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ชื่อหลักสูตร 
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ชื่อปริญญา 
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

๑. นิสิตแบบ ๑.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตรงสาขาวิชา หรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดรวมทั้งมีประสบการณ์ในการท างานตรงสายในสาขาวิชา 

๒. นิสิตแบบ ๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับ
ปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 

๓. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 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 และการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ด าเนินการโดยสถาบัน
ภาษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 
   ๑. ทักษะด้านการฟัง (Listening)   ๑๐๐  คะแนน 
   ๒. ทักษะด้านการพูด (Speaking)   ๑๐๐  คะแนน 
   ๓. ทักษะด้านการอ่าน (Reading)   ๑๐๐  คะแนน 
   ๔. ทักษะด้านการเขียน (Writing)   ๑๐๐  คะแนน 
   รวม    ๔๐๐   คะแนน  ผู้สมัครที่ได้ผลการสอบเกินร้อยละ  ๖๐ จากคะแนนเต็ม 
ถือว่าผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

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

 
ระบบการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 

๑. ระบบ  ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออก ๒ ภาค ๑ ภาคการศึกษาปกติ
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๖ 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 กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 
๒. ภาคการศึกษาท่ี ๒ เดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ 
๓. ภาคฤดูร้อน เดือน มีนาคม ถึง เมษายน  

 
หลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

๑. ใบสมัครตามแบบของหลักสูตรฯ 
๒. ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก ๑,๐๐๐ บาท 
๓. ส าเนาวุฒิปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทอย่างละ ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนา Transcript ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ฉบับสมบูรณ์อยา่งละ 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 ๓.๕๐ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓.๒ จากระบบ ๔ แต้มหรือ

เทียบเท่า ส่วนนิสิตที่เลือกเรียนในแผนแบบ ๑.๑ จะต้องเป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตรงสาขาวิชา 
และต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ท างานตรงสายในสาขาวิชา เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาในวันที่สมัครด้วย 

๑๑. ผู้สมัครเรียนจะต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ที่สนใจให้คณะกรรมการคัดเลือกนิสิตพิจารณา
พร้อมใบสมัคร 
 
ก าหนดการรับสมัคร/สอบคัดเลือก 
 ๑. รับสมัคร    ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐ 
 ๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ๕   มิ.ย. ๒๕๖๐ 
 ๓. สอบข้อเขียน    ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ 
 ๔. สอบสัมภาษณ์   ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ 
 ๕. ประกาศผลสอบ   ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ 
 ๖. ขึ้นทะเบียนนิสิต   ๒๑ – ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ 
 ๗. ปฐมนิเทศ – และเปิดการศึกษา  ๑ ก.ค. ๒๕๖๐ 
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 


