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แบบรายงานความกาวหนาการทํางานสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

หลักสูตรศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 

หลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรชัญา 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย 

ภาคการศึกษาท่ี..................... ปการศึกษา....................... 

-------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือนักศึกษา............พระวิจิตร ญาณวโร (น่ิมสูงเนิน)................รหัส................5820450212002 

หลักสูตร..................ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต............สาขาวิชา.......................พทุธศาสนาและปรัชญา 

เขาศึกษาภาคการศึกษาที่............................./..................... คะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได............................................ 

ลงทะเบียนเรียนไปแลว จํานวน.............................. ภาคการศึกษา จํานวน................................................... 

สถานภาพปจจุบัน 

 1.1.1 การเรียนรายวิชา 

       สอบผานครบรายวิชาตามหลกัสูตร          ยังเรียนไมครบรายวิชาตามหลกัสูตร 

 จํานวนหนวยกิตที่เหลือ............หนวยกิต 

 วิชาบังคับ.................................หนวยกิต 

 วิชาเลือก..................................หนวยกิต 

 1.1.2      กําลังเรียนโครงรางสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

                 ผานการอนุมัติหัวขอและโครงรางจากคณะกรรมการแลว 

                 สอบผานการสอบประมวลความรอบรู (กรณีทําสารนิพนธ หรือเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

                 ยังไมผานการสอบประมวลความรอบรู (กรณีทําสารนิพนธ หรือเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

2. ขอมูลเก่ียวกับสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

 2.1 ช่ือสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ (ภาษาไทย)…………… “ศึกษาแนวคิดการปกครองในพุทธ

ศาสนาเถรวาทกับการปกครองตามหลักอุตมรัฐของเพลโต” …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

  (ภาษาอังกฤษ).................. “STUDY THE CONCEPT OF RULING IN THERAVADA 

BUDDHIST PHILOSOPHY AND THE RULE OF THE STATE OF PLATO” …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 2.2 ช่ืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

      ………………………ดร.ประชัน ชะชิกุล 

  ช่ืออาจารยทีป่รกึษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธรวม (ถามี) 

      ………………………พระมหาประสงค กิตฺติญาโณ,ดร. 

  ช่ือประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ (กรณีเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ช่ือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ (กรณีเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.3 การดําเนินการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

  2.3.1 กําลังดําเนินการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

   บทที่ 1 

   บทที่ 2 

   บทที่ 3 

   บทที่ 4 

   บทที่ 5 

   บทที่ 6  

  2.3.1 งานที่ดําเนินการแลว / กําลังดําเนินการ 

       คนควาเอกสาร                    เก็บขอมูล 

       สรางเครือ่งมือในการทําวิจัย        ตรวจสอบความถูกตองของขอมลู 

                          ทดสอบเครื่องมือในการทําวิจัย      วิเคราะหขอมูลข้ันสุดทาย 

                          ปรับปรงุ/พัฒนาเครื่องมือในการทําวิจยั           เขียนรายงานวิจัย 

                      อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.4 ปญหาในการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.5 แนวทางแกปญหา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 2.6 งานที่จะดําเนินการตอไป และกําหนดแลวเสรจ็ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.7 คาดวาจะสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธไดในภาคเรียนที่............................/........................... 

 

             

      ........................................................................ ลายมือช่ือนักศึกษา 

          (                                               ) 

               .............../................../.................. 

   

 

 

 

ความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

                                                                       ............................................................ 

    (        ดร.ประชัน ชะชิกุล       ) 

    .................../...................../............... 

 

  หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธแลว ตองสงแบบ

รายงานความกาวหนาการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/

ดุษฎีนิพนธ บันทึกความเห็นทุกภาคการศึกษา เพื่อสงใบรายงานฯ เก็บไวกับเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรในแตละแหงที่เปดสอน 
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แบบรายงานความกาวหนาการทํางานสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

หลักสูตรศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 

หลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรชัญา 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย 

ภาคการศึกษาท่ี..................... ปการศึกษา....................... 

-------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือนักศึกษา............พระมหาชัชวาลย ฐิตคุโณ (จารยคุณ) .............รหสั................5820450212001 

หลักสูตร..................ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต............สาขาวิชา.......................พทุธศาสนาและปรัชญา 

เขาศึกษาภาคการศึกษาที่............................./..................... คะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได............................................ 

ลงทะเบียนเรียนไปแลว จํานวน.............................. ภาคการศึกษา จํานวน................................................... 

