
 

  
 

ประกาศ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับท่ี ๓๗/๒๕๖๓ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา (Buddhist and Philosophical Research) รุ่นที่ ๑ 
--------------------------------- 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เปิดรับสมัครบุคคล เพ่ือ
คัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา 
Doctor of Philosophy (Buddhist and Philosophical Research) รุ ่นที ่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. รายละเอียดหลักสูตรและจำนวนที่รับ 
 ๑.๑. รายละเอียดหลักสูตร 

รายการ จำนวนหน่วยกิต 
แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ 

๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต  
๒. หมวดวิชาบังคับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต  
๓. หมวดวิชาเรียน (Course work) ไม่น้อยกว่า 

- หมวดวิชาบังคับพ้ืนฐาน (Core Courses)  
- หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา (Required Courses)  
- หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)  

๔. สอบคุณสมบัติ 
๕. ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) 
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๓๖ 
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๖๙ ๖๙ 

๑.๒ จำนวนที่รับ จำนวน ๑๘ รูป/คน 

จำนวนที่รับ  แบบ ๑.๑ 
ภาคนอกเวลาราชการ (เรียน เสาร์ - อาทิตย)์ ๓ รูป/คน 

จำนวนที่รับ แบบ ๒.๑ 
- ภาคปกติ (เรียน พฤหัสบดี - ศุกร์) 
- ภาคนอกเวลาราชการ (เรียน เสาร์ - อาทิตย์) 

๓ รูป/คน 
๑๒ รูป/คน 

๒. ค่าใช้จ่าย ... 



 

  

๒ 

๒. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโดยประมาณ 
๒.๑ ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย 

ภาคปกติ (บรรพชิตและคฤหัสถ)์  ภาคการศึกษาละ ๑๙,๕๐๐ บาท (อายุไม่เกิน ๓๕ ปี) 
ภาคนอกเวลาราชการ บรรพชิต  ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
ภาคนอกเวลาราชการ คฤหัสถ ์ ภาคการศึกษาละ ๓๙,๐๐๐ บาท   

๒.๒ ค่ากิจกรรม English training/Workshop ๒ ครั้งๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวม ๔,๐๐๐ บาท  
๒.๓ ค่ากิจกรรมศึกษาดูงานเชิงวิชาการ ๑ ครั้ง ประมาณ ๒๕,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บาท ตาม

กิจกรรมทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยจัดและตามเส้นทางการเดินทางที่กำหนด 
๒.๔ ค่าธรรมเนียมการเข้าปฏิบัติกรรมฐานภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง รวม ๖ ครั้ง ๆ ละ ๑,๕๐๐ 

บาท (รวม ๖ ภาคการศึกษา หรือ ๓ ปี รวม ๙,๐๐๐ บาท) 
 ๒.๕ ค่าสัมมนาวิชาการภาคการศึกษละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ๒ ปีการศึกษา (รวม ๔ ครั้ง 
รวม ๘,๐๐๐ บาท ) 
 ๒.๖ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ๑,๕๐๐ บาท 
 ๒.๗ ค่าทำบัตรนักศึกษา ๒๐๐ บาท 
 ๒.๘ ค่าใบสมัคร ๕๐๐ บาท 
 ๒.๙ ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ ๓๐๐ บาท (ทุกปีขณะที่กำลังศึกษา) 

๓. การสมัครสอบ 
๓.๑ จำหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร 

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-
อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (สมัครออนไลน์ จ่ายค่าใบสมัครผ่านธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ บัญชี
ชื่อ เงินนอกงบ ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เลขบัญชี ๔๐๕-๑-๙๐๕๕๙-๔) 

๓.๒ วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง  
สมัครด้วยตนเอง ทีส่ำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธรมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เลขที่ ๙/๓๗ หมู่ ๑๒ บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “ใบสมัคร” และแนบเอกสารประกอบการสมัครตามที่
กำหนด โดยเรียงลำดับดังนี้ 

 ๓.๒.๑ ใบสมัคร 
๓.๒.๒ สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (ป.ตรี และป.โท)  จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๓.๒.๓ สำเนาใบปริญญา (ป.ตรี และป.โท)               จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๓.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน                จำนวน ๑ ฉบับ 
๓.๒.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน               จำนวน ๑ ฉบับ 
๓.๒.๖ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิว้                จำนวน ๓ รูป 
๓.๒.๗ หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 



 

  

๓ 

๓.๓ วธิีการสมัคร... 
 ๓.๓ วิธีการสมัคร : สมัครออนไลน ์

๓.๓.๑ ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ 
๓.๓.๒ ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก แล้วจึงบันทึกการสมัคร 

(เม่ือบันทึกการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้) 
๓.๓.๓ พิมพ์ใบสมัคร และใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ๕๐๐ บาท 

นำใบแจ้งยอดไปชำระเงิน ที่ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ บัญชีชื่อ เงินนอกงบ ม. มหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เลขบัญชี ๔๐๕-๑-๙๐๕๕๙-๔ 

๓.๓.๔ เมื่อสมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารจะประทับตรา
เพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง) 

๓.๓.๕ ผู้สมัครต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ตามข้อ ๓.๒ และจัดส่งหลักฐานและ
เอกสารประกอบการสมัคร โดยใช้ที่อยู่ตามใบปิดหน้าซองจดหมายที่สั ่งพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร
ออนไลน์ 

