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ข้ันตอนที่ ๑
ข้ันตอนการรับสมัคร



ข้ันตอนการรับสมัคร

ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน การดําเนินงาน เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบ

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

กระบวนการรับสมัคร

การรับสมัคร

๑. พิจารณาแผนการรับสมัคร
๒. สถานที่เรียน
๓. จํานวนนิสิตที่เหมาะสม
๔. สาขาวิชาจะเปดสอนในป

การศึกษานั้นๆ
๕. ดําเนินการประชุม คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
๖. จัดทําแผนปฏิบัติงานรับสมัคร

ประชาสมัพันธหลักสูตร
และจัดทํากําหนดการรับสมัคร

๑. ผูสมัครซ้ือใบสมัครและสมัครเรียน
(ปริญญาเอก คาธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท
ปริญญาโท คาธรรมเนียม ๕๐๐ บาท )
๒. แตงต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ
๓. จัดทําประกาศหลักสูตรเกี่ยวกบัการรับ
สมัครนิสิตในแตละปการศึกษา

๑. กรอกใบสมัคร
๒. คาธรรมเนียมการสมัคร
๓. สําเนาวุฒิปริญญาบัตร ๑ ฉบับ
๔. สําเนา Transcript ๑ ฉบับ
๕. สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบบั
๖. สําเนาใบสุทธิ/บัตรประชาชน ๑ ฉบบั
๗. รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๔ รูป
๘. หนังสือรับรองคุณสมบัติ ๓ ฉบับ
๙. หลักฐานการเปล่ียนชื่อ
๑๐. หนังสือรับรองประสบการณทํางาน
๑๑. โครงรางวิทยานิพนธ ๕ เลม

(สําหรับปริญญาเอกสมัครเรียน)

๑. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
๒. ผอ.หลักสูตร
๓. เลขานุการหลักสูตร

๑. ฝายเลขานกุารหลักสูตร
/นักวิชาการศึกษา
๒. ประกาศหลักสูตรฯ
๓. โปสเตอร
๔. แผนพับ
๕. Print out ใบสมัครจาก
Internet
๖.facebook
๗. LINE

๑. ใบสมัครพรอมบัตร
ที่นั่งสอบ
๒. ใบเสร็จรับเงินคาสมัครสอบ
๓. อัตราคาธรรมเนียมของ
หลักสูตร
๔. คูมือหลักสูตร
๕. เอกสารประกอบการ
สอบขอเขียน
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ข้ันตอนที่ ๒
ข้ันตอนการสอบเขาศึกษา



ข้ันตอนการสอบเขาศึกษา

ประกาศหลักสูตรฯ

ประกาศหลักสูตรฯ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบ

แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบ

ตรวจขอสอบขอเขียน

จัดสอบสัมภาษณ

พิจารณาคุณสมบัติ
ผูสมัคร

ประกาศผูมีสิทธิ์สอบ
ขอเขียน

ประชุมคณะกรรมการ
ออกขอสอบ

กําหนดวันสอบ

ประกาศผูมีสิทธิสอบ
สัมภาษณ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

เอกสารการรับสมัคร

๑. รายงานการประชุม
๒. แบบขอสอบ
๓. เอกสารการเงิน

๑. กรรมการควบคุมหองสอบ
๒. หองสอบ
๓. บัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบ
๔. กระดาษคําตอบ
๕. ขอสอบ
๖. เอกสารการเงิน

๑. คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
๒. กระดาษคําตอบ
๓. ใบกรอกคะแนน
๔. เอกสารการเงิน

๑. หนังสือเชิญคณะกรรมการ
๒. ใบประเมินการสอบ
๓. บัญชีลงนามชื่อผูเขาสอบ
๔. โครงรางวิทยานิพนธ
๕. เอกสารการเงิน

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

ผอ.หลักสูตร
คณะกรรมการดําเนินการสอบ
ฝายเลขานุการหลักสูตร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตร





ข้ันตอนที่ ๓
ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน



ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน

ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศผลการ
พิจารณาคัดเลือก

รายงานตัวเปนนิสิต

ระบบการลงทะเบียน

๑. ใบรายงานตัวเปนนิสิต
๒. กรอกรายละเอยีดประวัติ
สวนตัว เพื่อเปนขอมูลของสํานกั
ทะเบียนและวัดผลรวมทั้งทะเบียน
ประวัติที่ตองรายงานตอสกอ.
๓. ยื่นเอกสารรายงานตัว
๔.ใบคํารองขอทําบัตรนิสิต

๑. ใบลงทะเบียนเพื่อ
ชําระเงินผานธนาคาร
(รายวิชาปรับพื้นฐาน)
๒.ใบลงทะเบียนเพื่อ
ชําระเงินผานธนาคาร
(รายวิชาหลัก)
๓. รับใบแจงหนี้และใบชาํระเงิน
๔. ชําระคาธรรมเนียมตาม

