
              
 

 
     ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เร่ือง ระเบียบการและกําหนดการรับสมัครนิสิตใหม%  

ประจําป&การศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กําหนดเป�ดรับสมัครนิสิตใหม� เพ่ือเข%า
ศึกษาในระดับหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ประจําป.การศึกษา ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้  

๑. สาขาวิชาท่ีเป0ดรับสมัครและจํานวนท่ีรับเข1าศึกษา  
  ๑.๑ ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) 
  หลักสูตรสําหรับพระภิกษุและคฤหัสถ< มี ๓ สาขาวิชา แบ%งเป=น ๕ แบบ คือ 
 

*๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ) จํานวน ๑๕ รูป/คน 
**๒) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคเสาร<-อาทิตย<) จํานวน ๒๕ รูป/คน 
*๓) สาขาวิชาปรัชญา แบบ ก.๒ (ภาคปกติ) จํานวน ๑๐ รูป/คน 
*๔) สาขาวิชาปรัชญา แบบ ก.๑ (ภาคเสาร<-อาทิตย<) จํานวน ๒๕ รูป/คน 

**๕) สาขาวิชาธรรมนิเทศ (ภาคปกติ) จํานวน ๒๕ รูป/คน 

*จัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน%อย อยุธยา 
**จัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วัดมหาธาตุฯ ท�าพระจันทร<กรุงเทพมหานคร 

 ๑.๒ ระดับปริญญาเอกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) 
 สําหรับพระภิกษุและคฤหัสถ< มี ๒ สาขาวิชา แบ%งเป=น ๔ แบบ คือ 
   

*๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ (ภาคปกติ) จํานวน ๑๕ รูป/คน 
*๒) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ 

(ภาคเสาร<-อาทิตย<) 
 
จํานวน 

 
๒๕ 

 
รูป/คน 

*๓) สาขาวิชาปรัชญา แบบ ๒.๑ (ภาคปกติ) จํานวน ๑๕ รูป/คน 
*๔) สาขาวิชาปรัชญา แบบ ๑.๑ (ภาคเสาร<-อาทิตย<) จํานวน ๒๕ รูป/คน 

* จัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน%อย อยุธยา 

๒. คุณสมบัติของผู1สมัครเข1าศึกษา 
  ๒.๑ ระดับปริญญาโท 
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   ๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได%รับค�าระดับเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า ๒.๕๐ ยกเว%นผู%มี
ประสบการณ<การทํางานติดต�อกันเปGนเวลาไม�น%อยกว�า ๒ ป. หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
ผู%สําเร็จการศึกษาเปรียญธรรมเก%าประโยคหรือบาลีศึกษาเก%า 

  ๒.๑.๒ ไม�เคยถูกลงโทษให%พ%นสภาพการเปGนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๒.๒ ระดับปริญญาเอก 

 ๒.๒.๑ แบบ ๒.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและ สาขาวิชาปรัชญา 
   ๒.๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา หรือเทียบเท�า จาก
สถาบันการศึกษาท้ังภายในและต�างประเทศ ท่ีได%รับการรับรองจากคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และต%อง
มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยได%รับค�าระดับเฉลี่ยสะสมไม� ตํ่ากว�า ๓.๕๐ ยกเว%นผู% มี
ประสบการณ<การทํางานติดต�อกันเปGนเวลาไม�น%อยกว�า ๒ ป. (ต%องมีหลักฐานมายืนยันด%วย)หลังจากสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท หรือผู%สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต�างประเทศ ซ่ึงมี
ผลการเรียนไม�ต่ํากว�านี้ 
   ๒.๒.๑.๒ มีผลการสอบภาษาอังกฤษได%ตามเกณฑ<ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   ๒.๒.๑.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรให%เข%าศึกษาได%และ 

