ประกาศบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ (รอบที่ ๒)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
--------------------บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กาหนดรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ (รอบที่ ๒) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ มี
รายละเอียดดังนี้

๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจานวนที่รับเข้าศึกษา
๑.๑ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) แบบ ๒.๑ หลักสูตรสาหรับ
บรรพชิตและคฤหัสถ์ มี ๒ สาขาวิชา คือ
๑) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ภาคสมทบ รับ(บรรพชิตและคฤหัสถ์) จานวน ๗ รูป/คน
๒) สาขาวิชา ปรัชญา
ภาคสมทบ รับ(บรรพชิตและคฤหัสถ์) จานวน ๗ รูป/คน
๑.๒ ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) หลักสูตรสาหรับบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ มี ๓ สาขาวิชา คือ
๑) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ภาคปกติ รับ(บรรพชิตและคฤหัสถ์) จานวน ๔ รูป/คน
๒) สาขาวิชา ปรัชญา
ภาคปกติ รับ(บรรพชิตและคฤหัสถ์) จานวน ๗ รูป/คน
๓) สาขาวิชา พุทธบริหารการศึกษา ภาคปกติ รับ(เฉพาะบรรพชิต)
จานวน ๕ รูป
ภาคสมทบ รับ(บรรพชิตและคฤหัสถ์) จานวน ๑๕ รูป/คน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
๒.๒ ระดับปริญญาเอก
๑) ส าเร็ จ การศึ กษาระดั บปริ ญญาโทหรือเทียบเท่า ทุก สาขาวิช าจากมหาวิท ยาลั ยหรื อ
สถาบั น การศึ ก ษาที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ รอง โดยได้รั บ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ยสะสมไม่ ต่ ากว่ า ๓.๕๐ ยกเว้ น ผู้ มี
ประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสาร นับแต่จบปริญญาโท

๒) ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
๓) มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา
๒.๒ ระดับปริญญาโท
๑) ส าเร็ จ การศึก ษาระดั บปริญญาตรีห รื อเทียบเท่ า ทุ กสาขาวิช าจากมหาวิ ทยาลั ย หรื อ
สถาบั น การศึ ก ษาที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ รอง โดยได้รั บ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ยสะสมไม่ ต่ ากว่ า ๒.๕๐ ยกเว้ น ผู้ มี
ประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่จบปริญญาตรี
๒) ผู้สาเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยคหรือบาลีศึกษาเก้า
๓) ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
๔) มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา(ถ้ามี)

๓. เอกสารประกอบการสมัคร
๓.๑ ระดับปริญญาเอก
-สาเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาโท จานวน ๑ ชุด
-สาเนาหนังสือสุทธิสาหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ
สาหรับคฤหัสถ์ จานวน ๑ ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๔ รูปสาหรับติดใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้สมัครที่ติดรูปถ่าย
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ
- โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ จานวน ๖ ชุด สาหรับสอบสัมภาษณ์
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง ซึ่งมีผลการสอบอายุไม่เกิน ๒ ปี
๓.๑ ระดับปริญญาโท
- สาเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี จานวน ๑ ชุด
- สาเนาหนังสือสุทธิสาหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ
สาหรับคฤหัสถ์ จานวน ๑ ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๔ รูปสาหรับติดใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้สมัครที่ติดรูปถ่าย
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง ซึ่งมีผลการสอบอายุไม่เกิน ๒ ปี
หมายเหตุ : เกณฑ์ผลคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อสถาบันภาษา
MCU-GET
TOEFL Paper-Based
TOEFL Computer-Based
TOEFL Internet-Based
IELTS
CU-TEP
TU-TEP

เกณฑ์
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า

ป.โท/คะแนน
๒๒๐
๕๐๐
173
61
5
66
550

ป.เอก/คะแนน
๒๔๐
๕๕๐
213
79
5.5
70
600

๔. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
๔.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต ๑) พระพุทธศาสนา ๒) ปรัชญา
วัน/เดือน/ปี
๑๖ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

รายการ
จาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบข้อเขียน
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. –สอบวัดความรู้เฉพาะสาขา
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. –สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
(สอบเฉพาะผูไ้ ม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ)

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. –สอบสัมภาษณ์
(เฉพาะปริญญาเอก-สอบวัดองค์ความรู้ตามโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่ส่ง)

