
 
 

 

 
ประกาศบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
--------------------- 

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ก าหนดรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีรายละเอียดดังนี ้

๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจ านวนที่รับเข้าศึกษา 
    ๑.๑ ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) หลักสูตรส าหรับบรรพชิตและ

บุคคลทั่วไป มี ๔ สาขาวิชา คือ 
๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา     ภาคปกติ   รับจ านวน  ๒๕ รปู/คน  
๒) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาคปกติ   รับจ านวน   ๒๕ รูป/คน 
     ภาคสมทบ   รับจ านวน  ๒๕ รูป/คน 
๓) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  ภาคปกติ   รับจ านวน   ๑๐ รูป/คน 
     ภาคสมทบ   รบัจ านวน  ๒๐ รูป/คน 

 ๑.๒ ระดับปรญิญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) แบบ ๒.๑ หลักสูตรส าหรับ
บรรพชิตและบุคคลทั่วไป  มี ๑ สาขาวิชา คือ 

 ๑) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา    ภาคสมทบ รับจ านวน ๒๕ รปู/คน 

๒. คุณสมบตัิของผู้สมัครเข้าศึกษา 
 ๒.๑ ระดับปรญิญาโท 

          ๒.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่จบปริญญาตร ี

 ๒.๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยคหรือบาลีศึกษาเก้า 
                    ๒.๑.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 
 



[๒] 

 
 ๒.๒ ระดับปริญญาเอก 

         ๒.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสาร นับแต่จบปริญญาโท 
                ๒.๒.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๓. เอกสารประกอบการสมัคร 
   ๓.๑ ระดับปรญิญาโท 

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

ข้าราชการส าหรับคฤหัสถ ์จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๓.๑.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบบั 
     ๓.๑.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๔ รูปส าหรับติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัครที่ติดรูป

ถ่าย 
     ๓.๑.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือตัว หรือชื่อสกุล อยา่งละ ๑ ฉบับ 

  ๓.๒ ระดับปริญญาเอก 
   ๓.๒.๑ ส าเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาโท จ านวน ๑ ชุด 

     ๓.๒.๒ ส าเนาหนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษ/ุสามเณร หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/
ข้าราชการส าหรับคฤหัสถ ์จ านวน ๑ ฉบับ 

     ๓.๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบบั 
     ๓.๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๔ รูปส าหรับติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัครที่ติดรูป

ถ่าย 
     ๓.๒.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือช่ือสกุล อยา่งละ ๑ ฉบับ 
     ๓.๒.๖ โครงรา่งดุษฎนีิพนธ์ จ านวน ๖ ชดุ ส าหรับสอบสัมภาษณ์ระดบัปริญญาเอก 

๔. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
วัน/เดือน/ป ี รายการ 

๒๘ เมษายน – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ จ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร  
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ป.โท  

สอบข้อเขียน ป.เอก 



[๓] 

 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ ์ป.เอก 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่าน 
๑ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายงานตัวลงทะเบียนเรียน (ช าระค่าลงทะเบียนเรียน) 
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม ่
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปิดเรียน(ภาคปกต)ิ 
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปิดเรียน(ภาคสมทบ) 
       

๕. ขอบข่ายเนื้อหาและหนังสืออ่านประกอบ 
 ๕.๑ วิชาเฉพาะสาขา  
  ๕.๑.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

   ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนาตลอดถึงหลักพุทธธรรม เช่น กฎศีลธรรม, 

หลักปฏิจจสมุปบาท,ไตรลักษณ์,กรรมและการเกิดใหม่,นิพพาน และพระพุทธศาสนากับกระแสโลกยุคใหม่ 

เช่น โคลนนิ่ง, การุณยฆาต, สันติภาพ, เศรษฐกิจพอเพียง,ปัญหาโลกร้อน ฯลฯ 

  ๕.๑.๒ การบริหารการศึกษา 

   การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์และทั่วไป, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนว

พุทธและทั่วไป, นโยบายและการวางแผนการศึกษา, การบริหารหลักสูตรและการสอน 

๕.๑.๓ การสอนสังคมศึกษา 

   การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ, ปรัชญาและหลักการส าหรับครูวิชาชีพ,วิธีวิทยาการวิจัย

ทางการศึกษา,พื้นฐานทางการสอนสังคมศึกษา,จิตวิทยาส าหรับครู                                  

๕.๒ วิชาภาษาอังกฤษ 

   ไวยากรณ์ การใช้ภาษาอังกฤษ การอ่านเพื่อความเข้าใจ อธิบายความหมายของค าศัพท์ทาง

พระพุทธศาสนาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

  (ผู้ที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ TOEIC,TOEFl,TU GET,GU-TEP ไม่เกิน ๒ ปี ในวันสมัคร ไม่ต้อง

สอบภาษาอังกฤษ) 
 

๖. รูปแบบการศึกษา 

  ๖.๑ หลักสูตรปริญญาโท  

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

พฤหัสบด-ีศุกร ์เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ปฏิบัตวิิปัสสนากรรมฐานครบ ๓๐ วัน และท าวิทยานิพนธ์ ๑ เรื่อง 



[๔] 

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

เสาร์-อาทิตย ์เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  ปฏิบัตวิิปัสสนากรรมฐานครบ ๓๐ วัน และท าวิทยานิพนธ์ ๑ เรื่อง 

๖.๒ หลักสูตรปริญญาเอก  

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

เสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ท าสารนิพนธ์,บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ อย่างละ ๑ 

เรื่อง สอบภาษาต่างประเทศ ๒ ภาษา ปฏิบัตวิิปัสสนากรรมฐานครบ ๔๕ วัน และท าดุษฎีนิพนธ์ ๑ เรื่อง  

๗. วิธีการสมัครเรียน 

  สมัครเรียนด้วยตนเอง ณ ส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแก่น ห้อง ๑๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน –  ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๘. สถานที่สอบคัดเลือก  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ 

(อาจ อาสภมหาเถร) บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น (รายละเอียด เช่น เลขที่นั่งสอบ, ห้องสอบ 

จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ติดตามได้ทางเว็บไซท์ http://kk.mcu.ac.th/) 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๔      เดอืน พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
 
 

 
 (พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


