยตามแนวมานุษยวิทยา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗.
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง. ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
- โกนิฏฐ์ ศรีทอง. หลักสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๕๙.
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๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
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ประวัติอาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล
๒. ตาแหน่งทางวิชาการ
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ
๔. สังกัด-สถานที่

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น)
อาจารย์
สังคมวิทยา, การพัฒนาชุมชน
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙
ม.๑ ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตารา)
๕.๑ งานวิจัย
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร. และชลวิทย์ เจียรจิต, “การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นด้านความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ”. รายงานการวิจัย สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ, ๒๕๕๕.
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ, “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่าย
องค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๕๕.
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ, การพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย”. รายงานการวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ และสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๕.
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ, “กระบวนการสร้างและการใช้ตัวชี้วัดความสุขตามแนว
พระพุ ท ธศาสนาของประเทศภู ฎ านและประเทศไทย”. รายงานการวิ จั ย ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.), ๒๕๕๖.
- พระมหาสุ ทิ ต ย์ อาภากโร และคณะ, “การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ต ามแนว
พระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในสังคมไทย”. รายงานการวิจัย สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๕๖.
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ, “การอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียน : แนวคิดและวิถี
ปฏิบัติตามแนวศาสนา” . รายงานการวิจัย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๕๗.
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ, “การบูรณาการหลักคาสอนและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการ
อยู่ ร่ ว มกัน ของชุมชนชาวพุทธ คริ ส ต์ และอิส ลามในประเทศไทย” . รายงานการวิ จัย ส านักงานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๕๗.
- พระมหาสุ ทิ ต ย์ อาภากโร และคณะ, “การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ต ามแนว
พระพุทธศาสนา”. รายงานการวิจัย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๕๘.
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๕.๒ บทความทางวิชาการ
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร. “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายองค์กร
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย”. งานสัมมนาการวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ดีเ ด่น ประจาปี ๒๕๕๕. บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๖.
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร. “The Development of Management Systems and
Networks for Buddhist Organizations in Thailand”.งานสัมมนาวิชาการ Thai-Shino Buddhist
Conference ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๖.
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร. “แนวคิดทันสมัย (Modernization) กับการพัฒนาชนบทไทย”. งาน
ประชุมสานักบัณฑิตอาสาสมัคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, ๒๕๕๘.
๕.๓ หนังสือ/ตารา
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร. สุขที่ได้ธรรม. กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.). ๒๕๕๖.
- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร. CSR เชิงพุทธ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.). ๒๕๕๗.
๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
- อาจารย์ประจาฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- คณะสังคมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- สานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ภาควิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะรัฐศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ประวัติอาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล
ดร.วิวัฒน์ หามนตรี
๒. ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ
พัฒนาสังคม,สังคมศึกษา,สังคมวิทยา,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔. สังกัด-สถานที่
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตารา)
๕.๑ งานวิจัย
- วิวัฒน์ หามนตรี และคณะ, “การศึกษาผลกระทบของโรงงานไฟฟ้าวังน้อยที่มีต่อท้องถิ่นและชุมชน
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
,๒๕๔๙.
- วิวัฒน์ หามนตรี, “การพัฒนารูปแบบการจัดทาแผนชุมชมแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในจังหวัดอ่างทอง”. มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๔.
- วิวัฒน์ หามนตรี, “การทาแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลชัยฤทธิ์
อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง”. มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๕.
๕.๒ บทความทางวิชาการ
- วิวัฒน์ หามนตรี. “การทาแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลชัยฤทธิ์
อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่
๗, ฉบับที่ ๑, (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๖) : ๓๙-๔๕.
๕.๓ หนังสือ/ตารา
- วิวัฒน์ หามนตรี . การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๕.
- วิวัฒน์ หามนตรี. ทฤษฎีหลักการพัฒนาชุมชน. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๕.
- วิวัฒน์ หามนตรี. การวางแผนการพัฒนาชุมชน. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๕.
๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประวัติอาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล
ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์
๒.ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ
จิตวิทยา
๔. สังกัด-สถานที่
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตารา)
๕.๑ งานวิจัย
- อุบลวรรณา ภวกานันท์ , “การรับรู้วัฒนธรรมองค์การบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ บุคลิกภาพ
ต่อ ต้ านสั ง คม และการเห็ น คุ ณ ค่า ในตนเองของผู้ ต้ อ งขั ง ในเรื อนจ ากลางสุ ร าษฎร์ ธ านี ปี พ.ศ. ๒๕๕๕”.
สนับสนุนทุนวิจัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สานักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.), ๒๕๕๕.
- กุลยา วงษ์รักษา สุรพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ และอุบลวรรณา ภวกานันท์, “ปัจจัยที่มีผลต่อการขาด
แคลนพนักงานคลังสินค้าที่เกิดขึ้นในระดับอุตสาหกรรมและระดับธุรกิจ ”. สนับสนุนทุนวิจัยโดยหลักสูตรการ
จัดการด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
- ปกรณ์ ตระการวชิรหัตถ์ สุรพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ และอุบลวรรณา ภวกานันท์, “ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ขาดแคลนพนักงานขับรถที่เกิดขึ้นในระดับอุตสาหกรรมและระดับธุรกิจ ”. สนับสนุนทุนวิจัยโดยหลักสูตรการ
จัดการด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
- อุบลวรรณา ภวกานันท์, “การทดลองฝึกอบรมโปรแกรมปัจจัยทางจิตวิทยาของความสาเร็จในการ
ประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมการท่องเที่ยวและที่พัก”. สนับสนุนโดยทุนงบประมาณแผ่นดิน
โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘.
- อุบลวรรณา ภวกานันท์, “ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้นาที่มีป ระสิทธิภาพกับความผูกพันของ
พนักงานระดับหัวหน้างานรุ่นเจเนอเรชั่นวายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี”. สนับสนุนโดย
ทุนสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙.
๕.๒ บทความทางวิชาการ
- อุบลวรรณา ภวกานันท์. “ลักษณะผู้นาองค์การในประเทศไทยช่ วง พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๕๔ : ศึกษา
แบบอภิวิเคราะห์”. วารสาร HRIntelligence สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ปีที่ ๗ /
๒๕๕๕, ฉบับที่ ๑, (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๕) : ๖-๒๐.
- อุบลวรรณา ภวกานันท์. "ปัจจัยทางจิตวิทยาของความสาเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบ
วิสาหกิจขนาดย่อมการท่องเที่ยวและที่พัก : ความรู้ - รายงานระยะที่ ๓ เรื่อง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กล
ยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น การ บุ ค ลิ ก การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ และภู มิ ค วามรู้ ค วามช านาญ ”. วารสาร
HRIntelligence สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ปีที่ ๗/๒๕๕๕, ฉบับที่ ๒, (กรกฎาคม
– ธันวาคม ๒๕๕๕) : ๒๘-๔๐.
- อุบลวรรณา ภวกานันท์ และพรพรรณ ศิลปะวัฒนาพร. “การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ บุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบ บุคลิกภาพต่อต้านสังคม และการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ต้องขังในเรือนจากลางสุราษฎร์ธานี
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พ.ศ. ๒๕๕๕”. วารสาร HRIntelligence สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ปีที่ ๘ /
๒๕๕๖, ฉบับที่ ๒, (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๖) : ๑๔-๒๘.
- อุ บ ลวรรณา ภวกานั น ท์ . “ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การขาดแคลนพนั ก งานขั บ รถที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระดั บ
อุตสาหกรรมและระดับธุรกิจ ”. วารสารการจัดการ สานักวิชาการการจัดการ มหาวิทยาลั ยวลัยลักษณ์. ปีที่
๓/ ๒๕๕๗, ฉบับที่ ๒, (เมษายน – สิงหาคม ๒๕๕๗) : ๑๔-๒๘.
- อุบลวรรณา ภวกานันท์ กุลยา วงษ์รักษา และสุรพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ และ (๒๕๕๗). ปัจจัยที่มีผล
ต่ อ การขาดแคลนพนั ก งานคลั ง สิ น ค้ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระดั บ อุ ต สาหกรรมและระดั บ ธุ ร กิ จ . วารสาร
HRIntelligence สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ปีที่ ๙/๒๕๕๗, ฉบับที่ ๑, (มกราคม มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๓๒-๔๓.
