
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เร่ือง ก าหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก าหนดเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เพ่ือ
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาธรรมนิเทศ*  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้  

 
๑. หลักสูตรและสาขาวิชา 
  ๑) ชื่อหลักสูตร 
  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย      : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ 
       ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ   : Master of Arts  Program in Dhamma Communication 
  ๒) ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ธรรมนิเทศ) 
      ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Master of Arts (Dhamma Communication) 
      ชื่อย่อภาษาไทย  : พธ.ม. (ธรรมนิเทศ) 
      ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : M.A. (Dhamma Communication) 
 
๒.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ ให้มีความรู้ดีและมีความเชี่ยวชาญ 
(สามารถ) ในการศึกษา วิจัย และสร้างองค์ความรู้ด้วยการวิเคราะห์หรือประยุกต์แบบบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ได้อย่างเท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

๒  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ ให้มีศีลาจารวัตรงดงาม เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม  
 ๓  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ ให้มีความสามารถในการประยุกต์การ
สื่อสารหรือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ และเป็นผู้น าทางสติปัญญา
สามารถบริหารและจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓.โครงสร้างหลักสูตร    
 โครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบแผน ก แบบ ก (๑) แผน ก (๒) และแผน ข โดยแบ่งหมวดวิชาตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘  ดังนี้ 

 
หมวดวิชา แผน ก  

แบบ ก (๑) 
แผน ก 

แบบ ก (๒) 
แผน ข 

๑. หมวดวิชาบังคับ  
  ๑.๑ วิชาบังคับนับหน่วยกิต 
  ๑.๒ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

 
- 
- 

 
๙ 

(๑๕) 

 
๙ 

(๑๕) 



 - ๒ - 

๒. หมวดวิชาเอก - ๑๒ ๑๒ 
๓. หมวดวิชาเลือก - ๖ ๑๒ 
๔. วิทยานิพนธ์ ๓๙ ๑๒ - 
๕. สารนิพนธ์ - - ๖ 

รวมทั้งสิ้น ๓๙ ๓๙ ๓๙ 
หมายเหตุ:  รายวิชาที่มี ( ) นิสิตต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
 
๔.ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑  ระบบ 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หรืออาจจัดการศึกษา
ระบบไตรภาค  โดยเพ่ิมการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๒ จ านวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต  โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน ดังนี้ 

๑.  แผน ก เป็นแผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ดังนี้ 
๑) แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๓๙ หน่วยกิต ซึ่งมีสิทธิลงทะเบียน

วิทยานิพนธ์ภายหลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว และอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่ต้องนับหน่วยกิต
เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 

๒) แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้  ๑๒  
หน่วยกิต 

๒.  แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้  ๖  หน่วย
กิต  

นิสิตระดับ แผน ก (๒) และแผน ข ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

 
๕. ระยะเวลาการศึกษา  

    ๑. ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ  
 ๒. รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชัว่โมง และศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
  ๓. รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และเม่ือรวมเวลา
ศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 
๖. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาธรรมนิเทศ 
     ๑) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันการศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ท างานติดต่อกันไม่
น้อยกว่า ๒ ปี หลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือผู้ส าเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยคหรือบาลี
ศึกษา ๙  
     ๒)  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 



 - ๓ - 

 
๗.  เอกสารประกอบการสมัคร 

  ๑)  ส าเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ ชุด 
     (๑)  ส าเนาหนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ 
    ข้าราชการส าหรับคฤหัสถ์ จ านวน ๑ ฉบับ 
   (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 

   (๓)  ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วเรียบร้อยแล้วและบัตร
ประจ าตัว 
    ผู้สมัครที่ติดรูปถ่ายผู้สมัครขนาด ๑ นิ้วและถ่ายในคราวเดียวกันจ านวน ๒ รูป (รวม ๓ รูป) 

   (๔)  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ 
  
 

๘. การจ าหน่ายใบสมัคร/ สถานที่จ าหน่ายใบสมัคร/ ติดต่อสอบถาม 
 ๑) ซื้อด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๑๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ ราคาชุดละ ๗๐๐ บาท 
ที่ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๔ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่า
พระจันทร์ กรุงเทพฯ โทร. ๐๘๗-๖๓๑-๘๗๐๔, ๐๙๖-๘๘๙-๒๔๐๘  เวลา ๑๓.๐๐-๑๙.๐๐ น. ทุกวันราชการ
เว้นวันพระและวันหยุดนักขัตฤกษ ์
 ๒) ซื้อด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๑๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ ราคาชุดละ ๗๐๐ บาท 
ณ ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๔ ห้อง B ๔๐๐ อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วังน้อย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๕๔ ,๐-๓๕๒๔-๘๐๕๕ ภายใน 
๘๐๕๔, ๘๐๕๕ ทุกวันราชการ เว้นวันพระ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
             ๓) สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์  http://www.grad.mcu.ac.th/  
 
