
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตขอนแก<น  

เรื่องการรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเขFาศึกษาต<อในระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจําปLการศึกษา ๒๕๖๖ 

****** 

ด"วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก;น เป=ดรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ 

สามเณร และบุคคลท่ัวไปเข"าศึกษาต;อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําปNการศึกษา ๒๕๖๖ เพ่ือให"

การดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปSนไปด"วยความเรียบร"อย และบรรลุวัตถุประสงคV ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรVสมัยใหม; และสร"างพุทธนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาจิตใจและสังคม 

จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุสามเณร และบุคคลท่ัวไปเข"าศึกษาต;อในมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก;น โดยมีรายละเอียดดังต;อไปน้ี 

 

๑. สาขาวิชาท่ีเป/ดรับสมัครและจํานวนท่ีรับเข<าศึกษา 

๑.๑ ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) หลักสูตรสําหรับบรรพชิตและ 

คฤหัสถV มี ๒ สาขาวิชา เรียนวันพฤหัสบดี และวันศุกรV คือ 

๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา     รับบรรพชิตและคฤหัสถV  จํานวน  ๒๕ รูป/คน  

๒) สาขาวิชาปรัชญา    รับบรรพชิตและคฤหัสถV  จํานวน  ๑๕ รูป/คน 

๑.๒ ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรสําหรับบรรพชิตและ 

คฤหัสถV มี ๒ สาขาวิชา เรียนวันเสารV และวันอาทิตยV คือ  

  ๑) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  รับบรรพชิต  จํานวน  ๕   รูป  

รับคฤหัสถV   จํานวน  ๒๐  คน 

๒) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา   รับบรรพชิตและคฤหัสถV จํานวน  ๒๐ รูป/คน 

๓) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   รับบรรพชิตและคฤหัสถV จํานวน  ๒๐ รูป/คน 

๑.๓ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) หลักสูตรสําหรับบรรพชิตและ 

คฤหัสถV มี ๑ สาขาวิชา เรียนวันเสารV และวันอาทิตยV คือ  

๑) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต    รับบรรพชิตและคฤหัสถV  จํานวน  ๒๕  รูป/คน 



    

 

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

บรรพชิตและคฤหัสถV มี ๑ สาขาวิชา เรียนวันเสารV และวันอาทิตยV  คือ 

๑) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา    รับบรรพชิตและคฤหัสถV  จํานวน  ๒๕  รูป/คน  

๑.๕ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ หลักสูตรสําหรับ 

บรรพชิตและคฤหัสถV มี ๑ สาขาวิชา เรียนวันเสารV และวันอาทิตยV  คือ 

๑.๕.๑ สาขาวิชาปรัชญา 

๑. แบบ ๑.๑ (เน"นการทําดุษฎีนิพนธV)  

ภาคสมทบ รับบรรพชิตและคฤหัสถV  จํานวน  ๕   รูป/คน  

๒. แบบ ๒.๑ (เน"นการเรียนรายวิชาและการทําดุษฎีนิพนธV)  

ภาคสมทบ รับบรรพชิตและคฤหัสถV จํานวน  ๑๕  รูป/คน  

๑.๖ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ หลักสูตร

สําหรับ บรรพชิตและคฤหัสถV มี ๒ สาขาวิชา เรียนวันเสารV และวันอาทิตยV  คือ 

๑.๖.๑ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

๑. แบบ ๑.๑ (เน"นการทําดุษฎีนิพนธV)  

ภาคสมทบ รับบรรพชิตและคฤหัสถV  จํานวน  ๕   รูป/คน  

๒. แบบ ๒.๑ (เน"นการเรียนรายวิชาและการทําดุษฎีนิพนธV)  

ภาคสมทบ รับบรรพชิตและคฤหัสถV จํานวน  ๒๕  รูป/คน  

๑.๖.๒ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

๑. แบบ ๑.๑ (เน"นการทําดุษฎีนิพนธV)  

ภาคสมทบ รับบรรพชิตและคฤหัสถV  จํานวน  ๕   รูป/คน  

๒. แบบ ๒.๑ (เน"นการเรียนรายวิชาและการทําดุษฎีนิพนธV)  

