
 
 

ประกาศ 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน 

ฉบับท่ี ๖๙/๒๕๖๑ 
เร่ือง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(ศน.ม.) 

สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญารุ่นท่ี ๑๔ (รอบ ๓) 
--------------------------------- 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อ
คัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.)สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 
Master of Art (Buddhism and Philosophy) รุ่นที่  ๑๔ (รอบสอง) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

๑. รายละเอียดหลักสูตรและจ านวนท่ีรับ 
 ๑.๑. รายละเอียดหลักสูตร 

รายการ แผน ก 
(แบบ ก ๒) 

แผน ข 

รายวิชาที่เรียน 
-วิชาบังคับ 
-วิชาเลือก 

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 
๒๑ หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 

 
๒๔ หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
สารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต 

รวม ๓๖ ๓๖ 
 

๑.๒ จ านวนท่ีรับ 
จ านวนที่รับ แผน ก (แบบ ก ๒) 

(วิทยานิพนธ์) 
แผน ข 

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

๕ 
๑๕ 

๕ 
๑๐ 

 

๒. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโดยประมาณ 
๒.๑ ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย 
 ภาคปกติภาคการศึกษาละ ๑๓,๐๐๐ บาท 
 ภาคนอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒ ค่ากิจกรรม English language training ๒คร้ังๆ ละ ๓,๐๐๐บาทรวม ๖,๐๐๐บาท 
๒.๓ ค่ากิจกรรมศึกษาดูงานเชิงวิชาการ ประมาณ ๒๕,๐๐๐– ๕๐,๐๐๐ บาท ตามกิจกรรมที่   

จัดและเส้นทางการเดินทาง 
๒.๔ ค่ากิจกรรมปฏิบัติธรรม ๔ คร้ังๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท รวม ๖,๐๐๐ บาท 

 ๒.๕ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ จ านวน ๑,๕๐๐ บาท 
 ๒.๖ ค่าใบสมัคร ๕๐๐ บาท 



 ๒ 

๓. สมัครสอบ 
๓.๑ จ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 

จ าหน่ายใบสมัครและรับสมัครต้ังแต่บัดน้ีจนถึง วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ทุกวัน 
ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

๓.๒ วิธีการสมัคร 
สมัครด้วยตนเองที่ ส า นักงานบัณฑิตวิทยาลัยอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานบ้านโนนชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “ใบสมัคร”และแนบเอกสารประกอบสมัครตามที่ก าหนดดังน้ี 
 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 น้ิว  จ านวน ๓ แผ่น 
๓.๒.๗ หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  

๔. คุณสมบัติผู้สมัคร 
๔.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๔.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนดจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรปริญญาน้ันส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทบาลัยให้การรับรอง 

๔.๒ มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐จากระบบคะแนนเต็ม ๔ แต้ม 
๔.๓ ผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับเป็น

นักศึกษาได้โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ป ี
 ๔.๔ ในกรณีที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติม
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ๔.๕ ส าหรับผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านพุทธศาสนาและปรัชญา 
จะต้องศึกษารายวิชาทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๒ รายวิชา ตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 
 ๔.๖ มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่ เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
 ๔.๗ ภาคปกติ ผู้สมัครต้องมีอายุ ไม่เกิน ๓๕ ป ี

๕. ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอีสานที่ www.mbuisc.ac.th หรือ โทร.๐-๔๓๒๔-๑๔๙๕ 
 

 

 

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


 ๓ 

๖. การสอบคัดเลือก 

วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
-เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.  วิชาศาสนาและปรัชญา (เน้นการสอบทัศนะหรือวิสัยทัศน์

ต่อศาสนาต่างๆ) 
-เวลา ๑๓.๐๐ –๑๕.๐๐ น. วิชาภาษาอังกฤษ (เน้นทดสอบการอ่านและเขียนเพื่อ

ประเมินระดับความรู้พื้นฐานทางศาสนา) 

๗. สถานท่ีสอบ 
ณ ห้อง ๕๒๑๓ อาคารเรียนและหอสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

บ้านโนนชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 

๘. ประกาศผลการสอบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายช่ือส ารอง 
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอีสานที่ www.mbuisc.ac.th หรือ โทร.๐-๔๓๒๔-๑๔๙๕ 

๙. รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน 
วันพุธที่  ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานบัณฑิต

วิทยาลัย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมี
ค่าใช้จ่ายส าหรับภาคเรียนแรก ดังน้ี 

๙.๑) ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย  
 ภาคปกติภาคการศึกษาละ ๑๓,๐๐๐บาท 
 ภาคนอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐บาท 
๙.๒) ค่ากิจกรรม English language training โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ๓,๐๐๐บาท 

 ๙.๓) ค่ากิจกรรมปฏิบัติธรรม ๑,๕๐๐ บาท 

๑๐. เรียกตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาส ารอง กรณีผู้มารายงานตัวไม่ครบจ านวน 
 วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสานที่ www.mbuisc.ac.th หรือ โทร.๐-๔๓๒๔-๑๔๙๕ 

๑๑. ปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดเรียน (ปี ๑  + ปี ๒) 
วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๕๒๑๓ 

อาคารเรียนและหอสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานบ้านโนนชัย ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 

 

 

 

 

 

 

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


 ๔ 

๑๒. เปิดเรียนภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง ชั้น ๒ 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


