
 

 

 

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแก่น  

เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบคุคลท่ัวไปเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

****** 
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ  

สามเณร และบุคคลท่ัวไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้
การดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในการจัดการศึกษา ด้านพระพุทธศาสนา และ
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ 

จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุสามเณร และบุคคลท่ัวไปเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจํานวนที่รับเข้าศึกษา 

๑.๑ ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) หลักสูตรสําหรับบรรพชิตและ 
คฤหัสถ์ มี ๒ สาขาวิชา คือ 

๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ภาคปกติ  รับบรรพชิตและคฤหัสถ์  จํานวน  ๒๕ รูป/คน  
๒) สาขาวิชาปรัชญา  ภาคปกติ  รับบรรพชิตและคฤหัสถ์  จํานวน  ๒๕ รูป/คน 
๑.๒ ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  หลักสูตรสําหรับบรรพชิตและ 

คฤหัสถ์ มี ๒ สาขาวิชา คือ  
  ๑) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาคสมทบ  รับบรรพชิตและคฤหัสถ์  จํานวน  ๒๕  รูป/คน  
๒) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาคปกติ  รับเฉพาะบรรพชิต  จํานวน  ๑๐  รูป/คน 

ภาคสมทบ  รับบรรพชิตและคฤหัสถ์  จํานวน  ๒๐  รูป/คน  
๑.๓ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) หลักสูตรสําหรับบรรพชิตและ 

คฤหัสถ์ มี ๑ สาขาวิชา คือ  
๑) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคปกติ  รับบรรพชิตและคฤหัสถ์  จํานวน  ๒๕  รูป/คน 

ภาคสมทบ  รับบรรพชิตและคฤหัสถ์  จํานวน  ๒๕  รูป/คน  



 
๑.๔ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) แบบ ๒.๑ หลักสูตรสําหรับ 

บรรพชิตและคฤหัสถ์ มี ๒ สาขาวิชา คือ 
๑) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา  ภาคสมทบ  รับบรรพชิตและคฤหัสถ์  จํานวน  ๒๕  รูป/คน  
๒) สาขาวิชา ปรัชญา   ภาคสมทบ  รับบรรพชิตและคฤหัสถ์  จํานวน  ๒๕  รูป/คน 
๑.๔ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชา พุทธบริหารศึกษา  

เปิดรับ ๒ โปรแกรม คือ 
๑) แบบ ๑.๑ (เน้นการทําดุษฎีนิพนธ์)  

ภาคสมทบ รับบรรพชิตและคฤหัสถ์  จํานวน  ๕   รูป/คน  
๒) แบบ ๒.๑ (เน้นการเรียนรายวิชาและการทําดุษฎีนิพนธ์)  

ภาคสมทบ รับบรรพชิตและคฤหัสถ์ จํานวน  ๒๕  รูป/คน  
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

๒.๑ ระดับปริญญาโท 
๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ 

สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉล่ียสะสมไม่ ตํ่ากว่า ๒.๕๐ ยกเว้นผู้มี 
ประสบการณ์การทํางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่จบปริญญาตรี 

๒.๑.๒ ผู้สําเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยคหรือบาลีศึกษา ๙ ประโยค 
๒.๑.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย 
๒.๒ ระดับปริญญาเอก 

๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ 
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉล่ียสะสมไม่ ตํ่ากว่า ๓.๕๐ ยกเว้นผู้มี 
ประสบการณ์การทํางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน 
วารสาร นับแต่จบปริญญาโท 

๒.๒.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

๒.๒.๓ มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา 
๓. เอกสารประกอบการสมัคร 

๓.๑ ระดับปริญญาโท  
๓.๑.๑ สําเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ชุด 
๓.๑.๒ สําเนาหนังสือสุทธิสําหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ 

ข้าราชการสําหรับคฤหัสถ์ จํานวน ๑ ฉบับ 
๓.๑.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ  



๓.๑.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๔ รูป สําหรับติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผู้สมัครท่ีติด 
รูปถ่าย  

๓.๑.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาใบเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ  
๓.๑.๖ ผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง ซึ่งมีผลการสอบอายุไม่

เกิน ๒ ปี 
๓.๒ ระดับปริญญาเอก  

๓.๒.๑ สําเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาโท จํานวน ๑ ชุด 
๓.๒.๒ สําเนาหนังสือสุทธิสําหรับพระภิกษุสามเณร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ 

