
              
 

 
     ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เร่ือง ระเบียบการและก าหนดการรับสมัครนิสิตใหม่  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา          ภาค
ปกติ และ ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก าหนดเปิดรับสมัคร
นิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในระดับหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีรายละเอียด
ดังนี้  

๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจ านวนที่รับเข้าศึกษา  

 ๑.๑ ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) 
 ชื่อหลักสูตร 
   ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
   ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Arts Programme in Philosophy  
 ชื่อปริญญา 
   ชื่อเต็มภาษาไทย  : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
   ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Arts (Philosophy)  
   ชื่อย่อภาษาไทย  : พธ.ม. (ปรัชญา) 
   ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.A. (Philosophy)  
 

 ๑.๒ ระดับปริญญาเอกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) 
 ชื่อหลักสูตร 
   ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
   ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctoral Programme in Philosophy 
 ชื่อปริญญา 
   ชื่อเต็มภาษาไทย  : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
   ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Philosophy) 
   ชื่อย่อภาษาไทย  : พธ.ด. (ปรัชญา) 
   ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Philosophy) 
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๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑. เพ่ือผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความรอบรู้ในหลักการทฤษฏีทางปรัชญา และมีความเชี่ยวชาญ

แม่นย าในหลักพุทธปรัชญาและคัมภีร์พระพุทธศาสนา พร้อมกับบูรณาการองค์ความรู้ทางปรัชญาเข้ากับ
ศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 
 ๒. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ เชี่ยวชาญในการศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการปรัชญา 
 ๓. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางปัญญา จิตใจและสังคม มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์และพัฒนา
ภายใต้ปรัชญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๓. โครงสร้างหลักสูตร 
 ๓.๑  ปริญญาโท 
 โครงสร้างของหลักสูตรก าหนดขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการประเภท
หลักสูตรปริญญาโท ซึ่งมีหน่วยกิตที่ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มีโครงสร้างดังนี้ 
 แผน ก. ๑ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 แผน ก. ๒ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 ๓.๒  ปริญญาเอก 
 โครงสร้างของหลักสูตรก าหนดขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการประเภท
หลักสูตรปริญญาเอก ซ่ึงมีหน่วยกิตที่ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต มีโครงสร้างดังนี้ 
 แบบ ๑.๑ จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต 
  

๔. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอก ระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยระบบหน่วยกิตทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ  แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕ สัปดาห์   
 ๒.  ระดับปริญญาเอก นิสิตต้องสอบวัดคุณสมบัติ  ๓ อย่างคือ บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ 
และสารนิพนธ์ โดยคัดเลือกประเด็นปัญหาจากกลุ่มวิชาเลือก  
 ๓.  ระดับปริญญาเอก นิสิตต้องเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ก าหนดให้
สอบวัดคุณสมบัติ  เพ่ือขอสอบสารนิพนธ์พร้อมความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ระเบียบปฏิบัติ
อ่ืน ๆ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่องการสอบวัด
คุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๔.  ระดับปริญญาเอก นิสิตต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษและเลือกภาษาต่างประเทศอีก  ๑ ภาษา คือ  
ภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาจีน  ภาษาเยอรมัน  หรือภาษาฝรั่งเศส  นิสิตชาวต่างประเทศที่
จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  สามารถเลือกสอบภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศได้  
 ๕.  ระดับปริญญาโท นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคการศึกษาปกติ  และมีหน่วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต  มีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือขออนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ ส่วน
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ระดับปริญญาเอก นิสิตต้องมีหน่วนกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต จึงมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เพ่ือขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์ 
 ๖.  ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ  ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช้โดยอนุโลม  

๕. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
๕.๑ ระดับปริญญาโท เปิดรับท้ัง แบบ ก ๑ ภาคเสาร์ – อาทิตย์ และ แบบ ก ๒ ภาคปกติ 

๕.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเปรียญธรรมเก้าประโยคหรือบาลีศึกษาเก้า 

๕.๑.๒  Foreign students Application is accepted  

๕.๑.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 

๕.๒ ระดับปริญญาเอก เปิดรับเฉพาะแบบ ๑.๑ ภาคเสาร ์– อาทิตย์ 
๕.๒.๑ แบบ ๑.๑ สาขาวิชาปรัชญา 
๕.๒.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้ง