    ๒.๒.๑.๔ ไม�เคยถูกลงโทษให%พ%นสภาพการเปGนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 *สําหรับสาขาปรัชญา ผู%ท่ีสมัครควรมีพ้ืนฐานทางปรัชญาระดับดี และต%องเปGนนักคิด นักอ�าน 
มีความสามารถอ�านหนังสือ (Texts) ปรัชญาท่ีเขียนเปGนภาษาอังกฤษได%ระดับดี 
 
 

๓.  เอกสารประกอบการสมัคร 
๓.๑ ระดับปริญญาโท 
  ๓.๑.๑ สําเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ ชุด 
  ๓.๑.๒ สําเนาหนังสือสุทธิสําหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ 
  ข%าราชการสําหรับคฤหัสถ< จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๑.๓ สําเนาทะเบียนบ%าน จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๑.๔ ใบสมัครท่ีกรอกรายละเอียดและติดรูปถ�ายขนาด ๑ นิ้วเรียบร%อยแล%วและบัตร
ประจําตัวผู%สมัครท่ีติดรูปถ�ายผู%สมัครขนาด ๑ นิ้วและถ�ายในคราวเดียวกันจํานวน ๔ รูป (รวม ๕ 
รูป) 
  ๓.๑.๕ หลักฐานอ่ืนๆ (ถ%ามี) เช�น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย�างละ ๒ ฉบับ 
  หมายเหตุ: ให%นําเอกสารหลักฐานดังกล�าวข%างต%น นํามายื่นต�อเจ%าหน%าท่ีประจําห%องสอบ ใน
วันสอบ ตามวันเวลา และสถานท่ีตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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๓.๒ ระดับปริญญาเอก 
 ๓.๒.๑ ผู%สมัครสาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ และสาขาวิชาปรัชญา แบบ ๒.๑, ๑.๑ ให%ใช%

สําเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาโท จํานวน ๒ ฉบับ 
๓.๒.๒ สําเนาหนังสือสุทธิสําหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือสําเนาบัตรประจําตัว 

ประชาชน/ข%าราชการ สําหรับคฤหัสถ< จํานวน ๒ ฉบับ 
 ๓.๒.๓ สําเนาทะเบียนบ%าน จํานวน ๒ ฉบับ 
 ๓.๒.๔ ใบแสดงผลผลการสอบภาษาอังกฤษได%ตามเกณฑ<ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
๓.๒.๕ ใบสมัครท่ีกรอกรายละเอียดและติดรูปถ�าย ๑ นิ้วเรียบร%อยแล%วและบัตรประจําตัว 

ผู%สมัครท่ีติดรูปถ�ายผู%สมัครขนาด ๑ นิ้วและถ�ายในคราวเดียวกัน จํานวน ๔ รูป (รวม ๕ รูป) 
๓.๒.๖ หัวข%อและโครงร�างงานวิจัย (ไม�ต%องใส�อาจารย<ท่ีปรึกษา) ท่ีคาดว�าจะทําดุษฎีนิพนธ< 

เข%าเล�มเรียบร%อยจํานวน ๖ ชดุ 
๓.๒.๗ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ%ามี) เช�น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ๒ ฉบับ 
หมายเหตุ: ให%นําเอกสารหลักฐานดังกล�าวข%างต%น นํามายื่นต�อเจ%าหน%าท่ีประจําห%องสอบ ใน 

วันสอบ ตามวันเวลา และสถานท่ีตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

๔. การจําหน%ายใบสมัคร /สถานท่ีจําหน%ายใบสมัคร 
๔.๑ ซ้ือด1วยตนเองระหว�างวันท่ี ๑ กุมภาพันธ< –๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีสํานักงานคณบดี 

บัณฑิตวิทยาลัย ห1อง ๓๐๕ ช้ัน ๓ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ฯ ท%าพระจันทร< 
กรุงเทพฯ โทร. ๐–๒๒๒๒–๐๖๘๐ ระหว%างเวลา ๑๓.๐๐- ๑๙.๐๐ น. ทุกวันทําการ เว1นวันพระ 
วันอาทิตย< และวันหยุดนักขัตฤกษ< 

