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พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. 
พระเทพปวรเมธ,ี รศ.ดร.  พระเทพเวที, รศ.ดร.  พระสุวรรณเมธาภรณ,์ ผศ. 

พระเมธีธรรมาจารย,์ รศ.ดร.  พระครูโสภณพุทธิศาสตร,์ ผศ.ดร.  พระโสภณวชิราภรณ ์ พระมหาสมบูรณ ์วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. 
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รศ.ดร. อภินันท์ จันตะน ี รศ.ดร.สมาน งามสนิท รศ.ดร.สุรินทร ์นิยมางกูร   
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  รศ.ประณต นันทิยะกุล 

 
บรรณาธิการ : รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม 

 
กองบรรณาธิการ 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  พระสุธีวีรบณัฑิต, ดร.  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.  พระมหาสุนนัท์ สุนนฺโท, ดร.  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช  ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต  ผศ.ดร.เกียรติศกัดิ์ สุขเหลือง  

ผศ.ดร.เติมศักดิ ์ทองอินทร์  ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต  ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข ์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นม ี  
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย ์ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ ์ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว   

อาจารย ์ดร.กาญจนา ด าจุต ิพระสมนึก ธีรปญฺโ  พระนุชิต นาคเสโน   
นายสุภัทรชัย สีสะใบ นายพลวัฒน์ สีทา นางสาวกาญจนา บุญเรือง 
นายกรกต ชาบัณฑิต นางสาวพัชรี หาลาง นางสาวสมุาล ีบุญเรือง 

 
ศิลปกรรม : | อาจารย์ ดร.สรุิยา รักษาเมือง 

 
พิมพ์ที่ 

มหาจุฬาบรรณาคาร 
๗๙ หมู่ ๑ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
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ค ำชี้แจง 
 

 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ทุกรูป ควรส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนดระยะเวลาที่ทางโครงการเปิดสอนหลักสูตรฯ ก าหนดไว้คือภายใน ๓ ปีการศึกษาหรือหากเกิน
ระยะเวลานี้ ต้องไม่เกิน ๕ ปีการศึกษาจึงจะชื่อว่าการบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งกลยุทธ์ในการบริหารงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ได้ใช้กลยุทธ์การบริหารและการ
จัดการโดยก าหนดเป็น ๒ ขั้นใหญ่ๆ  ดังนี้   

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด ๙ แนวทางที่จะให้นิสิตที่ลงทะเบียนแล้วเข้า
ศึกษาหลักสูตรนี้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  ๑. เข้าชั้นเรียนเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้  ทางการจัดการเชิงพุทธ ให้เต็มที่ให้สมภูมิระดับดุษฎี
บัณฑิต 
  ๒. สอบวัดคุณสมบัติ (Qualify Examination) ทางการจัดการเชิงพุทธ 
  ๓. เรียนภาษาอังกฤษและสอบให้ผ่านตามที่สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยจัดสอบ 
  ๔. การเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาท่ี ๒ คือ ภาษาบาลี หรือภาษาอ่ืน โดยสอบให้ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรจัดให้มีขึ้น 
  ๕. การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีหน่วยงาน
ต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีข้ึน รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง 
   ๖. เขียนบทความทางวิชาการ ทางการจัดการเชิงพุทธ ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่องลงตีพิมพ์ใน
วารสาร หรือการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสูตรรับรอง 

๗. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยทยอยเข้าปฏิบัติเป็นครั้งคราวตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนดหรือคณะสังคมศาสตร์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละครั้ง และหรือปฏิบัติครั้ง
เดียวตลอด ๔๕ วัน 

๘. ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
๙. เข้าร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) 

 ขั้นตอนที่ ๒ คือ การด าเนินการท าดุษฎีนิพนธ์ ได้ก ากลยุทธ์ไว้เพ่ือให้นิสิตเตรียมท าดุษฎีนิพนธ์
ควบคู่กันไปกับการเข้าชั้นเรียน และท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ คือ การให้นิสิตทุกรูปต้องเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ในทุกสัปดาห์หลังจากที่โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว โดยได้ท าตารางการเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งการรับค าปรึกษาแต่ละครั้งให้นิสิตบันทึกย่อเรื่องที่ได้รับค าปรึกษาไว้ 
และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามก ากับในการเข้าพบแต่ละครั้ง โดยผู้อ านวยการหลักสูตรจะท าการตรวจสอบ
เรื่องนี้ในทุกภาคการศึกษา ซึ่งม ี๕ แนวทางดังต่อไปนี้ 
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  ๑. สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ (๓ บท) 
  ๒. ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดยอักขราวิสุทธิ์ 
  ๓. เขียนบทความวิจัยและตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
  ๔. สอบดุษฎีพิจารณ์ (Ph.D. Hearing) 

๕. สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
 หวังว่า กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้นิสิตได้ส าเร็จการศึกษาเช่นนี้ คงได้รับความร่วมมือจากนิสิตทุกรูป
ในการด าเนินการตามมาตรการท่ีก าหนดไว้นี้ และเป็นที่คาดหวังได้แน่นอนว่า นิสิตผู้ตั้งใจศึกษาหลักสูตรนี้
จะต้องส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาอย่างไม่ต้องสงสัยเลย อีกทั้งคู่มือนิสิตเล่มนี้ คงจะ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการบันทึกงานหรือกิจกรรมทางวิชาการตลอดระยะเวลาที่นิสิตศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย 
 
 จึงขอขอบคุณในการร่วมมือทางวิชาการ ณ โอกาสนี้ 
 
 

 
 (รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
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สารบัญ 
 

ค าชี้แจง 
สารบัญ 

(๓) 
(๕) 

            ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การอนุมัติหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  
คณะสังคมศาสตร์ (๗) 
            ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การอนุมัติเปิดสอน
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ (๑๑) 
            สกอ. พิจารณารับทราบหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) (๑๕) 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับหลักสูตร ๑ 
 รายละเอียดหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๓ 
ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการศึกษา ๑๓ 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๑๕ 
ส่วนที่ ๓ ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ๒๑ 
 ระเบียบปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียนในช้ันเรียนของนิสิต ๒๓ 
 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ๒๕ 
 การเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๒๘ 
 การเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) ๓๐ 
 ขอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ๓๓ 
 การขอตรวจเครื่องมือการวิจัย (IOC) ๓๘ 
 การเขียนบทความทางวิชาการ ๔๐ 
 การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๔๔ 
 การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ๔๘ 
 การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ๕๑ 
 ขอหนังสือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักและขอหนังสือแจกแบบสอบถาม ๖๓ 
 ขอหนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญสนทนากลุ่มเฉพาะ ๖๕ 
 การสอบดุษฎพีิจารณ ์ ๖๗ 
 การสอบป้องกันดุษฎนีิพนธ์ (ปริญญาเอก) ๗๓ 
 การขอส าเร็จการศึกษา ๗๘ 
บันทึกช่วยจ า ๘๐ 
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  อนุมัติหลักสูตร 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง การอนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร ์
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อนุมัติเปิดสอนหลักสูตร 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง การอนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
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สกอ. พิจารณารับทราบ 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร ์
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 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวหลักสูตร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
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สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 3

  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           ภาควิชารฐัศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือหลักสูตร 
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย       :    หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ   :    Doctor of Philosophy Program in Buddhist Management 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ชื่อเต็มภาษาไทย  :    พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)  
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         :    Doctor of Philosophy (Buddhist Management) 
     ชื่อย่อภาษาไทย  :    พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ)  
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  :    Ph.D. (Buddhist Management) 
๓. วิชาเอก 
    - 
๔. จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 
     ๔.๑ หลักสูตรแบบ ๑.๑        จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
     ๔.๒ หลักสูตรแบบ ๒.๑        จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
     ๕.๑ รูปแบบ 
           หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
     ๕.๒ ภาษาที่ใช้ 
           ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
      ๕.๓ การรับเข้าศึกษา 
          รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ ที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
     ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
          เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
      ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๖. สถานภาพของหลักสูตร  
     - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เปิดการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
     - สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙  
     - สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
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คู่มือนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต4

๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     คาดวาหลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ในปการศึกษา ๒๕๖๑ 
๘. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
     - เปนอาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
     - เปนผูเชี่ยวชาญในดานการบริหารกิจการคณะสงฆ 
     - เปนนักพัฒนางานดานการบริหารกิจการคณะสงฆ 
     - เปนพระสงฆผูเชี่ยวชาญดานการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 
     - เปนพระสงฆผูเชี่ยวชาญในดานการวางแผนและการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาคณะสงฆ 
     - เปนนักวิจัยทางดานกิจการคณะสงฆ 
     - เปนนักวิชาการทางดานการจัดการและดานพระพุทธศาสนา 
 
 

๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
ปท่ี

สําเร็จ 

 พระมหากําพล คุณงฺกโร/ 
มาลัย 
ID XXXXXXXXXXXX

พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๒ 

อาจารย พระมหาสุนันท สุนนฺโท/ 
รุจิเวทย 
ID XXXXXXXXXXXX          พ

พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
ธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๒ 

 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ/
แซหลี 
ID XXXXXXXXXXXX         พ

พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
ธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๓ 

 
 
 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
         หองบรรยาย  ใชอาคารเรียนรวมซ่ึงเปนที่ทําการของคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวยสํานักงานภาควิชา
รัฐศาสตร หองทํางานของอาจารย  สํานักงานคณบดี   หองทํางานผูบริหาร  หองสมุด  หองอานหนังสือ 
หองประชุม และหองบรรยาย 
 
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
         ประเทศไทยกําลังใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
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สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 5

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้ชาวไทยทั้งประเทศ หลั กการที่ส าคัญของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ รู้จักประมาณ มีความพอดี และมีเหตุผล โดยอาศัยหลักการดังกล่าว ท าให้องค์กรทางสังคมทั้ง
ภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสนใจ และขยายผลไปยังทุกภาคส่วนของสังคมไทย รวมไปถึงระบบ
เศรษฐกิจในระดับหมู่บ้าน ซึ่งในระดับหมู่บ้านชาวบ้านมีความพร้อมที่จะด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง แต่ยังขาดผู้น าที่ส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาต่อแนวคิดดังกล่าวอย่าง
แท้จริง การพัฒนาผู้น าทางจิตวิญญาณ คือ พระสงฆ์ให้เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจ
ถึงแก่นแท้ของการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการบริหารผสมผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความ
จ าเป็น เ พ่ือมาท าหน้าที่ ในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตั้ งแต่ระดับชุมชน สังคม จนถึง
ระดับประเทศต่อไป 
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
          สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่ปรากฏอย่างเด่นชัดก็คือประเทศมีความก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจ โดยมีตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ คือ GDP ที่เติบโตตามล าดับ แต่ในขณะเดียวกัน กลับพบว่าปัญหาต่างๆ ใน
สังคมท่ีก่อตัวขึ้นและมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติมีมากมาย เช่น ปัญหาความรุนแรงในประเทศ 
ปัญหาการทจุริตคอรัปชั่น  ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
ที่เกิดจากการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม  ปัญหาการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และน ามาสู่การที่องค์กร
ก ากับดูแลด้านคุณภาพจ าเป็นต้องเสนอแนวคิดที่ใช้ส าหรับก ากับให้องค์กรต่างๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์จึงจะรับรองหน่วยงาน เช่นการให้การรับรองคุณภาพ หรือการประกันคุณภาพ เป็นปัญหาต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้นล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ท าให้มีความต้องการนักบริหารที่มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ความรู้ทาง
ทฤษฎี การศึกษาวิจัย และองค์ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติจริง และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑ 
          ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
          ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการผลิตบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้
จริงและปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ประกอบกับปัจจุบันทางภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มีความพร้อมทั้งทางด้านคณาจารย์  ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางภาควิชารัฐศาสตร์ จึงมีความประสงค์จะเปิดการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพ่ือเป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ในศาสตร์
ทางด้านการบริหารที่ผสมผสานแนวคิดทางด้านพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
ด้านดังกล่าวในเชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศต่อไป 
          ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

นอกจากน้ันด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยเฉพาะในศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์  ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงจ าเป็นจะต้องมีหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่เข้าถึงแก่นแท้ของศาสตร์ เพื่อท าหน้าที่ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ถอดองค์ความรู้ทาง
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พุทธศาสนาผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านการบริหาร นอกจากนั้นยังต้องประกอบด้วยความสามารถที่ส าคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนอันได้แก่ ทักษะการสื่อสาร  การท างานเป็นหมู่คณะ  การแก้ปัญหา  การรับความเสี่ยง  การ
ออกแบบและความสร้างสรรค์  ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การ
บริหารจัดการตนเอง  รวมไปถึงจริยธรรม  ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ทางภาควิชารัฐศาสตร์ จึงเล็งเห็น
ความส าคัญอย่างยิ่งในการเปิดการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในสถาบัน 
    ๑๓.๑ มีการเชิญอาจารย์จากคณะพุทธศาสตร์ หรือจากบัณฑิตวิทยาลัย มาเป็นผู้สอนหรือผู้ร่วมสอนใน
บางรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาพระไตรปิฎกหรือแก่นธรรมในพุทธศาสนา รวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์ 
ประกอบการเรียนการสอน ร่วมกันกับหลักสูตรเหล่านี้ด้วย 
    ๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร 
            ๑๓.๒.๑ แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์
ผู้สอน และนิสิต ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
ด าเนินการ 
            ๑๓.๒.๒ มอบหมายให้คณะกรรมการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    ๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
ทางด้านการจัดการท่ีบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความทันสมัยทาง
วิชาการของศาสตร์ทางด้านการจัดการ สอดคล้องกับพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือ
เป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูง อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
   ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑.๒.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์
เข้ากับวิชาการแห่งการจัดการ พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน  