หมายเลขบัญชีหลักสูตรผาน
ธนาคาร

๕. นําใบสลิปหรือหลักฐาน
การโอนเงินมาแสดงตอ
หลักสูตรเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

๖. เซ็นชื่อกํากับในบัญชี
รายชื่อผูมารายงานตัว
๗. รับตารางเรียนในภาค
การศึกษานั้น ๆ
๘ . กํ า ห น ด ก า ร พิ ธี เ ป ด แ ล ะ
ปฐมนิเทศการศึกษา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ฝายเลขานุการหลักสูตร
นักจัดการงานทัว่ไป

เจาหนาที่การเงินและบัญชี





ข้ันตอนที่ ๕
ข้ันตอนการเขาช้ันเรียน



ข้ันตอนการเขาช้ันเรียน

เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดการดําเนินงาน

๑. รายงานการประชุม
๒. ตารางสอน
๓. แบบการจัดทําแบบตัวอยาง
มคอ. ๓
๔. แบบการจัดทํา มคอ. ๕

ประชุมคณาจารยประจํา
หลักสูตร

๑. คณาจารยประจําหลักสูตร
๒. ฝายเลขานกุารหลักสูตร/
นักวิชาการศึกษา

แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา
ท่ัวไป

การจัดตารางเรียน
ตารางสอน

การจัดสง มคอ.๓

การเรียนการสอน

การประชุมคณาจารย
ประจําหลักสูตร

คําส่ังแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา

๑. ตารางเรียน
๒. มคอ. ๓
๓. ปฏิทินการศึกษา

๑.หนังสือเชิญบรรยาย
๒. หนังสือสงมอบ แบบตัวอยาง
มคอ. ๓
๓. มคอ. ๓ แตละรายวิชาในภาค
การศึกษานั้น ๆ

๑. หนังสือแจงตารางสอน
อาจารยสอน
๒. รับมคอ.๓ ของอาจารยสอน
๓. บัญชีเรียกชื่อนิสิต
๔. บัญชีเซ็นชื่อเขาฟงบรรยาย
๕. อาจารยประจํารายวิชา

จัดทําขอสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
๖. ใบลาเรียน
๗. บฑ. ๖ (แบบคํารองทั่วไป)

๑. รายงานการประชุม
๒. เอกสาร มคอ.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๑. ผอ.หลักสูตร
๒. อาจารยประจํารายวิชา
๓. ฝายเลขานกุารหลักสูตร/

นักวิชาการศึกษา



ข้ันตอนการการเขาช้ันเรียน(ตอ)

เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมเสริมรายวิชา

การประเมินประสิทธิภาพ
การสอน

การประเมินผลวัดผล

ประกาศผลการศึกษา

ประชุมคณาจารยประจํา
หลักสูตร

โครงการหรือกิจกรรม
ที่สอดคลองกับรายวิชา

๑. แบบประเมินประสิทธิภาพการ
สอนของอาจารย
๒. รายงานการประเมินประสิทธภิาพ
การสอน

๑. หนังสือสงมอบขอสอบ
๒. ขอสอบ
๓. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
กล่ันกรองขอสอบ
๔. รายงานการประชุม
๕. คําแตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบ
๖. รายงานการประชุม
๗. ขอสอบ
๘. กระดาษคําตอบ
๙. ใบกรอกผลการศึกษา
๑๐. มคอ. ๕

๑. คําแตงต้ังคณะกรรมการ
กล่ันกรองผลการสอบ
๒. รายงานการประชุม
คณะกรรมการกล่ันกรองผลการ
สอบ
๓. ใบกรอกผลการศึกษา
๔. ประกาศผลสอบ ภายใน ๑๕ วัน
นับจากวันสอบวิชานั้น ๆ

๑. รายงานการประชุม
๒. รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
๓. สงมคอ. ๕
๔. สงมคอ. ๗

ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน

๑. ผอ.หลักสูตร
๒. อาจารยประจํารายวิชา
๓. ฝายเลขานกุารหลักสูตร

/ นักวิชาการศึกษา

คณาจารยประจาํหลักสูตร
นักวิชาการศึกษา





๖.๒ ข้ันตอนการสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination)

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

( เฉพาะนิสิตทีล่งทะเบียนสารนิพนธ )



ข้ันตอนการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
( เฉพาะนิสิตท่ีลงทะเบียนสารนิพนธ )

เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดการดําเนินงาน

๑. คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบประมวล
ความรู
๒. รายงานการประชุม
๓. ชี้แจงรายละเอยีดขอสอบ

แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบประมวลความรู

๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. ฝายเลขานกุารหลักสูตร/
นักวิชาการศึกษา
๓. คณะกรรมการดําเนินการ
สอบ

