
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
--------------------- 

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ก าหนดรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี ้

  

๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจ านวนที่รับเข้าศึกษา  
๑.๑ ระดับปริญญาโท หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) หลักสูตรส าหรับบรรพชิตและ

คฤหัสถ ์มี ๓ สาขาวิชา คือ  
๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกต ิรับ (บรรพชิตและคฤหัสถ)์ จ านวน ๑๐ รูป/คน  
                                   ภาคสมทบ รบั (บรรพชิตและคฤหัสถ)์ จ านวน ๑๕ รูป/คน  
๒) สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ รับ (บรรพชิตและคฤหัสถ)์ จ านวน ๑๕ รูป/คน  
๓) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาคปกต ิรับ (บรรพชิตและคฤหัสถ)์ จ านวน ๒๐ รูป/คน  
                                   ภาคสมทบ รบั (บรรพชิตและคฤหัสถ)์ จ านวน ๒๐ รูป/คน 

          ๑.๒ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) หลักสูตรส าหรับบรรพชิตและ
คฤหัสถ ์มี ๑ สาขาวิชา คือ  

๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกต ิรับ (บรรพชิตและคฤหัสถ)์  จ านวน ๑๐ รูป/คน  
ภาคสมทบ รับ (บรรพชิตและคฤหัสถ)์ จ านวน ๑๐ รูป/คน  
 

๒. คุณสมบตัิของผู้สมัครเข้าศึกษา  
๒.๑ ระดับปริญญาโท  

๒.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่จบปริญญาตร ี 

๒.๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยคหรือบาลีศึกษา ๙  
๒.๑.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พน้สภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลง

กรณราชวิทยาลัย  
 
 
 



๒ 

 

๒.๒ ระดับปริญญาเอก  
๒.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสาร นับแต่จบปริญญาโท  

๒.๒.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พน้สภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลง
กรณราชวิทยาลัย  

๒.๒.๓ มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มจร.หรือที่อื่น (ถ้าม)ี  
 

๓. เอกสารประกอบการสมัคร  
๓.๑ ระดับปริญญาโท  

๓.๑.๑ ส าเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ ชุด  
๓.๑.๒ ส าเนาหนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/

ข้าราชการส าหรับคฤหัสถ ์จ านวน ๒ ฉบับ  
๓.๑.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ฉบับ  
๓.๑.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จ านวน ๔ รูปส าหรับติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัครที่ติด

รูปถ่าย  
๓.๑.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือตัว หรือชื่อสกุล จ านวน ๒ ชุด  
๓.๑.๖ ผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง ซึ่งมีผลการสอบอายุ

ไม่เกิน ๒ ปี (ถ้าม)ี  
๓.๒ ระดับปริญญาเอก  

๓.๒.๑ ส าเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาโท จ านวน ๑ ชุด  
๓.๒.๒ ส าเนาหนังสือสุทธิส าหรับพระภิกษ/ุสามเณร หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/

ข้าราชการส าหรับคฤหัสถ ์จ านวน ๒ ฉบับ  
๓.๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ฉบับ  

๓.๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จ านวน ๔ รูปส าหรับติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัครที่ติด
รูปถ่าย  

๓.๒.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือตัว หรือชื่อสกุล จ านวน ๒ ฉบับ   
๓.๒.๖ โครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๑ ชุด ส าหรับสอบสัมภาษณ ์ 
๓.๒.๗ ผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง ซึ่งมีผลการสอบอายุ

ไม่เกิน ๒ ปี(ถ้าม)ี  
 
 



๓ 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์ผลคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  
ที่   ชื่อสถาบันภาษา  เกณฑ ์  ป.โท/คะแนน   ป.เอก/คะแนน  
๑   MCU-GET  ไม่ต่ ากว่า   ๒๒๐   ๒๔๐  
๒  TOEFL Paper-Based  ไม่ต่ ากว่า   ๕๐๐   ๕๕๐  
๓  TOEFL Computer-Based  ไม่ต่ ากว่า   ๑๗๓   ๒๑๓  
๔  TOEFL Internet-Based ไม่ต่ ากว่า   ๖๑   ๗๙  
๕  IELTS  ไม่ต่ ากว่า   ๕.๐  ๕.๕  
๖  CU-TEP  ไม่ต่ ากว่า   ๖๖   ๗๐  
๗  TU-TEP  ไม่ต่ ากว่า   ๕๕๐   ๖๐๐  

 
๔. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

วัน/เดือน/ปี รายการ 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

จ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร  

๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓  สอบข้อเขียน (ป.โท)/ (ป.เอก)  

-๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. –สอบวัดความรูท้ั่วไป 
-๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. –สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
-๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. –สอบวดัความรู้เฉพาะสาขา 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ สอบสัมภาษณ ์(ป.โท/ป.เอก) 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านขอ้เขียนและสัมภาษณ์ 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET 

(สอบเฉพาะผู้ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ) 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศกึษา  
๒๙ พฤษภาคม -๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน  
๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  เตรียมความพร้อมก่อนเรียนและพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ 
๘ มิถุนายน  ๒๕๖๓  เปิดเรียน (ภาคปกต)ิ  
๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เปิดเรยีน (ภาคสมทบ)  

