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ชื่อหลักสูตร 
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ชื่อปริญญา 
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ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :    Doctor of Philosophy (Social Development) 
ชื่อย่อภาษาไทย  :    พธ.ด.  (การพัฒนาสังคม) 
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา จากสถาบันการศึกษาภายในและจากต่างประเทศ ที่
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ๒. ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนต้องไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ส่วน
มหาวิทยาลัยของรัฐไม่ต่ ากว่า ๓.๓๐ ขึ้นไป ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
นับแต่วันส าเร็จการศึกษาหรือผลงานวิชาการท่ีคณะกรรมการหลักสูตรเห็นชอบ 
 ๓. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีและความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับใช้ได้ โดยต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม ทั้งนี้ ผู้ที่มีความรู้ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด จะต้องปรับปรุงมาตรฐานความรู้ของตนเองให้ได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนด มิฉะนั้น จะถือว่าขาดคุณสมบัติ 
 ๔. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
 ๕. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความประพฤติหรือผิดวินัย 
 
 
 



วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์จะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการรับนิสิตใหม่โดยพิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรแบบ ๑.๑ และ 
หลักสูตรแบบ ๒.๑  ในแต่ละปีการศึกษา  โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติโดยสังเขป  ดังต่อไปนี้ 
     ๑. ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/งานวิจัยที่มีความเป็นไปได้  มีรายละเอียด
ครอบคลุมประเด็น  ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๑.๒ รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
๑.๓ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
๑.๔ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๕ ขอบเขตการวิจัย 
๑.๖ ปัญหาที่ต้องการทราบ(ถ้ามี) 
๑.๗ สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
๑.๘ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
๑.๙ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๑.๑๐ วิธีด าเนินการวิจัย 
๑.๑๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
๑.๑๒ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.๑๓ โครงสร้างของวิทยานิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
๑.๑๔ บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
๑.๑๕ ประวัติผู้วิจัย 

    ๒. ผู้สมัครต้องผ่านสอบข้อเขียนวัดความรู้ในรายวิชาตามที่บัณฑิตวิทยาลัย  คณะสังคมศาสตร์ 
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

    ๓. ผู้สอบผ่านข้อเขียนต้องสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาโครงร่างวิทยานิพนธ์/งานวิจัยที่เสนอ ตามข้อ ๑ 
และความรู้ความสามารถด้านอ่ืนๆ  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย  คณะสังคมศาสตร์  หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก าหนด 

 

ระบบการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
๑. ระบบ  ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออก ๒ ภาค ๑ ภาคการศึกษาปกติ

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  
๒. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
๓. การเทียบเคียงหน่วยกิต 



                 ๑.๓.๑ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลาอีกไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
                ๑.๓.๒ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการอภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และเมื่อ
รวมเวลาศึกษานอกเวลาแล้วนิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ 
หน่วยกิต 
 

การด าเนินการหลักสูตร 
๑. ภาคการศึกษาท่ี ๑ เดือน สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 
๒. ภาคการศึกษาท่ี ๒ เดือน ธันวาคม ถึง เมษายน 
๓. ภาคฤดูร้อน เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน  

ระยะเวลาในการศึกษา 
 ๑.  ให้มีระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๔  ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน  ๑๐  
ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค 
 ๒.  รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ  ๑  ชั่วโมง  และศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อย
กว่าสัปดาห์ละ  ๓  ชั่วโมง  ตลอดภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๓.  รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ  อภิปราย  หรือสัมมนา  สัปดาห์ละ ๒ หรือ ๓ ชั่วโมง และเมื่อ
รวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๔.  รายละเอียดอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับระยะการเวลาการศึกษา  ให้น าข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาใช้โดยอนุโลม 
 
โครงสร้างของหลักสูตร 
 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต แบบ ๑ (๑.๑) จ านวนหน่วยกิต แบบ ๒ (๒.๑) 
๑.หมวดวิชาบังคับ 
    ๑.๑ นับหน่วยกิต 
    ๒.๑ ไม่นับหน่วยกิต 

 
- 

(๑๘) 

 
๙ 

(๑๒) 
๒.หมวดวิชาเอก - ๙  
๓.หมวดวิชาเลือก - ๖  
๔.วิทยานิพนธ์ ๕๔  ๓๖  

รวมทั้งสิ้น ๕๔  ๖๐  
 
 
 



หลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
๑. ใบสมัครตามแบบของหลักสูตรฯ 
๒. ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก ๑,๐๐๐ บาท 
๓. ส าเนาวุฒิปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทอย่างละ ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนา Transcript ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ฉบับสมบูรณ์อย่างละ ๑ ฉบับ 
๕. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
๖. ส าเนาใบสุทธิ หรือบัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
๗. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 
๘. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวน ๓ ฉบับ 
๙. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร) 
๑๐. กรณีผู้สมัครมีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๕ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓.๒ จากระบบ ๔ แต้มหรือ 

เทียบเท่า ต้องส่งหนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาในวันที่ 
สมัครด้วย 

๑๑. ผู้สมัครเรียนจะต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ที่สนใจให้คณะกรรมการคัดเลือกนิสิตพิจารณา 
พร้อมใบสมัคร 
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ติดต่อสอบถาม  : Tel : 035-248-000 ต่อ 8278,8279, 
   : Mobile : 088-752-8753,087-966-1452,081-268-1128,087-736-9945 
หรือเข้าไปสมัครออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/forms/9ngQNngULa 
 
 

http://goo.gl/forms/9ngQNngULa