๑.๒.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้น าความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการ และเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งด้านจิตภาวนา สุขสงบ
เยือกเย็น แจ่มใส ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตที่เพียบพร้อมที่เป็น
ต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้ 

๑.๒.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ 
วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ
พระพุทธศาสนาที่บูรณาการเข้ากับวิชาการทางด้านการจัดการ ตลอดจนพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มี
ความเจริญยั่งยืนตลอดไป 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑.จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรให้
มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล  

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของคณะสงฆ์
และองค์กรต่างๆ 

- ติดตามความเปลี่ ยนแปลงใน
ความต้องการของคณะสงฆ์ และ
องค์การต่างๆ  

- น าแนวคิด รวมทั้ ง เทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตร  
 

- ติดตามความพึงพอใจของผู้ ใช้
ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้างอย่าง
สม่ าเสมอ 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อความรู้และ
ความทันสมัยของหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
หรือนายจ้าง 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนและบริการวิชาการ 

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์
ใ ห ม่ ต้ อ ง เ ข้ า อบ ร ม เ กี่ ย ว กั บ
หลักสูตรการสอนรูปแบบต่างๆ 
และการวัดผลประเมินผล ทั้งนี้
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถใน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้อง
สามารถวัดและประเมินผลได้เป็น
อย่างดี 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก 

- ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ทั้งจาก
ภ าคทฤษฎี แ ล ะปฏิ บั ติ  แ ล ะ
งานวิจัยไปใช้จริงเพื่อท าประโยชน์
ให้แก่คณะสงฆ์และชุมชน 

- ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตร 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
ความบรรลุผลส าเร็จ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

 
 

๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์      (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
(Buddhist Philosophy of Sciences) 

         ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ที่เกี่ยวกับความรู้ การแสวงหาความรู้ 
การเข้าถึงความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ด้วยกระบวนการประยุกต์ใช้ปัญญาเพ่ือสันติสุขของมวลมนุษยชาติ
พุทธปรัชญาแห่งการปกครอง พุทธปรัชญาแห่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพุทธปรัชญาแห่งการบริหาร
ที่สามารถน ามาบูรณาการเพื่อการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
๘๐๔ ๑๐๒   เทคนิคการวิจัยช้ันสูงทางการจัดการ     (๓) ( ๓-๐-๖ ) 

(Advanced Research Methods for Management) 
        ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิจัยชั้นสูงทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการวิเคราะห์เชิงตรรกะ การฝึกหัดเทคนิคต่าง ๆ ส าหรับการวิจัยทางการ
จัดการ โดยเน้นให้ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเทคนิคการวิจัยชั้นสูงเชิงบูรณาการไปท าการวิจัยได้อย่างแท้จริง  รวมถึง
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ให้นิสิตแต่ละรูปหรือคนน าเสนอหัวข้อและโครงร่างที่
ตนเองจะท าดุษฎีนิพนธ์มาเสนอในชั้นเรียนเพ่ือให้อาจารย์และนิสิตได้ร่วมกันให้ความเห็นทางวิชาการอย่าง
กว้างขวาง 
 
๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย     (๓) ( ๓-๐-๖ ) 

(Seminar on Buddhist University and Thai Society) 
         สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่ประวัติการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัย พัฒนาการการจัดการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและ
พัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึง
ประสงค์ การจัดงานวิสาขบูชาโลก การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก และการด าเนินงาน
อ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต่อสังคมไทย รวมถึงแนวโน้มการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ท่ีจะพึงมีในอนาคต 
 
 
 

๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ       (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
(Seminar on Buddhist Management)  

              สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการที่สามารถน ามาใช้ในกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยการจัดการ
ความเสี่ยง วิธีการหรือเทคนิค การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ(TQM) การจัดการขีดความสามารถ การ
จัดการโดยใช้เทคนิคความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR) การจัดการโดยใช้การวัดผลงานเชิงดุลย
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ภาพ (Balanced Scorecard) การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)การจัดการโดยใช้เทคนิค
การเปรียบเทียบวัด (Benchmarking) พร้อมทั้งกรณีศึกษาองค์การที่ประสบความส าเร็จในการจัดการสมัยใหม่
ที่น าวิธีการหรือเทคนิคการจัดการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ 
 

๘๐๔ ๑๐๕ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ   ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
(Analysis to Advanced Quantitative and Qualitative Research for Management) 
ศึกษาวิเคราะห์การน าวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการก าหนดปัญหา หลักการออกแบบการ

วิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ (IOC, Try Out) สถิติที่เหมาะสมกับตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา (X, S.D.)  
ฝึกการปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติอนุมาน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Chi-Square การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) 
เทคนิคการวิเคราะห์พหุถดถอย (Multiple Regression) เทคนิคการวิเคราะห์พหุถดถอยแบบขั้นตอน 
(Stepwise Regression) เทคนิคการวิเคราะห์พหุถดถอยแบบเชิงชั้น (Hierarchical Regression)  
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ ANCOVA, Logistic Regression, และ Discriminate 
Analysis ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ได้แก่ การวิเคร าะห์แบบ
อุปนัย การจ าแนกชนิดข้อมูล และการเปรียบเทียบข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ได้แก่ วิธีการแบบการ
ตีความ วิธีการแบบมานุษยวิทยา และสังคมวิทยา และวิธีการแบบการมีส่วนร่วมทางสังคม รวมถึงการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าทั้งด้านข้อมูล ด้านผู้วิจัย ด้านทฤษฎี และด้ านวิธีการรวบรวมข้อมูล เพ่ือการ
บริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

 

๘๐๔ ๑๐๖ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน   ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
(Buddhist Affairs Management in ASEAN) 
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาของประเทศที่

นับถือพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน อันประกอบด้วย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม มาเลเซีย และ
สิงคโปร์ โดยเน้นการค้นคว้าการบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นส าคัญ รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ ขบวนการของชาว
พุทธในกลุ่มประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบูรไน ทั้งนี้ อาจก าหนดให้นิสิตเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนหรือไปศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงประจักษ์ 

 
 

๘๐๔ ๑๐๗ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการจัดการ     ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
(Buddhadhamma Integration for Management)  
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือน าหลักพุทธธรรม หรือ

วิธีการทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์หรือบูรณาการกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาหรือองค์การที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา หรือองค์การทั่วไป 
 

๘๐๔ ๑๐๘ การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ    ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
(Comparative on Buddhist Affairs Administration)  
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามแนวศาสนาเปรียบเทียบโดยเป็นการเปรียบการบริหารกิจการ

พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวามและมหายาน ซึ่งเน้นการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ประกอบด้วยการ
ปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ 
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ทั้งนี้ เป็นการศึกษาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาของทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานจากทั่วโลก โดยแบ่ง
ออกเป็นภูมิภาคต่างๆ 
 
๘๐๔ ๑๐๙ การปฏิรูปการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา     (๓) ( ๓-๐-๖ ) 

(Buddhism Affairs Administration Reformation) 
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและโอกาสตามหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์แนวพุทธวิถี  

เกี่ยวกับการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง ๖ ด้าน อันได้แก่ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และน าเสนอ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน โดยน าแนวทางท่ีมหาเถร
สมาคมหรือเจ้าคณะผู้ปกครองก าหนด หรือน าผลการศึกษาวิจัยที่มีผู้ศึกษาวิจัยแล้วมาเป็นแนวทางสู่การปฏิรูป
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทั้งนี้อาจก าหนดให้แบ่งนิสิตเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มเขียนบทความทางวิชาการ
เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง 
 
๘๐๔ ๑๑๐ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์     ๓ ( ๓-๐-๖ )  

    (Strategic Planning and Management) 

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์การ เพ่ือการวางแผนระยะยาวระดับชั้นของกลยุทธ์ 
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์อันประกอบด้วย ภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายในองค์การ (SWOT) การก าหนด แผนกลยุทธ์และการน าแผนกลยุทธ์ไป
ปฏิบัติด้วยการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การประเมินผล และการควบคุมเชิงกลยุทธ์ในการจัดการกิจการต่าง ๆ 
บทบาทของผู้น าองค์การในการเพิ่ม ประสิทธิภาพองค์การตามกลยุทธ์ที่วางไว้ 

 
 

 
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน        (๓) ( ๓-๐-๖ ) 

(Insight Meditation)  
         ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามระยะเวลาและสถานที่ที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาของยุคต้นใน
พระไตรปิฎกและการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติ
กรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย 
 
๘๐๔ ๑๑๑ ดุษฎีนิพนธ์       จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 

(Dissertation)  
            ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านทางการจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทาง
พระพุทธศาสนาโดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ท้ัง ๖ ด้าน อันประกอบด้วยการปกครอง การศา
สนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ หรือการน าหลักพระพุทธ
ธรรมไปบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการองค์การทางพระพุทธศาสนา หรือองค์การอ่ืน ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพระ
ศาสนา โดยโครงการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่ตนสนใจ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และมีเนื้อหาดังกล่าว การท าวิจัยในลักษณะ
เชิงปฏิบัติการ (Operational Research) เพ่ือน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ส าหรับการ
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บริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ภายใต้การดูแล แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ 
 
๘๐๔ ๒๐๑ ดุษฎีนิพนธ์       จ านวน ๓๖ หน่วยกิต 

(Dissertation)  
            ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านทางการจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
กิจการทางพระพุทธศาสนาโดยเน้นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน อันประกอบด้วย
การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ 
หรือการน าหลักพระพุทธธรรมไปบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการองค์การทางพระพุทธศาสนา หรือองค์การ
อ่ืน ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพระศาสนาและน าความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ภายใต้การดูแล แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ 
 
๖๑๔ ๑๐๑  พื้นฐานทางการจัดการ                                          (๓) ( ๓-๐-๖ ) 

(Introduction to Management) 
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการจัดการ พัฒนาการของการจัดการ 

กระบวนการทางการจัดการ การจัดการภาครัฐ การจัดการภาคเอกชน เครื่องมือทางการจัดการ การจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการเชิง
พุทธ ตลอดถึงแนวโน้มทางการจัดการในอนาคต 
๖๑๔ ๑๐๓  ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ                        (๓) ( ๓-๐-๖ )  
                (Buddhist Organizational Theory and Management) 

ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดการ ปัจจัยพ้ืนฐาน และปัจจัยขั้นสูงใน
การจัดรูปองค์การ การวางแผนจัดการองค์การ การกระจายอ านาจ ขนาดองค์การ ยุทธศาสตร์องค์การอ านาจและภาวะ
ผู้น า สภาวะแวดล้อมขององค์การ เทคโนโลยีและวิทยาการต่อการจัดโครงสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การทางพระพุทธศาสนา หลักการจัดกลุ่มคนในองค์การตามแนวพระพุทธศาสนา หลัการจัดการ
โครงสร้างองค์การประเภทต่างๆ การศึกษาเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการและวัฒนธรรมองคืการทางพระพุทธศาสนา 
การจัดโครงสร้างองค์การและบังคับบัญชาองค์กรสงฆ์ไทย และการจัดการความขัดแย้งในองค์การ 

 
๖๑๔ ๑๐๖   ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ                                  (๓) ( ๓-๐-๖ )  
                (Research Methodology in Management) 
                  ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการองค์การทางพระพุทธศาสนา ขั้นตอนการวิจัยอันประกอบด้วย 
การก าหนดปัญหาและประเด็นในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดกรอบแนวคิด และสมมติฐาน 
การก าหนดประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห์
ทางสถิติ การแปลผลและการอภิปรายผล การจัดการและการรายงานผลการวิจัยเพ่ือน าการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ในกกิจการพระพุทธศาสนา หรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
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ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙)  คณะสังคมศาสตร ์
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สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 15

แผนการจัดการศึกษา 
      หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ ๑.๑ 

   ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

 
    
 
 
 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๘๐๔ ๑๐๒  เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการ
จัดการ 
๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับ
สังคมไทย 
๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 

 
(๓) 
(๓) 
(๓) 
(๓) 
 
 

 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
๖ 

 รวมนับหน่วยกิต -    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒)    
 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๒ วิชาบังคับ 
๘๐๔ ๑๐๕ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ 
๘๐๔ ๑๐๖ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
๘๐๔ ๑๐๙ การปฏิรูปการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา 
วิชาเอก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๑๑๑ ดุษฎีนิพนธ ์

 
 

(๓) 
 

(๓) 
 

(๓) 
 
- 
 

๖ 

 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 
 
 

๐ 

 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 
 
 

๑๘ 

 
 

๖ 
 

๖ 
 

๖ 
 
 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๙)    
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คู่มือนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต16