ภายในและต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างาน
ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ต้องมีหลักฐานมายืนยันด้วย)หลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่านี้ 

๕.๒.๑.๒ มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๕.๒.๑.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้และ 

๕.๒.๑.๔ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๖. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา 

พิจารณารับพระนิสิต/นิสิต ระดับปริญญาโทภาคปกติ แบบ ก ๒ จ านวน ๒๕ รูป/คน             
และภาคเสาร์–อาทิตย์ แบบ ก ๑ จ านวน ๒๕ รูป/คน  

พิจารณารับพระนิสิต/นิสิต ระดับปริญญาเอก จ านวน ๒๕ รูป/คน 
 
 

๗.  เอกสารประกอบการสมัคร 
๗.๑ ระดับปริญญาโท 

๑. ส าเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ ชุด 
๒. ส าเนาหนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/

ข้าราชการส าหรับคฤหัสถ์ จ านวน ๒ ฉบับ 
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๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ฉบับ 
๔. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วเรียบร้อยแล้วและบัตรประจ าตัว

ผู้สมัครที่ติดรูปถ่ายผู้สมัครขนาด ๑ นิ้วและถ่ายในคราวเดียวกันจ านวน ๔ รูป (รวม ๕ รูป) 
๕. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย่างละ ๒ ฉบับ 

หมายเหตุ: ให้น าเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น น ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ในวัน
สมัครหรือวันสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

๗.๒ ระดับปริญญาเอก  
๑. ผู้สมัครสาขาวิชาปรัชญา แบบ ๑.๑ ให้ใช้ส าเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนน

รายวิชาระดับปริญญาโท จ านวน ๒ ฉบับ 
๒. ส าเนาหนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือส าเนาบัตรประจ าตัว 

ประชาชน/ข้าราชการ ส าหรับคฤหัสถ์ จ านวน ๒ ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ฉบับ  
๔. ใบแสดงผลผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๕. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและติดรูปถ่าย ๑ นิ้วเรียบร้อยแล้วและบัตรประจ าตัวผู้สมัครที่

ติดรูปถ่ายผู้สมัครขนาด ๑ นิ้วและถ่ายในคราวเดียวกัน จ านวน ๔ รูป (รวม ๕ รูป) 
๖. หัวข้อและโครงร่างงานดุษฎีนิพนธ์ (ไม่ต้องใส่อาจารย์ที่ปรึกษา) ที่คาดว่าจะท าดุษฎีนิพนธ ์

เข้าเล่มเรียบร้อยจ านวน ๖ ชดุ 
๗. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ๒ ฉบับ 

หมายเหตุ: ให้น าเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น น ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ในวัน
สมัครหรือวันสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

๘. สถานที่ซ้ือใบสมัคร /รับสมัคร 

 สมัครด้วยตนเอง  

 ส านักงานโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา ภาคปกติ และ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ห้อง B ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถ.พหลโยธิน ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

จันทร์-เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันพระ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

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

๙. ค่าใบสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  -หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาละ ๗๐๐ บาท 
  -หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาละ ๑,๐๐๐ บาท 
๑๐. สถานที่สอบ 
  สถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

 
   

http://grad.mcu.ac.th/
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๑๑. ก าหนดการสอบคัดเลือกและวิชาที่สอบคัดเลือก 
 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ช่วงจ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการส่งเอกสารหลักฐานสมัครสอบ 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา 
หลักสูตรปริญญาเอก  สาขาวิชาปรัชญา  
ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
สอบข้อเขียน 
ตั้งแตเ่วลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป 
สอบสัมภาษณ์ (เรียงตามเลขที่ผู้สมัครสอบ) 
*สอบที่ห้อง A ๔๐๕ และ A ๔๐๖ อาคารเรียนรวม 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

๒๙ พฤษภาคม  – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ 

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปฐมนิเทศ 

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เปิดภาคการศึกษา 
      

๑๒. ขอบข่ายเนื้อหาและหนังสืออ่านประกอบ 
๑. ระดับปริญญาโท 
๑.๑ วิชาภาษาอังกฤษ (ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย) 

ขอบข่ายข้อสอบ: ไวยากรณ์อังกฤษ, การอ่านอธิบายความหมายศัพท์ทางพระพุทธศาสนา 
หนังสืออ่านประกอบ 