๓.๔ การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร 
๓.๔.๑ ผู้สมัครในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาชาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และ

ปรัชญา ให้จัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครไปยัง สำนักบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยจัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 

 
 
 
 

 
 
๔. คุณสมบัติผู้สมัคร 

๔.๑ คุณสมบัตเิพิ่มเติมของผู้สมัคร แบบ ๑.๑  
๔.๑.๑ เป็นพระภิกษุมีพรรษา ๑๐ พรรษาขึ้นไป คฤหัสถ์มีอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป 
๔.๑.๒ จบปริญญาโทสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา 
๔.๑.๓ จบปริญญาโทสาขาวิชาที่ไม่สัมพันธ์ แต่ต้องมีประสบการณ์ทำงานสัมพันธ์กับสาขาวิชา

วิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหลักฐานรับรองจากหน่วยงานหรือต้นสังกัด 
๔.๑.๔ มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า ๓.๖๐  

 

 

๔.๒ คุณสมบัติ... 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๙/๓๗ หมู่ ๑๒ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐  
โทร ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖ และ ๐๘๑-๖๖๑-๐๙๔๔ 



 

  

๔ 

 

๔.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ แบบ ๒.๑ 

๔.๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่
ปรับปรุงใหม่ 

๔.๒.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางพระพุทธศาสนา ทางปรัชญา และทางวิจัย
พุทธศาสตร์และปรัชญา หรือทางด้านอื่น ๆ หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรอง ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ 
จากระบบคะแนนเต็ม ๔  

๔.๒.๓ ในกรณีผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๓.๕๐ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อาจพิจารณารับเป็นนักศึกษาได้โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยมีหลักฐานรับรองจากหน่วยงานหรือต้น
สังกัด 

๔.๒.๔ ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติอย่างอ่ืน
เพ่ิมเติมตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด ต้องมีหนังสือรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔.๒.๕ มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 

๔.๒.๖ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี 

๕. ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
ประกาศรายชื ่อผู ้มีส ิทธิ ์เข้าสอบ วันพุธ ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่ www.mbuisc.ac.th หรือ โทร. ๐๘๔-๖๗๔-๓๓๑๓ 

๖. การสอบคัดเลือก และแนวปฏิบัติการสอบ 
สอบคัดเลือกวันเสาร์ ที ่๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ให้นักศึกษาเขียนโครงร่างงานวิจัยที่สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์
และปรัชญา โดยนำส่งคณะกรรมการในวันทีส่อบ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  สอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาวิจัยวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ (เน้นทดสอบการอ่านและเขียนเพื่อประเมิน

ระดับความรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ) 
 เวลา  ๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์  

(มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์การให้คะแนนการสอบ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการออกข้อสอบและ
กรรมการตรวจข้อสอบ) 

๗. สถานที่สอบ... 

http://www.mbuisc.ac.th/


 

  

๕ 

 
๗. สถานที่สอบ 

ห้อง ๕๑๐๒ อาคารเรียนและหอสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้าน
โนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 

๘. ประกาศผลการสอบ รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายชื่อสำรอง 
ประกาศผลสอบวันอังคาร ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ-

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่ www.mbuisc.ac.th หรือ โทร. ๐๘๔-๖๗๔-๓๓๑๓ 

๙. รายงานตัว ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน และรวมค่าใช้จ่าย 
 ๙.๑ รายงานตัว : ตั้งแตว่ันที่ ๖ - ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมี
ค่าใช้จ่ายสำหรับภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ดังนี้  

๙.๒ ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย  
ภาคปกติ (บรรพชิตและคฤหัสถ)์ ภาคการศึกษาละ ๑๙,๕๐๐ บาท (อายุไม่เกิน ๓๕ ปี) 
ภาคนอกเวลาราชการ บรรพชิต   ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
ภาคนอกเวลาราชการ คฤหัสถ ์    ภาคการศึกษาละ ๓๙,๐๐๐ บาท   

๙.๓ ค่ากิจกรรม English language training จำนวน ๒,๐๐๐ บาท  (ปีการศึกษาท่ี ๑) 

๙.๔ ค่าสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (ภาคการศึกษาที่ ๑) 

๙.๕ ค่ากิจกรรมปฏิบัติธรรม จำนวน ๑,๕๐๐ บาท (ภาคการศึกษาท่ี ๑)  

๙.๖ ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน ๒๐๐ บาท 

๙.๗ ค่าประกันอุบัติเหตุ จำนวน ๓๐๐ บาท (ปีการศึกษาที่ ๑) 
 ๙.๘ รวมค่าใช้จ่ายภาคการศึกษาท่ี ๑ (ชำระวันรายงานตัว) 
  นักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิตและคฤหัสถ์) จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท 
  นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ บรรพชิต จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท 
  นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ คฤหัสถ์ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท 

๑๐. ปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาใหม่ 
ในวันเสาร์ ที ่๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ทีห่้อง ประชุมย่อย

ชั้นที่ ๑ อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 

 

 

๑๑. เปิดเรียน... 
 

http://www.mbuisc.ac.th/


 

  

๖ 

 
๑๑. เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 เปิดเรียน วันเสาร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙  
ห้องคลินิกวิจัย ชั้นที่ ๑  

 ทั้งนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ประกาศนี้อาจเปลี่ยนแปลงวัน
เวลา วิธีการรับสมัครและการดำเนินการสอบคัดเลือกตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลง ทาง
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยทันที 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                 
 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