๔.๒ ซ้ือด1วยตนเอง ระหว�างวันท่ี ๑ กุมภาพันธ< –๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ี สํานักงานคณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย ห1อง B๔๐๐ ช้ัน ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขท่ี ๗๙ 
หมู� ๑ ถ.พหลโยธิน ต.ลําไทร อ.วังน%อย จ.พระนครศรอียุธยา ๑๓๑๗๐ ระหว�างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. โทร. 
๐-๓๕๒๔-๘๐๕๔ ๐-๓๕๒๔-๘๐๕๕ ภายใน ๘๐๕๔, ๘๐๕๕ ทุกวันราชการ เว1นวนัพระ วันอาทิตย<และ วัน
หยุดนักขัตฤกษ< 

๔.๓ หมายเลขโทรศัพท<ติดต%อเลขานุการและผู1อํานวยการโครงการแต%ละหลักสูตร 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.โท (ภาคปกติ) -ผู%อํานวยการหลักสูตร
�พระมหาทวี มหาปVฺโญ, ผศ.ดร.
-เลขานุการหลักสูตร
�นายภพปภพ เทพธานี ๐๙-๑๕๔-๙๖๑๖๔

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.โท (ภาคเสาร<-อาทิตย<) -ผู%อํานวยการหลักสูตร
�ผศ. ดร.แม�ชีกฤษณา รักษาโฉม ๐๘-๙๘๙๘-๒๘๖๒
-เลขานุการหลักสูตร
� น.ส.อัญชิญา สู�ภภิักด์ิ ๐๙-๑๕๑๔-๙๓๖๓

สาขาวิชาธรรมนิเทศ ป.โท (ภาคปกติ) -ผู%อํานวยการหลักสูตร
�ผศ. ดร.บุญเลิศ โอฐสู ๐๘-๑๖๓๑-๘๗๐๔, ๐๘-
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๖๘๘๙-๒๔๐๘ 
-เลขานุการหลักสูตร 
�น.ส.กนกพร เฑียรทอง ๐๖-๑๖๙๓-๖๙๖๕ 

สาขาวิชาปรัชญา ป.โท และเอก ภาคปกติ และภาค
เสาร<-อาทิตย< 

-ผู%อํานวยการหลักสูตร 
�พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร. ๐๘-๘๘๕-๘๘๒๔๕ 
-เลขานุการหลักสูตร 
�พระมหานพรัตน< อภิชฺชโว ๐๘-๗๙๒-๖๘๖๗๘ 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.เอก (ภาคปกติ) -ผู%อํานวยการหลักสูตร 
�พระมหาสมบูรณ< วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. 
-เลขานุการหลักสูตร 
�นายวิทยา ปานไข� ๐๘-๗๑๙-๙๙๙๘๑ 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.เอก (ภาคเสาร<-อาทิตย<) -ผู%อํานวยการหลักสูตร 
�รศ. ดร.ประพันธ< ศุภษร ๐๘-๑๗๙-๙๘๔๔๒ 
-เลขานุการหลักสูตร 
�ผศ. ดร.ตวงเพชร สมศรี ๐๘-๙๑๐-๗๙๙๐๐ 
-อาจารย<ประจําหลักสูตร 
�อ. ดร.สมคิด  เศษวงศ< ๐๘-๕๖๔๗-๔๓๕ 
-เจ%าหน%าท่ีประจําหลักสูตร 
�นายไพฑูรย< อุทัยคาม ๐๘-๕๘๓-๐๐๒๘๒ 
�น.ส.เจริญรัตน< พงษ<พิพัฒนพันธุ< ๐๖-๓๓๖๒-
๘๘๗๐ 

 

๕. การสมัคร    
 ๕.๑ สมัครด1วยตนเองระหว�างวันท่ี ๑ กุมภาพันธ< –๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สํานักงาน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน ๓ ห1อง ๓๐๕ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท�า
พระจันทร< เขตพระนคร กรุงเทพฯ ระหว�างเวลา ๑๓.๐๐-๑๙.๐๐ น. ทุกวันราชการ เว%นวันพระ วันอาทิตย< 
และวันหยุดนักขัตฤกษ< 

