โครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Social Development
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
Master of Arts (Social Development)
พธ.ม. (การพัฒนาสังคม)
M.A. (Social Development)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : สานักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ โทร.๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ (ภายใน๘๒๗๙,๘๒๗๘)
สถานที่เปิดการเรียนการสอน : วัดศรีสุดาราม กรุงเทพมหานคร และ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย
กาหนดการดาเนินการเปิดสอน : ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคการศึกษาที่ ๑ (เดือนมิถุนายน) เป็นต้นไป
วันและเวลาเรียน : วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ วัดศรีสุดาราม กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒. ได้ รั บ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสมในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ไม่ ต่ ากว่ า ๒.๕๐ ระบบ ๔ แต้ ม ยกเว้ น ผู้ มี
ประสบการณ์ ทางานติดต่อ กัน เป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาหรือผลงานทางวิชาการที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ และ
๓. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
๔. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความประพฤติหรือผิดวินัย

ระเบียบการรับสมัครและการจัดการศึกษา
๑. ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษา ต้องยื่นใบสมัครพร้อมกับหลักฐานการศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๒. ผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสาขาที่สมัครเข้า
ศึกษาจนเป็นที่น่าพอใจ
๓. จั ดการศึกษาระบบหน่ ว ยกิตทวิภ าค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ล ะปี การศึกษาเป็ น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาการศึกษาไม้น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจจัดการศึกษาภาคฤดู
ร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์
๔. นิสิตจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชา
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
๕. ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ
หลักฐานการรับสมัคร
๑. สาเนาเอกสารการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. สาเนาหนังสือสุทธิพระภิกษุสามเณร และบัตรประจาตัวประชาชน (ถ้ามี)
๔. สาเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
๕. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง
๖. ผู้สมัครต้องรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด
จานวน ๓ รูป

ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร : ๕๐๐ บาท
จานวนผู้สมัครเข้ารับการศึกษา : จานวน ๓๕ รูป/คน แบ่งเป็นบรรพชิต ๒๕ รูป และคฤหัสถ์ ๑๐ คน
หลักสูตร

จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต แผน ก แบบ ก (๒) เป็นการศึกษาที่เน้น
การวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ได้แก่ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่า
เทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต จาแนกประเภท ดังนี้
ที่

องค์ประกอบหลักสูตร

๑
๒
๓
๔

วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า

แผน ก แบบ ก (๒)
(ทาวิทยานิพนธ์)/จานวนหน่วยกิต
๘
๑๒
๖
๑๒
๓๘

แผนการศึกษา ตาม แผน ก แบบ ก (๒)
ภาคเรียน
๑

วิชาบังคับ
๖๑๕ ๑๐๑
๖๑๕ ๑๐๓
วิชาเอก
๖๑๕ ๑๐๖
๖๑๕ ๑๐๗

รหัสวิชา/รายวิชา

จารนวนหน่วยกิต
แบบ ก (๒)

พืน้ ฐานสาหรับการพัฒนาสังคม*
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม

(๓)
๓

แนวคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม
ภาวะผู้นากับการพัฒนาสังคม
รวม

๓
๓
๙

* วิชา ๖๑๕ ๑๐๑ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาคเรียน
๒
วิชาบังคับ
๖๑๕ ๒๐๒
๖๑๕ ๒๐๔
๖๐๐ ๒๐๕
วิชาเอก
๖๑๕ ๒๐๘
๖๑๕ ๒๐๙

รหัสวิชา/รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
แบบ ก (๒)

ภาษาอังกฤษสาหรับการพัฒนาสังคม*
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเมืองและชนบท
กรรมฐาน*

(๓)
๓
(๓)

ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม
สัมมนาการพัฒนาสังคม
รวม

๓
๓
๙

* วิชา ๖๑๕ ๒๐๒ และ ๖๐๐ ๒๐๕ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาคเรียน
รหัสวิชา/รายวิชา
๓
วิชาบังคับ
๖๑๕ ๓๐๕ การบริหารการพัฒนาสังคมเชิงพุทธ
วิชาเลือก
๖๑๕ ๓๑๒ การจัดการการพัฒนาสังคม
๖๑๕ ๓๑๓ สัมมนาปฏิบัติการวิจัย
รวม

จานวนหน่วยกิต
แบบ ก (๒)

ภาคเรียน
รหัสวิชา/รายวิชา
๔
วิชาบังคับ
๖๑๕ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์

จานวนหน่วยกิต
แบบ ก (๒)

๓
๓
๓
๙

๑๒