สถานภาพปจจุบัน 

 1.1.1 การเรียนรายวิชา 

       สอบผานครบรายวิชาตามหลกัสูตร          ยังเรียนไมครบรายวิชาตามหลกัสูตร 

 จํานวนหนวยกิตที่เหลือ............หนวยกิต 

 วิชาบังคับ.................................หนวยกิต 

 วิชาเลือก..................................หนวยกิต 

 1.1.2      กําลังเรียนโครงรางสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

                 ผานการอนุมัติหัวขอและโครงรางจากคณะกรรมการแลว 

                 สอบผานการสอบประมวลความรอบรู (กรณีทําสารนิพนธ หรือเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

                 ยังไมผานการสอบประมวลความรอบรู (กรณีทําสารนิพนธ หรือเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

2. ขอมูลเก่ียวกับสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

 2.1 ช่ือสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ (ภาษาไทย)…………… “ศึกษาวิเคราะหหลักธรรมในการดําเนิน

ชีวิตของเศรษฐีในสมัยพุทธกาล” ………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

  (ภาษาอังกฤษ).................. “A CRITICAL STUDY OF DHAMMA PRINCIPLES FOR 

LIVING OF THE MILLIONAIRES IN THE BUDDHA’S TIME” ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 2.2 ช่ืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

      ………………………พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม 

  ช่ืออาจารยทีป่รกึษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธรวม (ถามี) 

      ………………………ดร.ประชัน ชะชิกุล 

  ช่ือประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ (กรณีเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ช่ือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ (กรณีเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.3 การดําเนินการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

  2.3.1 กําลังดําเนินการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

   บทที่ 1 

   บทที่ 2 

   บทที่ 3 

   บทที่ 4 

   บทที่ 5 

   บทที่ 6  

  2.3.1 งานที่ดําเนินการแลว / กําลังดําเนินการ 

       คนควาเอกสาร                    เก็บขอมูล 

       สรางเครือ่งมือในการทําวิจัย        ตรวจสอบความถูกตองของขอมลู 

                          ทดสอบเครื่องมือในการทําวิจัย      วิเคราะหขอมูลข้ันสุดทาย 

                          ปรับปรงุ/พัฒนาเครื่องมือในการทําวิจยั           เขียนรายงานวิจัย 

                      อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.4 ปญหาในการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.5 แนวทางแกปญหา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 2.6 งานที่จะดําเนินการตอไป และกําหนดแลวเสรจ็ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.7 คาดวาจะสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธไดในภาคเรียนที่............................/........................... 

 

             

      ........................................................................ ลายมือช่ือนักศึกษา 

          (                                               ) 

               .............../................../.................. 

   

 

 

 

ความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

                                                                       ............................................................ 

    (   พระครูปลัดสรุวุฒิ จนฺทธมฺโม   ) 

    .................../...................../............... 

 

  หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธแลว ตองสงแบบ

รายงานความกาวหนาการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/

ดุษฎีนิพนธ บันทึกความเห็นทุกภาคการศึกษา เพื่อสงใบรายงานฯ เก็บไวกับเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรในแตละแหงที่เปดสอน 
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แบบรายงานความกาวหนาการทํางานสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

หลักสูตรศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 

หลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรชัญา 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย 

ภาคการศึกษาท่ี..................... ปการศึกษา....................... 

-------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือนักศึกษา............พระศุภวัฒน เกตุกระทึก................รหสั................5820450212003 

หลักสูตร..................ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต............สาขาวิชา.......................พทุธศาสนาและปรัชญา 

เขาศึกษาภาคการศึกษาที่............................./..................... คะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได............................................ 

ลงทะเบียนเรียนไปแลว จํานวน.............................. ภาคการศึกษา จํานวน................................................... 

สถานภาพปจจุบัน 

 1.1.1 การเรียนรายวิชา 

       สอบผานครบรายวิชาตามหลกัสูตร          ยังเรียนไมครบรายวิชาตามหลกัสูตร 

 จํานวนหนวยกิตที่เหลือ............หนวยกิต 

 วิชาบังคับ.................................หนวยกิต 

 วิชาเลือก..................................หนวยกิต 

 1.1.2      กําลังเรียนโครงรางสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

                 ผานการอนุมัติหัวขอและโครงรางจากคณะกรรมการแลว 

                 สอบผานการสอบประมวลความรอบรู (กรณีทําสารนิพนธ หรือเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

                 ยังไมผานการสอบประมวลความรอบรู (กรณีทําสารนิพนธ หรือเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

2. ขอมูลเก่ียวกับสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

 2.1 ช่ือสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ (ภาษาไทย)…………… “ศึกษาวิเคราะหโพธิสัตวจริยาในคัมภีร

วิมลเกียรตินิทเทสสูตร” ……………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

  (ภาษาอังกฤษ).................. “A CRITICAL STUDY OF BODHISATTVA CHARIYA IN 

VIMALAKIRTI NIRDESA SUTRA” ……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 2.2 ช่ืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

      ………………………พระมหาประสงค กิตฺติญาโณ,ดร. 

