ประกาศบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
--------------------บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กาหนดรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาต่อในระดับ ปริ ญญาโท หลั กสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าปรัช ญา ภาคการศึกษาที่ ๒
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้

๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจานวนที่รับเข้าศึกษา
-หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ (เรียนพฤหัสบดี-ศุกร์)
-รับสมัครบรรพชิตและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา จานวน ๒๐ รูป/คน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
๒.๑ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ทุ ก สาขาวิ ช าจากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบั น การศึ ก ษาที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ รอง โดยได้รั บ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ยสะสมไม่ ต่ ากว่ า ๒.๕๐ ยกเว้ น ผู้ มี
ประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่จบปริญญาตรี
๒.๒ ผู้สาเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยคหรือบาลีศึกษา ๙
๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
๒.๔ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

๓. เอกสารประกอบการสมัคร
๓.๑ สาเนาใบปริญญาบัตรตรีและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี จานวน ๑ ชุด
๓.๒ สาเนาหนังสือสุทธิสาหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ
สาหรับคฤหัสถ์ จานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๔ รูปสาหรับติดใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้สมัครที่ติดรูปถ่าย
๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ

[๒]

๔. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
จาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบข้อเขียน-สัมภาษณ์

-

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่และเปิดเรียน-

๑ ต.ค. – ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๐
๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐
๑๘ พ.ย. ๒๕๖๐
๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
สอบวัดความรู้ปรัชญา
๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น.
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.
สอบสอบสัมภาษณ์
๑๙ พ.ย. ๒๕๖๐
๒๐-๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ (นาวุฒกิ ารศึกษาจริงมาแสดง)
๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐

๕. ขอบข่ายเนื้อหาและหนังสืออ่านประกอบ
วิชาปรัชญา
วิเคราะห์หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาของสานักและยุคต่างๆ, แนวคิดทางปรัชญาของนักปรัชญาที่
มีชื่อเสียงในด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์, ปรัชญาแนวพุทธ,วิเคราะห์และเปรียบเทียบปรัชญาของ
ตะวันตกและตะวันออก
วิชาภาษาอังกฤษ
ไวยากรณ์ การใช้ภาษาอังกฤษ การอ่านเพื่อความเข้าใจ อธิบายความหมายของคาศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๖. รูปแบบการศึกษา
ภาคปกติ

หลักสูตร ๒ ปี เรียนในชั้นเรียน ๓-๔ ภาคการศึกษา เรียน ๒ วัน คือ วัน

พฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครบ ๓๐ วัน และทาวิทยานิพนธ์ ๑ เรื่อง

๗. วิธีการสมัครเรียน
สมัครเรียนด้วยตนเอง ณ สานักงานบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น ห้อง ๑๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ต.โคกสี อ.เมื อ ง จ.ขอนแก่ น

ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม –

๑๒ พฤศจิก ายน ๒๕๖๐ ติ ด ต่ อ สอบถาม

โทร. 081-7088595 (ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น -ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 089-6180809(ผศ.ดร.จรัส ลีกาผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 092-5526426(พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ-เลขานุการบัณฑิตศึกษา)

[๓]

๘. สถานที่สอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์
(อาจ อาสภมหาเถร) บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น (รายละเอียด เช่น รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ,เลขที่นั่ง
สอบ, ห้ อ งสอบ จะแจ้ ง ให้ ท ราบในวั น ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ ติ ด ตามได้ ท างเว็ บ ไซท์ http://
http://kk.mcu.ac.th/)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.)
รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น

[๔]

กาหนดการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น
ภาคการศึกษาที่ ๒
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
วัน/เดือน/ปี
๑ ต.ค. – ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๐
๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐
๑๘ พ.ย. ๒๕๖๐

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๐
๒๐-๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐
๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐

รายการ
จาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบข้อเขียน-สัมภาษณ์
๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. สอบวัดความรู้ปรัชญา
๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น. สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. สอบสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และเปิดเรียน

ติดต่อสอบถาม
โทร. 081-7088595 (ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น-อาจารย์ประจาหลักสูตร)
โทร. 089-6180809 (ผศ.ดร.จรัส ลีกา-อาจารย์ประจาหลักสูตร)
โทร. 092-5526426 (พระมหาพิสฐิ วิสิฏฺฐปญฺโญ-เลขานุการบัณฑิตศึกษา)