เตรียมตัวกอนสอบ

การลงทะเบียนสอบ

ดําเนินการสอบ

ประกาศผลการสอบ

๑.ประกาศหลักสูตรเกี่ยวกบัการ
สอบประมวลความรู
๒.จัดแนะแนวการสอบประมวล
ความรู

๑. ประกาศหลักสูตรเกี่ยวกับ
ลงทะเบียนสอบ
๒. เอกสารการลงทะเบียน
๓. หมวดรายวิชาที่สอบ
๔. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

๑. คณะกรรมการออก
ขอสอบ
๒. ขอสอบแยกตามหมวดวิชา
๓. กระดาษคําตอบ
๔. บัญชีรายชือ่ผูเขาสอบ
๕. บัญชีเซ็นชื่อผูเขาสอบ
๖.เอกสารการเงิน

๑.คณะกรรมการตรวจขอสอบ
๒. มติคณะกรรมการ
ตรวจขอสอบ
๓. ใบกรอกคะแนน
๔. ประกาศผลการสอบภายใน๓๐
วันหลังจากดําเนินการสอบ

๑. ผอ.หลักสูตร
๒. ฝายเลขานกุารหลักสูตร/
นักวิชาการศึกษา
๓. คณะกรรมการดําเนินการ
สอบ
สอบ





ข้ันตอนที่ ๗
ข้ันตอนการเรียนภาษาตางประเทศ

หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

๗.๑ : การเรียนภาษาองักฤษ
๗.๒ : การเรียนบาลี



ข้ันตอนการเรียนภาษาอังกฤษ

เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดการดําเนินงาน

๑. รับฟงการแนะแนวจากสถาบันภาษา
หมายเหตุ : ไมตองลงทะเบียนเรียน ใน
กรณีแสดงผลสอบผาน TU-GET , CU-
GET,IELTS ,Paper-
Based,Computer-Based TOEIC โดย
มีอายุไมเกิน ๒ ป ในวันที่ยื่นเอกสาร)
๒. ตารางเรียน
๓. คูมือการเรียนภาษาอังกฤษ

รับฟงคําช้ีแนะข้ันตอน
การเรียนการสอน

๑. สถาบันภาษา
๒. หลักสูตร
๓. ฝายเลขานกุารหลักสูตร/

นักวิชาการศึกษา

สถาบันภาษาประกาศ
รายช่ือผูลงทะเบียน

ลงทะเบียนเรียน

ดําเนินการเรียนการสอน

ประกาศผลสอบ

๑. ประกาศการลงทะเบียนเรียน
- MCU 005
- MCU 006

๒. เอกสารการลงทะเบียนเรียน
๓. ใบเสร็จรับเงิน

๑. อาจารยผูบรรยาย
๒. เอกสารประกอบการบรรยาย

๑. ประกาศสถาบันภาษาเกีย่วกับ
ผูสอบผาน
๒. นําผลการสอบผานภาษาอังกฤษ
เสนอตอ ผอ.หลักสูตร

ไมผาน





ข้ันตอน ๙
ข้ันตอนขอเอกสารเพ่ือเก็บขอมูลทางการวิจัย
และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย (IOC)



ข้ันตอนขอเอกสารเพื่อเก็บขอมูลทางการวิจัย
และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย (IOC)

เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดการดําเนินงาน

ข้ันตอนการเตรียมการ

๑. นิสิต
๒. ผอ.หลักสูตร
๓. อาจารยที่ปรึกษา
๔. ฝายเลขานกุาร/นักวิชาการ
๕. ผูเชี่ยวชาญ

๑. นิสิตรางขอคําถามที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจยัซ้ึงมี
เนื้อหาครอบคลุมตัวแปรการวิจัย

๒. นิสิตนํารางคําถามเสนออาจารย
ทีป่รึกษาพรอมทีป่รึกษาแจง
รายละเอียดความสมบูรณของราง
ขอคําถามผาน บฑ.๖.๒ พรอมนํา
งานวิจัยบทที่ ๑-๓ มาพิจารณารวม

ข้ันตอนดําเนินการ
๑. นิสิตกรอกบฑ.๖.๒ กับ
นักวิชาการศึกษา เพื่อขอหนังสือ
ถึงผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเทีย่งตรง
ของแบบสอบถามใชระยะเวลา ๗ วัน
๒. นําเคร่ืองมือการวิจยัพรอมหนังสือ
นําจากหลักสูตรยื่นตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน ๕ รูป/ทาน
๓. เมื่อตรวจสอบเคร่ืองมือเรียบรอย
นิสิตแกไขและนําเสนออาจารยที่
ปรึกษาพจิารณา
๔. นิสิตกรอกบฑ.๖.๒ เพือ่ขอ
ตรวจสอบความเทีย่งตรง Try-out
จํานวน ๓๐ ชุด
๕. นิสิตนําเคร่ืองมือที่ไดแกไขและผาน
การปรึกษาจากอาจารยทีป่รึกษาไป
สอบถามประชากรหรือกลุมตัวอยาง