ภาคสมทบ รับบรรพชิตและคฤหัสถV จํานวน  ๑๕  รูป/คน  

 

๒. คุณสมบัติของผู<สมัครเข<าศึกษา 

๒.๑ ระดับปริญญาโท 

๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท;า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ 

สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได"รับค;าระดับเฉล่ียสะสมไม;ต่ำกว;า ๒.๕๐ ยกเว"นผู"มี 

ประสบการณVการทํางานติดต;อกันเปSนเวลาไม;น"อยกว;า ๒ ปN นับแต;จบปริญญาตรี 

๒.๑.๒ ผู"สําเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยคหรือบาลีศึกษา ๙ ประโยค 

๒.๑.๓ ไม;เคยถูกลงโทษให"พ"นสภาพการเปSนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย 



 

๒.๒ ระดับปริญญาเอก 

๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท;า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ 

สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได"รับค;าระดับเฉล่ียสะสมไม;ต่ำกว;า ๓.๕๐ ยกเว"นผู"มี 

ประสบการณVการทํางานติดต;อกันเปSนเวลาไม;น"อยกว;า ๒ ปN หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีได"รับการตีพิมพVใน 

วารสาร นับแต;จบปริญญาโท 

๒.๒.๒ ไม;เคยถูกลงโทษให"พ"นสภาพการเปSนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย 

๒.๒.๓ มีหนังสือรับรองการสอบผ;านภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา 

๓. เอกสารประกอบการสมัคร 

๓.๑ ระดับปริญญาโท  

๓.๑.๑ สําเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ชุด 

๓.๑.๒ สําเนาหนังสือสุทธิสําหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ 

ข"าราชการสําหรับคฤหัสถV จํานวน ๑ ฉบับ 

๓.๑.๓ สําเนาทะเบียนบ"าน จํานวน ๑ ฉบับ  

๓.๑.๔ รูปถ;ายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๔ รูป สําหรับติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผู"สมัครท่ีติด 

รูปถ;าย  

๓.๑.๕ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ"ามี) เช;น สําเนาใบเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล อย;างละ ๑ ฉบับ  

๓.๑.๖ ผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง ซ่ึงมีผลการสอบอายุไม;

เกิน ๒ ปN 

๓.๒ ระดับปริญญาเอก  

๓.๒.๑ สําเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาโท จํานวน ๑ ชุด 

๓.๒.๒ สําเนาหนังสือสุทธิสําหรับพระภิกษุสามเณร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ 

ข"าราชการสําหรับคฤหัสถV จํานวน ๑ ฉบับ 

๓.๒.๓ สําเนาทะเบียนบ"าน จํานวน ๑ ฉบับ  

๓.๒.๔ รูปถ;ายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๔ รูปสําหรับติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผู"สมัครท่ีติด 

รูปถ;าย  

๓.๒.๕ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ"ามี) เช;น สําเนาใบเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล อย;างละ ๑ ฉบับ  

๓.๒.๖โครงร;างดุษฎีนิพนธV จํานวน ๕ ชุด สําหรับสอบสัมภาษณV 

๓.๒.๗ ผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง ซ่ึงมีผลการสอบอายุไม;

เกิน ๒ ปN อย;างใดอย;างหน่ึงตามตารางแนบท"ายน้ี 

 

 



 

หมายเหตุ : เกณฑVผลคะแนนสอบวัดความรู"ภาษาอังกฤษ ช่ือสถาบันภาษา  

ท่ี ช่ือสถาบันภาษา เกณฑ\ 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 ภาคปกติ ภาคสมทบ 

เป/ดรับสมัคร รอบท่ี ๑ 
๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ เม.ย. 

๒๕๖๖ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ เม.ย. 

