
              
 

 
     ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง ระเบยีบการและก าหนดการรับสมัครนิสิตใหม่  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขยายเวลารอบท่ี ๒) 

 
 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก าหนดเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เพื่อเข้า
ศึกษาในระดับหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้  

๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจ านวนที่รับเข้าศึกษา  
  ๑.๑ ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) 
  หลักสูตรส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์ มี ๓ สาขาวิชา แบ่งเป็น ๖ แบบ คือ 
 

*๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ) จ านวน ๑๕ รูป/คน 
***๒) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคเสาร์-อาทิตย์) จ านวน ๒๕ รูป/คน 

*๓) สาขาวิชาปรัชญา แบบ ก.๒ (ภาคปกติ) จ านวน ๒๕ รูป/คน 
*๔) สาขาวิชาปรัชญา แบบ ก.๑ (ภาคเสาร์-อาทิตย์) จ านวน ๒๕ รูป/คน 

**๕) 
 

**๖ 
 

 

สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร แผน  
แบบ ก ๑ (ภาคเสาร์-อาทิตย์) 
สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร แผน ข  
(ภาคเสาร์-อาทิตย์) 
 

 
จ านวน 
 
จ านวน   

 
๕ 
 
๒๐ 
 

 
รูป/คน 
 
รูป/คน 
 

*จัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 
**จัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา (ระบบออนไลน)์ 
***จัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 

 ๑.๒ ระดับปริญญาเอกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) 
 ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์ มี ๓ สาขาวิชา แบ่งเป็น ๕ แบบ คือ 
   

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

(ภาคเสาร์-อาทิตย์) 
 
จ านวน 

 
๒๕ 

 
รูป/คน 

*๓) สาขาวิชาปรัชญา แบบ ๑.๑ (ภาคเสาร์-อาทิตย์) จ านวน ๒๕ รูป/คน 
 

**๔) 
 

**๕) 

สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร แบบ ๑.๑ 
(ภาคเสาร์-อาทิตย์) 
สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร แบบ ๒.๑ 
(ภาคเสาร์-อาทิตย์) 

 
จ านวน 
 
จ านวน 

 
๕ 
 
๒๐ 

 
รูป/คน 
 
รูป/คน 

* จัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 
**จัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา (ระบบออนไลน)์ 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
  ๒.๑ ระดับปริญญาโท 

   ๒.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเปรียญธรรมเก้าประโยคหรือบาลีศึกษาเก้า 

  ๒.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๒.๒ ระดับปริญญาเอก 

 ๒.๒.๑ แบบ ๒.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาปรัชญา 
   ๒ .๒ .๑ .๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา หรือเทียบเท่า จาก
สถาบันการศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ ท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และต้อง
มีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยได้รับค่าระดับเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๓ .๕๐ ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ต้องมีหลักฐานมายืนยันด้วย) หลังจากส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งมี
ผลการเรียนไม่ต่ ากว่านี้ 
   ๒.๒.๑.๒ มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

   ๒.๒.๑.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้และ 
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    ๒.๒.๑.๔ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 *ส าหรับสาขาวิชาปรัชญา ผู้ท่ีสมัครควรมีพื้นฐานทางปรัชญาระดับดี และต้องเป็นนักคิด  
นักอ่าน มีความสามารถอ่านหนังสือ (Texts) ปรัชญาท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ระดับดี 
 
 

๓.  เอกสารประกอบการสมัคร 
๓.๑ ระดับปริญญาโท 
  ๓.๑.๑ ส าเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ ชุด 
  ๓.๑.๒ ส าเนาหนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ 
  ข้าราชการส าหรับคฤหัสถ์ จ านวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๑.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๑.๔ ใบสมัครท่ีกรอกรายละเอียดและติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว เรียบร้อยแล้วและบัตร
ประจ าตัวผู้สมัครที่ติดรูปถ่ายผู้สมัครขนาด ๑ นิ้ว และถ่ายในคราวเดียวกันจ านวน ๔ รูป (รวม ๕ 
รูป) 
  ๓.๑.๕ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล อย่างละ ๒ ฉบับ 
  หมายเหตุ: ให้น าเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น น ามายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องสอบ ใน
วันสอบ ตามวันเวลา และสถานท่ีตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