 ๕.๒ สมัครด1วยตนเองระหว�างวันท่ี ๑ กุมภาพันธ< –๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สํานักงาน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ห1อง B๔๐๐ ช้ัน ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขท่ี 
๗๙ หมู� ๑ ถ.พหลโยธิน ต.ลําไทร อ.วังน%อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ ระหว�างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
โทร.๐-๓๕๒๔-๘๐๕๔๐-๓๕๒๔-๘๐๕๕ ภายใน ๘๐๕๔, ๘๐๕๕ ทุกวันราชการ เว1นวันพระ วันอาทิตย<และ
วันหยุดนักขัตฤกษ< 
 ๕.๓ ผู1สมัครสามารถกรอกรายละเอียดการสมัครได1 ท่ีเว็บไซต<บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย http://grad.mcu.ac.th  
 ๕.๔ ผู%สมัครสามารถสมัครสอบได%เพียงสาขาวิชาเดียวเท�านั้น 

 



 - ๕ - 

๖. ค%าใบสมัครและค%าธรรมเนียมการสมัคร 
   ๖.๑ สมัครด1วยตนเอง 
  -หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาละ ๗๐๐ บาท 
  -หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาละ ๑,๐๐๐ บาท 

๗. กําหนดการสอบคัดเลือกและวิชาท่ีสอบคัดเลือก 
 

๑ กุมภาพันธ<–๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ช�วงจําหน�ายใบสมัครและรับสมัคร 

๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ วันสุดท%ายของการส�งเอกสารหลักฐานสมัครสอบ 

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู%มีสิทธิสอบคัดเลือกเข%าศึกษา 

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หลักสูตรปริญญาโท (พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, ธรรมนิเทศ) และ 
หลักสูตรปริญญาเอก  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ และ
สาขาวิชาปรัชญา แบบ ๒.๑, แบบ ๑.๑ 
�ต้ังแต�เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
สอบข%อเขียนวิชาเฉพาะสาขา/วิชาภาษาอังกฤษ 
�ต้ังแต�เวลา ๑๒.๓๐ น. เปGนต%นไป 
สอบสัมภาษณ< (เรียงตามเลขท่ีผู%สมัครสอบ) 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หลักสูตรปริญญาโท (พระพุทธศาสนา ภาคเสาร<-อาทิตย<) 
�ต้ังแต�เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
สอบข%อเขียนวิชาเฉพาะสาขา/วิชาภาษาอังกฤษ 
�ต้ังแต�เวลา ๑๒.๓๐ น. เปGนต%นไป 
สอบสัมภาษณ< (เรียงตามเลขท่ีผู%สมัครสอบ) 
 
*สอบท่ี อาคารเรียนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ 
ท�าพระจันทร< กรุงเทพมหานคร 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู%ผ�านการสอบคัดเลือก 

๒๘ พฤษภาคม - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ รายงานตัวข้ึนทะเบียนเปGนนิสิตใหม� 

๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปฐมนิเทศ 

๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป0ดภาคการศึกษา 
 
     

๘. ขอบข%ายเนื้อหาและหนังสืออ%านประกอบ 
 ๘.๑ ระดับปริญญาโท 
  ๘.๑.๑ วิชาภาษาอังกฤษ (ข1อสอบแบบปรนัยและอัตนัย) 
   ขอบข%ายข1อสอบ: ไวยากรณ<อังกฤษ, การอ�านอธิบายความหมายศัพท<ทาง
พระพุทธศาสนา 
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   หนังสืออ%านประกอบ 
   ๑. พจนานุกรมพุทธศาสตร< ฉบับประมวลธรรม  โดย พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
   ๒. What the Buddha Taught  by walpola rahula (download) 
   ๓. หนังสือไวยากรณ<ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ัวไป 