 
ภาคการศึกษาที่ ๓ 

 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓ วิชาบังคับ 
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๑๑๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
(๓) 
 
- 
 
- 
 

๑๒ 

 
๓ 
 
 
 
 
 

๐ 

 
๐ 
 
 
 
 
 

๓๖ 

 
๖ 
 
 
 
 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    
 

ภาคการศึกษาที่ ๔ 
 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๔ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๑๑๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    
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สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 17

ภาคการศึกษาที่ ๕ 
 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๕ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๑๑๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
ภาคการศึกษาที่ ๖ 

 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๖ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๑๑๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    
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คู่มือนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต18

แผนการจัดการศึกษา 
      หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ ๒.๑ 

   ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

 
 

 

 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๑ วิชาบังคับ 
๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๘๐๔ ๑๐๒  เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ 
๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 
๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 
วิชาเอก 
- 
วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ 
 

 
๓ 
๓ 
(๓) 
(๓) 
 
 
 

(๓) 

 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
 
 
 

๓ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
 
 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
๖ 
 
 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๙)    

 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 
หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๒ วิชาบังคับ 

๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 
วิชาเอก 
๘๐๔ ๑๐๕ การวิเคราะห์ เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ 
๘๐๔ ๑๐๖ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 
วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
๖๑๔ ๑๐๓ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ 

 
(๓) 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

(๓) 

 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

๓ 

 
๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๐ 

 
๖ 
 

๖ 
 

๖ 
 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)    
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สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 19

ภาคการศึกษาที่ ๓ 
 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
๓ วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ 
รายวิชา 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ 
รายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
๖๑๔ ๑๐๖  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๒๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
 
 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

(๓) 
 

๖ 

 
 
 
 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

๓ 
 

๐ 

 
 
 
 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

๑๘ 

 
 
 
 
 

๖ 
 

๖ 
 
 

๖ 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    
 
 ภาคการศึกษาที่ ๔  
 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 
หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๔ วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๒๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    
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คู่มือนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต20

ภาคการศึกษาที่ ๕ 
 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 
หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๕ วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๒๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
ภาคการศึกษาที่ ๖ 

 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๖ วิชาบังคับ 
- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๔ ๒๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

๖ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    
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ส่วนที่ ๓ ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
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สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 23

 
 
 
 

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

เร่ือง ระเบียบปฏิบัติส าหรับการเข้าเรียนในชั้นเรียนของนิสิต 
 

 
 เพ่ือให้การเข้าเรียนของนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับความเป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อันเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่อง 
การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติส าหรับการ
เข้าเรียนในชั้นเรียนของนิสิต ดังต่อไปนี้ 
 
๑. การท าความเคารพอาจารย์ผู้สอน 
 ๑.๑ กรณีที่อาจารย์ผู้สอนหรือผู้บรรยายเป็นพระภิกษุ ให้นิสิตทุกรูปหรือคนลุกขึ้นยืนประนมมือแล้ว
พร้อมกันกล่าวค าว่า “นมัสการพระอาจารย์ครับ-ค่ะ” 
 ๑.๒ นิสิตฝ่ายบรรพชิต นั่งโดยอาการส ารวม เมื่ออาจารย์กล่าวค าว่า “นมัสการพระคุณเจ้าทุกรูป” 
แล้ว นิสิตฝ่ายบรรพชิตพร้อมกันกล่าวค าว่า “เจริญพร” 
 ๑.๓ นิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ เมื่อนิสิตฝ่ายบรรพชิตกล่าวค าว่า “เจริญพร” แล้ว ให้ประธานนิสิต หรือผู้แทน 
หรือผู้อาวุโสในชั้นเรียน กล่าวค าว่า “นิสิตทุกคนเคารพอาจารย์” นิสิตทุกคนจึงยืนขึ้นแล้วกล่าวพร้อมกันว่า 
“สวัสดีครับ-ค่ะ อาจารย์” แล้วเมื่อเสร็จสิ้นการบรรยาย ให้นิสิตลุกข้ึนยืนแล้วกล่าวพร้อมกันว่า “ขอบคุณครับ-
ค่ะ อาจารย์” 

๒. การเดินเข้า-ออกในระหว่างฟังบรรยาย 
 ๒.๑ ในระหว่างที่อาจารย์ก าลังบรรยายหรือสอนอยู่ นิสิตไม่ควรเดินเข้า-ออก อันเป็นการรบกวนสมาธิ
ของผู้ฟังบรรยาย และเป็นการไม่เคารพการศึกษา 
 ๒.๒ นิสิตที่จะออกไปท าธุระที่จ าเป็นนอกห้องเรียน ให้ขออนุญาตกับอาจารย์ผู้ที่ก าลังสอนอยู่ 
 ๒.๓ นิสิตอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องเรียนในกรณีที่อาจารย์เข้าบรรยายหรือเข้าสอนเกิน ๓๐ 
นาทีแล้ว 

๓. การลงลายมือชื่อผู้เข้าเรียน 
 ๓.๑ ให้นิสิตลงลายมือชื่อ (เซ็นชื่อ) ทุกครั้งที่เข้าเรียนในแต่ละรายวิชาของแต่ละวัน 
 ๓.๒ ห้ามนิสิตลงลายมือชื่อแทนกัน หากผู้ใดละเมิดอาจถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าสอบในรายวิชานั้น 

๔. การนั่งในห้องเรียน 
 ๔.๑ นิสิตฝ่ายบรรพชิต ให้นั่งที่แถวเก้าอ้ีด้านใน โดยเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลัง 
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 ๔.๒ นิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ ให้นั่งที่แถวด้านนอก โดยเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังเช่นกัน 
 ๔.๓ นิสิตฝ่ายบรรพชิต ไม่ควรนั่งด้านหลังของนิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ เว้นแต่มาเข้าชั้นเรียนในภายหลังที่
นิสิตทุกรูปหรือคนนั่งเรียบร้อยแล้ว 

๕. การรับโทรศัพท์มือถือ 
 ๕.๑ ให้ปิดโทรศัพท์มือถือ หรือในกรณีที่เปิดโทรศัพท์ไว้ ให้ใช้ระบบที่ไม่มีเสียงดัง 
 ๕.๒ รับโทรศัพท์ในกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ให้ออกไปรับด้านนอกห้องเรียน โดยไม่ส่งเสียงดังรบกวน
การเรียนการสอน 

๖. การแต่งกายของนิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ 
 ๖.๑ แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย โดยไม่สวมกางเกงยีนส์และเสื้อยืดคอกลมเข้าเรียน มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าชั้นเรียน 
 ๖.๒ กรณีท่ีสวมเสื้อยืด ให้สวมเสื้อยืดท่ีมีตรา มจร เป็นสัญลักษณ์เท่านั้น 

 
 
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

  ประกาศ ณ วันที่   ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
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ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

เร่ือง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 _____________  

 เพ่ือให้การบริหารจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับ
เรื่องการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
วัตถุประสงค์ และนโยบายของหลักสูตร 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ดังนี้  

๑. นิสิตที่จะยื่นในสมัครขอเข้าสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ต้องเรียนจบ
ภาคทฤษฎีหรือคอร์สเวิร์คก่อน และต้องมีผลการสอบผ่านทุกรายวิชา 

๒. นิสิตรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมทั้งช าระค่าลงทะเบียนต่อหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๓. ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมวดวิชาละ ๑,๐๐๐ บาท 

(หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยในการนับการลงทะเบียนสอบแต่ละหมวดวิชาให้นับเป็นจ านวนครั้ง 
๔. นิสิตเข้ารับฟังการชี้แจงและแนวแนวการสอบจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๕. นิสิตเข้าสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ตามวัน เวลาและสถานที่ที่

หลักสูตรก าหนด 
๖. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประกอบด้วยหมวดวิชาที่สอบดังนี้ 
 ๖.๑ หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎี 
 ๖.๒ หมวดวิชาว่าด้วยวิจัย 
 ๖.๓ หมวดวิชาว่าด้วยประยุกต์ 
๗. นิสิตที่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้วมีสิทธิ์ที่จะเสนอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์

ต่อไป 
๘. ในกรณีที่นิสิตสอบไม่ผ่านให้ลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ใน

รอบถัดไป ทั้งนี้นิสิตสามารถน าผลการสอบผ่านวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมวดใด
หมวดหนึ่งมาใช้ได้ โดยให้ลงทะเบียนสอบในหมวดที่สอบไม่ผ่าน  

๙. การน าผลการสอบผ่านวัดคุณสมบัติมาใช้นั้นให้มีผลไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
  
ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   เดือน    มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๖๑  
                                           

 
(รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
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ขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

เอกสาร/แบบฟอร์ม/ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 

๑.ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบ
วัดคุณสมบัติ 
๒. รำยงำนกำรประชุม 
๓. ชี้แจงรำยละเอยีดข้อสอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติ 

๑. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๒. ฝ่ำยเลขำนกุำรหลักสูตร/
นักวิชำกำรศึกษำ 
๓. คณะกรรมกำรสอบวัด
คุณสมบัติ 
สอบ 

 

เตรียมตัวก่อนสอบ 

 

การลงทะเบียนสอบ 

 

ด าเนินการสอบ 

 

ประกาศผลการสอบ 

๑.ประกำศหลักสูตรเกี่ยวกบักำร
สอบวัดคุณสมบัติ 
๒.จัดชี้แจงกำรสอบวัดคุณสมบัติ 

 

๑. ประกำศหลักสูตรเกี่ยวกับ     
    ลงทะเบียนสอบ 
๒. เอกสำรกำรลงทะเบียน 
๓. หมวดรำยวิชำที่สอบ 
๔. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
 

๑. คณะกรรมกำรออก    
    ข้อสอบ 
๒. ข้อสอบแยกตำมหมวดวิชำ 
๓. กระดำษค ำตอบ 
๔. บัญชีรำยชือ่ผู้เข้ำสอบ 
๕. บัญชีเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ 
๖. เอกสำรกำรเงิน 
 

๑. คณะกรรมกำรตรวจขอ้สอบ 
๒. มตคิณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ 
๓. ใบกรอกคะแนน 
๔. ประกำศผลกำรสอบภำยใน๓๐ 
วันหลังจำกด ำเนินกำรสอบ 
 

๑. ผอ.หลักสูตร 
๒. ฝ่ำยเลขำนกุำรหลักสูตร/
นักวิชำกำรศึกษำ 
๓. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร     
สอบวัดคุณสมบัติ 
สอบ 
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บันทึกการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination: QE) 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นท่ี............ 
 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล....................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต...........................................  
 

ครั้งที่ ๑ สอบผ่านเม่ือ ปีการศึกษา........................................................ภาคการศึกษาท่ี................................ ... 
 ตามประกาศ เม่ือวันที่........................................................................................................ .................. 
  สอบผ่านครบ ๓ หมวดวิชา 
  สอบผ่านเฉพาะหมวดวิชา คือ..................................................................................................... ..... 
 .............................................................................................................................................................  
ครั้งที่ ๒ สอบผ่านเม่ือ ปีการศึกษา........................................................ภาคการศึกษาท่ี................................ ... 
 ตามประกาศ เมื่อวันที่..........................................................................................................................  
  สอบผ่านครบ ๓ หมวดวิชา 
  สอบผ่านเฉพาะหมวดวิชา คือ.............................................................................................. ............ 
 ............................................................................................................................. ................................ 
ครั้งที่ ๓ สอบผ่านเม่ือ ปีการศึกษา........................................................ภาคการศึกษาท่ี...................................  
 ตามประกาศ เม่ือวันที่........................................................................................................ .................. 
  สอบผ่านครบ ๓ หมวดวิชา 
  สอบผ่านเฉพาะหมวดวิชา คือ..........................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................................ 
ครั้งที่ ๔ สอบผ่านเม่ือ ปีการศึกษา........................................................ภาคการศึกษาท่ี................................ ... 
 ตามประกาศ เม่ือวันที่....................................................................................... ................................... 
  สอบผ่านครบ ๓ หมวดวิชา 
  สอบผ่านเฉพาะหมวดวิชา คือ..................................................................................................... ..... 
 ............................................................................................................................. ................................ 
ครั้งที่ ๕ สอบผ่านเม่ือ ปีการศึกษา........................................................ภาคการศึกษาท่ี................................... 
 ตามประกาศ เม่ือวันที่........................................................................................................ .................. 
  สอบผ่านครบ ๓ หมวดวิชา 
  สอบผ่านเฉพาะหมวดวิชา คือ..................................................................................................... ..... 
 ........................................................................................................................... .................................. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                ลงชื่อ...................................................................ผู้บันทึก 
                                     (                                                   ) 
                                      .................../........................./.................... 
   รับทราบ 

                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                             (                                                   ) 
               ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ  
                                              .................../........................./.................... 
 