 
 
 
 



๔ 

 

๕.  เกณฑ์การสอบเข้าศึกษา และขอบข่ายเนื้อหาและหนังสืออ่านประกอบ 
๕.๑ เกณฑ์การสอบเข้าศึกษา 
 ระดับปริญญาโท ผู้เขา้ศึกษาตอ้งผา่นการสอบคัดเลือกในรายวิชาดังต่อไปน้ี 

๑. วิชาพระพุทธศาสนา/ปรัชญา/การพัฒนาสังคม    ๑๐๐ คะแนน 
๒. วิชาภาษาอังกฤษ      ๑๐๐ คะแนน 
๓. วิชาความรู้ทั่วไป      ๑๐๐ คะแนน 
๔. สอบสัมภาษณโ์ครงรา่งวิทยานิพนธ์    ๑๐๐ คะแนน 

 หมายเหตุ : ผู้สอบจะต้องสอบผ่านเกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๖๐ % ขึ้นไป 
 

ระดับปริญญาเอก ผู้เขา้ศึกษาตอ้งผา่นการสอบคัดเลือกในรายวิชาดังต่อไปนี ้
๑. วิชาพระพุทธศาสนา     ๑๐๐ คะแนน 
๒. วิชาภาษาอังกฤษ     ๑๐๐ คะแนน 
๓. วิชาความรู้ทั่วไป     ๑๐๐ คะแนน 
๔. สอบสัมภาษณโ์ครงรา่งดุษฎีนิพนธ์   ๑๐๐ คะแนน 

 หมายเหตุ : ผู้สอบจะต้องสอบผ่านเกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๖๐ % ขึ้นไป 
๕.๒ ขอบข่ายเนื้อหาและหนงัสืออ่านประกอบ 

๕.๒.๑ สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  
ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนาตลอดถึงหลักพุทธธรรม เช่น อริยสัจ ๔,พระธรรมวินัย, 

ปฏิจจสมุปบาท,ไตรลักษณ์,กรรม,นิพพาน และพระพุทธศาสนากับกระแสโลกยุคใหม่ เช่น ประวัติ
พระพุทธศาสนาเถรวาท, พระพุทธศาสนาในท้องถิ่น ฯลฯ 

๕.๒.๒ สาขาวชิาปรชัญา 
วิเคราะห์หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาตะวันตกและตะวันออกของส านักและยุคต่าง ๆ 

แนวคิดทางปรัชญาของนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงในด้านอภิปรัชญา, ญาณวิทยา จริยศาสตร,์ พุทธปรัชญา ฯลฯ 
๕.๒.๓ สาขาวชิาการพัฒนาสังคม 
การพัฒนาสังคม, พัฒนาสังคมไทย, พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม, แนวคิดทฤษฎีการ

พัฒนาสังคม ฯลฯ  
 

๖. รูปแบบการศึกษา  
๖.๑ หลักสูตรปริญญาโท  

๖.๑.๑ ภาคปกติ, ภาคสมทบ หลักสูตรอย่างน้อย ๒ ปี (๔ ภาคการศึกษา) แต่ไม่เกิน ๕ ปี 
(๑๐ ภาคการศึกษา) 

 
 



๕ 

 

๖.๒ หลักสูตรปริญญาเอก  
๖.๒.๑ ภาคปกติ, ภาคสมทบ หลักสูตรอย่างน้อย ๓ ปี (๖ ภาคการศึกษา) แต่ไม่เกิน ๖ ปี

(๑๒ ภาคการศึกษา) รายละเอียดของการศึกษาดูคู่มือการศึกษา 
 

๗. วิธีการสมัครเรียน  
สมัครเรียนด้วยตนเอง ณ ส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ อาคาร มจร ๑ ชั้น ๒ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่    
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ ๐๕๓- ๒๗๘๙๖๗ ต่อ ๓๑๑ 
มือถือ โทรศัพท์ รศ.ดร.พูนชัย  ปันธิยะ ๐๘๖-๑๘๓๕๙๘๕, พระครูธรรมธรชัยวิชิต ชยาภินนฺโท,ดร.๐๖๑-
๙๙๘๑๙๗๘, พระอธวิัฒน์ รตนวณฺโณ ๐๙๖-๒๙๘๙๕๕๔,นายบุญมี  แก้วตา ๐๙๒-๓๓๖๖๖๙๓, ดร.พัลลภ 
หารุค าจา, ๐๙๘-๑๕๓๐๓๑๐. 

 
๘. ค่าสมัคร  

คู่มือและค่าสมัครหลักสูตรปรญิญาโท   ๔๐๐  บาท  
คู่มอืและค่าสมัครหลักสูตรปรญิญาเอก  ๗๐๐  บาท  

 

๙. สถานที่สอบคัดเลือก  
ห้องธรรมปัญญาบดี อาคาร มจร ๑ ชั้น ๓ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  
 

                       ทั้งนี้มีผลต้ังแต่ วันที ่ ๑๕  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ประกาศ ณ วันที ่  ๓   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 (พระวิมลมุน)ี 

รองอธิการบดวีิทยาเขตเชียงใหม่ 
ปฏิบัติหนา้ที่แทนอธิการบด ี

 