 ๔. ไวยากรณ<ภาษาอังกฤษระดับสูง 
 
  ๘.๑.๒ วิชาเฉพาะสาขา 
    สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   
   ขอบข%ายข1อสอบ: หลักของเถรวาทและมหายาน ท้ังประวัติ พัฒนาการและสาระ
แห�งพระธรรมวินัย เช�น หลักการแห�งศีลของภิกษุและภิกษุณี, หลักปฏิจจสมุปบาท, ไตรลักษณ<, กรรมและการ
เกิดใหม�, นิพพาน, และหลักพระพุทธศาสนากับกระแสโลกยุคใหม� เช�น โคลนนิ่ง, การุณยฆาต, สันติภาพ, 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การอนุรักษ<สิ่งแวดล%อม ฯลฯ  
  หนังสืออ%านประกอบ เช�น 

 ๑. พระไตรป�ฎก: ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มหาปรินิพพานสูตร มหาสติปmฏฐานสูตร 
 ๒. พระไตรป�ฎก: สิ่งท่ีชาวพุทธต%องรู%  โดยพระพรหมคุณาภรณ< (ป.อ.ปยุตฺโต) (ดาวน<
โหลด) 
 ๓. พุทธธรรม โดยพระพรหมคุณาภรณ< (ป.อ.ปยุตฺโต) (ดาวน<โหลด) 
 ๔. พจนานุกรมพุทธศาสตร< ฉบับประมวลธรรม โดยพระพรหมคุณาภรณ< (ป.อ.ปยุตฺโต) 
(ดาวน<โหลด) 
 ๕. พจนานุกรมพุทธศาสน< ฉบับประมวลศัพท< โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย<  
(ป.อ.ปยุตฺโต) (ดาวน<โหลด) 
   
   สาขาวิชาปรัชญา 
   ขอบข%ายข1อสอบ: หลักและทฤษฎีเก่ียวกับปรัชญาสํานักและยุคต�าง ๆ แนวคิดทาง
ปรัชญาของนักปรัชญาท่ีมีชื่อเสียง โดยเฉพาะแนวคิดด%านอภิปรัชญา, ญาณวิทยาและจริยศาสตร<, แสดงความ
คิดเห็นในเชิงวิชาการเก่ียวกับปรัชญาสํานักและยุคต�างๆ,เปรียบเทียบแนวคิดทางปรัชญาของตะวันตกและ
ตะวันออก–พุทธปรัชญา 
 
  หนังสืออ%านประกอบ เช�น 
  ๑. พระพุทธศาสนากับปรัชญา โดย พระเมธีธรรมาภรณ< (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
  ๒. ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ-สมัยใหม�โดยจํานงค< ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต 
  ๓. ชุดปmญหาปรัชญา: ปรัชญาลัทธิอัตถิภาวนิยม โดย ศ. กีรติ บุญเจือ 
  ๔. ปรัชญาท่ัวไป โดย ศ. วิทย< วิศทเวทย< 
  ๕. หนังสือเก่ียวกับจริยศาสตร<, ญาณวิทยา, อภิปรัชญา, ตรรกศาสตร<, พุทธปรัชญา 
 
    สาขาวิชาธรรมนิเทศ 

-วิชาภาษาอังกฤษ (ข1อสอบแบบปรนัยและอัตนัย) ขอบข%ายข1อสอบ: ไวยากรณ<
อังกฤษ และการอ�านอธิบายความหมายศัพท<ทางธรรมนิเทศ 
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    หนังสืออ%านประกอบ: (๑) พจนานุกรมพุทธศาสตร< ฉบับประมวลธรรม  โดย พระ
พรหมคุณาภรณ< (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒) What the Buddha Taught by Ven. Walpola Rahula  (๓) หนังสือ
ไวยากรณ<ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ัวไป 