รับรองตามนี้ 

ลงชื่อ................................................................... 
(                                                   ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
.................../........................./.................... 
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ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

เร่ือง การเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 _____________  

 เพ่ือให้การบริหารจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับ
เรื่องการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และ
นโยบายของหลักสูตร 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ดังนี้  

๑. นิสิตต้องติดต่อสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยตนเอง  
เพ่ือสมัครเรียนภาษาต่างประเทศและเข้ารับฟังการชี้แจงจากสถาบันภาษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศตามระเบียบของสถาบัน 

๒. นิสิตต้องผ่านการประเมินผลในการศึกษาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน ๒ 
รายวิชาคือ MCU 005 และ MCU 006 

๓. ให้นิสิตน าประกาศผลสอบที่สถาบันภาษาประกาศแจ้งต่อหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทราบ 
๔. ในกรณีที่นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จากสถาบันภาษา

นิสิตต้องผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๔.๑ ผ่าน (TU-GET) ของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้คะแนน 

๖๐๐ คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๑,๐๐๐ คะแนน 
 ๔.๒ ผ่าน (CU-TEP) ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

และได้คะแนน ๗๐ ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๑๒๐ คะแนน 
 ๔.๓ ผ่าน (IELTS) ของบริติช เคานซิลประเทศไทย และได้คะแนน ๕.๐ คะแนนขึ้น

ไปจากเต็ม ๙.๐ คะแนน 
 ๔.๔ ผ่าน Paper-Based ๔๕๐ คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๗๐๐ คะแนน 
 ๔.๕ ผ่าน Computer-Based ๑๘๐ คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน 
  
ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 
                                          (รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
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ขั้นตอนการเรียนภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร/แบบฟอร์ม/ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 

๑. รับฟังการแนะแนวจากสถาบันภาษา 
หมายเหตุ : ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน ในกรณี
แสดงผลสอบผ่าน TU-GET , CU-
GET,IELTS ,Paper-Based,Computer-
Based TOEIC โดยมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ใน
วันที่ยื่นเอกสาร) 
๒. ตารางเรียน  
๓. คู่มือการเรียนภาษาอังกฤษ 

รับฟังค าชี้แนะข้ันตอน
การเรียนการสอน 

๑. สถาบันภาษา 
๒. หลักสูตร 
๓. ฝ่ายเลขานกุารหลักสูตร/ 
    นักวิชาการศึกษา 

สถาบันภาษาประกาศ
รายช่ือผู้ลงทะเบียน 

 

ลงทะเบียนเรียน 

 

ด าเนินการเรียนการสอน 

 

ประกาศผลสอบ 

๑. ประกาศการลงทะเบียนเรียน 
   - MCU 005 
   - MCU 006 
๒. เอกสารการลงทะเบียนเรียน 
๓. ใบเสร็จรับเงิน 

๑. อาจารย์ผู้บรรยาย 
๒. เอกสารประกอบการบรรยาย 
 
 

๑. ประกาศสถาบันภาษาเกีย่วกับผู้สอบ
ผ่าน 
๒. น าผลการสอบผา่นภาษาอังกฤษ
เสนอต่อ ผอ.หลักสูตร 

ไม่
ผ่าน 
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ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

เร่ือง การเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) 
 _____________  

 เพ่ือให้การบริหารจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับ
เรื่องการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และ
นโยบายของหลักสูตร 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ดังนี้  

๑. นิสิตยื่นใบสมัครเข้าอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) และช าระค่าธรรมเนียมการเข้า
อบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) แก่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๒. ค่าธรรมเนียมการเข้าอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) จ านวน ๑,๕๐๐ บาท (สามพัน
บาทถ้วน) ต่อหนึ่งภาคการศึกษา 

๓. นิสิตเข้ารับฟังการชี้แจงและแนะแนวการสอบจากทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๔. นิสิตเข้าอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) และสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาก าหนด 
๕. นิสิตที่มีผลการประเมินผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) ถือว่าผ่านการศึกษา

ภาษาต่างประเทศหนึ่งภาษา 
๖. นิสิตทีม่ีผลการประเมินการสอบไม่ผ่านให้ลงทะเบียนเข้าอบรมและสอบใหม่เมื่อหลักสูตร

หลักบัณฑิตศึกษาประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) ครั้งต่อไป 
 
ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 
(รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
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ขั้นตอนการเรียนภาษาบาลี  
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร/แบบฟอร์ม/ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 

- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรสอบ 
- รำยงำนกำรประชุม 
- ประกำศบัณฑิตวิทยำลัยเกี่ยว
กำรสอบวัดควำมรูภ้ำษำบำล ี
   

แต่งตั้งคณะกรรมการวัด
ความรู้ภาษาบาลี 

๑. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๒. ผอ.หลักสตูร 
๓. ฝ่ำยเลขำนุกำร
หลักสตูร/นักวิชำกำรศึกษำ 

ประกาศการสอบวัด
ความรู้ภาษาบาลี 

รับลงทะเบียนสอบ 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ 

แนะแนวหรือเตรียมตัว
ก่อนสอบ 

ด าเนินการสอบ 

ประกาศผลสอบ 

ประกำศหลักสตูรเกีย่วกำรสอบวัด
ควำมรู้ภำษำบำล ี

ประกำศหลักสตูรเกีย่วกับผู้มสีิทธ์ิ
สอบวัดควำมรู้ภำษำบำล ี

- จัดแนะแนวกำรสอบวัด
คุณสมบัต ิ
- คู่มือกำรเตรียมควำมพร้อม 
- เอกสำรกำรเงิน 
 
๑. คณะกรรมกำรออกข้อสอบ 
๒. ข้อสอบแยกตำมหมวด 
๓. กระดำษค ำตอบ 
๔. บัญชรีำยชื่อผู้เข้ำสอบ 
๕. บัญชีเซ็นช่ือผูเ้ข้ำสอบ 
๖. เอกสำรกำรเงิน 
 
 
 - คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ 
- มติคณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ 
- ใบกรอกคะแนน 
- ประกำศผลกำรสอบภำยใน ๓๐ วัน 
หลังจำกด ำเนินกำรสอบ 

๑. กรอกใบสมคัร 
๒. เอกสำรกำรลงทะเบียนสอบ 
๓. คู่มือกำรเตรยีมควำมพร้อม  
    หรือคู่มือเตรียมสอบ 
๔. ใบส ำคญัรับเงิน 
๕. ใบเสร็จรับเงินช่ัวครำว 
 

๑. คณะกรรมกำรสอบวัด  
    ควำมรู้ภำษำบำล ี
๒. ผอ.หลักสตูร 
๓. ฝ่ำยเลขำนุกำร
หลักสตูร/นักวิชำกำรศึกษำ 
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บันทึกการศึกษาภาษาต่างประเทศ 
 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นท่ี............ 
 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล....................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต............................ ............... 
 
๑. การสอบการสอบผ่านภาษาอังกฤษ MCU 005 เมื่อปีการศึกษา......................ภาคการศึกษาท่ี.................... 
 จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๒. การสอบการสอบผ่านภาษาอังกฤษ MCU 006 เมื่อปีการศึกษา......................ภาคการศึกษาท่ี.................. 
 จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. การสอบผ่านภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ 
  ภาษาบาลี   ภาษาจีน   ภาษาฝรั่งเศส 
  ภาษาอ่ืน ๆ โปรดระบุ.........................................................................  

๔. กรณีท่ีไม่ได้สอบผ่านภาษาอังกฤษในข้อ ๑ และข้อ ๒ ได้เทียบโอนการสอบผ่านภาษาอังกฤษจากหลักสูตร
................................................................................ในสังกัดของ........................................................................ 
ซึ่งได้รับการรับรองการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

                                ลงชื่อ...................................................................ผู้บันทึก 
                                     (                                                   ) 
                                      .................../........................./.................... 
   รับทราบ 

                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                             (                                                   ) 
               ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ  
                                              .................../........................./.................... 
 

รับรองตามนี้ 

ลงชื่อ................................................................... 
(                                                   ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
.................../........................./.................... 
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บันทึกการศึกษาภาษาต่างประเทศ 
 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นที่............ 
 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล....................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต............................ ............... 
 
๑. การสอบการสอบผ่านภาษาอังกฤษ MCU 005 เมื่อปีการศึกษา......................ภาคการศึกษาท่ี.................... 
 จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๒. การสอบการสอบผ่านภาษาอังกฤษ MCU 006 เมื่อปีการศึกษา......................ภาคการศึกษาท่ี.................. 
 จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. การสอบผ่านภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ 
  ภาษาบาลี   ภาษาจีน   ภาษาฝรั่งเศส 
  ภาษาอ่ืน ๆ โปรดระบุ.........................................................................  

๔. กรณีท่ีไม่ได้สอบผ่านภาษาอังกฤษในข้อ ๑ และข้อ ๒ ได้เทียบโอนการสอบผ่านภาษาอังกฤษจากหลักสูตร
................................................................................ในสังกัดของ........................................................................ 
ซึ่งได้รับการรับรองการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

                                ลงชื่อ...................................................................ผู้บันทึก 
                                     (                                                   ) 
                                      .................../........................./.................... 
   รับทราบ 

                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                             (                                                   ) 
               ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ  
                                              .................../........................./.................... 
 

รับรองตามนี้ 

ลงชื่อ................................................................... 
(                                                   ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
.................../........................./.................... 

 

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

เร่ือง ขอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  
_____________ 

 เพ่ือให้การบริหารจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับ
เรื่อง การขอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และ
นโยบายของหลักสูตร 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ดังนี้  

๑. นิสิตต้องสอบผ่านภาคทฤษฎีและสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและไม่ติดค้าง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีผ่านมาท้ังหมด 

๒. นิสิตต้องผ่านการสอบประชาพิจารณ์หัวข้อดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 
๓. นิสิตต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ตาม

แบบ บฑ. ๘ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อแล้ว 
 ๔. นิสิตต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และการตรวจ
อักขราวิสุทธิ์ ที่เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อแล้วตามแบบใน บฑ. ๖.๓ แบบส ารวจรายการ (Check List) 
หัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
 ๕. ให้นิสิตจัดท าโครงร่างดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๓ บท  ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ๖. ให้นิสิตส่งโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๖ เล่ม แก่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ๗. ให้นิสิตกรอกใบ บฑ.๘ เพ่ือขอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ โดยต้องมีลายมือชื่อ
นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้อ านวยการหลักสูตรฯ   

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่    ๑     เดือน     มิถุนายน     พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 
                                          (รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
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ขั้นตอนการสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิสิตน าเสนอโครงร่างกับทางหลักสูตร 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความ

ถูกต้อง 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

น าเสนอที่ปรึกษาลงนามและขอ
อนุมัติจากผู้อ านวยการหลักสูตร 

ผู้อ านวยการ
หลักสูตร 
พิจารณา 

ไม่
อนุมัติ 

อนุมัติ 

น าส่งโครงร่างกับทางหลักสูตร ๖ ฉบับ 
รอก าหนดวันเวลาสอบต่อไป 

เอกสาร/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

๑. โครงร่าง ๑ ฉบับ 
๒. แบบตรวจรายการ  
     (Check List) 
๓. นิสิตตรวจสอบความถูกต้อง

ตามแบบ 
 
๑. โครงร่าง ๑ ฉบับ 
๒. แบบตรวจรายการ  
     (Check List) 
๓. บฑ. ๘ จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. นิสิตเตรียมเอกสารตามแบบ 
๕. กรรมการที่ปรึกษาลงนาม 
 
๑. โครงร่าง ๑ ฉบับ 
๒. แบบตรวจรายการ  
     (Check List) 
๓. บฑ. ๘ จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. นิสิตเตรียมเอกสารตามแบบ 
๕. ผู้อ านวยการหลักสูตรอนุมัติ 

๑. โครงร่าง ๖ ฉบับ 
๒. แบบตรวจรายการ  
     (Check List) 
๓. บฑ. ๘ จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. นิสิตเตรียมเอกสารตามแบบ 
๕. เจ้าหน้าที่แจ้งก าหนดการ 
 

สอบโครงร่าง ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

๑. น าส่งโครงร่างท่ีปรับแก้ตามมติคณะกรรมการและ
เลขานุการลงนามกับทางหลักสูตร เพ่ือขออนุมัติและ
ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ หรือ ๙๐ 
วันแล้วแต่กรณ ี
๒. แจ้งการอนุมัติและโครงร่างฯ แก่ท่ีปรึกษาหลังหัวข้อฯ
ได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

๑. โครงร่าง ๒ ฉบับ 
๒. บฑ. ๘.๑ จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. นิสิตเตรียมเอกสารตามแบบ 
๔. กรรมการและเลขานุการลงนาม 
๕. ประธานกรรมการสอบลงนาม 
๖. คณะกรรมการที่ปรึกษาลงนาม 
๗. ผู้อ านวยการหลักสูตรอนุมัต ิ
 

น าเสนอ
ผู้อ านวยการ

หลักสูตรพิจารณา 

ไม่ผ่าน 

ผ่า
น 
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หัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นที่............ 
 
มีรายละเอียดครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 
ส่วนน า: ประกอบด้วย 
 ๑. ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (โลโก้ มจร) 
  ๒. ชื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย) 
  ๓. ชื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) 
  ๔. ชื่อ ฉายา/นามสกุล (ผู้วิจัย) 
  ๕. คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
  ๖. ชื่อหลักสูตร  
ส่วนเนื้อหา: ประกอบด้วย 
 ชื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์: ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ๒. ค าถามการวิจัย 
 ๓. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๔. ขอบเขตของการวิจัย 
  ๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ๔.๔ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
  ๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 

๕. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
๖. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
๗. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

   ๗.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๗.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๘. วิธีด าเนินการวิจัย 
   ๘.๑ รูปแบบการวิจัย 
   ๘.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
   ๘.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   ๘.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ๘.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๙. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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ส่วนท้าย: ประกอบด้วย 
 สารบัญ (ชั่วคราว): มีหัวข้อย่อยของแต่ละบทเรียบร้อยแล้ว (ขึ้นหน้าใหม่) 
  บทที่ ๑ บทน า 
  บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย 
  บทที่ ๔ ผลการวิจัย 
  บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 บรรณานุกรม (ชั่วคราว) (ขึ้นหน้าใหม่) 
  ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
  ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
   ๑) ภาษาไทย 
    - หนังสือ 
    - รายงานการวิจัย/ดุษฎีนิพนธ์ 
    - บทความ 
   ๒) ภาษาอังกฤษ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ขึ้นหน้าใหม่) 
  แบบสอบถาม 
  แบบสัมภาษณ์ 
  ประวัติผู้วิจัย 
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บันทึกการสอบเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ ์
 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นที่............  
 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล....................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต............................ ............... 
 
๑. การสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
 สอบผ่าน เมื่อวันที่...............................................................................................................................  
 ได้รับการลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์ เมื่อวันที่......................................................................................  
 
๒. การสอบดุษฎีพิจารณ์ 
 สอบผ่าน เม่ือวันที่.......................................................................................................... ..................... 
  
๓. การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
 สอบผ่าน เม่ือวันที่............................................................................................................................... 
  
๔. การตีพิมพ์บทความการวิจัย 
 ตีพิมพ์ในวารสารชื่อ.............................................................................................................................. 
 ฉบับตีพิมพ์ที.่...........................................................ประจ าวันที่/เดือน................................................ 
 หรือมีหนังสือรับรองการตีพิมพ์จากวารสารชื่อ..................................................................................... 
 ...............................................................................................................โดยมีบรรณาธิการรับรองแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                ลงชื่อ...................................................................ผู้บันทึก 
                                     (                                                   ) 
                                      .................../........................./.................... 
   รับทราบ 

                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                             (                                                   ) 
               ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ  
                                              .................../........................./.................... 
 

รับรองตามนี้ 

ลงชื่อ................................................................... 
(                                                   ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
.................../........................./.................... 
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ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

เร่ือง การขอตรวจเครื่องมือการวิจัย (IOC) 
 _____________  

 เพ่ือให้การบริหารจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับ
เรื่องการขอตรวจเครื่องมือการวิจัย ( IOC) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และ
นโยบายของหลักสูตร 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ดังนี้  

๑. นิสิตน าเครื่องมือการวิจัยและโครงร่างการวิจัยเข้าพบที่ปรึกษา ดังนี้ 
 ๑.๑ กรณีงานวิจัยเป็นเชิงปริมาณให้นิสิตจัดท ารูปแบบเครื่องมือวิจัยตามแบบฟอร์ม

การตรวจเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๑.๒ กรณีงานวิจัยเป็นเชิงคุณภาพให้นิสิตน าเข้าปรึกษาที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาเสนอ

ผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
๒. ในการเสนอขอตรวจเครื่องมือการวิจัยนิสิตต้องด าเนินการท าวิจัยส าเร็จตั้งแต่บทที่ ๑ -๓

และท่ีปรึกษาต้องให้ความเห็นชอบแล้ว 
 ๓. นิสิตต้องระบุให้ชัดเจนว่าแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์นั้นๆ เป็นไปตามแนวคิด 
ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมใดบ้างหรือมีหลักเกณฑ์ใดเป็นแนวทางของเครื่องมือนั้น ๆ 
 ๔. นิสิตกรอกใบค าร้องขอตรวจเครื่องมือวิจัยตามแบบค าร้องใบ บฑ.๖.๒ โดยต้องมีลายมือ
ชื่อนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้อ านวยการหลักสูตรฯ ลงนามให้ความเห็นชอบ 
 ๕. เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญให้นิสิตตามท่ีนิสิตยื่นใบค าร้อง 
 ๖. นิสิตน าหนังสือที่ทางหลักสูตรฯ ออกให้พร้อมเครื่องมือการวิจัยและโครงร่างการวิจัยส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจ 
 ๗. นิสิตน าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญไปสรุปผลแล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการด าเนินการวิจัยขั้นต่อไป 

 
ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่    ๑     เดือน    มิถุนายน     พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
                                          (รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
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ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร/แบบฟอร์ม/ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการเตรียมการ 

๑. นิสิต 
๒. ผอ.หลักสูตร 
๓. อาจารย์ที่ปรึกษา 
๔. ฝ่ายเลขานกุาร/นักวิชาการ 
๕. ผู้เชี่ยวชาญ 

๑. นิสิตร่างข้อค าถามที่สอดคล้องกับ  
    วัตถุประสงค์ของการวิจยัซ้ึงมี  
    เนื้อหาครอบคลุมตัวแปรการวิจัย 
๒. นิสิตน าร่างค าถามเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาพร้อมทีป่รึกษาแจ้ง    
รายละเอียดความสมบูรณ์ของร่าง 
ข้อค าถามผ่าน บฑ.๖.๒ พรอ้มน า 
งานวิจัยบทที ่๑-๓ มาพิจารณาร่วม 
     
     
 

ขั้นตอนด าเนินการ 
 

๑. นิสิตกรอกบฑ.๖.๒ กับ 
นักวิชาการศึกษา เพื่อขอหนังสือ  
ถึงผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของแบบสอบถามใช้ระยะเวลา ๗ วัน    
๒. น าเครื่องมือการวิจยัพร้อมหนังสือ
น าจากหลักสูตรยื่นต่อผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน ๕ รูป/ท่าน     
๓. เมื่อตรวจสอบเครื่องมือเรียบร้อย
นิสิตแก้ไขและน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาพจิารณา 
๔. นิสิตกรอกบฑ.๖.๒ เพือ่ขอ
ตรวจสอบความเท่ียงตรง Try-out 
จ านวน ๓๐ ชุด 
๕. นิสิตน าเครื่องมือที่ได้แก้ไขและผ่าน
การปรึกษาจากอาจารย์ทีป่รึกษาไป
สอบถามประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 

การด าเนินงาน 

๑. นิสิต 
๒. ผอ.หลักสูตร 
๓. อาจารย์ที่ปรึกษา 
๔. ฝ่ายเลขานกุารหลักสูตร/
นักวิชาการ 
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ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

เร่ือง การเขียนบทความ 
 _____________  

 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่อง
การเขียนบทความด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของหลักสูตร 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ดังนี้  

๑. บทความวิชาการ 
 ๑.๑ นิสิตน าเสนอบทความวิชาการต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 
 ๑.๒ นิสิตเขียนบทความวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์และรูปแบบของวารสารนั้น ๆ  
 ๑.๓ เมื่อนิสิตส่งบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารแล้วให้นิสิตน าเอกสาร

หลักฐานรับรองการตีพิมพ์ส่งหลักสูตรฯ พร้อมทั้งเล่มวารสารหลังจากท่ีได้รับการตีพิมพ์แล้ว 
 ๑.๔ บทความวิชาการในระดับปริญญาเอกต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ 

และต้องน าเสนอต่อหลักสูตรจ านวน ๓ บทความ 
๒. บทความวิจัย 
 ๒.๑ งานวิจัยระดับปริญญาโท 
  ๑) ให้นิสิตน าบทความวิจัยที่จัดท าตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัยลงใน

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์แก่หลักสูตรฯ 
  ๒) นิสิตกรอกใบสมัครสมาชิกวารสาร และใบค าร้องขอตีพิมพ์บทความลง

ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ 
  ๓) นิสิตน าเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรฯ ก าหนด 
 ๒.๒ งานวิจัยระดับปริญญาเอก 
  ๑) นิสิตน าเสนอบทความวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 
  ๒) นิสิตจัดหาแหล่งตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นวารสารและต้องเป็นวารสาร

ที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ หรือ งานประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติ 
  ๓) นิสิตเขียนบทความวิจัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ของวารสาร หรือการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาตินั้น ๆ  
  ๔) นิสิตจัดส่งเอกสารหลักฐานรับรองการตีพิมพ์ในวารสาร TCI หรือการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติแก่หลักสูตรฯ พร้อมทั้งเอกสารฉบับสมบูรณ์หลังจากได้รับ
การตีพิมพ์แล้ว  
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ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่    ๑   เดอืน   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 
                                          (รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
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ขั้นตอนการการเขียนบทความทางวิชาการ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 

 

 

 

 

 

  

เอกสาร/แบบฟอร์ม/ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 

ประเด็นในการส่งบทความต้อง
เป็นบทความตรงตามสาขาที่นิสิต
เรียน ดังนี้ 
  ๑. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  ๒. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ๓. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

การก าหนดประเด็นใน
การส่งบทความ 

๑. นิสิต 
๒. ฝ่ายเลขานุการหลักสูตร 

รูปแบบการในการเขียน
บทความ 

ระยะเวลาในการส่ง
บทความ 

เป็นบทความลักษณะเชิง
วิชาการ 

การจัดส่งเอกสารต่อ
หลักสูตร 

รูปแบบการน าเสนอบทความนั้น
ให้เป็นไปตามรูปแบบของวารสาร

ที่นิสิตน าไปตีพิมพ ์

ระยะเวลานิสิตที่จะด าเนินการให้
เริ่มตั้งแต่งเทอมแรกที่นิสิตเข้ารับ
การศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่
นิสิตส าเร็จการศึกษา 

บทความวิชาการ 
๑. ส่วนน า  
๒. ส่วนเนื้อหา  
๓. ส่วน อ้างอิง  
บทความปริทรรศน์
ประกอบด้วย 
  ๑. ช่ือเรื่อง  
  ๒. บทคัดย่อ หรือเรื่องย่อ  
  ๓. ค าน า  
  ๔. เนื้อเรื่อง  
  ๕. เอกสารอ้างอิง 

๑ หนังสือตอบรับเพื่อตีพิมพ์
บทความตามจ านวน ๓ เรื่อง 
๒ รูปเล่มวารสารที่นิสิตน า
บทความไปตีพมิพ์ให้ครบตาม
จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ 
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บันทึกการเขียนบทความทางวิชาการ 
 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นที่............  
 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล....................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต............................ ............... 
 
ครั้งที่ ๑ เรื่อง.....................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................................ 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 มีความยาว จ านวน.................................หน้า  
 ตีพิมพ์ลงในนิตยสาร วารสาร หรือเอกสาร คือ.....................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................................ 
 ฉบับตีพิมพ์ลงวันที่.......................................................................................................... ...................... 
 
ครั้งที่ ๒ เรื่อง.................................................................................. ...................................................................  
 ............................................................................................................................. ................................ 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 มีความยาว จ านวน.................................หน้า  
 ตีพิมพ์ลงในนิตยสาร วารสาร หรือเอกสาร คือ..................................................................................... 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 ฉบับตีพิมพ์ลงวันที่...................................................................................................................... .......... 
 
ครั้งที่ ๓ เรื่อง...................................................................................................... ...............................................  
 ............................................................................................................................. ................................ 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 มีความยาว จ านวน.................................หน้า  
 ตีพิมพ์ลงในนิตยสาร วารสาร หรือเอกสาร คือ..................................................................................... 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 ฉบับตีพิมพ์ลงวันที่...................................................................................................................... .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                ลงชื่อ...................................................................ผู้บันทึก 
                                     (                                                   ) 
                                      .................../........................./.................... 
   รับทราบ 

                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                             (                                                   ) 
               ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ  
                                              .................../........................./.................... 
 

รับรองตามนี้ 

ลงชื่อ................................................................... 
(                                                   ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
.................../........................./.................... 
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ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
เร่ือง การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

 _____________  

 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่อง
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของ
หลักสูตร 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ๑. นิสิตยื่นใบค าร้องใบ บฑ.๖ ขอหนังสือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ๒. นิสิตน าหนังสือที่ทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาออกให้ พร้อมแบบใบ บฑ.๒๓ และ บฑ.๒๔ 
ส่งให้ส านักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยให้การรับรอง 
 ๓. นิสิตระดับปริญญาเอกต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจ านวน ๔๕ วัน 
 ๔. นิสิตระดับปริญญาโทต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจ านวน ๓๐ วัน 
 ๕. นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ให้นับเป็นวันปฏิบัติธรรมได้ คือ 
  ๕.๑ กิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมยาตรา 
  ๕.๒ กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 ๖. นิสิตน าหนังสือรับรองการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หรือหนังสือรับรองการเข้าร่วม
กิจกรรมพร้อมใบ บฑ.๒๓ และ บฑ.๒๔ ที่ลงลายชื่อพระวิปัสสนาจารย์ครบแล้ว ส่งให้หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาเพ่ือรับทราบ 

 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 

                                          (รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
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ขั้นตอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๔๕ วัน 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
เอกสาร/แบบฟอร์ม/ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 

 

ยื่นค าร้องต่อหลักสูตร 

๑. ผอ.หลักสตูร 
๒. ฝ่ายเลขานุการหลักสูตร 
๓. นิสิตทีย่ื่นค าร้อง 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร 

ออกกเอกสารเพื่อเสนอ
ลงนาม 

 

รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ยื่นเอกสารต่อสถานที่
ปฏิบัติธรรม 

๑. หนังสือ/บันทึกข้อความ 
๒. แบบค าร้อง บฑ. ๖  
๓. ช่ือสถานท่ีปฏิบัติธรรมที่    
    บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง 

๑. หนังสือน าถึงสถานท่ีปฏิบตัิ    
    ธรรม 
๒. ใบบันทึกการส่ง-สอบ     
    อารมณ์ การปฏิบตัิ
วิปัสสนา   
     กรรมฐาน 
๓. บัญชีลงเวลาปฏิบตัิ     
     วิปัสสนากรรมฐาน 
๔. บฑ. ๒๑ ใบประเมินผลการ    
    ปฏิบัติกรรมฐาน 
๕. จ านวนวันส าหรับการ
ปฏิบัติกรรมฐาน 
      - ปริญญาเอก ๔๕ วัน 
      - ปริญญาโท  ๓๐ วัน 
 

๑. แบบค าร้อง บฑ. ๖ 
๒. ช่ือสถานท่ีปฏิบัติธรรมที่บณัฑติ
วิทยาลัยรับรอง 

๑. ผอ.หลักสตูร 
๒. ฝ่ายเลขานุการหลักสูตร 
๓. นิสิตทีย่ื่นค าร้อง 
๔. เจ้าของสถานท่ีปฏบิัติ     
    ธรรม 
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บันทึกการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๔๕ วัน 
 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นที่............ 
 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล....................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต............................ ............... 
 