ข้าราชการสําหรับคฤหัสถ์ จํานวน ๑ ฉบับ 
๓.๒.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ  
๓.๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๔ รูปสําหรับติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผู้สมัครที่ติด 

รูปถ่าย  
๓.๒.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาใบเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ  
๓.๒.๖โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ จํานวน ๕ ชุด สําหรับสอบสัมภาษณ์ 
๓.๒.๗ ผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง ซึ่งมีผลการสอบอายุไม่

เกิน ๒ ปี  
หมายเหตุ : เกณฑ์ผลคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ช่ือสถาบันภาษา 

ท่ี ชื่อสถาบันภาษา เกณฑ์ ป.โท/คะแนน ป.เอก/คะแนน 
๑ MCU-GET ไม่ตํ่ากว่า ๒๒๐ ๒๔๐ 
๒ TOEFL paper-Based ไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐ ๕๕๐ 
๓ TOEFL Computer-Based ไม่ตํ่ากว่า ๑๗๓ ๒๑๓ 
๔ TOEFL Internet-Based ไม่ตํ่ากว่า ๖๑ ๗๙ 
๕ IELTS ไม่ตํ่ากว่า ๕ ๕.๕ 
๖ CU-TER ไม่ตํ่ากว่า ๖๖ ๗๐ 
๗ TU-TEP ไม่ตํ่ากว่า ๕๕๐ ๖๐๐ 

 
๔. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

วัน/เดือน/ป ี รายการ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จําหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 
๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ สอบวัดความรู้เฉพาะสาขา -๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 

สอบสัมภาษณ์               - ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 



วัน/เดือน/ป ี รายการ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา 
๑๖ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปิดเรียน (ภาคปกติ) 
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปิดเรียน (ภาคสมทบ) 
 
๕. ขอบข่ายเนือ้หาและหนังสืออ่านประกอบ  

๕.๑ วิชาเฉพาะสาขา 
๕.๑.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนาตลอดถึงหลักพุทธธรรม เช่น ศีล , พระธรรมวินัย, 

ปฏิจจสมุปบาท,ไตรลักษณ์,กรรม, นิพพานและพระพุทธศาสนากับกระแสโลกยุคใหม่ เช่น การุณยฆาต , 
สันติภาพ, ศาสตร์พระราชา, นิเวศวิทยาเชิงพุทธ, ฯลฯ 

๕.๑.๒ สาขาวิชาปรัชญา 
วิเคราะห์หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาของตะวันตกและตะวันออกของสํานักและยุคต่างๆ , 

แนวคิดทางปรัชญาของนักปรัชญาท่ีมีช่ือเสียงในด้านอภิปรัชญา, ญาณวิทยา, จริยศาสตร์, พุทธปรัชญาฯลฯ 
๕.๑.๓ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์และท่ัวไป, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนว 

พุทธและท่ัวไป,นโยบายและการวางแผนการศึกษา, การบริหารหลักสูตรและการสอน 
๕.๑.๔ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ, ปรัชญาและหลักการสําหรับครูวิชาชีพ,วิธีวิทยาการวิจัย ทาง

การศึกษา,พื้นฐานทางการสอนสังคมศึกษา,จิตวิทยาสําหรับครู ฯลฯ 
๕.๑.๕ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
การเมืองการปกครองของไทย,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐, การวิจัยทาง

รัฐศาสตร์, การเมืองการปกครองในภูมิภาคอาเซียน, การเมืองการปกครองของโลก ฯลฯ 
๕.๒ วิชาภาษาอังกฤษ 

ไวยากรณ์การใช้ภาษาอังกฤษการอ่านเพื่อความเข้าใจอธิบายความหมายของคําศัพท์ทาง 
พระพุทธศาสนาและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้ท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษ MCU-GET,TOEFL,TU-GET,CU-TEP มี
ผล คะแนนตามประกาศของสถาบันภาษาอายุไม่เกิน ๒ ปี ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ) 
๖. รูปแบบการศึกษา  

๖.๑ หลักสูตรปริญญาโท 
๖.๑.๑ ภาคปกติ หลักสูตร ๒ ปี เรียนในช้ันเรียน ๓-๔ ภาคการศึกษาเรียน ๒ วัน คือ วัน 