-วิชาเฉพาะสาขาธรรมนิเทศ ขอบข%ายข1อสอบ: หลักการและวิธีการเผยแผ�
พระพุทธศาสนา (พุทธวิธีการสื่อสาร) หลักนิเทศศาสตร< (สื่อสารมวลชน) การสื่อสารเชิงพุทธบูรณาการกับ
ศาสตร<สมัยใหม� และการผลิตสื่อเพ่ือการเผยแผ�พระพุทธศาสนาในสังคมยุคการสื่อสารในโลกท่ีไร%ขอบเขต
จํากัด เช�น การใช%สื่ออินเทอร<เน็ตฯลฯ  
  หนังสืออ%านประกอบ เช�น 
  ๑. พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย :  ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร  มหา-
ปทานสูตร อภัยราชกุมารสูตร สีสปาวนสูตร) 
  ๒. พุทธธรรมฉบับปรับขยาย พจนานุกรมพุทธศาสน< ฉบับประมวลศัพท< โดย พระพรหม
คุณาภรณ< (ป.อ. ปยุตฺโต)  
  ๓. พุทธวิธี ในการสอน หรือเทคนิคการสอนของพระพุทธเจ%า โดย พระพรหม 
คุณาภรณ< (ป.อ. ปยุตฺโต) การเผยแผ�เชิงรุก หลักการและวิธีการเทศนา โดย พระพรหมบัณฑิต  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ศ.ดร.)  
  ๓. หลักนิเทศศาสตร< หรือหลักการสื่อสารมวลชน (ไม�จํากัดผู%แต�ง) 
   ๔. การผลิตสื่อใหม�หรือนวัตกรรมการสื่อสาร (ไม�จํากัดผู%แต�ง) 
   ๕. พุทธบูรณาการการสื่อสารกับการแก%ไขปmญหาการสื่อสารร�วมสมัย เช�น ปmญหาการ
สื่อสารสังคมออนไลน< เปGนต%น (ไม�จํากัดผู%แต�ง) 
   ๖. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการท่ีเก่ียวข%องกับธรรมนิเทศ 
 
 ๘.๓ ระดับปริญญาเอก 
  ๘.๓.๑ วิชาภาษาอังกฤษ (ข1อสอบแบบปรนัยและอัตนัย) 
   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน, ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
เขียนบทความท่ัวไปหรืออธิบายทฤษฎีทางพระพุทธศาสนา นิยามศัพท<ธรรมทางพระพุทธศาสนา 
    หนังสืออ%านประกอบ เช%น 
 ๑.Buddhist Dictionary by Venerable Nyanatiloka mahathera (download) 
 ๒.The Buddha and His Teaching by Venerable Narada mahathera 
(download) 
 ๓.What the Buddha Taught By Venerable Walpola Rahura (download) 
 ๔.พจนานุกรมพุทธศาสตร< ฉบับประมวลธรรม โดย พระพรหมคุณาภรณ<  
(ป.อ.ปยุตฺโต) 
 ๕.พจนานุกรมพุทธศาสน<  ฉบับประมวลศัพท< โดย พระพรหมคุณาภรณ<  
(ป.อ.ปยุตฺโต) 
 ๖.พระไตรป�ฎก:อนัตตลักขณสูตร พรหมชาลสูตร อัคคัญญสูตร จักกวัตติสูตร  
เกสปุตตสูตร (กาลามสูตร) 
   ๗. หนังสือเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือศึกษาต�อปริญญาโท/เอกท่ัวไป 
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   สาขาวิชาปรัชญา  
   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน, ภาษาอังกฤษด%านปรัชญาเขียนบทความท่ัวไปหรือ
อธิบายทฤษฎีทางปรัชญา นิยามศัพท<ปรัชญา 
    หนังสืออ%านประกอบ เช%น 
   ๑. Philosophy History and Problems, BySamuel Enoch Stumpf 
   ๒. William James ByBird,Graham 
   ๓. Plato : The Republic ByLee, Desmond 
   ๔. หนังสือเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาต�อปริญญาโท/เอกท่ัวไป 
 