การดําเนินงาน

๑. นิสิต
๒. ผอ.หลักสูตร
๓. อาจารยที่ปรึกษา
๔. ฝายเลขานกุารหลักสูตร/
นักวิชาการ





ข้ันตอนที่ ๑๐
ข้ันตอนการแจกแบบสอบถาม



ข้ันตอนการแจกแบบสอบถาม

เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดการดําเนินงาน

การดําเนินการ
๑. ผอ.หลักสูตร
๒. อาจารยที่ปรึกษา
๓. บฑ.๖.๑

ฝายเลขานุการ
๔. นักวิชาการศึกษา

๑. นิสิตยื่นเอกสารบฑ.๖.๑ ตอ
นักวิชาการศึกษาออกเอกสารการ
แจกแบบสอบถามโดยระบุชื่อ
บุคคล และหนวยงานที่จะขอแจก
แบบสอบถามใชเวลา ๗ วัน

๒. ดําเนินการแจกแบบสอบถาม

ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน

การประสานงาน
หนวยงาน

๑. นิสิตประสานงานหนวยงานที่จะ
ขอแจกแบบสอบถาม

๒. นิสิตกรอกขอมูลในบฑ.๖.๑ วา
ผานการประสานงานจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอย
แลว

๓. นิสิตปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา

๑. ผอ.หลักสูตร
๒. อาจารยที่ปรึกษา
๓. บฑ.๖.๑

ฝายเลขานุการ
๔. นักวิชาการศึกษา





ข้ันตอนที่ ๑๑
ข้ันตอนการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก



ข้ันตอนการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ

เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดการดําเนินงาน

ข้ันตอนการเตรียมการ

 ผอ.หลักสูตร
 อาจารยที่ปรึกษา
 ฝายเลขานุการ

บัณฑิตศึกษา
 นักวิชาการศึกษา

๑. นิสิตติดตอผูใหขอมูลหลักที่จะ
ทําการสัมภาษณ

๒. กรณีสัมภาษณพระเถระผูใหญ
ตองขออนุญาตพระผูใหญผาน
เลขานุการ
ของพระเถระผูใหญรูปนั้น

๓. นิสิตปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
พรอมกรอก บฑ.๖.๑

๑. นิสิตกรอกใบคํารอง บฑ.๖.๑ โดย
ใชระยะเวลา ๓ วันทาํการ

๒. อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความ
เรียบรอยของแบบสัมภาษณและ
ลงนามในเอกสาร

๓. ออกสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก

ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน

ข้ันดําเนินการ

 นิสิต



3



ข้ันตอนที่ ๑๒
ข้ันตอนการขอสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion)



ข้ันตอนการขอสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion)

เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดการดําเนินงาน

ข้ันเตรียมการ

 ผอ.หลักสูตร
 อาจารยที่ปรึกษา
 เลขานุการหลักสูตร
 นักวิชาการศึกษา
 หนวยงานที่เกีย่วของ

๑. นิสิตติดตอผูทรงคุณวุฒิในการเขา
รวมสนทนากลุม
๒. ผูทรงคุณวุฒิจะตองมีความ
เชี่ยวชาญใน ๑) ดานทฤษฎี

๒) ดานการวิจัย
๓) ดานพุทธบูรณาการ

หรือเชี่ยวชาญใหครอบคลุมเร่ืองที่
สนทนากลุมเฉพาะ

ข้ันดําเนินการ
๑. นิสิตรางขอกําหนดการและ

ประเด็นการดําเนินการสนทนา
กลุม (Focus Group Discussion)
โดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
วิจยั

๒. นําเสนอประเด็นการดําเนินการ
สนทนากลุม (Focus Group Discussion)
เบื้องตนตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหขอคิด
เห็นโดยนิสิตตองเสนอชื่อ ผูทรงคุณวุฒิ
พรอมกบัสาขาที่เชีย่วชาญ

๓. นิสิตยื่น บฑ.๖.๑ เพื่อใหนักวิชาการศึกษา
ออกหนังสือแกผูทรงคุณวุฒิสนทนากลุม
จํานวน ๘-๑๒ รูป/ทาน โดยระบุชื่อ-
นามสกุล หนวยงานของผูทรงคุณวุฒิ

๔. ดําเนินการสนทนากลุมเพื่อ
ตรวจสอบผลสรุปทางการวจิัย
เบื้องตนหรือตรวจสอบรูปแบบ
(Model) ทีค่นพบจากการวจิัย

