
 
ประกาศ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น 
เร่ือง  ขยายการรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
******************* 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษาต่อ              
ในระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) ที่มีการสอบข้อเขียนและข้อสอบปฏิบัติ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่              
๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับพระภิกษุ สามเณร นักศึกษา  และบุคคลทั่วไป               
ที่มีความสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และเพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) 
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจ านวน ๔ สาขาวิชา คือ  
๑.๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
  ๑.๑.๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไป) 
   - ภาคปกติ   จ านวน   ๑๕ รูป/คน 
  ๑.๑.๒. สาขาวิชาปรัชญา (พระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไป)    
   -ภาคปกติ   จ านวน   ๑๕ รูป/คน 
๑.๒. หลักสูตรคณะครุศาสตรมหาบัณฑิต 
  ๑.๒.๑. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (พระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไป) 
   -  ภาคปกติ   จ านวน   ๑๕ รูป/คน 

- ภาคสมทบ  จ านวน  ๑๕ รูป/คน   
๑.๓. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
  ๑.๓.๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (พระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไป) 
   -  ภาคปกติ   จ านวน   ๑๕ รูป/คน 

- ภาคสมทบ  จ านวน  ๑๕ รูป/คน 
 
 
 



๒ 

 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

๒.๑ ระดับปริญญาโท 
     ๒.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ยกเว้นผู้มีประสบการณ์
การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่จบปริญญาตรี 

     ๒.๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยคหรือบาลีศึกษาเก้า 
     ๒.๑.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๒.๒ ระดับปริญญาเอก 
     ๒.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ยกเว้นผู้มีประสบการณ์
การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร นับแต่จบ
ปริญญาโท 

     ๒.๒.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

     ๒.๒.๓ มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา 

๓. เอกสารประกอบการสมัคร 
  ๓.๑ ระดับปริญญาโท 

 ๓.๑.๑ ส าเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ ชุด 
 ๓.๑.๒ ส าเนาหนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ

ส าหรับคฤหัสถ์ จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๑.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๑.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๔ รูปส าหรับติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัครที่ติดรูปถ่าย 
 ๓.๑.๕ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๓.๑.๖ ผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง ซึ่งมีผลการสอบอายุไม่เกิน ๒ ป ี
 
  ๓.๒ ระดับปริญญาเอก 

 ๓.๒.๑ ส าเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาโท จ านวน ๑ ชุด 
 ๓.๒.๒ ส าเนาหนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ

ส าหรับคฤหัสถ์ จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๔ รูปส าหรับติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัครที่ติดรูปถ่าย 
 ๓.๒.๕ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย่างละ ๑ ฉบบั 
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๔. ก าหนดวันรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้ 

- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  ๑๐ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  
- วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบที่ ๒) 
- วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒    ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
- วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เปิดเรียนภาคปกติ  
- วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒  เปิดเรียนภาคสมทบ  

 ผู้มีความประสงค์ ติดต่อซื้อเอกสารใบสมัครและสมัครได้ ทุกวันท าการเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (ยกเว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน๊ต เว็บไซด์ http://kk.mcu.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่ห้องฝ่าย
ทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

 

     
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                  
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 

http://kk.mcu.ac.th/

