
 

 

 

 

 

ประกาศบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

เร่ือง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

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

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน กําหนดรับสมัครบุคคล

เขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. สาขาวิชาที่เปดรับสมคัรและจํานวนที่รับเขาศึกษา 

    ๑.๑ ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) หลักสูตรสําหรับบรรพชิตและ

คฤหัสถ มี ๔ สาขาวิชา คือ 

 ๑) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา  ภาคปกติ   รับ(บรรพชิตและคฤหัสถ)  จํานวน  ๒๕ รูป/คน  

 ๒) สาขาวิชา ปรัชญา   ภาคปกติ    รับ(บรรพชิตและคฤหัสถ)  จํานวน  ๑๕ รูป/คน  

 ๓) สาขาวิชา พุทธบริหารการศึกษา ภาคปกติ  รับ(เฉพาะบรรพชิต) จํานวน  ๑๐ รูป/คน  

                                            ภาคสมทบ  รับ(บรรพชิตและคฤหัสถ) จํานวน  ๒๐ รูป/คน 

 ๔) สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา  ภาคปกติ    รับ(บรรพชิตและคฤหัสถ) จํานวน  ๑๐ รูป/คน  

                                  ภาคสมทบ  รับ(บรรพชิตและคฤหัสถ) จํานวน  ๒๐ รูป/คน 

 

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

บรรพชิตและคฤหัสถ  มี ๒ สาขาวิชา คือ 

 ๑) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา   ภาคสมทบ รับ(บรรพชิตและคฤหัสถ) จํานวน ๒๕ รูป/คน 

 ๒) สาขาวิชา ปรัชญา ภาคสมทบ รับ(บรรพชิตและคฤหัสถ) จํานวน ๒๕ รูป/คน 

 

๒. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 

 ๒.๑ ระดับปริญญาโท 

          ๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๕๐ ยกเวนผูมี

ประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับแตจบปริญญาตรี 

 ๒.๑.๒ ผูสําเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยคหรือบาลีศึกษาเกา 



[๒] 

 

                    ๒.๑.๓ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 

 ๒.๒ ระดับปริญญาเอก 

         ๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐ ยกเวนผูมี

ประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพใน

วารสาร นับแตจบปริญญาโท 

                ๒.๒.๒ ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 

 ๒.๒.๓ มีหนังสือรับรองการสอบผานภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา (ถามี) 

๓. เอกสารประกอบการสมัคร 

  ๓.๑ ระดับปริญญาโท 

  ๓.๑.๑ สําเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ชุด 

   ๓.๑.๒ สําเนาหนังสือสุทธิสําหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/

ขาราชการสําหรับคฤหัสถ จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๓.๑.๓ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๓.๑.๔ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จาํนวน ๔ รูปสําหรับติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผูสมัครท่ีติดรูปถาย 

    ๓.๑.๕ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อยางละ ๑ ฉบับ 

 ๓.๑.๖ ผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง ซ่ึงมีผลการสอบอายุไมเกิน 

๒ ป(ถามี) 

  ๓.๒ ระดับปริญญาเอก 

  ๓.๒.๑ สําเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาโท จํานวน ๑ ชุด 

    ๓.๒.๒ สําเนาหนังสือสุทธิสําหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/

ขาราชการสําหรับคฤหัสถ จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๓.๒.๓ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๓.๒.๔ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จาํนวน ๔ รูปสําหรับติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผูสมัครท่ีติดรูปถาย 

    ๓.๒.๕ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อยางละ ๑ ฉบับ 

   ๓.๒.๖ โครงรางดุษฎีนิพนธ จํานวน ๖ ชุด สําหรับสอบสัมภาษณ  

 ๓.๒.๗ ผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง ซ่ึงมีผลการสอบอายุไมเกิน 

๒ ป(ถามี)  

หมายเหตุ : เกณฑผลคะแนนสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ 



[๓] 

 

ท่ี ชื่อสถาบันภาษา เกณฑ ป.โท/คะแนน ป.เอก/คะแนน 

1 MCU-GET ไมต่ํากวา ๒๒๐ ๒๔๐ 

2 TOEFL Paper-Based ไมต่ํากวา ๕๐๐ ๕๕๐ 

3 TOEFL Computer-Based ไมต่ํากวา 173 213 

4 TOEFL  Internet-Based ไมต่ํากวา 61 79 

5 IELTS ไมต่ํากวา 5 5.5 

6 CU-TEP ไมต่ํากวา 66 70 

7 TU-TEP ไมต่ํากวา 550 600 

๔. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

วัน/เดือน/ป รายการ 

๑ กุมภาพันธ – ๓๐ พฤภาคม ๒๕๖๑ จําหนายใบสมัครและรับสมัคร  

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบขอเขียน(ป.โท) 

-๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. –สอบวัดความรูเฉพาะสาขา 

-๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. –สอบวัดความรูภาษาอังกฤษ 

(สอบเฉพาะผูไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ)  

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบขอเขียน(ป.เอก) 

-๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. –สอบวัดความรูเฉพาะสาขา 

-๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. –สอบวัดความรูภาษาอังกฤษ 

(สอบเฉพาะผูไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ) 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบขอเขียน(ป.โท-เอก) 

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบสมัภาษณ (ป.โท) 

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบสมัภาษณ (ป.เอก)   

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผูสอบผานและมีสิทธิ์เขาศึกษา  

๒๓-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน  

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปดเรียน(ภาคสมทบ) 

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปดเรียน(ภาคปกติ) 

 