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่...............................................ถึงวันที่............................................รวม..............................วัน  
 ณ............................................................................................................................ .............................. 
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่...............................................ถึงวันที่............................................รวม........... ...................วัน 
 ณ...................................................................................... ....................................................................  
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่...............................................ถึงวันที่............................................รวม........... ...................วนั 
 ณ....................................................................................................................................................... ... 
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่...............................................ถึงวันที่............................................รวม.. ............................วัน 
 ณ............................................................................................................................ .............................. 
ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่...............................................ถึงวันที่............................................รวม..............................วัน  
 ณ............................................................................................................................ .............................. 
ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่...............................................ถึงวันที่............................................รวม........... ...................วัน 
 ณ............................................................................................... ...........................................................  
ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่...............................................ถึงวันที่............................................รวม........... ...................วัน 
 ณ..........................................................................................................................................................  
ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่...............................................ถึงวันที่............................................รวม........... ...................วัน 
 ณ............................................................................................................................ .............................. 
ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่...............................................ถึงวันที่ ............................................รวม..............................วัน  
 ณ............................................................................................................................ .............................. 
ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่.............................................ถึงวันที่...........................................รวม.............. ................วัน 
 ณ............................................................................................................ ..............................................  
ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่.............................................ถึงวันที่...........................................รวม.............. ................วัน 
 ณ..........................................................................................................................................................  
ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่.............................................ถึงวันที่...........................................รวม.............. ................วัน 
 ณ............................................................................................................................ .............................. 
ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่.............................................ถึงวันที่................ ...........................รวม..............................วัน  
 ณ............................................................................................................................ .............................. 
ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่.............................................ถึงวันท่ี...........................................รวม..............................วนั  
 ณ............................................................................................................................ .............................. 
ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่.............................................ถึงวันที่...........................................รวม.............. ................วัน 
 ณ.......................................................................... ................................................................................
   
 
 
 

                                ลงช่ือ...................................................................ผู้บันทึก 
                                     (                                                   ) 
                                      .................../........................./.................... 
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     รับทราบ 

                                        ลงช่ือ................................................................... 
                                             (                                                   ) 
           ผู้อ านวยการหลักสตูรฯ  
                                              .................../........................./.................... 
 

รับรองตามนี ้

ลงช่ือ................................................................... 
(                                                   ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
.................../........................./.................... 
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ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

เร่ือง การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
 _____________  

 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่อง
การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และ
นโยบายของหลักสูตร 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ๑. การศึกษาดูงานในประเทศ 

          ๑.๑ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะศึกษาดูงานให้นิสิต
ทราบ  

 ๑.๒ นิสิตจัดเตรียมสัมภาระตามที่หลักสูตรก าหนด 
          ๑.๓ นิสิตในระดับปริญญาโทศึกษาดูงานในประเทศไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งซึ่งเป็น

การศึกษาดูงานประกอบการศึกษารายวิชาที่ศึกษา 
  ๑.๔ นิสิตระดับปริญญาเอกศึกษาดูงานในประเทศไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งซึ่งเป็น
การศึกษาดูงานประกอบการศึกษารายวิชาที่ศึกษา 
 ๒. การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
  ๒.๑ โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศต้องเป็นโครงการที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้
ความเห็นชอบและมหาวิทยาลัยอนุมัติ 

           ๒.๒ ในกรณีที่นิสิตเป็นผู้จัดโครงการฯ นิสิตต้องน าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ  

 ๒.๓ ในการศึกษาดูงานต่างประเทศที่นิสิตจัดขึ้นต้องมีผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วม
เดินทางด้วยทุกครั้ง 

 ๒.๔ ภายหลังจากการศึกษาดูงานในต่างประเทศให้นิสิตสรุปโครงการและน าเสนอ
รายงานต่อหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภายใน ๑๕ วันหลังจากสิ้นสุดโครงการ 

 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
                                          (รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
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ขั้นตอนการศึกษาดูงานในและต่างประเทศ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 

 

 

 

เอกสาร/แบบฟอร์ม/ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 

ข้อก าหนด 
การศึกษาดูงาน 

๑. ผอ.หลักสตูร 
๒. ฝ่ายเลขานุการหลักสูตร 
 

๑. นิสิตต้องศึกษาดูงานทั้งใน 
    และนอกประเทศ 
๒. นิสิตต้องศึกษาดูงาน       
    ประกอบรายวิชา 
 

 

เสนอขออนุมัติโครงการ 

เสนอขออนุมัติโครงการ
ต่อมหาวิทยาลัย 

 

ด าเนินการศึกษาดูงาน 

สรุปโครงการเสนอต่อ
หลักสูตร 

 

๑. ช่ือโครงการ   
๒. ช่ือหน่วยงาน 
๓. ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
๔. โครงการเช่ือมโยงกับ           
    มาตรฐาน สกอ.  
๕. หลักการและเหตุผล 
๖. วัตถุประสงค ์
๗. ลักษณะโครงการ 
๘. เป้าหมายผลผลิต 
๙. งบประมาณ  
๑๐. กิจกรรมด าเนินงาน 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
๑๒. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

๑. บันทึกข้อความขออนุมัติ    
    โครงการ 
๒. โครงการ 

๑. แผนปฏิบัติการตามโครงการ 

สรุปโครงการประกอบด้วย 
๑. โครงการ 
๒. สรุปการส ารวจพื้นท่ี 
๓. แผนการปฏบัิติงาน
โครงการ 
๔. ค าสั่งคณะกรรมการ  
๕. บันทึกข้อความท่ีได้รับ   
   อนุมัติจากอธิการ 
๖. ก าหนดการโครงการ 
๗. ความสอดคล้องโครงการกับ 
    การประกันคุณภาพการศึกษา
๘. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
๙. ภาพประกอบกิจกรรม 
 

๑. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ 
๒. ฝ่ายเลขานุการหลักสูตร 

๑. ผอ.หลักสตูร 
๒. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๓. ฝ่ายเลขานุการหลักสูตร 
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บันทึกการศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นที่............  
 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล....................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต............................ ............... 
 
ครั้งที่ ๑ ไปศึกษาดูงาน ณ..................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................................ 
 ในวันที่..................................................................................................................... .............................  
  
ครั้งที่ ๒ ไปศึกษาดูงาน ณ............................................................... ...................................................................  
 ............................................................................................................................. ................................ 
 ในวันที่................................................................................................................................................. .  
 
ครั้งที่ ๓ ไปศึกษาดูงาน ณ...................................................................................................... ............................ 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 ในวันที่........................................................... .......................................................................................  
 
ครั้งที่ ๔ ไปศึกษาดูงาน ณ............................................................................................................... ................... 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 ในวันที่......................................................................................... .........................................................  
 
ครั้งที่ ๕ ไปศึกษาดูงาน ณ............................................................................................................... ................... 
 .............................................................................................................................................................  
 ในวันที่..................................................................................................................... .............................  
 
ครั้งที่ ๖ ไปศึกษาดูงาน ณ.......................................................................... ........................................................ 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 ในวันที่..................................................................................................................................................  
 
ครั้งที่ ๗ ไปศึกษาดูงาน ณ............................................................................................................... ................... 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 ในวันที่...................................................................... ............................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                ลงชื่อ...................................................................ผู้บันทึก 
                                     (                                                   ) 
                                      .................../........................./.................... 
   รับทราบ 

                                        ลงชื่อ........................................................ ........... 
                                             (                                                   ) 
               ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ  
                                              .................../........................./.................... 
 

รับรองตามนี้ 

ลงชื่อ................................................................... 
(                                                   ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
.................../........................./.................... 
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ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

เร่ือง การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหลักสตูรบัณฑิตศึกษา  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

 _____________  

 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่อง
การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของ
หลักสูตร 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมทางวิชาการ 
  ๑.๑ ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่หน่วยงานมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยในการ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนั้นต้องมีการบันทึกลงในคู่มือนิสิตถึงรายละเอียดกิจกรรม และลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก ากับทุกกิจกรรม 
  ๑.๒ ในระดับปริญญาโทนิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างน้อย ๕ ครั้งตลอด
หลักสูตร 
  ๑.๓ ในระดับปริญญาเอกนิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างน้อย ๑๐ ครั้งตลอด
หลักสูตร 
 ๒. กิจกรรมการเสริมหลักสูตร 
  ๒.๑ นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษาจัดท าขึ้นทุก
กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
   ๑) กิจกรรมเปิดการศึกษา 
   ๒) กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 
   ๓) กิจกรรมปฐมนิเทศการศึกษา 
   ๔) กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ 
   ๕) กิจกรรมเดินธุดงค-์ธรรมยาตรา 
   ๖) กิจกรรมนิสิตอาสาพัฒนาสังคม และ 
   ๗) กิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางหลักสูตรก าหนดขึ้นหรือรับรอง 

 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
                                          (รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
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ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร/แบบฟอร์ม/ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 

ลักษณะของโครงการ/
กิจกรรม 

๑. ผอ.หลักสูตร 
๒. เจ้าหน้าทีโ่ครงการ/กิจกรรม 
๓. เลขานุการหลกัสูตร/ 
    นักจัดการงานทั่วไป 
๔. นิสิตที่เสนอเอกสารต่อ   
    หลักสูตร 

สัมมนาวิชาการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
จ านวน ๑๐ ครั้ง 

เร่ิมตั้งแต่การรายงานตัวเป็นนิสิต 
จนกระทั่งก่อนขอส าเร็จการศึกษา 

ความสอดคล้องกับเกณฑ์
การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

การบันทึกข้อมูลการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 

จัดส่งเอกสารต่อหลักสูตร 

การบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจยั 

๑. มีการบูรณาการการจัดการ  
    เรียนการสอน 
๒. มีการบูรณาการกับการวจิัย 
๓. มีการด าเนินการตามกรอบ  
    PDCA 

คู่มือนิสิตมีรายละเอียด คือ 
   ๑. ระบุเรื่องการจัดโครงการหรือ
กิจกรรม 
   ๒. จัดโดยหน่วยงาน 
   ๓. วัน เดือน ปีที่จัดโครงการ/
กิจกรรม 
   ๔. สรุปสาระส าคัญของโครงการ/
กิจกรรม 
๕. ลงนามการเข้าร่วมกิจกรรมโดย
เจ้าหน้าที่หนว่ยงานทีจ่ัดกิจกรรม
หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 

- แบบสรุปโครงการ 
- คู่มือการบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนของวิชาการ 
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ใบรับรอง ครั้งที่ ๑ 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ 
ที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้น 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นที่............  
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ใบรับรอง ครั้งที่ ๒ 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ 
ที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้น 
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ใบรับรอง ครั้งที่ ๓ 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ 
ที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้น 
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ใบรับรอง ครั้งที่ ๔ 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ 
ที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้น 
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ใบรับรอง ครั้งที่ ๕ 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ 
ที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้น 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นที่............ 
 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล....................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต............................ ............... 

 
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ เรื่อง
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ใบรับรอง ครั้งที่ ๖ 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ 
ที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้น 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นที่............  
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การประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ เรื่อง
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
จัดโดยหน่วยงาน คือ......................................................................... .................................................................. 
.................................................................................................................... .......................................................... 
วัน เดือน ปี ............/................/................. 
สรุปสาระส าคัญ
........................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................ ..................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

ลงช่ือวิทยากรหรือเจ้าหน้าท่ีผู้เกีย่วข้อง 
 

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

ผู้รับรอง 
 

ลงช่ือ...................................................................นสิิตผู้รายงาน 
(                                                   ) 
.................../........................./.................... 

 

รับทราบ 

ลงช่ือ................................................................... 
(                                                   ) 

ผู้อ านวยการหลักสตูรฯ 
.................../........................./.................... 

