ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก<น
เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเขFาศึกษาต<อในระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปLการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒)
******

ตามที่ ม หาวิท ยาลั ยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย วิท ยาเขตขอนแก; น ได> เป@ ด รับ สมั ค รคั ด เลื อก
พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไปเข>าศึกษาต;อในระดับปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก ประจําปO การศึกษา
๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แล>วนั้น ซึ่งมีผู>สมัครเข>าศึกษายังไม;เปXนไปตามเกณฑZการรับเข>า และเพื่อให>การดําเนินการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปXนไปด>วยความเรียบร>อย และบรรลุวัตถุประสงคZ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก;น ในการจัดการศึกษา ด>านพระพุทธศาสนา และบูรณาการกับ
ศาสตรZสมัยใหม;เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ
จึ งประกาศมหาวิท ยาลั ยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย วิท ยาเขตขอนแก; น เรื่อ ง การรับ สมั ค ร
พระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข>าศึกษาต;อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปOการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒)
โดยมีรายละเอียดดังต;อไปนี้
๑. สาขาวิชาที่เป/ดรับสมัครและจํานวนที่รับเข<าศึกษา
๑.๑ ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) หลักสูตรสําหรับบรรพชิตและ
คฤหัสถZ มี ๒ สาขาวิชา เรียนวันพฤหัสบดี และวันศุกรZ คือ
๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
รับบรรพชิตและคฤหัสถZ จํานวน ๒๐ รูป/คน
๒) สาขาวิชาปรัชญา
รับบรรพชิตและคฤหัสถZ จํานวน ๑๕ รูป/คน
๑.๒ ระดั บ ปริญ ญาโท หลั กสู ตรครุศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (ค.ม.) หลั กสู ตรสํ าหรับ บรรพชิตและ
คฤหัสถZ มี ๒ สาขาวิชา เรียนวันเสารZ และวันอาทิตยZ คือ
๑) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
รับบรรพชิตและคฤหัสถZ จํานวน ๒๐ รูป/คน
๒) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
รับบรรพชิตและคฤหัสถZ จำนวน ๓๐ รูป/คน
๑.๓ ระดั บ ปริญ ญาโท หลั ก สู ต รรัฐศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (ร.ม.) หลั ก สู ต รสํ าหรับ บรรพชิ ต และ
คฤหัสถZ มี ๑ สาขาวิชา เรียนวันเสารZ และวันอาทิตยZ คือ
๑) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รับบรรพชิตและคฤหัสถZ จํานวน ๒๕ รูป/คน