  ช่ืออาจารยทีป่รกึษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธรวม (ถามี) 

      ………………………พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร. 

  ช่ือประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ (กรณีเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ช่ือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ (กรณีเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.3 การดําเนินการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

  2.3.1 กําลังดําเนินการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

   บทที่ 1 

   บทที่ 2 

   บทที่ 3 

   บทที่ 4 

   บทที่ 5 

   บทที่ 6  

  2.3.1 งานที่ดําเนินการแลว / กําลังดําเนินการ 

       คนควาเอกสาร                    เก็บขอมูล 

       สรางเครือ่งมือในการทําวิจัย        ตรวจสอบความถูกตองของขอมลู 

                          ทดสอบเครื่องมือในการทําวิจัย      วิเคราะหขอมูลข้ันสุดทาย 

                          ปรับปรงุ/พัฒนาเครื่องมือในการทําวิจยั           เขียนรายงานวิจัย 

                      อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.4 ปญหาในการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.5 แนวทางแกปญหา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 2.6 งานที่จะดําเนินการตอไป และกําหนดแลวเสรจ็ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.7 คาดวาจะสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธไดในภาคเรียนที่............................/........................... 

 

             

      ........................................................................ ลายมือช่ือนักศึกษา 

          (                                               ) 

               .............../................../.................. 

   

 

 

 

ความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

                                                                       ............................................................ 

    ( พระมหาประสงค กิตฺติญาโณ,ดร. ) 

    .................../...................../............... 

 

  หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธแลว ตองสงแบบ

รายงานความกาวหนาการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/

ดุษฎีนิพนธ บันทึกความเห็นทุกภาคการศึกษา เพื่อสงใบรายงานฯ เก็บไวกับเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรในแตละแหงที่เปดสอน 
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แบบรายงานความกาวหนาการทํางานสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

หลักสูตรศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 

หลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรชัญา 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย 

ภาคการศึกษาท่ี..................... ปการศึกษา....................... 

-------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือนักศึกษา............นายสมฉัตรชัย งามดี................รหัส................5820450232002 

หลักสูตร..................ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต............สาขาวิชา.......................พทุธศาสนาและปรัชญา 

เขาศึกษาภาคการศึกษาที่............................./..................... คะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได............................................ 

ลงทะเบียนเรียนไปแลว จํานวน.............................. ภาคการศึกษา จํานวน................................................... 

สถานภาพปจจุบัน 

 1.1.1 การเรียนรายวิชา 

       สอบผานครบรายวิชาตามหลกัสูตร          ยังเรียนไมครบรายวิชาตามหลกัสูตร 

 จํานวนหนวยกิตที่เหลือ............หนวยกิต 

 วิชาบังคับ.................................หนวยกิต 

 วิชาเลือก..................................หนวยกิต 

 1.1.2      กําลังเรียนโครงรางสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

                 ผานการอนุมัติหัวขอและโครงรางจากคณะกรรมการแลว 

                 สอบผานการสอบประมวลความรอบรู (กรณีทําสารนิพนธ หรือเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

                 ยังไมผานการสอบประมวลความรอบรู (กรณีทําสารนิพนธ หรือเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

2. ขอมูลเก่ียวกับสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

 2.1 ช่ือสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ (ภาษาไทย)…………… “ศึกษาวิเคราะหภพภูมิมนุษยกับภพภูมิ

สัตวเดรัจฉาน ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท” …………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

  (ภาษาอังกฤษ).................. “A CRITICAL STUDY OF HUMAN AND ANIMAL REALM 

IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY” ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 2.2 ช่ืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

      ………………………ดร.ประชัน ชะชิกุล 

  ช่ืออาจารยทีป่รกึษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธรวม (ถามี) 

      ………………………ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ 

  ช่ือประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ (กรณีเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ช่ือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ (กรณีเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.3 การดําเนินการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

  2.3.1 กําลังดําเนินการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

   บทที่ 1 

   บทที่ 2 

   บทที่ 3 

   บทที่ 4 

   บทที่ 5 

   บทที่ 6  

  2.3.1 งานที่ดําเนินการแลว / กําลังดําเนินการ 

       คนควาเอกสาร                    เก็บขอมูล 

       สรางเครือ่งมือในการทําวิจัย        ตรวจสอบความถูกตองของขอมลู 

                          ทดสอบเครื่องมือในการทําวิจัย      วิเคราะหขอมูลข้ันสุดทาย 

                          ปรับปรงุ/พัฒนาเครื่องมือในการทําวิจยั           เขียนรายงานวิจัย 

                      อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.4 ปญหาในการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.5 แนวทางแกปญหา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 2.6 งานที่จะดําเนินการตอไป และกําหนดแลวเสรจ็ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.7 คาดวาจะสอบสารนิพนธ/วิทยานิพันธ/ดุษฎีนิพนธไดในภาคเรียนที่............................/........................... 