๓.๒ ระดับปริญญาเอก  
  ๓.๒.๑ ผู้สมัครสาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ สาขาวิชาปรัชญา แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
และสาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ให้ใช้ส าเนาปริญญาบัตรและใบ
แสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาโท จ านวน ๒ ฉบับ 

๓.๒.๒ ส าเนาหนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/
ข้าราชการ ส าหรับคฤหัสถ์ จ านวน ๒ ฉบับ 
       ๓.๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ฉบับ  
       ๓.๒.๔ ใบแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 ๓.๒.๕ ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว เรียบร้อยแล้วและบัตรประจ าตัว
ผู้สมัครท่ีติดรูปถ่ายผู้สมัครขนาด ๑ นิ้วและถ่ายในคราวเดียวกัน จ านวน ๔ รูป (รวม ๕ รูป) 
 ๓.๒.๖ หัวข้อและโครงร่างงานวิจัย (ไม่ต้องใส่อาจารย์ที่ปรึกษา) ท่ีคาดว่าจะท าดุษฎีนิพนธ ์
เข้าเล่มเรียบร้อยจ านวน ๖ ชุด 
 ๓.๒.๗ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล ๒ ฉบับ 
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 หมายเหตุ: ให้น าเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น น ามายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องสอบ ใน
วันสอบ ตามวันเวลา และสถานท่ีตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

๔. การจ าหน่ายใบสมัคร /สถานที่จ าหน่ายใบสมัคร 
 ๔.๑ ซ้ือด้วยตนเอง ระหว่างวันท่ี ๑ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ส านักงานคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ห้อง ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ โทร. 
๐–๒๒๒๒ –๐๖๘๐ ร ะห ว่ า ง เ ว ล า  ๐๙ . ๐๐ - ๑๖ .๓๐  น . ทุ ก วั นท า ก า ร  เ ว้น วั นพ ร ะ 
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 ๔.๒ ซ้ือด้วยตนเอง ระหว่างวันท่ี ๑ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ี ส านักงานคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ห้อง B๔๐๐ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขท่ี ๗๙ หมู่ ๑ ถ.
พหลโยธิน ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. โทร.๐-
๓๕๒๔-๘๐๕๔, ๐-๓๕๒๔-๘๐๕๕ ภายใน ๘๐๕๔, ๘๐๕๕, ๘๕๑๑, ๘๕๑๓ ทุกวันท าการ เว้นวันพระ วัน
อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 ๔.๓ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเลขานุการและผู้อ านวยการโครงการแต่ละหลักสูตร 

 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.โท (ภาคปกติ) เลขานุการหลักสูตร 

 -นายภพปภพ เทพธานี ๐๙-๑๕๔-๙๖๑๖๔ 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.โท (ภาคเสาร์-อาทิตย์) ผู้อ านวยการหลักสูตร 

 -ผศ. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ๐๘-๙๘๙๘-๒๘๖๒ 
เลขานุการหลักสูตร 
 -น.ส.อัญชิญา สู่ภิภักดิ์ ๐๙-๑๕๑๔-๙๓๖๓ 
 -นายวิทยา ปานไข่ ๐๘-๗๑๙-๙๙๙๘๑ 

สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร ป.โท และป.เอก 
(ภาคเสาร์-อาทิตย์) 

ผู้อ านวยการหลักสูตร 
 -ผศ. ดร.บุญเลิศ โอฐสู ๐๙-๕๔๕๖-๒๖๗๒,  
๐๘-๑๖๓๑-๘๗๐๔, ๐๘-๖๘๘๙-๒๔๐๘,  
๐๘๑-๓๗๔-๕๕๙๙ 

