
 
 

 
  

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง ก าหนดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร-์อาทิตย์ 

 
  

 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ -อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก าหนดเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เพ่ือเข้าศึกษาในระดั บปริญญาเอก 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑. หลักสูตรและสาขาวิชา 

๑. ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

 ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of  Philosophy Program in Buddhist Studies 

๒. ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็มภาษาไทย : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Buddhist  Studies) 
 ชื่อย่อภาษาไทย : พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Buddhist  Studies) 

 

๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ๑.  เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจพระไตรปิฎกและคัมภีร์พระพุทธศาสนา
อย่างละเอียดลึกซ้ึงทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม 

 ๒.   เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ตัดสินใจในการศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมในเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนา 

 ๓.   เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม มีศรัทธาพร้อมอุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม และประสานประโยชน์ตนและคนอ่ืนอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
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๓. โครงสร้างของหลักสูตร 

 ๑. หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษารายวิชาและการวิจัย โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์
ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ท าดุษฎีนิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษารายวิชา
หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตาม
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

๑. หมวดวิชาบังคับ 
๑.๑ นับหน่วยกิต 
๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 
๖ 

(๑๕) 
๒. หมวดวิชาเอก 

๒.๑ นับหน่วยกิต 

๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 
๖ 
(๓) 

๓. หมวดวิชาเลือก ๖ 

๔. วิทยานิพนธ์ ๓๖ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ 

 

 หมายเหตุ : รายวิชาในวงเล็บ (   ) นิสิตต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 

๔. ระบบการศึกษา 

 ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตแบบ 
ทวิภาค โดยแต่ละปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคการศึกษา โดยมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และทาง
หลักสูตรอาจก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ๒. นิสิตต้องสอบวัดคุณสมบัติใน ๓ รายวิชา โดยเลือก ๑ รายวิชาต่อไปนี้ 
   ๑) ๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา 
   ๒) ๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรรม   หรือ 
   ๓) ๘๐๑ ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ 
 ๓. นิสิตต้องเสนอโครงร่างสารนิพนธ์/หัวข้อบทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับรายวิชาที่ก าหนดให้สอบวัดคุณสมบัติ เพ่ือขอสอบสารนิพนธ์/บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือพร้อม
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์/บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ ส่วนระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ 
ให้ถือปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการสอบวัดคุณสมบัติ
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
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 ๔. นิสิตต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LIMCU) 
หรือ สถาบันภาษาอื่นท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา ได้แก่ ภาษาบาลี ภาษา
สันสกฤต ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศส  
 ๕. นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต มีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพ่ืออนุมัติลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์ 
 ๖. หลักสูตรจัดระบบการศึกษา โดยเรียนครั้งละ ๑ วิชาๆ ละ ๘ สัปดาห์  สัปดาห์ละ ๖ ชั่วโมง  รวม 
๔๘ ชั่วโมง ต่อ ๑ วิชา ต่อเนื่องกันจนจบหลักสูตร เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์   เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

๕. ระยะเวลาการศึกษา 

 ๑. ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกต ิ

 ๒. รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 ๓. รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลา
ศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 

๖. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 ๑. นิสิตเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ๒. ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์ท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 

 ๓. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๗. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา 

 พิจารณารับพระนิสิต/นิสิต    จ านวน  ๒๕  รูป/คน 
 

๘. วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครเข้าศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่มีความเป็นไปได้ มีรายละเอียดครอบคลุมประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ชื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 
  ๑.๒ รายชื่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ (กรณีที่ตอบรับแล้ว) 
  ๑.๓ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ๑.๔ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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  ๑.๕ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  ๑.๖ วิธีด าเนินการวิจัย 

  ๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑.๘ โครงสร้างดุษฎีนิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว) 
  ๑.๙ บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 

  ๑.๑๐ ประวัติผู้วิจัย 

 ๒. ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนวัดความรู้ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนด 

 ๓. ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ตามข้อ ๑.และความรู้ความสามารถ
ด้านอื่นๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

 ๔. ผู้สอบเข้าได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ต้องเข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