 

             

      ........................................................................ ลายมือช่ือนักศึกษา 

          (                                               ) 

               .............../................../.................. 

   

 

 

 

ความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

                                                                       ............................................................ 

    (        ดร.ประชัน ชะชิกุล     ) 

    .................../...................../............... 

 

  หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธแลว ตองสงแบบ

รายงานความกาวหนาการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/

ดุษฎีนิพนธ บันทึกความเห็นทุกภาคการศึกษา เพื่อสงใบรายงานฯ เก็บไวกับเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรในแตละแหงที่เปดสอน 
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แบบรายงานความกาวหนาการทํางานสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

หลักสูตรศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 

หลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรชัญา 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย 

ภาคการศึกษาท่ี..................... ปการศึกษา....................... 

-------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือนักศึกษา............นายพชร พรรธนประเทศ................รหสั.........................5820450232001 

หลักสูตร..................ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต............สาขาวิชา.......................พทุธศาสนาและปรัชญา 

เขาศึกษาภาคการศึกษาที่............................./..................... คะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได............................................ 

ลงทะเบียนเรียนไปแลว จํานวน.............................. ภาคการศึกษา จํานวน................................................... 

สถานภาพปจจุบัน 

 1.1.1 การเรียนรายวิชา 

       สอบผานครบรายวิชาตามหลกัสูตร          ยังเรียนไมครบรายวิชาตามหลกัสูตร 

 จํานวนหนวยกิตที่เหลือ............หนวยกิต 

 วิชาบังคับ.................................หนวยกิต 

 วิชาเลือก..................................หนวยกิต 

 1.1.2      กําลังเรียนโครงรางสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

                 ผานการอนุมัติหัวขอและโครงรางจากคณะกรรมการแลว 

                 สอบผานการสอบประมวลความรอบรู (กรณีทําสารนิพนธ หรือเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

                 ยังไมผานการสอบประมวลความรอบรู (กรณีทําสารนิพนธ หรือเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

2. ขอมูลเก่ียวกับสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

 2.1 ช่ือสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ (ภาษาไทย)…………… “ศึกษาภูมิหลังของพุทธสาวก : 

กรณีศึกษาพระสารีบุตร” …………………………………………………………………………………….….…………………………… 

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

  (ภาษาอังกฤษ).................. “BUDDHIST DISCIPLES’S BACKGROUND : A CASE 

STUDY OF SARIPUTTA” …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 2.2 ช่ืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

      ………………………ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ 

  ช่ืออาจารยทีป่รกึษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธรวม (ถามี) 

      ………………………ดร.ประชัน ชะชิกุล 

  ช่ือประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ (กรณีเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ช่ือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ (กรณีเปนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.3 การดําเนินการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

  2.3.1 กําลังดําเนินการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

   บทที่ 1 

   บทที่ 2 

   บทที่ 3 

   บทที่ 4 

   บทที่ 5 

   บทที่ 6  

  2.3.1 งานที่ดําเนินการแลว / กําลังดําเนินการ 

       คนควาเอกสาร                    เก็บขอมูล 

       สรางเครือ่งมือในการทําวิจัย        ตรวจสอบความถูกตองของขอมลู 

                          ทดสอบเครื่องมือในการทําวิจัย      วิเคราะหขอมูลข้ันสุดทาย 

                          ปรับปรงุ/พัฒนาเครื่องมือในการทําวิจยั           เขียนรายงานวิจัย 

                      อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.4 ปญหาในการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.5 แนวทางแกปญหา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 01      -15- 
 
 2.6 งานที่จะดําเนินการตอไป และกําหนดแลวเสรจ็ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.7 คาดวาจะสอบสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธไดในภาคเรียนที่............................/........................... 

 

             

      ........................................................................ ลายมือช่ือนักศึกษา 

          (                                               ) 

               .............../................../.................. 

   

 

 

 

ความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

                                                                       ............................................................ 

     (      ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ     ) 

    .................../...................../............... 

 

  หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธแลว ตองสงแบบ

รายงานความกาวหนาการทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ/วิทยานิพนธ/

ดุษฎีนิพนธ บันทึกความเห็นทุกภาคการศึกษา เพื่อสงใบรายงานฯ เก็บไวกับเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรในแตละแหงที่เปดสอน 
 

 

 