สาขาวิชาปรัชญา ป.โท และเอก (ภาคปกติ และภาค 
เสาร์-อาทิตย์) 

ผู้อ านวยการหลักสูตร ป.โท และเอก ภาคปกติ 
 -พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร. ๐๘-๘๘๕-๘๘๒๔๕ 
ผู้อ านวยการหลักสูตร ป.โท และเอก  
  ภาคเสาร์-อาทิตย์  
 -พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, รศ. ดร.  
  ๐๘-๙๖๑๑-๒๐๙๙ E-mail: krisna_t@mcu.ac.th 
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เลขานุการหลักสูตร 
 -พระอุทิศ อาสภจิตฺโต ๐๙-๘๒๘๕-๔๙๘๘  
  E-mail: Uthit.suk@mcu.ac.th 
 -พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว ๐๘-๗๙๒-๖๘๖๗๘ 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.เอก (ภาคปกติ) ผู้อ านวยการหลักสูตร 
 -พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร. 
เลขานุการหลักสูตร 
 -ดร.อุดม จันทิมา ๐๙-๙๓๔๘-๒๙๙๒ 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.เอก (ภาคเสาร์-อาทิตย์) ผู้อ านวยการหลักสูตร 
 -รศ. ดร.ประพันธ์ ศุภษร ๐๘-๑๗๙-๙๘๔๔๒ 
เลขานุการหลักสูตร 
 -ผศ. ดร.ตวงเพชร สมศรี ๐๘-๙๑๐-๗๙๙๐๐ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 -อ. ดร.สมคิด  เศษวงศ์ ๐๘-๕๖๔๗-๔๓๕๗ 
เจ้าหน้าท่ีประจ าหลักสูตร 
 -นายไพฑรูย์ อุทัยคาม ๐๘๗-๑๔๐-๙๙๕๕ 
 -น.ส.เจริญรัตน์ พงษพ์ิพัฒนพันธุ์ ๐๖-๓๓๖๒-๘๘๗๐ 

 

๕. การสมัคร    
 ๕.๑ สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันท่ี ๑ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณบดีบัณฑิต
วิ ทยา ลัย  ชั้ น  ๓ ห้อ ง  ๓๐๕ อาคารมหาวิทย า ลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยา ลัย  วั ดมหาธา ตุ  
ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ทุกวันท าการ เว้นวันพระ วันอาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

 ๕.๒ สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันท่ี ๑ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ห้อง B๔๐๐ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขท่ี ๗๙ หมู่ ๑ ถ.
พหลโยธิน ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
โทร.๐-๓๕๒๔-๘๐๕๔, ๐-๓๕๒๔-๘๐๕๕ ภายใน ๘๐๕๔, ๘๐๕๕, ๘๕๑๑, ๘๕๑๓ ทุกวันท าการ เว้นวัน
พระ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 ๕.๓ ผู้สมัครสามารถกรอกรายละเอียดการสมัครได้ ท่ีเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย http://grad.mcu.ac.th  
 ๕.๔ ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น 
 

http://grad.mcu.ac.th/
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๖. ค่าใบสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   ๖.๑ สมัครด้วยตนเอง 
  - หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาละ ๗๐๐ บาท 
  - หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาละ ๑,๐๐๐ บาท 

๗. ก าหนดการสอบคัดเลือกและวิชาที่สอบคัดเลอืก 

 

๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ช่วงจ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันสุดท้ายของการส่งเอกสารหลักฐานสมัครสอบ 

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ หลักสูตรปริญญาโท (พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, พุทธนวัตกรรม
การส่ือสาร) และหลักสูตรปริญญาเอก  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
แบบ ๒.๑ สาขาวิชาปรัชญา แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ และสาขาวิชา
พุทธนวัตกรรมการส่ือสาร แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ 
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา/วิชาภาษาอังกฤษ 
ต้ังแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป 
สอบสัมภาษณ์ (เรียงตามเลขท่ีผู้สมัครสอบ) 