การดําเนินงาน

 นิสิต



3



ข้ันตอนที่ ๑๓
ข้ันตอนการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ



ข้ันตอนการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ

เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดการดําเนินงาน

ลักษณะของโครงการ/
กิจกรรม

๑. ผอ.หลักสูตร
๒. เจาหนาทีโ่ครงการ/กิจกรรม
๓. เลขานุการหลักสูตร/

นักจัดการงานทั่วไป
๔. นิสิตที่เสนอเอกสารตอ

หลักสูตร

สัมมนาวิชาการหรือกิจกรรมทีม่หาวิทยาลัย
ดําเนินการ

จํานวน ๑๐ คร้ัง
เร่ิมต้ังแตการรายงานตัวเปนนิสิต
จนกระทั่งกอนขอสําเร็จการศึกษา

ความสอดคลองกับเกณฑ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

การบันทึกขอมูลการเขา
รวมกิจกรรม

จัดสงเอกสารตอหลักสูตร

การบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจยั

๑. มีการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน

๒. มีการบูรณาการกับการวจิัย
๓. มีการดําเนินการตามกรอบ

PDCA

คูมือนิสิตมรีายละเอียด คือ
๑. ระบุเร่ืองการจัดโครงการหรือ

กิจกรรม
๒. จัดโดยหนวยงาน
๓. วัน เดือน ปที่จัดโครงการ/

กิจกรรม
๔. สรุปสาระสําคัญของโครงการ/

กิจกรรม
๕. ลงนามการเขารวมกิจกรรมโดย
เจาหนาที่หนวยงานทีจ่ัดกิจกรรม
หรืออาจารยที่ปรึกษา

- แบบสรุปโครงการ
- คูมือการบูรณาการจัดการเรียนการ
สอน





๑๕.ข้ันตอนการการเขียนบทความทางวิชาการ
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

๑๕.๑ หลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา
๑๕.๒ หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา



ข้ันตอนการเขารวมโครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม Proceedings
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดการดําเนินงาน

ประเด็นในการสงบทความตองเปน
บทความตรงตามสาขาที่นิสิตศึกษา

การกําหนดประเด็นใน
การสงบทความ

๑. นิสิต
๒. ฝายเลขานกุารหลักสูตร/
นักวิชาการศึกษา/นักจัดการงาน
ทั่วไป

รูปแบบการในการเขียน
บทความ

การดําเนินการ

การสรุปโครงการ

รูปแบบการนาํเสนอบทความนั้นให
เปนไปตามรูปแบบที่หลักสูตรกาํหนด

๑. นิสิตสงบทความมายังหลักสูตร
๒. นิสิตกรอกใบสมัครสมาชิก
วารสารและใบคํารองขอลงตีพิมพ
บทความ
๓. ชําระคาธรรมเนียมในการตีพิมพ
๔.นักวิชาการศึกษารวบรวม
บทความและยกประเด็นหวัขอวิจยั
๕. นิสิตนําเสนอบทความวิจัยในการ
ประชุมที่มีรายงานการประชุม

(Proceedings) ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด

๑ จัดทําเอกสารสรุปโครงการโดย
แยกสรุปตามกลุมยอย
๒ นําเอกสารที่สรุปแลวสงโรงพิมพ
เพื่อจัดพิมพเปนเลมสมบูรณตอไป



๑๕.ข้ันตอนการเขียนบทความทางวิชาการ
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

๑๕.๑ หลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา
๑๕.๒ หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา



ข้ันตอนการการเขียนบทความทางวิชาการ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดการดําเนินงาน

ประเด็นในการสงบทความตองเปน
บทความตรงตามสาขาที่นิสิตศึกษา

การกําหนดประเด็นใน
การสงบทความ

๑. นิสิต
๒. ฝายเลขานกุารหลักสูตร/
นักวิชาการศึกษา

รูปแบบการในการเขียน
บทความ

ระยะเวลาในการสง
บทความ

เปนบทความลักษณะเชิง
วิชาการ

การจัดสงเอกสารตอ
หลักสูตร

รูปแบบการนาํเสนอบทความนั้นให
เปนไปตามรูปแบบของวารสารที่นิสิต

นําไปตีพิมพ

ระยะเวลานิสิตที่จะดําเนินการใหเร่ิม
ต้ังแตภาคการศึกษาแรกที่นิสิตเขารับ
การศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่นิสิต

สําเร็จการศึกษา

บทความทางวชิาการ
๑. สวนนํา
๒. สวนเนื้อหา
๓. สวน อางอิง
บทความปริทรรศนประกอบดวย

๑. ชื่อเร่ือง
๒. บทคัดยอ หรือเร่ืองยอ
๓. คํานาํ
๔. เนื้อเร่ือง
๕. เอกสารอางอิง

๑ หนังสือตอบรับเพื่อตีพิมพบทความ
ตามจํานวน ๓ เร่ือง
๒ รูปเลมวารสารที่นิสิตนําบทความ
ไปตีพิมพใหครบตามจํานวนบทความ
ที่ตีพิมพ