  ๘.๓.๒ วิชาเฉพาะสาขา 
   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ข1อสอบแบบอัตนัย) 
   ขอบข%ายข1อสอบ : หลักของเถรวาทและมหายาน ท้ังประวัติ พัฒนาการและสาระ
แห�งพระธรรมวินัย เช�น หลักการแห�งศีลของภิกษุและภิกษุณี, หลักปฏิจจสมุปบาท, ไตรลักษณ<, กรรมและการ
เกิดใหม�, นิพพาน, และหลักพระพุทธศาสนากับกระแสโลกยุคใหม� เช�น โคลนนิ่ง, การุณยฆาต, สันติภาพ, 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การอนุรักษ<สิ่งแวดล%อม ฯลฯ  
   หนังสืออ%านประกอบ  เช�น 
   ๑. ความรู%ท่ัวไปเก่ียวกับพระไตรป�ฎก (ไม�จํากัดผู%เขียน) 
   ๒. พุทธธรรม โดย พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
   ๓. พุทธปรัชญา (ไม�จํากัดผู%แต�ง) 
    ๔. พระพุทธศาสนาเถรวาท (ไม�จํากัดผู%แต�ง)  
    ๕. พระพุทธศาสนามหายาน (ไม�จํากัดผู%แต�ง)  
   ๖. พุทธศาสนากับปmญหาทางจริยธรรมในโลกยุคใหม� เช�น ปmญหาโสเภณี การพนัน
ถูกกฎหมาย การุณยฆาต ชีวจริยศาสตร< จริยศาสตร<สิ่งแวดล%อม เปGนต%น  (ไม�จํากัดผู%แต�ง) 
 
   สาขาวิชาปรัชญา (ข1อสอบแบบอัตนัย) 
   ขอบข%ายข1อสอบ:  การวิเคราะห<หลักและทฤษฎีเก่ียวกับปรัชญาสํานักและยุคต�าง 
ๆ แนวคิดทางปรัชญาของนักปรัชญาท่ีมีชื่อเสียงโดยเฉพาะแนวคิดด%านอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตร<, 
วิเคราะห<และเปรียบเทียบแนวคิดทางปรัชญาของตะวันตกและตะวันออก – พุทธปรัชญา 
   หนังสืออ%านประกอบ  เช�น 
   ๑.ปรัชญากรีก: บ�อเกิดภูมิปmญญาตะวันตก โดยพระธรรมโกศาจารย< (ประยูร ธมฺม
จิตฺโต) 
   ๒. ปรัชญาท่ัวไป โดย ศ. วิทย< วิศทเวทย< 
   ๓. Philosophy History and Problems by Samuel Enoch Stumpf 
   ๔. Plato: The Republic by Lee, Desmond 
   ๕. William James by Bird, Graham   
   ๖. หนังสือ, Yutube ของ ศ.ดร.สมภาร พรมทา 
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   ๗. จริยปรัชญา โดย ศ. วิทย< วิศทเวทย< 
   ๘. หนังสือเก่ียวกับอภิปรัชญา, ญาณวิทยา, จริยศาสตร<, ตรรกวิทยา, สุนทรียศาสตร< 
 
๙. รูปแบบหลักสูตรและประมาณการค%าใช1จ%ายตลอดหลักสูตร  
 

 ๙.๑ ระดับปริญญาโท 
  ก. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
  -หลักสูตรภาคปกติ สําหรับพระภิกษุและคฤหัสถ< หลักสูตร ๒ ป. เรียนในชั้นเรียน ๔ ภาค
การศึกษา เรียนในวันเวลาราชการ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.จํานวน ๒-๓ วัน/สัปดาห< ปฏิบัติวิปmสสนา
กรรมฐาน ๓๐ วัน และทําวิทยานิพนธ< ค�าใช%จ�ายตลอดหลักสูตร ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ1วน) 

  -หลักสูตรภาคเสาร<-อาทิตย< สําหรับพระภิกษุและคฤหัสถ<  หลักสูตร ๒ ป. เรียนในชั้นเรียน ๔ 
ภาคการศึกษา เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. จํานวน ๒ วัน/สัปดาห< ปฏิบัติวิปmสสนากรรมฐาน ๓๐ วัน และ
ทําวิทยานิพนธ<ค�าใช%จ�ายชําระเหมาจ�ายเปGนรายภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน
บาทถ1วน) 