 

������ �����������������.indd   58 25/10/2562   13:52:01



สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 59

ใบรับรอง ครั้งที่ ๗ 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ 
ที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้น 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นที่............  
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ใบรับรอง ครั้งที่ ๘ 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ 
ที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้น 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นที่............  
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ใบรับรอง ครั้งที่ ๙ 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ 
ที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้น 
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ใบรับรอง ครั้งที่ ๑๐ 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ 
ที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้น 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นที่............  
 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล....................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต............................ ............... 

 
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ เรื่อง
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
จัดโดยหน่วยงาน คือ........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
วัน เดือน ปี ............/................/................. 
สรุปสาระส าคัญ
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... .....................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................ ..
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................... ....................... 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

ลงช่ือวิทยากรหรือเจ้าหน้าท่ีผู้เกีย่วข้อง 
 

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

ผู้รับรอง 
 

ลงช่ือ...................................................................นสิิตผู้รายงาน 
(                                                   ) 
.................../........................./.................... 

 

รับทราบ 

ลงช่ือ................................................................... 
(                                                   ) 

ผู้อ านวยการหลักสตูรฯ 
.................../........................./.................... 

 

������ �����������������.indd   62 25/10/2562   13:52:02



สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 63

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

เร่ือง ขอหนังสือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักและขอหนังสือแจกแบบสอบถาม 
 _____________  

 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่อง
ขอหนังสือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักและขอหนังสือแจกแบบสอบถามด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของหลักสูตร 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ดังนี้               
 ๑. นิสิตน าเครื่องมือการวิจัยพร้อมทั้งโครงร่างการวิจัยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะขอหนังสือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

๒. ให้นิสิตติดต่อผู้ให้ข้อมูลหลักและต้องได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์ก่อนยื่นขอ
หนังสือจากหลักสูตรฯ 
 ๓. ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ (ระดับจังหวัด ภาคและกรรมการมหาเถร
สมาคม) ต้องมีหนังสือตอบรับการให้เข้ารับการสัมภาษณ์ 
 ๔. ผู้ทรงคุณวุฒิที่นิสิตจะขอรับการสัมภาษณ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญครอบคลุมเรื่องทีน่ิสิตท าการวิจัยโดยนิสิตต้องจัดแบ่งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิให้ชัดเจน 
 ๕. ให้กรอกใบค าร้องขอหนังสือสัมภาษณ์และขอหนังสือแจกแบบสอบถามตามแบบ บฑ.๖.๑ 
โดยต้องมีลายมือชื่อนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้อ านวยการหลักสูตรฯ 
  

 
ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   เดือน    มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
                                          (รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
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ขั้นตอนการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร/แบบฟอร์ม/ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
๑. ผอ.หลักสูตร 
๒. อาจารย์ที่ปรึกษา 
๓. บฑ.๖.๑   
    ฝ่ายเลขานุการ 
๔. นักวิชาการศึกษา    

๑. นิสิตยื่นเอกสารบฑ.๖.๑ ต่อ  
    นักวิชาการศึกษาออกเอกสารการ 
    แจกแบบสอบถามโดยระบุชื่อ   
    บุคคล และหน่วยงานที่จะขอแจก 
    แบบสอบถามใช้เวลา ๗ วัน 
๒. ด าเนินการแจกแบบสอบถาม 

ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 

การประสานงาน
หน่วยงาน 

๑. นิสิตประสานงานหน่วยงานที่จะ  
    ขอแจกแบบสอบถาม 
๒. นิสิตกรอกข้อมูลในบฑ.๖.๑ ว่า   
    ผ่านการประสานงานจาก 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย  
    แล้ว 
 
๓. นิสิตปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 

๑. ผอ.หลักสูตร 
๒. อาจารย์ที่ปรึกษา 
๓. บฑ.๖.๑ 
    ฝ่ายเลขานุการ   
๔. นักวิชาการศึกษา 
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 ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

เร่ือง ขอหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญสนทนากลุ่มเฉพาะ 
_____________ 

 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่อง 
การขอหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของหลักสูตร 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ดังนี้  

๑. นิสิตน าเสนอประเด็นที่จะสนทนากลุ่มต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๒. กรณีที่เป็นการสนทนากลุ่มเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ รูปแบบ หลักสูตร 

ฯลฯ ให้นิสิตแนบ (ร่าง) เรื่องท่ีเกี่ยวข้องเหล่านี้เข้ามาด้วย 
๓. นิสิตติดต่อผู้เชี่ยวชาญโดยต้องมีหนังสือตอบรับจากผู้เชี่ยวชาญในการเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

(Focus Group Discussion)  
๔. นิสิตส่งร่างเกี่ยวกับประเด็นในการสนทนากลุ่มให้ผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า ๗ วันก่อนวัน

จัดท าการสนทนากลุ่ม 
 ๕. ผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาสนทนากลุ่มต้องมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านโดยต้องครอบคลุม
เนื้อหาทีน่ิสิตท าการวิจัย  
 ๖. ให้นิสิตน าชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๗. ผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาร่วมสนทนากลุ่มต้องไม่ซ้ ากับผู้ที่ให้ข้อมูลหลัก 
 ๘. ให้อาจารย์ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ยื่นขอท าการเก็บ
ข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการสนทนากลุ่มด้วยทุกครั้ง 
 ๙. ในการสนทนากลุ่มในแต่ละครั้งต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๘ ท่านแต่ไม่เกิน ๑๒ 
ท่าน 
 ๑๐. ให้นิสิตกรอกใบค าร้องขอหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ตามแบบ บฑ.๖.๑ พร้อมลายมือชื่อนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้อ านวยการหลักสูตรฯ 
  

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่    ๑     เดือน   มิถุนายน     พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
                                          (รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
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ขั้นตอนการขอสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร/แบบฟอร์ม/ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 

ขั้นเตรียมการ 

 ผอ.หลักสูตร 
 อาจารย์ที่ปรึกษา 
 เลขานุการหลักสูตร 
 นักวิชาการศึกษา 
 หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

๑. นิสิตติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิใน
การเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีความ
เชี่ยวชาญใน ๑) ด้านทฤษฎี 
   ๒) ด้านการวิจัย 
   ๓) ด้านพุทธบูรณา
ก า ร ห รื อ เ ช่ี ย ว ช า ญ ใ ห้
ครอบคลุมเรื่องที่สนทนากลุ่ม
เฉพาะ 
 

ขั้นด าเนินการ 
 

๑. นิสิตร่างข้อก าหนดการและ  
    ประเด็นการด าเนินการสนทนา 
    กลุ่ม (Focus Group Discussion)   
    โดยใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
    การวิจัย 
 ๒. น าเสนอประเด็นการด าเนินการ  
     สนทนากลุ่ม (Focus Group  
     Discussion) เบื้องต้นต่ออาจารย์ที่ 
     ปรึกษาเพื่อให้ขอ้คิดเห็นโดยนิสติ 
     ต้องเสนอชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมกับ 
     สาขาที่เชี่ยวชาญ 
 ๓. นิสิตย่ืน บฑ.๖.๑ เพื่อใหนั้กวิชาการ 
     ศึกษาออกหนังสือแก่ผูท้รงคุณวุฒิ 
     สนทนากลุ่มจ านวน ๘-๑๒ รูป/ท่าน  
     โดยระบุชื่อ- นามสกุล หน่วยงาน 
     ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔. ด าเนินการสนทนากลุ่มเพือ 
     ตรวจสอบผลสรุปทางการวิจัย     
     เบื้องต้นหรือตรวจสอบรูปแบบ 
    (Model) ที่ค้นพบจากการวิจัย 

การด าเนินงาน 

 

 นิสิต 
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ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เร่ือง การสอบดุษฎีพิจารณ ์

 
 

 เพ่ือให้การบริหารจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องการ
สอบดุษฎีพิจารณด์ าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของหลักสูตร 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่อง 
การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

๑. นิสิตที่จะขอสอบดุษฎีพิจารณ์ต้องท าการศึกษาวิจัยครบถ้วนแล้ว โดยสอบผ่าน และด าเนินการแล้ว
ดังนี้ 
  ๑.๑ เรียนจบตลอดหลักสูตร 
  ๑.๒ สอบผ่านภาคทฤษฎีทุกรายวิชา 
  ๑.๓ สอบผ่านภาษาอังกฤษ MCU 005 - MCU 006 
  ๑.๔ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา (ภาษาบาลี) 
  ๑.๕ สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualify Examination) 
  ๑.๖ ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เดือน 
  ๑.๗ ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมการศึกษา  
  ๑.๘ ศึกษาดูงานต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 
  ๑.๙ ส่งบทความวิชาการ ๓ บทความและตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 
  ๑.๑๐ เคยเข้ารับฟังการสอบดุษฎีพิจารณ์หลักสูตรเดียวกันนี้ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง (แสดง
หลักฐาน) 
  ๑.๑๑ ส่งผลการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ไม่น้อยกว่า ๑๐ 
ครั้งโดยมีคณาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง 
  ๑.๑๒ ในกรณีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยแบบผสานวิธีที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตรวจสอบความถูกต้องก่อนจึงจะสามารถยื่นขอสอบได้ 
 ๒. นิสิตผู้ยื่นขอสอบต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดยมีหนังสือ
รับรองตามแบบดุษฎีพิจารณ ์
 ๓. นิสิตผู้ยื่นขอสอบส่งไฟล์ข้อมูล และดุษฎีนิพนธ์ให้เจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจรูปแบบ ซึ่งจะแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ 
 ๔. นิสิตผู้ยื่นขอสอบน าดุษฎีนิพนธ์ที่ผ่านการตรวจรูปแบบและการตรวจอักขราวิสุทธิ์  เข้าพบ
ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ เพ่ืออธิบายรายละเอียดเบื้องต้นของการท าวิจัยทั้งหมด 
 ๕. ผู้อ านวยการหลักสูตร ตรวจดุษฎีนิพนธ์โดยรวมทั้งเนื้อหาสาระ และรูปแบบ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งดุษฎีนิพนธ์ให้ผู้อ านวยการหลักสูตรตรวจสอบ 
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๒ 
 

 ๖. นิสิตผู้ยื่นขอสอบน าดุษฎีนิพนธ์ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการหลักสูตร (ถ้ามี) 
 ๗. นิสิตผู้ยื่นขอสอบ ยื่นค าร้องขอสอบดุษฎีพิจารณ์ตามแบบ บฑ. ๘.๑ (๒) พร้อมทั้งส่งดุษฎีนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์จ านวน ๖ เล่ม และส่งเอกสารสรุปการน าเสนอดุษฎีพิจารณ์ (จาก Power Point) ให้แก่
เจ้าหน้าที่  
 ๘. นิสิตจะได้เข้าสอบดุษฎีพิจารณ์ในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ที่ส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ 
 ๙. ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หมายถึง ดุษฎีนิพนธ์ที่มีส่วนประกอบของเอกสารครบทุกส่วน ทั้งปกหน้า 
ปกใน หน้าอนุมัติ บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ ค าอธิบาย
สัญลักษณ์และค าย่อ เนื้อหาครบทุกบท บรรณานุกรม ภาคผนวก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ประวัติผู้วิจัย 
เป็นต้น 
 ๑๐. ในการเชิญผู้เข้าร่วมฟังการสอบดุษฎีพิจารณ์ให้เป็นหน้าที่ของนิสิตที่สอบเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ประชาสัมพันธ์และเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบดุษฎีพิจารณ์ 
 ๑๑. หลังจากที่ผ่านการสอบดุษฎีพิจารณ์ แล้วนิสิตต้องสรุปผลการสอบดุษฎีพิจารณ์เป็นรูปเล่มส่ง
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันสอบ
ดุษฎีพิจารณ ์
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑    เดอืน   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
(รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
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ขั้นตอนการสอบดุษฎีพิจารณ์ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดุษฎีนิพนธ์ เอกสาร/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

นิสิตตรวจสอบความ
พร้อมก่อนสอบดุษฎี

พิจารณ ์

๑. ดุษฎีนิพนธ์ ๑ เล่ม 

๒. แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนสอบ
ดุษฎีพิจารณ์ ๑ ฉบับ 

๓. นิสิตตรวจสอบตามแบบ 
๔. เจ้าหน้าท่ีหลักสูตรตรวจสอบความ

ถูกต้อง 
 

ขอตรวจบทคัดย่อภาษาไทย-อังกฤษ 

ผูอ้ านวยการ
หลักสูตรพิจารณา 

ขอตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ 

ผู้อ านวยการ
หลักสูตรพิจารณา 

ขอสอบดุษฎีพิจารณ์ (Public Hearing) 

ผู้อ านวยการหลักสูตร
พิจารณา/ แต่งตั้ง

กรรมการสอบ 

สอบดุษฎีพิจารณ์ (Ph.D. Hearing) 

๑. ดุษฎีนิพนธ์ ๑ เล่ม 

๒. แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนสอบ
ดุษฎีพิจารณ ์๑ ฉบับ 

๓. บฑ. ๖.๑ จ านวน ๑ ฉบับ  
๔. นิสิตเตรียมเอกสารตามแบบ 

๕. คณะกรรมการที่ปรึกษาให้ความ
เห็นชอบ 

๖. ผู้อ านวยการหลักสูตรพิจารณา 

๗. เจ้าหน้าท่ีหลักสูตรตรวจสอบ 
 
 ๑. ดุษฎีนิพนธ์ ๑ เล่ม 

๒. แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนสอบ
ดุษฎีพิจารณ์ ๑ ฉบับ 

๓. บฑ. ๖.๑ จ านวน ๑ ฉบับ  
๔. นิสิตเตรียมเอกสารตามแบบ 

๕. คณะกรรมการที่ปรึกษาให้ความ
เห็นชอบ 

๖. ผู้อ านวยการหลักสูตรพิจารณา 

๗. เจ้าหน้าท่ีหลักสูตรตรวจสอบ 
 
 

 

๑. ดุษฎีนิพนธ์ ๑ เล่ม 

๒. แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนสอบ
ดุษฎีพิจารณ์ ๑ ฉบับ 

๓. บฑ. ๖.๑ จ านวน ๑ ฉบับ  
๔. บฑ. ๘ จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. นิสิตเตรียมเอกสารตามแบบ 

๖. คณะกรรมการที่ปรึกษาให้ความ
เห็นชอบ 

๗. ผู้อ านวยการหลักสูตรพิจารณา 

๘. เจ้าหน้าท่ีหลักสูตรตรวจสอบ 
 
 

ปรับแก้ 

ปรับแก้ 

ปรับแก้ 

ปรับแก้ 
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บันทึกการเข้าร่วมฟังดุษฎีพิจารณ์ 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นที่............  
 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล....................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต............................ ............... 
 