พฤหัสบดี -ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครบ ๓๐ วัน และทําวิทยานิพนธ์ ๑ เรื่อง 



๖.๑.๒ ภาคสมทบ หลักสูตร ๒ ปี เรียนในช้ันเรียน ๓-๔ ภาคการศึกษาเรียน ๒ วันคือ วันเสาร์  
-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครบ ๓๐ วัน และทําวิทยานิพนธ์ ๑ เรื่อง 

๖.๒ หลักสูตรปริญญาเอก 
๖.๒.๑ ภาคสมทบ หลักสูตร ๓ ปี เรียนในช้ันเรียน ๓-๔ ภาคการศึกษา เรียน ๒ วัน คือ วันเสาร์ 

- อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทําสารนิพนธ์ ๑ เรื่อง, ทําบทความวิชาการ ๑ เรื่อง, ทําบทวิจารณ์
หนังสือ ๑ เรื่อง, สอบภาษาต่างประเทศ ๒ ภาษา, ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๔๕ วัน และทําดุษฎีนิพนธ์ ๑ 
เรื่อง 

๗. วิธีการสมัครเรียน 
๗.๑ สมัครเรียนด้วยตนเอง 

๑) ติดต่อรับใบสมัครได้ท่ี สํานักงานทะเบียนและวัดผลช้ัน ๑ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ติดต่อสอบถาม นางระพีพร มณีวรรณ ผู้อํานวยการส่วนวิชาการ โทร. ๐๘๙ ๗๑๑ ๑๖๗๓ 

๒) ติดต่อรับใบสมัครได้ท่ี ห้อง ๓๑๐ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ ห้องบัณฑิตศึกษา วิทยาเขต
ขอนแก่น ติดต่อสอบถาม 

-พระมหามิตร ฐิตปญโญ,รศ.ดร. เลขานุการบัณฑิตศึกษา โทร. ๐๘๘ ๗๔๗ ๔๙๒๗  
-เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร.เลขานุการ สาขาพุทธบริหารการศึกษา ป.โท โทร. ๐๘๕ ๕๕๙ 

๙๓๖๕  
-ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น เลขานุการ สาขาวิชาประปรัชญา โทร. ๐๘๑ ๗๐๘ ๘๕๕๕  
- ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โทร.๐๘๘-๕๗๘๑๖๗๑ 
-ดร.อินตอง ชัยประโคม ผู้ประสานงาน สาขาพุทธบริหารการศึกษา ป.เอก โทร. ๐๘๐ ๑๙๖ 

๘๐๐๙ 
-ดร.สมควร นามสีฐาน เลขานุการ สาขาการสอนสังคมศึกษา โทร. ๐๘๑ ๕๗๔ ๐๕๔๗  
-ดร. อดุลย์ หลานวงค์ ผู้ประสานงานหลักสูตรพระพุทธศาสนา โทร. ๐๔๒ ๘๙๒ ๘๗๔๗ 
- นายธีร์ดนัย กัปโก ผู้ประสานงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โทร. ๐๙๔ ๗๐๙ ๕๖๓๖ 
-นางสาวสุกาญดา เทนอิสสระ เจ้าหน้าประจําบัณฑิตศึกษา โทร. ๐๙๑ ๘๖๓ ๐๘๔๖  
- นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน เจ้าหน้าท่ีประจําบัณฑิตศึกษา โทร. ๐๘๔ ๖๓๖ ๙๖๖๙ 

๗.๒ สมัครผ่านระบบออนไลน์ : สมัครได้ที่ http://kk.mcu.ac.th 
๘. อัตราค่าสมัคร 

ค่าสมัครหลักสูตรปริญญาโท   ๔๐๐  บาท 
ค่าสมัครหลักสูตรปริญญาเอก  ๗๐๐  บาท 
 

 
 



๙. สถานที่สอบคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารเรียนรวมหลังใหม่ บ้านโคกสี 

ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น (รายละเอียด เช่น รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ, เลขท่ีนั่งสอบ, ห้องสอบ จะแจ้งให้ทราบใน
วันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ โดยติดตามไ ด้ ๒ ช่องทาง คือ ๑) ทางเว็บไซต์ http://kkmcu.ac.th  
๒) เฟสบุ๊ค “บัณฑิตศึกษา มจร. วิทยาเขตขอนแก่น” 

 
ประกาศ ณ วันท่ี   ๑   เดือน พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 
 
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