๒๕๖๖ 

ประกาศรายช่ือผู"มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก รอบท่ี ๑ ๑ พ.ค. ๒๕๖๖ ๑ พ.ค. ๒๕๖๖ 

สอบคัดเลือกเข"าศึกษาต;อ ปNการศึกษา 

๒๕๖๖ รอบท่ี ๑ 
๖-๗ พ.ค. ๒๕๖๖ ๖-๗ พ.ค. ๒๕๖๖ 

ประกาศรายช่ือผู"มีสิทธ์ิเข"าศึกษา ปNการศึกษา 

๒๕๖๖ รอบท่ี ๑ 
๑๐ พ.ค. ๒๕๖๖ ๑๐ พ.ค. ๖๖ 

รายงานตัวและลงทะเบียนเรียนรอบท่ี ๑ ๑๑-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖ ๑๑-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖ 

เป/ดรับสมัคร รอบท่ี ๒ ๑๐ - ๓๑ พ.ค. ๖๖ ๑๐ - ๓๑ พ.ค. ๖๖ 

ประกาศรายช่ือผู"มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก รอบท่ี ๒ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ 

สอบคัดเลือกเข"าศึกษาต;อ ปNการศึกษา 

๒๕๖๖ รอบท่ี ๒ 
๓-๔ มิ.ย. ๒๕๖๖ ๓-๔ มิ.ย. ๒๕๖๖ 



รายการ ภาคปกติ ภาคสมทบ 

ประกาศรายช่ือผู"มีสิทธ์ิเข"าศึกษา ปNการศึกษา 

๒๕๖๖ รอบท่ี ๒ 
๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ 

รายงานตัวและลงทะเบียนเรียนรอบท่ี ๒ ๑๐ - ๑๘  มิ.ย. ๒๕๖๖ ๑๐ - ๑๘  มิ.ย. ๒๕๖๖ 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม;ประจำปNการศึกษา ๒๕๖๖ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๖ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๖ 

 

๕. ขอบข_ายเน้ือหาและหนังสืออ_านประกอบ  

๕.๑ วิชาเฉพาะสาขา 

๕.๑.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนาตลอดถึงหลักพุทธธรรม เช;น ศีล, พระธรรมวินัย, 

ปฏิจจสมุปบาท,ไตรลักษณV,กรรม, นิพพานและพระพุทธศาสนากับกระแสโลกยุคใหม; เช;น การุณยฆาต, 

สันติภาพ, ศาสตรVพระราชา, นิเวศวิทยาเชิงพุทธ, ฯลฯ 

๕.๑.๒ สาขาวิชาปรัชญา 

วิเคราะหVหลักและทฤษฎีเก่ียวกับปรัชญาของตะวันตกและตะวันออกของสํานักและยุคต;างๆ, 

แนวคิดทางปรัชญาของนักปรัชญาท่ีมีช่ือเสียงในด"านอภิปรัชญา, ญาณวิทยา, จริยศาสตรV, พุทธปรัชญาฯลฯ 

๕.๑.๓ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกษาของคณะสงฆVและท่ัวไป, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนว 

พุทธและท่ัวไป,นโยบายและการวางแผนการศึกษา, การบริหารหลักสูตรและการสอน 

๕.๑.๔ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ, ปรัชญาและหลักการสําหรับครูวิชาชีพ,วิธีวิทยาการวิจัย ทาง

การศึกษา,พ้ืนฐานทางการสอนสังคมศึกษา,จิตวิทยาสําหรับครู ฯลฯ 

๕.๑.๕ สาขาวิชารัฐศาสตร\ 

การเมืองการปกครองของไทย,รัฐธรรมนูญแห;งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐, การวิจัยทาง

รัฐศาสตรV, การเมืองการปกครองในภูมิภาคอาเซียน, การเมืองการปกครองของโลก ฯลฯ 

๕.๑.๖ สาขาการสอนภาษาไทย 

วรรณกรรมไทย,ทฤษฎีทางวรรณกรรมและคติชนวิทยา,นวัตกรรมการจัดการเรียนรู"ภาษาและ

และวรรณกรรม,ภาษากับพหุวัฒนธรรมสำหรับครูภาษาไทย 

 

 

 



๕.๒ วิชาภาษาอังกฤษ 

ไวยากรณVการใช"ภาษาอังกฤษการอ;านเพ่ือความเข"าใจอธิบายความหมายของคําศัพทVทาง 

พระพุทธศาสนาและสาขาวิชาท่ีเก่ียวข"อง (ผู"ท่ีสอบผ;านภาษาอังกฤษ MCU-GET,TOEFL,TU-GET,CU-TEP มี