[๔] 

 

๕. ขอบขายเนื้อหาและหนังสืออานประกอบ 

 ๕.๑ วิชาเฉพาะสาขา  

  ๕.๑.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

   ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนาตลอดถึงหลักพุทธธรรม เชน ศีล, พระธรรมวินัย, 

ปฏิจจสมุปบาท,ไตรลักษณ,กรรม,นิพพาน และพระพุทธศาสนากับกระแสโลกยุคใหม เชน การุณยฆาต, 

สันติภาพ, ศาสตรพระราชา, นิเวศวิทยาเชิงพุทธ,  ฯลฯ 

  ๕.๑.๒ สาขาวิชาปรัชญา 

  วิเคราะหหลักและทฤษฎีเก่ียวกับปรัชญาของตะวันตกและตะวันออกของสํานักและยุคตางๆ, 

แนวคิดทางปรัชญาของนักปรัชญาท่ีมีชื่อเสียงในดานอภิปรัชญา, ญาณวิทยา, จริยศาสตร, พุทธปรัชญา ฯลฯ  

  ๕.๑.๓ พุทธบริหารการศึกษา 

   การบริหารการศึกษาของคณะสงฆและท่ัวไป, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนว

พุทธและท่ัวไป, นโยบายและการวางแผนการศึกษา, การบริหารหลักสูตรและการสอน 

  ๕.๑.๔ การสอนสังคมศึกษา 

   การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ, ปรัชญาและหลักการสําหรับครูวิชาชีพ,วิธีวิทยาการวจิัย 

ทางการศึกษา,พ้ืนฐานทางการสอนสังคมศึกษา,จิตวิทยาสําหรบัคร ูฯลฯ 

๕.๒ วิชาภาษาอังกฤษ 

   ไวยากรณ การใชภาษาอังกฤษ การอานเพ่ือความเขาใจ อธิบายความหมายของคําศัพททาง

พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ล ะ ส า ข า วิ ช า ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง  ( ผู ท่ี ส อ บ ผ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  MCU-GET,TOEFl,  

TU-GET, CU-TEP มีผลคะแนนตามประกาศของสถาบันภาษาอายุไมเกิน ๒ ป ไมตองสอบภาษาอังกฤษ) 

 

๖. รูปแบบการศึกษา 

  ๖.๑ หลักสูตรปริญญาโท  

   ๖.๑.๑ ภาคปกติ  หลักสูตร ๒ ป เรียนในชั้นเรียน ๓-๔ ภาคการศึกษา เรียน ๒ วัน คือ วัน

พฤหัสบดี-ศุกร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานครบ ๓๐ วัน และทําวิทยานิพนธ ๑ เรื่อง 

   ๖.๑.๒ ภาคสมทบ  หลักสูตร ๒ ป เรียนในชั้นเรียน ๓-๔ ภาคการศึกษา เรียน ๒ วันคือ วัน

เสาร-อาทิตย เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานครบ ๓๐ วัน และทําวิทยานิพนธ ๑ เรื่อง 

 



[๕] 

 

๖.๒ หลักสูตรปริญญาเอก  

   ๖.๒.๑ ภาคสมทบ หลักสูตร ๓ ป เรียนในชั้นเรียน ๓-๔ ภาคการศึกษา เรียน ๒ วันคือวัน

เสาร-อาทิตย เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทําสารนิพนธ ๑ เรื่อง, ทําบทความวิชาการ ๑ เรื่อง, ทําบทวิจารณ

หนังสือ ๑ เรื่อง, สอบภาษาตางประเทศ ๒ ภาษา, ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ๔๕ วัน และทําดุษฎีนิพนธ ๑ 

เรื่อง  

๗. วิธีการสมัครเรียน 

 สมัครเรียนดวยตนเอง ณ สํานักงานบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแกน หอง ๑๐๙ อาคาร ๑๐๐ ป 

สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน หรือท่ี สํานักงานทะเบียนและวัดผล 

ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ตั้งแตวันท่ี ๑

กุมภาพันธ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ติดตอสอบถาม ๑) พระมหามิตร ฐิตปฺโญ,ผศ.ดร. เลขานุการ

บัณฑิตศึกษา โทร.088 7474927 ๒) พระอธิการบุญชวย โชติวํโส,ดร. เลขานุการฯ พุทธบริหารการศึกษา 
โทร.085 4599365 ๓)  ดร.สมควร นามสีฐาน  เลขานุการฯ การสอนสังคมศึกษา โทร 081 5740947 
๔) ผศ.ดร.สุวิน ทองปน เลขานุการฯ ปรัชญา 081 7088595 ๕) พระมหาพิสิฐ วิสิฏฐปฺโญ-
ผูชวยเลขานุการบัณฑิตศึกษา โทร. 092 5526426  

 

๘. คาสมัคร 

 คาสมัครหลักสูตรปริญญาโท  ๔๐๐ บาท 

 คาสมัครหลักสูตรปริญญาเอก  ๗๐๐ บาท 

๙. สถานที่สอบคัดเลือก  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย 

(อาจ อาสภมหาเถร) บานโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน (รายละเอียด เชน รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ,เลขท่ีนั่ง

สอบ, หองสอบ จะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ติดตามได ๒ ชองทาง ๑) ทางเว็บไซท 

http:// http://kk.mcu.ac.th/  ๒) เฟสบุค  “ศูนยบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแกน” 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐   เดือน มกราคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

 
 (พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 

รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแกน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

http://kk.mcu.ac.th/%20%20%E0%B9%92