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ หลักสูตรปริญญาโท (พระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์) 
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา/วิชาภาษาอังกฤษ 
ต้ังแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป 
สอบสัมภาษณ์ (เรียงตามเลขท่ีผู้สมัครสอบ) 
 
*สอบท่ี: อาคารเรียนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ 
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

๑๖ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปฐมนิเทศ 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เปิดภาคการศึกษา 
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๘. ขอบข่ายเนือ้หาและหนังสืออ่านประกอบ 
 ๘.๑ ระดับปริญญาโท 
  ๘.๑.๑ วิชาภาษาอังกฤษ (ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย) 
   ขอบข่ายข้อสอบ: ไวยากรณ์อังกฤษ, การอ่านอธบิายความหมายศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา 
   หนังสืออ่านประกอบ 
   ๑. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม  โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
   ๒. What the Buddha Taught  by walpola rahula (download) 
   ๓. หนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ัวไป 

 ๔. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง 
 
  ๘.๑.๒ วิชาเฉพาะสาขา 
    สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   
   ขอบข่ายข้อสอบ: หลักของเถรวาทและมหายาน ท้ังประวัติ พัฒนาการและสาระ
แห่งพระธรรมวินัย เช่น หลักการแห่งศีลของภิกษุและภิกษุณี, หลักปฏิจจสมุปบาท, ไตรลักษณ์, กรรมและการ
เกิดใหม่, นิพพาน, และหลักพระพุทธศาสนากับกระแสโลกยุคใหม่ เช่น โคลนนิ่ง , การุณยฆาต, สันติภาพ, 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ  
  หนังสืออ่านประกอบ เช่น 

 ๑. พระไตรปิฎก: ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มหาปรินิพพานสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร 
 ๒. พระไตรปิฎก: ส่ิงท่ีชาวพุทธต้องรู้  โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (ดาวน์
โหลด) 
 ๓. พุทธธรรม โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (ดาวน์โหลด) 
 ๔. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
(ดาวน์โหลด) 
 ๕. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  
(ป.อ.ปยุตฺโต) (ดาวน์โหลด) 
 
   
   สาขาวิชาปรัชญา 
   ขอบข่ายข้อสอบ: หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาส านักและยุคต่าง ๆ แนวคิดทาง
ปรัชญาของนักปรัชญาท่ีมีช่ือเสียง โดยเฉพาะแนวคิดด้านอภิปรัชญา, ญาณวิทยาและจริยศาสตร์, แสดงความ
คิดเห็นในเชิงวิชาการเกี่ยวกับปรัชญาส านักและยุคต่างๆ ,เปรียบเทียบแนวคิดทางปรัชญาของตะวันตกและ
ตะวันออก–พุทธปรัชญา 
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  หนังสืออ่านประกอบ เช่น 
  ๑. พระพุทธศาสนากับปรัชญา โดย พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
  ๒. ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ-สมัยใหม ่โดย จ านงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต 
  ๓. ชุดปัญหาปรัชญา: ปรัชญาลัทธิอัตถิภาวนิยม โดย ศ. กีรติ บุญเจือ 
  ๔. ปรัชญาท่ัวไป โดย ศ. วิทย ์วิศทเวทย์ 
  ๕. หนังสือเกี่ยวกับจริยศาสตร์, ญาณวิทยา, อภิปรัชญา, ตรรกศาสตร์, พุทธปรัชญา 
 
    สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร 

-วิชาภาษาอังกฤษ (ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย) ขอบข่ายข้อสอบ: ไวยากรณ์
อังกฤษ และการอ่านอธิบายความหมายศัพท์ทางพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร 
    หนังสืออ่านประกอบ:   ๑) A Brief Introduction to the Buddha-Dhamma. 
By Bhikkhu P. A. Payutto   ๒) A Buddhist Worldview. By Phra Thepsophon (Prayoon Dhamma-
citto Mererk)   ๓) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม  โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  ๔) 
หนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ัวไป 

-วิชาเฉพาะสาขาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ขอบข่ายข้อสอบ : พระไตรปิฎก
วิเคราะห์เพื่อการส่ือสาร พุทธวิธีการสอน (ส่ือสาร) การส่ือสารพุทธธรรมเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรมการส่ือสาร 
งานวิจัย บทความวิจัย/วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร  
  หนังสืออ่านประกอบ เช่น 
  ๑.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย :  ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร   
มหาปทานสูตร อภยัราชกุมารสูตร สีสปาวนสูตร ฯลฯ 

๒. เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้าหรือพุทธวิธีในการสอน, ไอที: ภายใต้วัฒนธรรม 
แห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์) หรือคนไทยสู่ยุคไอที  โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ด้วยพุทธธรรมและเทคโนโลยี โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ศ. ดร.)  
  ๓. นวัตกรรมการส่ือสาร (ไม่จ ากัดผู้แต่ง) 
   ๔. งานวิจัย บทความวิจัย หรือบทความวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร
เช่น การใช้ส่ืออุปกรณ์ในการส่ือสารของพระพุทธเจ้า นวัตกรรมการส่ือสารธรรมะผ่านแอปพลิเคชันพระ
โพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ฯลฯ  
 
 ๘.๓ ระดับปริญญาเอก 
  ๘.๓.๑ วิชาภาษาอังกฤษ (ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย) 
   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

https://www.watprayoon.com/main.php?url=book_view&id=69
https://www.watprayoon.com/main.php?url=book_view&id=65
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   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน, ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
เขียนบทความท่ัวไปหรืออธิบายทฤษฎีทางพระพุทธศาสนา นิยามศัพท์ธรรมทางพระพุทธศาสนา 
    หนังสืออ่านประกอบ เช่น 
 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.พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม โดย พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ.ปยุตฺโต) 
 ๕.พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์ โดย พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ.ปยุตฺโต) 
 ๖.พระไตรปิฎก:อนัตตลักขณสูตร พรหมชาลสูตร อัคคัญญสูตร จักกวัตติสูตร  
เกสปุตตสูตร (กาลามสูตร) 
   ๗. หนังสือเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อปริญญาโท/เอกท่ัวไป 
 
   สาขาวิชาปรัชญา  
   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน, ภาษาอังกฤษด้านปรัชญาเขียนบทความท่ัวไปหรือ
อธิบายทฤษฎีทางปรัชญา นิยามศัพท์ปรัชญา 
    หนังสืออ่านประกอบ เช่น 
   ๑. Philosophy History and Problems, By Samuel Enoch Stumpf 
   ๒. William James By Bird,Graham 
   ๓. Plato : The Republic ByLee, Desmond 
   ๔. หนังสือเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท/เอกท่ัวไป 
 
   สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร 
   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ภาษาอังกฤษด้านพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร เขียน
บทความท่ัวไปหรืออธิบายนวัตกรรมการส่ือสาร นิยามศัพทพ์ุทธนวัตกรรมการส่ือสาร 
    หนังสืออ่านประกอบ เช่น 
 ๑. Dictionary of Buddhism by P. A. Payutto (download) 
 ๒. The Pali Canon: What a Buddhist Must Know  

by P. A. Payutto (download) 
 ๓. A Buddhist Worldview. By Phra Thepsophon  

(Prayoon Dhamma-citto Mererk) (download) 
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 ๔. A CONSTITUTION FOR LIVING Buddhist principles for a fruitful and 
harmonious life by Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto) (download) 
   ๕. หนังสือเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อปริญญาโท/เอกท่ัวไป 
 