๑.๔ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) แบบ ๒.๑ หลักสูตรสําหรับ
บรรพชิตและคฤหัสถZ มี ๒ สาขาวิชา เรียนวันเสารZ และวันอาทิตยZ คือ
๑) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
รับบรรพชิตและคฤหัสถZ จํานวน ๒๕ รูป/คน
๒) สาขาวิชา ปรัชญา
รับบรรพชิตและคฤหัสถZ จํานวน ๒๕ รูป/คน
๑.๔ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ หลักสูตร
สําหรับ บรรพชิตและคฤหัสถZ มี ๒ สาขาวิชา เรียนวันเสารZ และวันอาทิตยZ คือ
๑) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
๑. แบบ ๑.๑ (เน>นการทําดุษฎีนิพนธZ)
ภาคสมทบ รับบรรพชิตและคฤหัสถZ
จํานวน ๕ รูป/คน
๒. แบบ ๒.๑ (เน>นการเรียนรายวิชาและการทําดุษฎีนิพนธZ)
ภาคสมทบ รับบรรพชิตและคฤหัสถZ
จํานวน ๒๕ รูป/คน
๒) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
๑. แบบ ๑.๑ (เน>นการทําดุษฎีนิพนธZ)
ภาคสมทบ รับบรรพชิตและคฤหัสถZ
จํานวน ๕ รูป/คน
๒. แบบ ๒.๑ (เน>นการเรียนรายวิชาและการทําดุษฎีนิพนธZ)
ภาคสมทบ รับบรรพชิตและคฤหัสถZ
จํานวน ๒๕ รูป/คน
๒. คุณสมบัติของผู<สมัครเข<าศึกษา
๒.๑ ระดับปริญญาโท
๒.๑.๑ สํ าเร็จการศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรีห รือเที ยบเท; า ทุ กสาขาวิชาจากมหาวิท ยาลั ยหรือ
สถาบั น การศึ ก ษาที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ รอง โดยได> รั บ ค; าระดั บ เฉลี่ ย สะสมไม; ต่ ำ กว; า ๒.๕๐ ยกเว> น ผู> มี
ประสบการณZการทํางานติดต;อกันเปXนเวลาไม;น>อยกว;า ๒ ปO นับแต;จบปริญญาตรี
๒.๑.๒ ผู>สําเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยคหรือบาลีศึกษา ๙ ประโยค
๒.๑.๓ ไม;เคยถูกลงโทษให>พ>นสภาพการเปXนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
๒.๒ ระดับปริญญาเอก
๒.๒.๑ สํ าเร็จการศึ กษาระดั บ ปริญ ญาโทหรือเที ยบเท; า ทุ กสาขาวิชาจากมหาวิท ยาลั ยหรือ
สถาบั น การศึ ก ษาที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ รอง โดยได> รั บ ค; าระดั บ เฉลี่ ย สะสมไม; ต่ ำ กว; า ๓.๕๐ ยกเว> น ผู> มี
ประสบการณZการทํางานติดต;อกันเปXนเวลาไม;น>อยกว;า ๒ ปO หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได>รับการตีพิมพZใน
วารสาร นับแต;จบปริญญาโท
๒.๒.๒ ไม;เคยถูกลงโทษให>พ>นสภาพการเปXนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

๒.๒.๓ มีหนังสือรับรองการสอบผ;านภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา
๓. เอกสารประกอบการสมัคร
๓.๑ ระดับปริญญาโท
๓.๑.๑ สําเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ชุด
๓.๑.๒ สํ าเนาหนั งสื อ สุ ท ธิสํ าหรับ พระภิ ก ษุ /สามเณร หรือ สํ าเนาบั ต รประจํ าตั วประชาชน/
ข>าราชการสําหรับคฤหัสถZ จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๑.๓ สําเนาทะเบียนบ>าน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๑.๔ รูปถ;ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๔ รูป สําหรับติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผู>สมัครที่ติด
รูปถ;าย
๓.๑.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ>ามี) เช;น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย;างละ ๑ ฉบับ
๓.๑.๖ ผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง ซึ่งมีผลการสอบอายุไม;
เกิน ๒ ปO
๓.๒ ระดับปริญญาเอก
๓.๒.๑ สําเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาโท จํานวน ๑ ชุด
๓.๒.๒ สําเนาหนังสือสุทธิสําหรับพระภิกษุสามเณร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/
ข>าราชการสําหรับคฤหัสถZ จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๓ สําเนาทะเบียนบ>าน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ รูปถ;ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๔ รูปสําหรับติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผู>สมัครที่ติด
รูปถ;าย
๓.๒.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ>ามี) เช;น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย;างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๖โครงร;างดุษฎีนิพนธZ จํานวน ๕ ชุด สําหรับสอบสัมภาษณZ
๓.๒.๗ ผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง ซึ่งมีผลการสอบอายุไม;
เกิน ๒ ปO
หมายเหตุ : เกณฑZผลคะแนนสอบวัดความรู>ภาษาอังกฤษ ชื่อสถาบันภาษา
ที่
ชื่อสถาบันภาษา
เกณฑZ
ป.โท/คะแนน ป.เอก/คะแนน
๑ MCU-GET
ไม;ต่ำกว;า
๒๒๐
๒๔๐
๒ TOEFL paper-Based
ไม;ต่ำกว;า
๕๐๐
๕๕๐
๓ TOEFL Computer-Based
ไม;ต่ำกว;า
๑๗๓
๒๑๓
๔ TOEFL Internet-Based
ไม;ต่ำกว;า
๖๑
๗๙
๕ IELTS
ไม;ต่ำกว;า
๕
๕.๕
๖ CU-TER
ไม;ต่ำกว;า
๖๖
๗๐
๗ TU-TEP
ไม;ต่ำกว;า
๕๕๐
๖๐๐