๖. อาจารย์พิเศษและบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ
- อาจารย์พิเศษหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- อาจารย์พิเศษสถาบันฝึกอบรมนานาชาติ Gestalt,Italy
- ที่ปรึกษานายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม |๑๐๑

ประวัติอาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล
๒. ตาแหน่งทางวิชาการ
๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ

ปาริชาติ วลัยเสถียร
รองศาสตราจารย์
การพัฒนาชุมชน, การประเมินผลแบบมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา,
การเรียนรู้และการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
๔. สังกัด-สถานที่
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตารา)
๕.๑ งานวิจัย
- ปาริ ช าติ วลั ย เสถีย ร และคณะ., “การวิ จั ย ประเมิ น ผลโครงการรั ก ษ์ ป่ า สร้ า งคน ๘๔ ต าบล
วิถีพอเพียง”. บริษัทปตท. (มหาชน) จากัด, ๒๕๕๔.
- ปาริ ช าติ วลั ย เสถีย ร., “โครงการวิจัยเพื่อพั ฒ นาและแก้ ไขปัญหาความเหลื่ อมล้ าทางสั งคมใน
กรุ งเทพมหานคร”. ภาควิช าการพัฒ นาชุ มชน คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ ,
๒๕๕๕.
- ปาริชาติ วลัยเสถียร., “การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)”.
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๕๕.
- ปาริชาติ วลัยเสถียร., “การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพื่อ
การควบคุมยาสูบ (ศจย.)”. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๕๕.
๕.๒ บทความทางวิชาการ
- ปาริชาติ วลัยเสถียร. “Asset Building for Home Ownership : a case of Nong Kaem
Community, Thailand”. การประชุม เรื่อง Lifelong Asset Building - Innovations and Strategies
in Asia ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕. Peking University. Beijing, ๒๕๕๕.
- ปาริชาติ วลัยเสถียร. “การพัฒนาชุมชน : ทฤษฎีแห่งการปฏิบัติและขับเคลื่อนสั งคม”. บทความ
ปาฐกถา การสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา พัฒนาชุมชนและสังคมระดับชาติ ครั้ งที่ ๑๓. ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๕๕.
๕.๓ หนังสือ/ตารา
- จิตติ มงคลชัยอรัญญา และปาริชาติ วลัยเสถียร. คนอยู่ป่ายัง: พลังงานไฟฟ้าบ้านคลองเรื อ ป่า
ต้นน้าพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ควอลิตี้พริ้นท์, ๒๕๕๖.
- ปาริ ช าติ วลั ย เสถี ย ร และคณะ. กระบวนการและเทคนิ ค การท างานของนั ก พั ฒ นา .
กรุงเทพมหานคร : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๖.
๖. การให้คาปรึกษาและบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ
- กรมการพัฒนาชุมชน
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
- สานักงานพัฒนาชุมชน กทม.
- คณะทางานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๑. ชื่อ/ฉายา/นามสกุล
ดร.เดชา กัปโก
๒. ตาแหน่งทางบริหาร/วิชาการ ๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ
สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, พระพุทธศาสนาบูรณาการกับสังคม
๔. สังกัด-สถานที่
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๕. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตารา)
๕.๑ งานวิจัย
- เดชา กัปโก., “การศึกษาวิเคราะห์มัชฌิมาปฏิปทาที่ปรากฏในสัจจสังยุต”. กรุงเทพมหานคร :
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
๕.๒ บทความทางวิชาการ
๑) Dr. Decha Kuppako. “The Power of Love for Society’s Peace and Happiness.” การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MCU Congress I) ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,BE 2557..
๒) Dr. Decha Kuppako. “The Buddhist Cultures in Thai Society: Happy and
Harmonious Society.” สั งคมศาสตร์ปริทัศน์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, BE 2557.
๔) Dr. Decha Kuppako. “BUDDHISM IN THAI LIFE : THAI MODEL FOR ASEAN.” รอ
ตีพิมพ์ วารสารมหาจุฬาวิชาการ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, BE
2557.
๕.๓ หนังสือ/ตารา
- เดชา กั ป โก. ความคิ ด ทางสั งคมกั บหลัก พระพุ ทธศาสนา. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
- เดชา กัปโก. การพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
๖. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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