ผล คะแนนตามประกาศของสถาบันภาษาอายุไม;เกิน ๒ ปN ไม;ต"องสอบภาษาอังกฤษ) 

๖. รูปแบบการศึกษา  

๖.๑ หลักสูตรปริญญาโท 

๖.๑.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาปรัชญา หลักสูตร ๒ ปN เรียนในช้ันเรียน ๓-๔ 

ภาคการศึกษาเรียน ๒ วัน คือ วัน พฤหัสบดี -ศุกรV เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานครบ 

๓๐ วัน และทําวิทยานิพนธV ๑ เร่ือง 

๖.๑.๒ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา สาขาการสอนสังคมศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต และสาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร ๒ ปN เรียนในช้ันเรียน ๓-๔ ภาคการศึกษาเรียน ๒ วัน

คือ วันเสารV  -อาทิตยV เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานครบ ๓๐ วัน และทําวิทยานิพนธV 

๑ เร่ือง 

๖.๒ หลักสูตรปริญญาเอก 

๖.๒.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาปรัชญา หลักสูตร ๓ ปN เรียนในช้ันเรียน ๓-๔ 

ภาคการศึกษา เรียน ๒ วัน คือ วันเสารV - อาทิตยV เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทําสารนิพนธV ๑ เร่ือง, ทํา

บทความวิชาการ ๑ เร่ือง, ทําบทวิจารณVหนังสือ ๑ เร่ือง, สอบภาษาต;างประเทศ ๒ ภาษา, ปฏิบัติวิป�สสนา

กรรมฐาน ๔๕ วัน และทําดุษฎีนิพนธV ๑ เร่ือง 

๖.๒.๒ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หลักสูตร ๓ ปN เรียน

ในช้ันเรียน ๓ ภาคการศึกษา เรียน ๒ วัน คือ วันเสารV - อาทิตยV เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทําบทความ

วิชาการ ๓ เร่ือง สอบภาษาต;างประเทศ ๒ ภาษา, ปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐาน ๔๕ วัน และทําดุษฎีนิพนธV ๑ 

เร่ือง 

 

๗. วิธีการสมัครเรียน 

๗.๑ สมัครเรียนด<วยตนเอง 

๑) ติดต;อรับใบสมัครได"ท่ี สํานักงานทะเบียนและวัดผลช้ัน ๑ อาคารสำนักงานรองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก;น  ติดต;อสอบถาม นางระพีพร มณีวรรณ นัก

จัดการงานท่ัวไป ชำนาญการ  โทร. ๐๘๙ ๗๑๑ ๑๖๗๓ 

๒) ติดต;อรับใบสมัครได"ท่ีสำนักงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆVขอนแกน ช้ัน ๒ อาคารสำนักงาน

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก;น 

- ดร.ธีรVดนัย กัปโก ผู"ประสานงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โทร. ๐๙๔ ๗๐๙ ๕๖๓๖ 

 

 



๗.๒ สมัครผ_านระบบออนไลน\ : สมัครได<ท่ี https://kk.mcu.ac.th/samuk66_gs/index.html 

 

 

 

 

 

 

๘. อัตราค_าสมัคร 

ค;าสมัครหลักสูตรปริญญาโท   ๔๐๐  บาท 

ค;าสมัครหลักสูตรปริญญาเอก  ๗๐๐  บาท 

 

๙. สถานท่ีสอบคัดเลือก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก;น อาคารเรียนรวมหลังใหม; บ"านโคกสี 

ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก;น (รายละเอียด เช;น รายช่ือผู"มีสิทธ์ิสอบ, เลขท่ีน่ังสอบ, ห"องสอบ จะแจ"งให"ทราบใน

วันประกาศรายช่ือผู"มีสิทธ์ิสอบ โดยติดตามได" ๒ ช;องทาง คือ ๑) ทางเว็บไซตV https://kk.mcu.ac.th 

๒) เฟสบุ�ค “บัณฑิตศึกษา มจร. วิทยาเขตขอนแก;น” 

 

ประกาศ ณ วันท่ี   

 

 

 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก;น  
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