๔. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

รายการ
เปTดรับสมัคร รอบที่ ๒
ประกาศรายชื่อผู.มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รอบที่ ๒
สอบคัดเลือกเข.าศึกษาตGอ ปH
การศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๒
ประกาศรายชื่อผู.มีสิทธิ์เข.าศึกษา ปH
การศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๒
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียนรอบ
ที่ ๒

ภาคปกติ

ภาคสมทบ

๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ พ.ค. ๖๕

๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ พ.ค. ๖๕

๑-มิ.ย.-๖๕

๑-มิ.ย.-๖๕

๕-๖ มิ.ย. ๖๕

๕-๖ มิ.ย. ๖๕

๙-มิ.ย.-๖๕

๙-มิ.ย.-๖๕

๑๑-๒๐ มิ.ย. ๖๕

๑๑-๒๐ มิ.ย. ๖๕

๕. ขอบข^ายเนื้อหาและหนังสืออ^านประกอบ
๕.๑ วิชาเฉพาะสาขา
๕.๑.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ประวั ติ แ ละพั ฒ นาการพระพุ ท ธศาสนาตลอดถึ ง หลั ก พุ ท ธธรรม เช; น ศี ล , พระธรรมวิ นั ย ,
ปฏิ จจสมุ ป บาท,ไตรลักษณZ ,กรรม, นิ พ พานและพระพุ ทธศาสนากับกระแสโลกยุคใหม; เช;น การุณ ยฆาต,
สันติภาพ, ศาสตรZพระราชา, นิเวศวิทยาเชิงพุทธ, ฯลฯ
๕.๑.๒ สาขาวิชาปรัชญา
วิเคราะหZหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาของตะวันตกและตะวันออกของสํานักและยุคต;างๆ,
แนวคิดทางปรัชญาของนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงในด>านอภิปรัชญา, ญาณวิทยา, จริยศาสตรZ, พุทธปรัชญาฯลฯ
๕.๑.๓ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษาของคณะสงฆZและทั่วไป, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนว
พุทธและทั่วไป,นโยบายและการวางแผนการศึกษา, การบริหารหลักสูตรและการสอน
๕.๑.๔ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ, ปรัชญาและหลักการสําหรับครูวิชาชีพ,วิธีวิทยาการวิจัย ทาง
การศึกษา,พื้นฐานทางการสอนสังคมศึกษา,จิตวิทยาสําหรับครู ฯลฯ
๕.๑.๕ สาขาวิชารัฐศาสตรZ
การเมืองการปกครองของไทย,รัฐธรรมนูญแห;งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐, การวิจัยทาง
รัฐศาสตรZ, การเมืองการปกครองในภูมิภาคอาเซียน, การเมืองการปกครองของโลก ฯลฯ

