
 

 
 

ประกาศ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) 

สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  

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

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เปิดรับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือก
เข้าศึกษาในหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา Master of Art 
(Buddhism and Philosophy) รุ่นที่ ๑๔ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. รายละเอียดหลักสูตรและจ านวนที่รับ 
 ๑.๑. รายละเอียดหลักสูตร 

รายการ แผน ก 
(แบบ ก ๒) 

แผน ข 

รายวิชาที่เรียน 
-วิชาบังคับ 
-วิชาเอก 
-วิชาเลือก 

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 
 ๙ หน่วยกิต 

 ๑๒ หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 

 
๙ หน่วยกิต 
๑๕ หน่วยกิต 

  ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
  สารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต 

รวม ๓๖ ๓๖ 
 

๑.๒ จ านวนที่รับ 

จ านวนที่รับ 
แผน ก (แบบ ก ๒) 

(วิทยานิพนธ์) 
แผน ข 

(สารนิพนธ์) 
-ภาคปกติ (เรียน พฤหัสบดี- ศุกร์) 
-ภาคนอกเวลาราชการ (เรียน เสาร์ - อาทิตย์) 

๗ 
๑๐ 

๑๐ 
๑๕ 

 

๒. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโดยประมาณ 

๒.๑ ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย 

 ภาคปกติ (บรรพชิต) ภาคการศึกษาละ ๑๓,๐๐๐  บาท 

 ภาคนอกเวลาราชการ (คฤหัสถ์)  ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒ ค่ากิจกรรม English Training/Workshop ๒ ครั้งๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๒,๐๐๐ บาท 

๒.๓ ค่ากิจกรรม/... 



 ๒ 
 

๒.๓ ค่ากิจกรรมศึกษาดูงานเชิงวิชาการ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท ตามกิจกรรมที่จัดและ
เส้นทางการเดินทาง 

๒.๔ ค่าธรรมเนียมการเข้าปฏิบัติธรรม ๔ ครั้งๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท รวม ๖,๐๐๐ บาท  

(๔ ภาคการศึกษา) 

 ๒.๕ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ จ านวน ๑,๕๐๐ บาท 
 ๒.๖ ค่าใบสมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท 

๓. สมัครสอบ 

๓.๑ จ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 

จ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ทุกวัน ไม่
เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

๓.๒ วิธีการสมัคร 

สมัครด้วยตนเอง ที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธรมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์ม “ใบสมัคร” และแนบเอกสารประกอบการสมัครตามท่ีก าหนดดังนี้ 

 ๓.๒.๑ ใบสมัคร 
๓.๒.๒ ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน จ านวน ๑ ชุด 
๓.๒.๓ ส าเนาใบปริญญาบัตร  จ านวน ๑ ชุด 
๓.๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ชุด 
๓.๒.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ชุด 
๓.๒.๖ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิว้  จ านวน ๓ แผ่น 
๓.๒.๗ หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  

๔. คุณสมบัติผู้สมัคร 
๔.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครภาคปกติ 

๔.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนดจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอ่ืนๆ ซึ่งหลักสูตรปริญญานั้นส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทบาลัยให้การรับรอง 

๔.๒  มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบคะแนนเต็ม ๔ แต้ม 

๔.๓  ผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับเป็นนักศึกษา
ได้โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
 

๔.๔ ในกรณี/... 



 ๓ 
  

๔.๔ ในกรณีที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ๔.๕ ส าหรับผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านพุทธศาสนาและปรัชญา จะต้องศึกษา
รายวิชาทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๒ รายวิชา (๖ หน่วยกิต) ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 

๔.๖ มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

๕. ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
วันเสาร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อีสาน ที่ www.mbuisc.ac.th หรือ โทร.๐๘๔๖๐๔๓๓๑๓,๐๘๖๔๕๕๙๑๙๗ 

๖. การสอบคัดเลือก 
วันเสาร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
-เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  วิชาความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิชาศาสนาและปรัชญา  
-เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วิชาภาษาอังกฤษ (เน้นทดสอบการอ่านและเขียนเพ่ือประเมิน

ระดับความรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ) 

๗. สถานที่สอบ 
ณ ห้อง ๕๒๑๓ อาคารเรียนและหอสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้าน

โนนชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 

๘. ประกาศผลการสอบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายชื่อส ารอง 
วันจันทร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา

เขตอีสาน ที่ www.mbuisc.ac.th หรือ โทร.๐๘๔๖๐๔๓๓๑๓,๐๘๖๔๕๕๙๑๙๗ 
 
๙. รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน 

วันที่ ๕-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์
วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีค่าใช้จ่ายส าหรับภาคเรียนแรก 
ดังนี้ 

๙.๑)  ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย  
 ภาคปกติ (บรรพชิต) ภาคการศึกษาละ ๑๓,๐๐๐ บาท 
 ภาคนอกเวลาราชการ (คฤหัสถ์) ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙.๒) ค่ากิจกรรม English training/Workshop โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ ๑,๐๐๐ บาท  

 ๙.๓) ค่าธรรมเนียมการเข้าปฏิบัติธรรม ๑,๕๐๐ บาท 
 

๑๐. ปฐมนิเทศ/... 

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


 ๔ 
 

๑๐. ปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาใหม่ 
วันเสาร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 

๑๑. เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 วันเสาร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารหอสมุด ชั้น ๒  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

     

                                           
          (พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร) 

                            รองอธิการบดี 

                            มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

                                                                ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