๑. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม  โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
๒. What the Buddha Taught  by walpola rahula (download) 
๓. หนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานทั่วไป 
๔. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง 

๑.๒ วิชาเฉพาะสาขา 

ขอบข่ายข้อสอบ: หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาส านักและยุคต่าง ๆ แนวคิดทางปรัชญา
ของนักปรัชญาที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะแนวคิดด้านอภิปรัชญา, ญาณวิทยาและจริยศาสตร์, แสดงความคิดเห็น
ในเชิงวิชาการเก่ียวกับปรัชญาส านักและยุคต่างๆ,เปรียบเทียบแนวคิดทางปรัชญาของตะวันตกและตะวันออก–
พุทธปรัชญา 
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หนังสืออ่านประกอบ เช่น 
  ๑. ปรัชญาทั่วไป โดย ศ. วิทย์ วิศทเวทย์ 
  ๒. หนังสือเกี่ยวกับจริยศาสตร์, ญาณวิทยา, อภิปรัชญา, ตรรกศาสตร์, พุทธปรัชญา  

 ๑.๓ ระดับปริญญาเอก  

   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน, ภาษาอังกฤษด้านปรัชญาเขียนบทความทั่วไปหรือ
อธิบายทฤษฎีทางปรัชญา นิยามศัพท์ปรัชญา 

หนังสืออ่านประกอบ เช่น 
   ๑. Philosophy History and Problems, BySamuel Enoch Stumpf 
   ๒. William James ByBird,Graham 
   ๓. Plato : The Republic ByLee, Desmond 
   ๔. หนังสือเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท/เอกทั่วไป 
 

๑.๔ วิชาเฉพาะสาขา (ข้อสอบแบบอัตนัย) 

ขอบข่ายข้อสอบ:  การวิเคราะห์หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาส านักและยุคต่าง ๆ แนวคิด
ทางปรัชญาของนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะแนวคิดด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตร์, วิเคราะห์
และเปรียบเทียบแนวคิดทางปรัชญาของตะวันตกและตะวันออก – พุทธปรัชญา 

หนังสืออ่านประกอบ  เช่น 
๑.ปรัชญากรีก: บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก โดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
๒. ปรัชญาทั่วไป โดย ศ. วิทย์ วิศทเวทย์ 
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 
๗. จริยปรัชญา โดย ศ. วิทย์ วิศทเวทย์ 
๘. หนังสือเกี่ยวกับอภิปรัชญา, ญาณวิทยา, จริยศาสตร์, ตรรกวิทยา, สุนทรียศาสตร์ 

 
๑๓. รูปแบบหลักสูตรและประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  
 

 ๑. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา 
  หลักสูตร ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์ เรียนในวันเวลาราชการ เริ่ม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. จ านวน ๒ วัน/สัปดาห์ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๓๐ วัน และท าวิทยานิพนธ์ 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
 

  หลักสูตรแบบ ก ๑ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์ หลักสูตร ๒ ปี เรียนใน
ชั้นเรียน ๔ ภาคการศึกษา เรียนในวันเวลาราชการ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. จ านวน ๒ วัน/สัปดาห์ 
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๓๐ วัน และท าวิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 
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 ๒. ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา 

  แบบ ๑.๑ สาขาวิชาปรัชญา ภาคเสาร์-อาทิตย์ เรียนในชั้นเรียน ๖ ภาคการศึกษา เรียน ๒ 
วัน/สัปดาห์ หลักสูตร ๓ ปี ท าสารนิพนธ์ ๑ เรื่อง, บทความวิชาการ ๑ เรื่อง, วิจารณ์หนังสือ ๑ เรื่อง, สอบ
ภาษาต่างประเทศ ๒ ภาษา ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๔๕ วัน และท าดุษฎีนิพนธ์ (เรียนในวันเสาร์-อาทิตย์)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
   

๑๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

๑. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, รศ.ดร. โทร. ๐๘๙-๖๑๑-๒๐๙๙    Email: krisna_t@mcu.ac.th 

๒. พระอุทิศ อาสภจิตฺโต   โทร. ๐๙๘-๒๘๕-๔๙๘๘    Email: Uthit.suk@mcu.ac.th     
 
   
 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

                                       
 (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร.) 
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 