ข้ันตอนที่ ๑๗
ข้ันตอนการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน



ข้ันตอนการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดการดําเนินงาน

ย่ืนคํารองตอหลักสูตร

๑. ผอ.หลักสูตร
๒. ฝายเลขานกุารหลักสูตร/
นักวิชาการศึกษา
๓. นิสิตที่ยื่นคํารอง

ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสาร

ออกเอกสารเพ่ือเสนอลงนาม

รับเอกสารท่ีเกี่ยวของ

ย่ืนเอกสารตอสถานท่ีปฏิบัติ
ธรรม

๑. หนังสือ/บันทึกขอความ
๒. แบบคํารอง บฑ. ๖
๓. ชื่อสถานที่ปฏิบัติธรรมที่

บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง

๑. หนังสือนําถึงสถานที่ปฏิบัติ
ธรรม

๒. ใบบันทึกการสง-สอบ
อารมณ การปฏบิัติวิปสสนา
กรรมฐาน

๓. บัญชีลงเวลาปฏิบัติ
วปิสสนากรรมฐาน

๔. บฑ. ๒๑ ใบประเมินผลการ
ปฏิบัติกรรมฐาน

๕. จํ านวนวัน สํ าห รับการปฏิบั ติ
กรรมฐาน
- ปริญญาเอก ๔๕ วัน
- ปริญญาโท ๓๐ วัน

๑. แบบคํารอง บฑ. ๖
๒. ชื่อสถานที่ปฏิบัติธรรมที่บัณฑิต
วิทยาลัยรับรอง

๑. ผอ.หลักสูตร
๒. ฝายเลขานกุารหลักสูตร/
นักวิชาการศึกษา
๓. นิสิตที่ยื่นคํารอง
๔. เจาของสถานที่ปฏิบัติธรรม





ข้ันตอนที่ ๑๘
ข้ันตอนการศึกษาดูงานในประเทศ และตางประเทศ



ข้ันตอนการศึกษาดูงานในประเทศ และตางประเทศ

เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดการดําเนินงาน

ขอกําหนด
การศึกษาดูงาน

๑. อธิการบดี
๒. ผอ.หลักสูตร
๓. เลขานุการหลักสูตร/นักจัดการทั่วไป

๑. นิสิตศึกษาดูงานทั้งในประเทศตาม
รายวิชาที่เกี่ยวของ
๒. นิสิตตองศึกษาดูงานนอกประเทศ
ตามที่หลักสูตรกําหนด

เสนอขออนุมัติโครงการ

เสนอขออนุมัติโครงการตอ
มหาวิทยาลัย

ดําเนินการศึกษาดูงาน

สรุปโครงการเสนอตอ
หลักสูตร

๑. ชื่อโครงการ
๒. ชื่อหนวยงาน
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ และคําส่ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน
๔. โครงการเชื่อมโยงกับ

มาตรฐาน สกอ.
๕. หลักการและเหตุผล
๖. วัตถุประสงค
๗. ลักษณะโครงการ
๘. เปาหมายผลผลิต
๙. งบประมาณ
๑๐. กิจกรรมดําเนินงาน
๑๑. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑๒. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

๑. บันทึกขอความขออนุมัติ
โครงการ

๒. โครงการ

๑.แผนปฏิบัติการตามโครงการ

สรุปโครงการประกอบดวย
๑. โครงการ
๒. สรุปการสํารวจพื้นที่
๓. แผนการปฏิบัติงานโครงการ
๔. คําส่ังคณะกรรมการดําเนินงาน
๕. บันทึกขอความที่ไดรับ

อนุมัติจากอธกิาร
๖. กําหนดการโครงการ
๗. ความสอดคลองโครงการกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๘. รายชื่อผูเขารวมโครงการ
๙. ภาพประกอบกิจกรรม

๑. นิสิตผูเขารวมโครงการ
๒. ฝายเลขานกุารหลักสูตร/นักจัดการทัว่ไป

๑. ผอ.หลักสูตร
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๓. เลขานุการหลักสูตร/
นักวิชาการศึกษา





ข้ันตอนที่ ๑๙
ข้ันตอนการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธและสารนิพนธ



ข้ันตอนการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธและสารนิพนธ

เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดการดําเนินงาน

ข้ันเตรียมการ

 นักวิชาการศึกษา

๑. นิสิตนําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
นําเสนออาจารยที่ปรึกษา

๒. อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความ
สมบูรณของงานตาม Cheek list
ตามรูปแบบของวิทยานิพนธและ
สารนิพนธ พรอมลงลายมือชื่อ

ข้ันดําเนินการ
๑. นิสิตกรอกแบบฟอรมคํารองบฑ.
๖.๑ พรอมลงลายมือชือ่ของผูที่
เกี่ยวของตามลําดับซ่ึงนักวิชาการ
ศึกษาจะดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน ๗ วัน