  ข. สาขาวิชาปรัชญา 
  หลักสูตรภาคปกติ สําหรับพระภิกษุและคฤหัสถ< หลักสูตร ๒ ป. เรียนในชั้นเรียน ๔ ภาค
การศึกษา เรียนในวันเวลาราชการ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. จํานวน ๒-๓ วัน/สัปดาห< ปฏิบัติวิปmสสนา
กรรมฐาน ๓๐ วัน และทําวิทยานิพนธ< ค�าใช%จ�ายตลอดหลักสูตร ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสอง
หม่ืนบาทถ1วน) 

  ค. สาขาวิชาธรรมนิเทศ 

  หลักสูตรภาคปกติ สําหรับพระภิกษุและคฤหัสถ< หลักสูตร ๒ ป. เรียนในชั้นเรียน ๓ ภาค
การศึกษา เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. จํานวน ๒-๓ วัน/สัปดาห< ปฏิบัติวิปmสสนากรรมฐาน ๓๐ วัน และทํา
วิทยานิพนธ< ค�าใช%จ�ายตลอดหลักสูตร ตลอดหลักสูตร ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ1วน) 
 
 ๙.๒ ระดับปริญญาเอก 

  แบบ ๒.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ เรียนในชั้นเรียน ๔ ภาคการศึกษา เรียน ๒-
๓ วัน/สัปดาห< หลักสูตร ๓ ป. ทําสารนิพนธ< ๑ เรื่อง, บทความวิชาการ ๑ เรื่อง, วิจารณ<หนังสือ ๑ เรื่อง, สอบ
ภาษาต�างประเทศ ๒ ภาษา ปฏิบัติวิปmสสนากรรมฐาน ๔๕ วัน และทําดุษฎีนิพนธ< (เรียนในเวลาราชการ) 
ค�าใช%จ�ายตลอดหลักสูตรประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ1วน) 

  *แบบ ๒.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคเสาร<-อาทิตย<) เรียนในชั้นเรียน ๓ ภาค
การศึกษา เรียน ๒ วัน/สัปดาห< หลักสูตร ๓ ป. ทําสารนิพนธ< ๑ เรื่อง, บทความวิชาการ ๑ เรื่อง, วิจารณ<
หนังสือ ๑ เรื่อง, สอบภาษาต�างประเทศ ๒ ภาษา ปฏิบัติวิปmสสนากรรมฐาน ๔๕ วัน และทําดุษฎีนิพนธ<
ค�าใช%จ�ายชําระเหมาจ�ายเปGนรายภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ1วน) 
  *(เป�ดรับสมัครช�วง ๑ เมษายน – ๒๘ กันยายน /เป�ดเรียนเดือนพฤศจิกายน ของทุกป.) 
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  แบบ ๒.๑ สาขาวิชาปรัชญาภาคปกติเรียนในชั้นเรียน ๔ ภาคการศึกษา เรียน ๒-๓ วัน/
สัปดาห< หลักสูตร ๓ ป. ทําสารนิพนธ< ๑ เรื่อง, บทความวิชาการ ๑ เรื่อง, วิจารณ<หนังสือ ๑ เรื่อง, สอบ
ภาษาต�างประเทศ ๒ ภาษา ปฏิบัติวิปmสสนากรรมฐาน ๔๕ วัน และทําดุษฎีนิพนธ< (เรียนในเวลาราชการ)
ค�าใช%จ�ายตลอดหลักสูตรประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห1าหม่ืนบาทถ1วน) 
   
 

๑๐. สถานท่ีสอบ 
  สถานท่ีสอบข1อเขียนและสอบสัมภาษณ< จะแจ%งในวันประกาศรายชื่อผู%มีสิทธิ์สอบ 
   
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

                                   
 (พระมหาสมบูรณ< วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร.) 
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 


