
              
 

 
     ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง ระเบยีบการและกำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม)  

ภาคการศึกษาท่ี ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เพื่อเข้า
ศึกษาในระดับหลักสูตรปริญญาโท ในภาคการศึกษาท่ี ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้  

๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับเข้าศึกษา  
  ๑.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)  สำหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์ เรียนในวันทำ
การปกติ (จันทร์-ศุกร์) จัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รับสมัครจำนวน  ๑๕  รูป/คน 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

  ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
ผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรมเก้าประโยคหรือบาลีศึกษาเก้า 
 ๒.๒ มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 ๒.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้และ 

  ๒.๔ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
 
 

๓.  เอกสารประกอบการสมัคร 
 ๓.๑ สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี จำนวน ๒ ชุด 
 ๓.๒ สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/  
 ข้าราชการสำหรับคฤหัสถ์ จำนวน ๒ ฉบับ 
 ๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ 
 ๓.๔ ใบสมัครท่ีกรอกรายละเอียดและติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วเรียบร้อยแล้วและบัตรประจำตัว
ผู้สมัครท่ีติดรูปถ่ายผู้สมัครขนาด ๑ นิ้วและถ่ายในคราวเดียวกันจำนวน ๔ รูป (รวม ๕ รูป) 
 ๓.๕ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล อย่างละ ๒ ฉบับ 
  หมายเหตุ: ให้นำเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น นำมายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีประจำห้องสอบ ใน
วันสอบ ตามวันเวลา และสถานท่ีตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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๔. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเลขานุการและผู้อำนวยการโครงการแต่ละหลักสูตร 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.โท (ภาคปกติ) เลขานุการหลักสูตร 

 -นายภพปภพ เทพธานี ๐๙-๑๕๔-๙๖๑๖๔ 

๕. การสมัคร    
 ๕.๑ สมัครด้วยตนเองระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๕ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ  ท่า
พระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ทุกวันราชการ เว้นวันพระ วันอาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

 ๕.๒ สมัครด้วยตนเองระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ห้อง B๔๐๐ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขท่ี ๗๙ 
หมู่ ๑ ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
โทร.๐-๓๕๒๔-๘๐๕๔, ๐-๓๕๒๔-๘๐๕๕ ภายใน ๘๐๕๔, ๘๐๕๕, ๘๕๑๑, ๘๕๑๓ ทุกวันราชการ เว้นวัน
พระ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 ๕.๓ ผู้สมัครสามารถกรอกรายละเอียดการสมัครได้ ท่ีเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย http://grad.mcu.ac.th  
  

๖. ค่าใบสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 -หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาละ ๗๐๐ บาท 

๗. กำหนดการสอบคัดเลือกและวิชาที่สอบคัดเลอืก 

วันศุกรท่ี์ ๑ กรกฎาคม – วันจันทร์ท่ี ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ช่วงจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 

วันจันทร์ท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันสุดท้ายของการส่งเอกสารหลักฐานสมัครสอบ 

วันศุกรท่ี์ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

ศุกรท่ี์ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา/วิชาภาษาอังกฤษ 
ต้ังแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป 
สอบสัมภาษณ์ (เรียงตามเลขท่ีผู้สมัครสอบ) 

พฤหัสบดีท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

ศุกรท่ี์ ๑๘ – พฤหัสบดีท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ 

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ 

พุธท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปฐมนิเทศ 

พฤหัสบดีท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เปิดภาคการศึกษา 
 
 
 

http://grad.mcu.ac.th/
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๘. ขอบข่ายเนือ้หาและหนังสืออ่านประกอบ 

  ๘.๑ วิชาภาษาอังกฤษ (ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย) 
   ขอบข่ายข้อสอบ: ไวยากรณ์องักฤษ, การอ่านอธบิายความหมายศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา 
   หนังสืออ่านประกอบ 
   ๑. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม  โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
   ๒. What the Buddha Taught by Walpole Rahula (download) 
   ๓. หนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ัวไป 

 ๔. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง 
 
  ๘.๒ 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) 
 
๙. รูปแบบหลักสูตรและประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  
  -หลักสูตรภาคปกติ สำหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์ หลักสูตร ๒ ปี เรียนในช้ันเรียน ๔ ภาค
การศึกษา เรียนในวันเวลาราชการ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.จำนวน ๓ วัน/สัปดาห์ ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ๓๐ วัน และทำวิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) 
 

๑๐. สถานที่สอบ 
  สถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๙      เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

                                   
 (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร.) 
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 


