
 

การประชาสัมพันธรับนักศึกษา ในระบบตางๆ 
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ประกาศ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับท่ี  ๒๐/๒๕๖๐ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) 

สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 

--------------------------------- 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เปดรับสมัครบุคคล เพื่อ
คัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 
Master of Arts (Buddhism and Philosophy) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

๑. รายละเอียดหลักสูตรและจํานวนท่ีรับ 
 ๑.๑. รายละเอียดหลักสูตร 

รายการ 
แผน ก  

(แบบ ก ๒) 
แผน ข 

 
รายวิชาที่เรียน 

-วิชาบังคับ 
-วิชาเลือก 

วิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

 
๒๑ หนวยกิต 

ไมนอยกวา ๓ หนวยกิต 
วิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต 

 
๒๔ หนวยกิต 

ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
สารนิพนธ ๖ หนวยกิต 

รวม ๓๖ ๓๖ 
 

๑.๒ จํานวนท่ีรับ 

จํานวนท่ีรับ 
 

แผน ก (แบบ ก ๒) 
(วิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(สารนิพนธ) 

-ภาคปกติ (เรียน พฤ. – ศ.) 
-ภาคนอกเวลาราชการ (เรียน ส. – อา.) 

๕ 
๑๕ 

๕ 
๑๐ 

 

๒. คาใชจายในการศึกษาโดยประมาณ 

๒.๑) คาลงทะเบียนแบบเหมาจาย 

 ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ ๑๓,๐๐๐ บาท 

 ภาคนอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒) คากิจกรรม English language training ๒ ครั้งๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท รวม ๖,๐๐๐ บาท 

 

 



 ๓

 

๒.๓) คากิจกรรมศึกษาดูงานเชิงวิชาการ ประมาณ ๒๕,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ บาท ตามกิจกรรมที ่

จัดและเสนทางการเดินทาง 

๒.๔) คากิจกรรมปฏิบัติธรรม ๔ ครั้งๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท รวม ๖,๐๐๐ บาท 

 ๒.๕) คาใบสมัคร ๕๐๐ บาท  
 

๓. การสมัครสอบ 

๓.๑ จําหนายใบสมัครและรับสมัคร 

จําหนายใบสมัครและรับสมัครต้ังแตวันศุกรที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ จนถึง วันเสารที่ 
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกวัน ไมเวนวันเสาร - อาทิตย ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 

๓.๒ วิธีการสมัคร และ เอกสารประกอบการรับสมัคร 

สมัครดวยตนเอง ที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนยวิทยบริการสิรินธร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บานโนนชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน โดยกรอกขอมูลในแบบฟอรม “ใบสมัคร” และแนบเอกสารประกอบการสมัครตามที่กําหนด 
ดังน้ี 

 ๓.๒.๑ ใบสมัคร 
๓.๒.๒ สําเนาใบระเบียนผลการเรียน จํานวน ๑ ชุด 
๓.๒.๓ สําเนาใบปริญญาบัตร  จํานวน ๑ ชุด 
๓.๒.๔ สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน ๑ ชุด 
๓.๒.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ชุด 
๓.๒.๖ รูปถายขนาด ๑.๕ น้ิว  จํานวน ๓ แผน 
๓.๒.๗ หนังสือรับรองจากหนวยงาน 

๔. คุณสมบัติผูสมัคร 
๔.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกําหนดจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรปริญญาน้ันสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยใหการรับรอง 

๔.๒  มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมตํ่ากวา ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แตม 
๔.๓ ผูที่ไดเกรดเฉลี่ยไมถึงเกณฑ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับเปน

นักศึกษาไดโดยพิจารณาจากประสบการณการทํางานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป 
๔.๔ ในกรณีที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศตองมีคุณสมบัติอยางอื่นเพิ่มเติม

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
๔.๕ สําหรับผูท่ีไมสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดานพุทธศาสนาและปรัชญา จะตองศึกษา

รายวิชาทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาเพ่ิมเติมไมนอยกวา ๒ รายวิชา ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

๔.๖ มีความประพฤติดี ไมมีประวัติในทางเสียหาย ไมเปนโรครายแรงที่เปนอุปสรรคตอ
การศึกษา 

 



 ๔

 

๕. ประกาศผูมีสิทธิ์เขาสอบ 

วันเสารที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน ที่ www.mbuisc.ac.th หรือ โทร.๐-๔๓๒๔-๑๔๙๕ 

๖. การสอบคัดเลือก 

วันเสารที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.  วิชาศาสนาและปรัชญา (เนนการสอบทัศนะหรือวิสัยทัศน
ตอศาสนาตางๆ) 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. วิชาภาษาอังกฤษ (เนนทดสอบการอานและเขียนเพื่อ
ประเมินระดับความรูพื้นฐานทางศาสนา) 

๗. สถานท่ีสอบ 

ณ หอง ๕๒๑๓ อาคารเรียนและหอสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
บานโนนชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
 

๘. ประกาศผลการสอบผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และรายชื่อสํารอง 

วันจันทรที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน ที่ www.mbuisc.ac.th หรือ โทร.๐-๔๓๒๔-๑๔๙๕ 

๙. รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน 

วันเสารที่  ๙ และวันอาทิตยที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนยวิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน โดยมีคาใชจายสําหรับภาคเรียนแรก ดังน้ี 

๙.๑) คาลงทะเบียนแบบเหมาจาย 

 ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ ๑๓,๐๐๐ บาท 

 ภาคนอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๙.๒) คากิจกรรม English language training โดยวิทยากรชาวตางประเทศ ๓,๐๐๐ บาท 

 ๙.๓) คากิจกรรมปฏิบัติธรรม ๑,๕๐๐ บาท 

๑๐. เรียกตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาสํารอง กรณีผูมารายงานตัวไมครบจํานวน 

  วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน ที่ www.mbuisc.ac.th หรือ โทร.๐-๔๓๒๔-๑๔๙๕ 

๑๑. ปฐมนิเทศ และสัมมนานักศึกษาใหม 

วันเสารที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแตเวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 

 



 ๕

 

๑๒. สัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนาและปรัชญา กอนเปดภาคเรียน (ป ๑ + ป ๒) 
วันเสารที่ ๒๓ และวันอาทิตยที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

๑๓.  เปดเรียนภาคภาคการศึกษาท่ี ๑ 
วันเสารที่ ๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารหลวงปูบุญเพ็ง ช้ัน ๒ 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

                          

                            

          (พระครูสุธีจริยวัฒน, ดร) 

                            รองอธิการบดี 

                            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

                           ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖

 

การประชาสัมพันธรับนักศึกษาในรูปแบบตาง ๆ 
ท้ังเวบไซตและพ้ืนท่ีสาธารณะมุมเมือง 

 

 

 
 
 
 
 