๕.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
ไวยากรณZ ก ารใช> ภ าษาอั งกฤษการอ; านเพื่ อ ความเข> าใจอธิ บ ายความหมายของคํ าศั พ ทZ ท าง
พระพุทธศาสนาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข>อง (ผู>ที่สอบผ;านภาษาอังกฤษ MCU-GET,TOEFL,TU-GET,CU-TEP มี
ผล คะแนนตามประกาศของสถาบันภาษาอายุไม;เกิน ๒ ปO ไม;ต>องสอบภาษาอังกฤษ)
๖. รูปแบบการศึกษา
๖.๑ หลักสูตรปริญญาโท
๖.๑.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาปรัชญา หลักสูตร ๒ ปO เรียนในชั้นเรียน ๓-๔
ภาคการศึกษาเรียน ๒ วัน คือ วัน พฤหัสบดี -ศุกรZ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติวิปŒสสนากรรมฐานครบ
๓๐ วัน และทําวิทยานิพนธZ ๑ เรื่อง
๖.๑.๒ สาขาวิชาพุ ท ธบริห ารการศึ กษา สาขาการสอนสั งคมศึ กษา และหลั กสู ตรรัฐศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต หลักสูตร ๒ ปO เรียนในชั้นเรียน ๓-๔ ภาคการศึกษาเรียน ๒ วันคือ วันเสารZ -อาทิ ตยZ เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติวิปŒสสนากรรมฐานครบ ๓๐ วัน และทําวิทยานิพนธZ ๑ เรื่อง
๖.๒ หลักสูตรปริญญาเอก
๖.๒.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาปรัชญา หลักสูตร ๓ ปO เรียนในชั้นเรียน ๓-๔
ภาคการศึกษา เรียน ๒ วัน คือ วันเสารZ - อาทิตยZ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทําสารนิพนธZ ๑ เรื่อง, ทํา
บทความวิชาการ ๑ เรื่อง, ทําบทวิจารณZหนังสือ ๑ เรื่อง, สอบภาษาต;างประเทศ ๒ ภาษา, ปฏิบัติวิปŒสสนา
กรรมฐาน ๔๕ วัน และทําดุษฎีนิพนธZ ๑ เรื่อง
๖.๒.๒ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หลักสูตร ๓ ปO เรียน
ในชั้นเรียน ๓ ภาคการศึกษา เรียน ๒ วัน คือ วันเสารZ - อาทิตยZ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทําบทความ
วิชาการ ๓ เรื่อง สอบภาษาต;างประเทศ ๒ ภาษา, ปฏิบัติวิปŒสสนากรรมฐาน ๔๕ วัน และทําดุษฎีนิพนธZ ๑
เรื่อง

๗. วิธีการสมัครเรียน
๗.๑ สมัครเรียนด<วยตนเอง
๑) ติดต;อรับใบสมัครได>ที่ สํานักงานทะเบียนและวัดผลชั้น ๑ อาคารสำนักงานรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก;น ติดต;อสอบถาม นางระพีพร มณีวรรณ นัก
จัดการงานทั่วไป ชำนาญการ โทร. ๐๘๙ ๗๑๑ ๑๖๗๓
๒) ติดต;อรับใบสมัครได>ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆZขอนแกน ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก;น
- ดร.ธีรZดนัย กัปโก ผู>ประสานงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โทร. ๐๙๔ ๗๐๙ ๕๖๓๖
- ผศ.ดร.พชรกฤต ศรีบุญเรือง ผู>ประสานงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โทร. ๐๙๓ ๓๒๓
๘๘๑๗
- ดร.อินตอง ชัยประโคม ประสานงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โทร. ๐๘๐ ๑๙๖ ๘๐๐๙

๗.๒ สมัครผ^านระบบออนไลนZ : สมัครได<ที่ https://kk.mcu.ac.th
๘. อัตราค^าสมัคร
ค;าสมัครหลักสูตรปริญญาโท
ค;าสมัครหลักสูตรปริญญาเอก

๔๐๐ บาท
๗๐๐ บาท

๙. สถานที่สอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก;น อาคารเรียนรวมหลังใหม; บ>านโคกสี
ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก;น (รายละเอียด เช;น รายชื่อผู>มีสิทธิ์สอบ, เลขที่นั่งสอบ, ห>องสอบ จะแจ>งให>ทราบใน
วั น ประกาศรายชื่ อ ผู> มี สิ ท ธิ์ ส อบ โดยติ ด ตามได> ๒ ช; อ งทาง คื อ ๑) ทางเว็ บ ไซตZ https://kk.mcu.ac.th
๒) เฟสบุ”ค “บัณฑิตศึกษา มจร. วิทยาเขตขอนแก;น”
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก;น ปฏิบัติหน>าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