 
ครั้งที ่๑ เข้าร่วมฟังดุษฎีพิจารณ์ของนิสิต ชื่อ-ฉายา/นามสกุล.......................................................................... 
 วิทยานิพนธ์เรื่อง............................................................................................................ ....................... 

ณ วันที่.............................................................. ................................................. .................................. 
 ณ สถานที่.................................................................................................. ........................................... 
 สรุปเนื้อหาการดุษฎีพิจารณ์...................................................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................  
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
......................................................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ..............................................
....................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. .............................................. 
..................................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................................................. .........
.......................................................................................................................... ................................................. 
 
 
 
 

ลงชื่อ....................................................... ...ผู้บันทึก 
       (                                         ) 
         ................./................../................. 

 

รับรองตามนี้ 

ลงชื่อ.............................................................. 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
(                                               ) 

............../................./............. 
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บันทึกการเข้าร่วมฟังดุษฎีพิจารณ์ 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นที่............ 
 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล....................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต............................ ............... 
 
 
ครั้งที ่๒ เข้าร่วมฟังดุษฎีพิจารณ์ของนิสิต ชื่อ-ฉายา/นามสกุล.......................................................................... 
 วิทยานิพนธ์เรื่อง............................................................................................................ ....................... 

ณ วันที่............................................................................................................... .................................. 
 ณ สถานที่.................................................................................................. ........................................... 
 สรุปเนื้อหาการดุษฎีพิจารณ์...................................................................................................... ........... 
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................... ........
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................... ......... 
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... ...........
............................................................................................................................. ..............................................  
......................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
........................................................................ ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...................................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ..............................................
................................................................. ..........................................................................................................  
 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้บันทึก 
       (                                         ) 
         ................./................../................. 

 

รับรองตามนี้ 

ลงชื่อ.............................................................. 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
(                                               ) 

............../................./............. 
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บันทึกการเข้าร่วมฟังดุษฎีพิจารณ์ 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นที่............  
 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล....................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต............................ ............... 
 
 
ครั้งที ่๓ เข้าร่วมฟังดุษฎีพิจารณ์ของนิสิต ชื่อ-ฉายา/นามสกุล.......................................................................... 
 วิทยานิพนธ์เรื่อง............................................................................................................ ....................... 

ณ วันที่................................................................................................... .............................................. 
 ณ สถานที่.................................................................................................. ........................................... 
 สรุปเนื้อหาการดุษฎีพิจารณ์...................................................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ..............................................
.............................................................................................................................. .............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................  
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ ..
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
................................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.......................................................................... .................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้บันทึก 
       (                                         ) 
         ................./................../................. 

 

รับรองตามนี้ 

ลงชื่อ.............................................................. 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
(                                               ) 

............../................./............. 
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ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เร่ือง การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ปริญญาเอก) 

 
 

 เพ่ือให้การบริหารจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องการ
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของหลักสูตร 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่อง 
การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ดังนี้  
 ๑. นิสิตผู้จะยื่นเรื่องขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๑.๑ สอบผ่านการดุษฎีพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว 
  ๑.๒ ได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  ๑.๓ เคยเข้าร่วมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรเดียวกันนี้ ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง      
(แสดงหลักฐาน)  
  ๑.๔ นิสิตผู้สอบผ่านดุษฎีพิจารณ์ต้องสรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎี
นิพนธ์ ตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด แบบสอบดุษฎีพิจารณ์ 
  ๑.๕ ปรับปรุงแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบดุษฎีพิจารณ์ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อย พร้อมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้อ านวยการหลักสูตรเห็นชอบให้เข้าสอบได้ 
  ๑.๖ นิสิตยื่นค าร้องขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ตามแบบ บฑ.๘.๑ (๒) ต่อหลักสูตรฯ 
  ๑.๗ นิสิตยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ แบบตรวจบทคัดย่อภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
ต่อหลักสูตรฯ  
  ๑.๘ ส่งดุษฎีนิพนธ์ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจรูปแบบซ้ า พร้อมการตรวจอักขราวิสุทธิ์ และส่งดุษฎี
นิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ๖ เล่ม ให้เจ้าหน้าที่ 
  ๑.๙ ได้สอบซ้อมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

 ๑.๑๐ ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครบ ๔๕ วัน  
๒. นิสิตผู้ยื่นขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดย

มีหนังสือรับรองตามแบบสอบดุษฎีพิจารณ์วิธีการและขั้นตอนการยื่นขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ให้ด าเนินการ
เช่นเดียวกับการขอสอบดุษฎีพิจารณ์ 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  ประกาศ  ณ  วันที่    ๑     เดือน     มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 

                                               (รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

           ภาควิชารฐัศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
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ขั้นตอนการขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
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ดุษฎีนิพนธ์ (ปรับจากสอบดุษฎีพิจารณ์) เอกสาร/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

นิสิตตรวจสอบความ
พร้อมก่อนสอบ

ป้องกันดุษฎนีิพนธ ์

๑. ดุษฎีนิพนธ์ ๑ เล่ม 
๒. แบบตรวจสอบความพร้อมก่อน

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ๑ ฉบับ 
๓. นิสิตตรวจสอบตามแบบ 
๔. เจ้าหน้าที่หลักสูตร 

ขอตรวจบทคัดย่อภาษาไทย-อังกฤษ 

ผู้อ านวยการหลักสูตร
พิจารณา 

ขอตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ 

ผู้อ านวยการหลักสูตร
พิจารณา 

ขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

ผู้อ านวยการหลักสูตร
พิจารณา/ แต่งต้ัง

กรรมการสอบ 

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

๑. ดุษฎีนิพนธ์ ๑ เล่ม 
๒. แบบตรวจสอบความพร้อมก่อน

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ๑ ฉบับ 
๓. บฑ. ๖.๑  
๔. นิสิตเตรียมเอกสารตามแบบ 
๕. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๖. ผู้อ านวยการหลักสูตร 
๗. เจ้าหน้าที่หลักสูตร 
 
๑. ดุษฎีนิพนธ์ ๑ เล่ม 
๒. แบบตรวจสอบความพร้อมก่อน

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ๑ ฉบับ 
๓. บฑ. ๖.๑  
๔. นิสิตเตรียมเอกสารตามแบบ 
๕. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๖. ผู้อ านวยการหลักสูตร 
๗. เจ้าหน้าที่หลักสูตร 
 
๑. ดุษฎีนิพนธ์ ๑ เล่ม 
๒. แบบตรวจสอบความพร้อมก่อน

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ๑ ฉบับ 
๓. บฑ. ๖.๑  
๔. บฑ. ๘ 
๕. นิสิตเตรียมเอกสารตามแบบ 
๖. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๗. ผู้อ านวยการหลักสูตร 
๘. เจ้าหน้าที่หลักสูตร 
 

ปรับแก้ 

ปรับแก้ 

ปรับแก้ 

ปรับแก้ 
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บันทึกการเข้าร่วมฟังสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ ์
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นที่............  
 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล....................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต............................ ............... 
 
 
ครั้งที ่๑ เข้าร่วมฟังดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต ชื่อ-ฉายา/นามสกุล........................................................................... 
 ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง....................................................................................................................... ............ 

ณ วันที่........................................................ ....................................................... .................................. 
 ณ สถานที่.................................................................................................. ........................................... 
 สรุปเนื้อหาการสอบป้องกัน............................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
......................................................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................  
....................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ............................................... 
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................................................................................................. .........
.......................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................................ ........... 
....................................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.............................................................................................................................................................. ............ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ....................................................... ...ผู้บันทึก 
       (                                         ) 
         ................./................../................. 

 

รับรองตามนี้ 

ลงชื่อ.............................................................. 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
(                                               ) 

............../................./............. 
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บันทึกการเข้าร่วมฟังสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ ์
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นที่............  
 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล....................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต............................ ............... 
 
 
ครั้งที ่๒ เข้าร่วมฟังดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต ชื่อ-ฉายา/นามสกุล................................... ........................................ 
 ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง....................................................................................................................... ............ 

ณ วันที่........................................................ ....................................................... .................................. 
 ณ สถานที่.................................................................................................. ........................................... 
 สรุปเนื้อหาการสอบป้องกัน............................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
......................................................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................  
....................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ............................................... 
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................................................................................................. .........
.......................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................................ ........... 
....................................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.............................................................................................................................................................. ............ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้บันทึก 
       (                                         ) 
         ................./................../................. 

 

รับรองตามนี้ 

ลงชื่อ.............................................................. 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
(                                               ) 

............../................./............. 
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บันทึกการเข้าร่วมฟังสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ ์
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ............... รุ่นที่............  
 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล....................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต...........................................  
 
 
ครั้งที ่๓ เข้าร่วมฟังดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต ชื่อ-ฉายา/นามสกุล................................... ........................................ 
 ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง....................................................................................................................... ............ 

ณ วันที่.............................................................................................................. ................................... 
 ณ สถานที่.................................................................................................. ........................................... 
 สรุปเนื้อหาการสอบป้องกัน.................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................................................................................... .................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
......................................................................................................................................... .................................. 
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
....................................................................................................................................... ....................................
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................. ..............................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................... ........................................
........................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................... ............................................
....................................................................................... ................................................................................... 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้บันทึก 
       (                                         ) 
         ................./................../................. 

 

รับรองตามนี้ 

ลงชื่อ.............................................................. 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
(                                               ) 

............../................./............. 
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ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

เร่ือง การขอส าเร็จการศึกษา 
_____________ 

 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องการขอ
ส าเร็จการศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของหลักสูตร 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่อง 
การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ดังนี้  

๑. นิสิตน าดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๙ เล่ม พร้อมทั้งกรอกใบ บฑ.๑๒ บฑ.๑๓ และ บฑ.๑๔  
๒. นิสิตน าหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความวิจัยที่ได้รับจากบรรณาธิการวารสารที่ได้รับการรับรอง 

TCT กลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มท่ี ๒ หรือจากการเสนอและตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติที่
มหาวิทยาลัยรับรอง  

๓. น าใบ บฑ.๑๓ ที่กรอกข้อมูลครบแล้วส่งให้นักวิชาการศึกษาตรวจและลงลายมือชื่อ 
๔. น าใบ บฑ.๑๓ ที่นักวิชาการศึกษาลงลายมือชื่อแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจและลงลายมือชื่อ 
๕. น าใบ บฑ.๑๓ ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดลงลายมือชื่อแล้วส่งให้ประธานกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

ตรวจและลงลายมือชื่อ 
๖. น าใบ บฑ.๑๓ ที่ประธานกรรมการที่ปรึกษาลงลายมือชื่อแล้วส่งให้ผู้อ านวยการหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาพิจารณาออกบันทึกเสนอบัณฑิตวิทยาลัย 
๗. ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาน าเสนอชื่อนิสิตที่ขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบแล้วจึงเสนอ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตามล าดับ 
๘. เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วให้นิสิตติดต่อส านักทะเบียนและวัดผลเพ่ือ

ลงทะเบียนรับปริญญาต่อไป 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   เดือน  มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 

(รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
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ขั้นตอนการขอส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดุษฎีนิพนธ ์

นิสิตเตรียมเอกสาร
และหลักฐาน
ทั้งหมดส่งต่อ

หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

นักวิชาการศึกษาตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานทั้งหมด 

ประธานกรรมการที่ปรึกษาลง 
ความเห็นให้ส าเร็จการศึกษา 

เอกสาร/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 

๑. ดุษฎีนิพนธ์ ๙ เล่ม 
๒. บฑ.๑๒ 
๓. บฑ.๑๓ 
๔. บฑ.๑๔ 
๕. เจ้าหน้าที่หลักสูตร 
 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเสนอต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย 

เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจสอบการยืม
หนังสือ หรืออื่น ๆ 

บัณฑิตวิทยาลัยเสนอเร่ืองเข้าสภาวิชาการ 

สภาวิชาการเสนอเร่ืองเข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติปริญญา 
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บันทึกช่วยจ ำ 
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