การดําเนินงาน

๑) ผอ.หลักสูตร
๒) อาจารยที่ปรึกษา
๓) ฝายเลขานกุารหลักสูตร/
นักวิชาการศึกษา





ข้ันตอนที่ ๒๐
ข้ันตอนการขอตรวจบทคัดยอ / Abstract



ข้ันตอนการขอตรวจบทคัดยอ

เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดการดําเนินงาน

ข้ันเตรียมการ

 ฝายเลขานุการ
หลักสูตร/นักวิชาการ

 คณาจารยผูทรงคุณวุฒิ

๑. นิสิตนําเสนอบทคัดยอตอ
อาจารยที่ปรึกษา
๒. บทคัดยอที่นําเสนอตอง
ประกอบดวย
๒.๑ ชื่อเร่ือง
๒.๒ วัตถุประสงค
๒.๓ วธิีการดําเนินการ
๒.๔ ผลการวิจยัตามวัตถุประสงค
วจิัย

ข้ันดําเนินการ
๑. นิสิตยื่นเอกสารบฑ.๖.๑ ตอ
นักวิชาการศึกษา
๒. นักวิชาการศึกษาสงบทคัดยอตอ
คณาจารยผูมหีนาที่ตรวจ
บทคัดยอ
๓. นักวิชาการศึกษาจัดสงบฑ.๖.๑
ทีไ่ดรับการพิจารณาแลวสูนิสิต
ภายใน ๑๕ วันนับจากไดรับคํารอง
๔. นิสิตปรับแกบทคัดยอตาม
คําแนะนาํ

การดําเนินงาน

 ผอ.หลักสูตร
 อาจารยที่ปรึกษา





๒๑ : ข้ันตอนการสอบประชาพิจารณ (Public Hearing Examination)



ข้ันตอนการสอบประชาพิจารณ (Public Hearing Examination)

วิทยานิพนธเอกสาร/บุคคลท่ีเกี่ยวของ

นิสิตตรวจสอบความพรอม
กอนสอบประชาพิจารณ

๑. วิทยานิพนธ ๑ เลม
๒. แบบบันทกึการเขาฟงวิทยานิพนธ
๒. แบบตรวจสอบความพรอมกอนสอบประชา
พิจารณ ๑ ฉบับ

๓. นิสิตตรวจสอบตามแบบ
๔. เจาหนาทีห่ลักสูตรตรวจสอบความถกูตอง

๑. อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตามแบบบฑ. ๖.๔ และ
กรอกรายละเอียดใหชัดเจน

๒. แบบ ปชจ.การตรวจรับรองสถิติในการวิจัยของ
ผูทรงคุณวุฒิ

ผูอํานวยการหลักสูตร
พิจารณาความพรอม

ขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธและบทคัดยอ
ใชระยะเวลาไมเกิน ๑๕ วัน

ผูอํานวยการหลักสูตร
พิจารณาความสมบรูณของ

วิทยานิพนธ

ขอสอบประชาพิจารณ (Public Hearing Examination)

ผูอํานวยการหลักสูตรพิจารณา/
เสนอแตงตั้งกรรมการสอบเพ่ือ
นําเสนอคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั

ใชระยะเวลาไมเกิน ๑๕ วัน

สอบประชาพิจารณ (Public Hearing Examination)

๑. วิทยานิพนธ ๑ เลม
๒. แบบตรวจสอบความพรอมกอนสอบ
ประชาพิจารณ ๑ ฉบับ

๓. บฑ. ๖.๔ จาํนวน ๑ ฉบับ
๔. นิสิตเตรียมเอกสารตามแบบ
๕. คณะกรรมการที่ปรึกษาใหความเห็นชอบ
๖. ผูอํานวยการหลักสูตรพิจารณา
๗. เจาหนาทีห่ลักสูตรตรวจสอบ

๑. วิทยานิพนธ ๔ เลม
๒. แบบตรวจสอบความพรอมกอนสอบประชา
พิจารณ ๑ ฉบับ

๓. บฑ. ๖.๑ จาํนวน ๑ ฉบับ
๔. นิสิตเตรียมเอกสารตามแบบ
๕. คณะกรรมการที่ปรึกษาใหความเห็นชอบ
๖. ผูอํานวยการหลักสูตรพิจารณา
๗. นักวิชาการศึกษาตรวจสอบ

๑. วิทยานิพนธ ๑ เลม
๒. แบบตรวจสอบความพรอมกอนสอบ
ประชาพิจารณ ๑ ฉบับ

๓. บฑ. ๖.๑ จาํนวน ๑ ฉบับ
๔. บฑ. ๘.๑ (๒) จํานวน ๑ ฉบับ
๕. นิสิตเตรียมเอกสารตามแบบ
๖. คณะกรรมการที่ปรึกษาใหความเห็นชอบ
๗. ผูอํานวยการหลักสูตรพิจารณา
๘. เจาหนาทีห่ลักสูตรตรวจสอบ