  ๘.๓.๒ วิชาเฉพาะสาขา 
   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ข้อสอบแบบอัตนัย) 
   ขอบข่ายข้อสอบ : หลักของเถรวาทและมหายาน ท้ังประวัติ พฒันาการและสาระ
แห่งพระธรรมวินัย เช่น หลักการแห่งศีลของภิกษุและภิกษุณี, หลักปฏิจจสมุปบาท, ไตรลักษณ์, กรรมและการ
เกิดใหม่, นิพพาน, และหลักพระพุทธศาสนากับกระแสโลกยุคใหม่ เช่น โคลนนิ่ง, การุณยฆาต, สันติภาพ, 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ  
   หนังสืออ่านประกอบ  เช่น 
   ๑. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับพระไตรปิฎก (ไม่จ ากัดผู้เขียน) 
   ๒. พุทธธรรม โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
   ๓. พุทธปรัชญา (ไม่จ ากัดผู้แต่ง) 
    ๔. พระพุทธศาสนาเถรวาท (ไม่จ ากัดผู้แต่ง)  
    ๕. พระพุทธศาสนามหายาน (ไม่จ ากัดผู้แต่ง)  
   ๖. พุทธศาสนากับปัญหาทางจริยธรรมในโลกยุคใหม่ เช่น ปัญหาโสเภณี การพนัน
ถูกกฎหมาย การุณยฆาต ชีวจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น  (ไม่จ ากัดผู้แต่ง) 
 
   สาขาวิชาปรัชญา (ข้อสอบแบบอัตนัย) 
   ขอบข่ายข้อสอบ:  การวิเคราะห์หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาส านักและยุคต่าง 
ๆ แนวคิดทางปรัชญาของนักปรัชญาท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะแนวคิดด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ , 
วิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวคิดทางปรัชญาของตะวันตกและตะวันออก – พุทธปรัชญา 
   หนังสืออ่านประกอบ  เช่น 
   ๑.ปรัชญากรีก: บ่อเกิดภมูิปัญญาตะวันตก โดยพระธรรมโกศาจารย์  
      (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
   ๒. ปรัชญาท่ัวไป โดย ศ. วิทย ์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. วิทย ์วิศทเวทย์ 
   ๘. หนังสือเกี่ยวกับอภิปรัชญา, ญาณวิทยา, จริยศาสตร์, ตรรกวิทยา, สุนทรียศาสตร์ 
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สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร (ข้อสอบแบบอัตนัย) 

   ขอบข่ายข้อสอบ:  การวิเคราะห์การส่ือสารในคัมภีร์พระพุทธศาสนา การส่ือสาร
พุทธธรรมกับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล  นวัตกรรมการส่ือสารพุทธธรรม ภาวะผู้น าเพื่อการส่ือสารพุทธธรรม
รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการส่ือสาร และการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการรู้เท่าทันส่ือดิจิทัล งานวิจัย 
บทความวิจัย/วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร    

หนังสืออ่านประกอบ  เช่น 
   ๑. พุทธธรรมฉบับปรับขยาย โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)   

๒. การตีความในพระพุทธศาสนา โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร. 
๓. นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการส่ือสารเครือข่ายสังคมออนไลน์  
    (ไม่จ ากัดผู้แต่ง) 
๔. ภาวะผู้น าเชิงพุทธ (ไม่จ ากัดผู้แต่ง)    
๕. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการส่ือสาร (ไม่จ ากัดผู้แต่ง) 
๖. การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการรู้เท่าทันส่ือดิจิทัล (ไม่จ ากัดผู้แต่ง) 
 ๗. หัวใจส าคัญของการสร้างนวัตกรรมคือ 'การส่ือสาร' (ไม่จ ากัดผู้แต่ง) 
 ๘. งานวิจัย บทความวิจัย/วิชาการท่ีเกี่ยวกับพุทธนวัตกรรมการส่ือสาร นวัตกรรม 

การส่ือสาร ฯลฯ เช่น การใช้ส่ืออุปกรณ์ในการส่ือสารของพระพุทธเจ้า นวัตกรรม 
การส่ือสารธรรมะผ่านแอปพลิเคชันพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ฯลฯ 