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

๔.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
วัน/เดือน/ปี
๑๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รายการ
จาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบข้อเขียน
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. –สอบวัดความรู้เฉพาะสาขา
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. –สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
(สอบเฉพาะผูไ้ ม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ)

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๕-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. -สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน

๕. ขอบข่ายเนื้อหาและหนังสืออ่านประกอบ
๕.๑ วิชาเฉพาะสาขา
๕.๑.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนาตลอดถึงหลัก ธรรมวินัย และพระพุทธศาสนากับ การ
แก้ปัญหาสังคมร่วมสมัย
๕.๑.๒ สาขาวิชาปรัชญา
วิเคราะห์หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาของตะวันตกและตะวันออก, แนวคิดทางปรัชญา
ของนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงในด้านอภิปรัชญา, ญาณวิทยา, จริยศาสตร์, พุทธปรัชญา ฯลฯ
๕.๑.๓ พุทธบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์และทั่วไป, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนว
พุทธและทั่วไป, นโยบายและการวางแผนการศึกษา, การบริหารหลักสูตรและการสอน
๕.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
ไวยากรณ์ การใช้ภาษาอังกฤษ การอ่านเพื่อความเข้าใจ อธิบายความหมายของคาศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(หมายเหตุ : ผู้ที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ MCU-GET,TOEFl, TU-GET, CU-TEP มีผลคะแนนตาม
ประกาศของสถาบันภาษาอายุไม่เกิน ๒ ปี ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ และไม่ต้องเรียนเสริมภาษาอังกฤษ)

๖. รูปแบบการศึกษา
๖.๑ หลักสูตรปริญญาเอก
๖.๑.๑ ภาคสมทบ หลักสูตร ๓ ปี เรียนในชั้นเรียน ๓-๔ ภาคการศึกษา เรียน ๒ วันคือวัน
เสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทาสารนิพนธ์ ๑ เรื่อง, ทาบทความวิชาการ ๑ เรื่อง, ทาบทวิจารณ์
หนังสือ ๑ เรื่อง, สอบภาษาต่างประเทศ ๒ ภาษา, ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๔๕ วัน และทาดุษฎีนิพนธ์ ๑
เรื่อง
๖.๒ หลักสูตรปริญญาโท
๖.๒.๑ ภาคปกติ หลักสูตร ๒ ปี เรียนในชั้นเรียน ๓-๔ ภาคการศึกษา เรียน ๒ วัน คือ วัน
พฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครบ ๓๐ วัน และทาวิทยานิพนธ์ ๑ เรื่อง
๖.๒.๒ ภาคสมทบ หลักสูตร ๒ ปี เรียนในชั้นเรียน ๓-๔ ภาคการศึกษา เรียน ๒ วันคือ วัน
เสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครบ ๓๐ วัน และทาวิทยานิพนธ์ ๑ เรื่อง

๗. วิธีการสมัครเรียน
สมัครเรียนด้วยตนเอง ณ สานักงานทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ติดต่อสอบถาม
๑) นางระพีพร มณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล โทร. ๐๘๙ ๗๑๑๑๖๗๓
๒) พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร. อาจารย์ประจ่าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต
(พระพุทธศาสนา) โทร. 088 7474927
๓) ดร.สุนทร สายค่า อาจารย์ประจ่าหลักสูตร พธ.ม. (พุทธบริหารการศึกษา) โทร. 085 4599365
๔) ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น อาจารย์ประจ่าหลักสูตร พธ.ม. (ปรัชญา) โทร. 081 7088595
๕) พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ-ผู้ช่วยเลขานุการบัณฑิตศึกษา โทร. 092 5526426

๘. ค่าสมัคร
ค่าสมัครหลักสูตรปริญญาโท

๔๐๐ บาท

ค่าสมัครหลักสูตรปริญญาเอก

๗๐๐ บาท

๙. สถานที่สอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์
(อาจ อาสภมหาเถร) บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น (รายละเอียด เช่น รายชื่อผู้ มีสิทธิ์สอบ,เลขที่นั่ง
สอบ, ห้องสอบ จะแจ้ งให้ ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิ์ส อบ ติดตามได้ ๒ ช่องทาง ๑) ทางเว็บไซท์
http:// http://kk.mcu.ac.th/ ๒) เฟสบุ๊ค “ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.)
รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