 

๙. สถานที่จัดการศึกษา 

 อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ โซน A-B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา 

 

๑๐. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ค่าลงทะเบียนในการศึกษา ช าระเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ซึ่งค่าลงทะเบียนดังกล่าวรวมค่า  
หน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย และค่าบ ารุงห้องสมุด ทั้งนี้ ประมาณ
การค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 

๑๑. หลักฐาน/เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

 ๑. ส าเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาโท จ านวน ๒ ชุด 

 ๒. ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ระดับปริญญาโท จ านวน ๒ ชุด 

 ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ชุด 

 ๔. ส าเนาใบสุทธิ หรือบัตรประชาชน จ านวน ๒ ชุด 

 ๕. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๕ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๖. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร) 
 ๗. กรณีผู้สมัครมีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๕ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓.๒ จากระบบ ๔ แต้มหรือเทียบเท่า 
ต้องส่งหนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาในวันที่สมัครด้วย 

 ๘. ผู้สมัครเรียนจะต้องเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่ท่านสนใจ ให้คณะกรรมการคัดเลือกนิสิตพิจารณา
พร้อมใบสมัคร (รายละเอียดครอบคลุมประเด็น ตามวิธีคัดเลือกผู้สมัคร ข้อ ๑)  จ านวน ๕ ฉบับ 



 
 
 

-๕- 

 ๙. ใบแสดงผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผลรับรองไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันรับ
สมัครสอบเข้ารับการคัดเลือก ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ซึ่งเทียบเคียงได้และสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-
กรณราชวิทยาลัยรับรอง 
 ๙. ค่าใบสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๑,๐๐๐ บาท 
 

๑๒. สถานที่ซ้ือใบสมัคร/รับสมัคร 

 สมัครด้วยตนเอง   
 - ส านักงานโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์  
ห้องB ๔๐๗ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย                
จ.พระนครศรีอยุธยา  
 - วันจันทร์–เสาร์ เวลา ๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. (เว้นอาทิตย์, วันพระและวันหยุดราชการ) 
 - ดาวโหลดใบสมัครได้ท่ี, http://gds.mcu.ac.th  
 
๑๓. สถานที่สอบคัดเลือก 
 - สอบข้อเขียน ณ ห้อง B๔๐๕ – ๔๐๖ อาคารเรียนรวมโซนB  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา/สอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 
 - สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมชั้น๔ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวมโซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-
กรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา/สอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 
 

๑๔. ก าหนดการรับสมัคร 

 

จ าหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

วันสุดท้ายของการส่งเอกสารหลักฐานสมัครสอบ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

สอบข้อเขียน ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  วิชาพระพุทธศาสนา 

                                   วิชาภาษาอังกฤษ 
สอบสัมภาษณ์ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป  (เรียงล าดับตามเลขที่ผู้สมัครสอบ) 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
รายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ / 

รับเอกสาร/ลงทะเบียนเรียน 

๒๕ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ปฐมนิเทศ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
เปิดเรียน ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

 
 

http://gds.mcu.ac.th/


-๖- 

๑๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
๑. รศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร โทร. ๐๘๑-๗๙๙-๘๔๔๒   E-mail : supasorn2508@gmail.com 
๒. ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี โทร. ๐๘๙-๑๐๗-๙๙๐๐   E-mail : mameaw43@hotmail.com
๓. ดร.สมคิด เศษวงศ์ โทร. ๐๘๕-๖๔๗-๔๓๕๗   E-mail : somkit_101@hotmail.com 
๔. นายไพฑูรย์ อุทัยคาม โทร. ๐๙๗-๑๔๐-๙๙๕๕   E-mail : phaitoon2555@gmail.com 
๕. นางเจริญรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โทร. ๐๖๓-๓๖๒-๘๘๗๐   E-mail : khink.jp@gmail.com 

 เวปไซด์ : www.mcu.ac.th  , http://gds.mcu.ac.th,  
Facebook : Mameaw Somsri, รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ มจร 

ประกาศ  ณ  วันที่     กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕

(พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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