 
๙. รูปแบบหลักสูตรและประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  
 

 ๙.๑ ระดับปริญญาโท 
  ก. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
  -หลักสูตรภาคปกติ ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์ หลักสูตร ๒ ปี เรียนในช้ันเรียน ๔ ภาค
การศึกษา เรียนในวันเวลาราชการ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.จ านวน ๒-๓ วัน/สัปดาห์ ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ๓๐ วัน และท าวิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) 

  -หลักสูตรภาคเสาร-์อาทิตย์ ส าหรบัพระภิกษุและคฤหัสถ์  หลักสูตร ๒ ปี เรียนในช้ันเรียน ๔ 
ภาคการศึกษา เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. จ านวน ๒ วัน/สัปดาห์ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๓๐ วัน และ
ท าวิทยานิพนธ์ค่าใช้จ่ายช าระเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) 
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  ข. สาขาวิชาปรัชญา 
  -หลักสูตรภาคปกติ จันทร์ – ศุกร์ ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์ หลักสูตร ๒ ปี เรียนในช้ัน
เรียน ๔ ภาคการศึกษา เรียนในวันเวลาราชการ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. จ านวน ๒ วัน/สัปดาห์ ปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน ๓๐ วัน และท าวิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
  -หลักสูตรแบบ ก ๑ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์ หลักสูตร ๒ ปี เรียนใน
ช้ันเรียน ๔ ภาคการศึกษา เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. จ านวน ๒-๓ วัน/สัปดาห์ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
๓๐ วัน และท าวิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนบาท
ถ้วน) 

  ค. สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร 

  -หลักสูตรภาคเสาร-์อาทิตย์ ส าหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์  หลักสูตร ๒ ปี เรียนในช้ันเรียน ๔ 
ภาคการศึกษา เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. จ านวน ๒ วัน/สัปดาห์ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๓๐ วัน และ
ท าวิทยานิพนธ์ค่าใช้จ่ายช าระเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) 
 ๙.๒ ระดับปริญญาเอก 

แบบ ๑.๑ สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร (ภาคเสาร-์อาทิตย์) เรียนในช้ันเรียน ๓ ภาค
การศึกษา เรียน ๒ วัน/สัปดาห์ หลักสูตร ๓ ปี ท าสารนิพนธ์ ๑ เรื่อง, บทความวิชาการ ๑ เรื่อง, วิจารณ์
หนังสือ ๑ เรื่อง, สอบภาษาต่างประเทศ ๑ ภาษา ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๔๕ วัน และท าดุษฎีนิพนธ์
ค่าใช้จ่ายช าระเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

แบบ ๑.๑ สาขาวิชาปรัชญา ภาคเสาร์-อาทิตย์ เรียนในช้ันเรียน 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)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

  แบบ ๒.๑ สาขาวชิาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ เรียนในช้ันเรียน ๔ ภาคการศึกษา เรียน ๒-
๓ วัน/สัปดาห์ หลักสูตร ๓ ปี ท าสารนิพนธ์ ๑ เรื่อง, บทความวิชาการ ๑ เรื่อง, วิจารณ์หนังสือ ๑ เรื่อง, สอบ
ภาษาต่างประเทศ ๒ ภาษา ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๔๕ วัน และท าดุษฎีนิพนธ์ (เรียนในเวลาราชการ) 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

  *แบบ ๒.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคเสาร์-อาทิตย์) เรียนในช้ันเรียน ๓ ภาค
การศึกษา เรียน ๒ วัน/สัปดาห์ หลักสูตร ๓ ปี ท าสารนิพนธ์ ๑ เรื่อง, บทความวิชาการ ๑ เรื่อง, วิจารณ์
หนังสือ ๑ เรื่อง, สอบภาษาต่างประเทศ ๒ ภาษา ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๔๕ วัน และท าดุษฎีนิพนธ์
ค่าใช้จ่ายช าระเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
  *(เปิดรับสมัครช่วง ๑ เมษายน – ๒๘ กันยายน /เปิดเรียนเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี) 