ปรับแก

ปรับแก

ปรับแก

ปรับแก

สรุปผลการสอบประชาพิจารณตอบัณฑิตวิทยาลยั





ข้ันตอนที่ ๒๒
ข้ันตอนการขอสอบปองกันวิทยานิพนธ



ข้ันตอนการสอบปองกันวิทยานิพนธ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

วิทยานิพนธ (ปรับจากสอบประชาพิจารณ)เอกสาร/บุคคลท่ีเกี่ยวของ

๑. วิทยานิพนธ ๑ เลม
๒. นิสิตตรวจสอบตามแบบ
๓. เจาหนาทีห่ลักสูตร
๔. บฑ.๖.๔ (๑)
๕. แบบสรุปผลการสอบประชาพิจารณ

ขอตรวจบทคัดยอภาษาไทย-อังกฤษ
ใชระยะเวลา ๑๕ วัน

ขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ
ใชระยะเวลา ๑๕ วัน

ผูอํานวยการ
หลักสูตร พิจารณา

ขอสอบปองกันวิทยานิพนธ

สอบปองกันวิทยานิพนธ

๑. วิทยานิพนธ ๑ เลม
๒. บฑ. ๖.๑
๓. นิสิตเตรียมเอกสารตามแบบ
๔. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๕. ผูอํานวยการหลักสูตร
๖. นักวิชาการศึกษา
๗. บฑ.๑๑.๓

๑. วิทยานิพนธ ๑ เลม
๒. บฑ. ๖.๑
๓. นิสิตเตรียมเอกสารตามแบบ
๔. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๕. ผูอํานวยการหลักสูตร
๖. เจาหนาทีห่ลักสูตร
๗. บฑ.๖.๕

๑. วิทยานิพนธ ๕ เลม
๒. บฑ. ๖.๑
๓. บฑ. ๘.๑ (๒)
๔. นิสิตเตรียมเอกสารตามแบบ
๕. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๖. ผูอํานวยการหลักสูตร
๗. เจาหนาทีห่ลักสูตร

ปรับแก

ปรับแก

ปรับแก

ปรับแก

นิสิตตรวจสอบความพรอมในการแก
เอกสารตามมติของการสอบประชา

พิจารณ กอนสอบปองกัน โดยพิจารณา
รวมกับอาจารยท่ีปรึกษา

อาจารยท่ีปรึกษาทุกทานลงนามในเอกสาร
บฑ.๖.๑

ผูอํานวยการหลักสูตร พิจารณา

ผูอํานวยการหลักสูตรพิจารณา/
เสนอแตงตั้งกรรมการสอบ

ใชระยะเวลา ๑๕ วัน

นิสิตปรับแกตามมติของคณะกรรมการสอบ

ขอสําเร็จการศึกษา





ข้ันตอนที่ ๒๓
ข้ันตอนขอสําเร็จการศึกษา



ข้ันตอนการขอสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

วิทยานิพนธ

นิสิตเตรียมเอกสาร
และหลักฐานท้ังหมด

สงตอหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา

นักวิชาการศึกษาตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานท้ังหมด

ประธานกรรมการท่ีปรึกษาลง
ความเห็นใหสําเร็จการศึกษา

เอกสาร/บุคคลท่ีเกี่ยวของ

๑. วิทยานิพนธ ๕ เลม
๒. บฑ.๑๒
๓. บฑ.๑๓
๔. บฑ.๑๔
๕. เจาหนาทีห่ลักสูตร

ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเสนอตอ
บัณฑิตวิทยาลัย

เจาหนาท่ีหองสมุดตรวจสอบการยืม
หนังสือ หรืออื่น ๆ

บัณฑิตวิทยาลัยเสนอเร่ืองเขาสภาวิชาการ

สภาวิชาการเสนอเร่ืองเขาสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติปริญญา





๒๔ : ข้ันตอนการรักษาสถานภาพนิสิต



ข้ันตอนการรักษาสถานภาพนิสิต
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

เอกสาร/แบบฟอรม/ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดการดําเนินงาน

คุณลักษณะนิสิตท่ีตอง
รักษาสถานภาพ

๑. นิสิตผูท่ีรักษาสถานภาพ
๒. ผอ.หลักสตูร
๓. ฝายเลขานุการหลักสูตร

๑. นิสิตท่ียังไมจบการศึกษาใน
ระยะเวลา ๓ ปการศึกษา
หรือ ๖ ภาคการศึกษาปกติ

๒. ทําวิทยานิพนธยังไมแลว
เสร็จ

เอกสารท่ีตองดําเนินการ
๑. แบบ บฑ. ๑๗
๒. เสยีคาธรรมเนียนการศึกษา
๓. จํานวนงวดเงินคาธรรมเนียม
๔. ใบสลิปหรือหลักฐานการ

จายเงินธนาคาร
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