 *จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย และระบบออนไลน์ 

๙. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
 ๑) ผศ. ดร.บุญเลิศ โอฐสู       โทร ๐๘๑ ๖๓๑ ๘๗๐๔   
 ๒) ดร.กนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน โทร ๐๙๖-๘๘๙-๒๔๐๘  
 ๓) ดร.ปณัชญา ลีลายุทธ       โทร ๐๘๑-๓๗๔-๕๕๙๙ 
 ๔) นางสาวกนกพร เฑียรทอง  โทร ๐๖๑ ๖๙๓ ๖๙๖๕  
 ๕) นายจันทร์ธรรม  อินทรีเกิด โทร ๐๘๗ ๘๒๙ ๒๖๑๙  
 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทีเ่ว็บไซต์   http://www.grad.mcu.ac.th/ 
  

๑๐. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  ๗๐๐ บาท 
๑๑. ก าหนดการสอบคัดเลือกและวิชาที่สอบคัดเลือก 
 บัดนี้ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  - ช่วงจ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 
 ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 - สอบข้อเขียน 
  เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. สอบวิชาเฉพาะสาขา 

   เวลา ๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ 

http://www.grad.mcu.ac.th/
http://www.grad.mcu.ac.th/


 - ๔ - 

 ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓   - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 
 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓   - สอบสัมภาษณ์  
 ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓   -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
 ๓๑ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ -รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่  
 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   -เปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๒. ขอบข่ายเนื้อหาและหนังสืออ่านประกอบ 
   ๑) ระดับปริญญาโท สาขาวิชาธรรมนิเทศ 
   (๑) วิชาภาษาอังกฤษ (ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย) 
   ขอบข่ายการสอบ:ไวยากรณ์อังกฤษ,การอ่านอธิบายความหมายศัพท์ทางพระพุทธศาสนา 
   หนังสืออ่านประกอบ 
   ๑. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม  โดย พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) 
   ๒. What the Buddha Taught by Ven. WalpolaRahula 
   ๓. หนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานทั่วไป 
   (๒) วิชาเฉพาะสาขา 
    สาขาวิชาธรรมนิเทศ 
    ขอบข่ายข้อสอบ: หลักการและวิธีการสื่อสารทางพุทธศาสนา (พุทธวิธีการสื่อสาร) 
หลักนิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชน) และการจัดการองค์การที่มีวิธีการหรือเทคนิคการสื่อสารซึ่งมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เช่น เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้าหรือพุทธวิธีการสื่อสาร, วิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระ
สาวกและหลักการสื่อสารมวลชนหรือการสื่อสารในโลกที่ไร้ขอบเขตจ ากัด เช่น การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตฯลฯ  
  หนังสืออ่านประกอบ เช่น 
  ๑. พระไตรปิฎกภาษาไทย (ไม่จ ากัดฉบับ เน้นความรู้ด้านการเผยแผ่หรือการสื่อสารและพระสาวก) 
  ๒. พุทธวิธีการสื่อสาร(สอน) หรือเทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า โดย พระพรหม- 
คุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต) ศ.พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก และวศิน อินทสระ 
  ๓. หลักนิเทศศาสตร์ หรือหลักการสื่อสารมวลชน(ไม่จ ากัดผู้แต่ง) 
   ๔. การจัดการองค์การ(ไม่จ ากัดผู้แต่ง)  
   ๕. พุทธวิธีการสื่อสารกับสื่อใหม่สมัยใหม่ (ไม่จ ากัดผู้แต่ง) 
  ๖. พุทธวิธีการสื่อสารกับปัญหาการสื่อสารร่วมสมัยเช่นปัญหาการสื่อสารในโลกออนไลน์ 
เป็นต้น (ไม่จ ากัดผู้แต่ง) 
 
๑๓. รูปแบบหลักสูตรและประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร*  

 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาธรรมนิเทศ 
  หลักสูตร ส าหรับบรรพชิต หลักสูตร ๒ ปี เรียนในชั้นเรียน ๔ ภาคการศึกษา เรียนในวันเสาร์
และอาทิตย์** เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. จ านวน ๒ วัน/สัปดาห์ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๓๐ วัน และท า
วิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
  หลักสูตร ส าหรับคฤหัสถ์  หลักสูตร ๒ ปี เรียนในชั้นเรียน ๔ ภาคการศึกษา เรียนในวันเสาร์
และอาทิตย์** เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. จ านวน ๒ วัน/สัปดาห์ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๓๐ วัน และท า
วิทยานิพนธ์ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหม่ืนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ   
  *ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศมหาวิทยาลัยและประกาศของหลักสูตรนั้นๆ  
  **อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 - ๕ - 

 

๑๑. สถานที่สอบ 
  สถานที่สอบข้อเขียน  จะแจ้งสถานที่สอบ/เลขที่นั่งสอบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
  สถานที่สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งในวันประกาศผลสอบข้อเขียน 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๑    เดือนกรกฎาคม     พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

 
 
               

 (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร.) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 


