ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง กาหนดการรับนิสติ ใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบสอง)
---------------------------ด้วยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุ ทธบริหารการศึก ษา ภาควิชาบริห ารการศึกษา
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ก าหนดเปิ ด รั บ สมั ค รนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาโท
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบสอง) เริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ดังนั้น หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จึงออกประกาศเรื่อง กาหนด
การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบสอง) ดังรายละเอียดต่อไป นี้

๑. จานวนที่รับสมัคร
๑.๑ ห้องพระสังฆาธิการ (พฤหัส-ศุกร์) จานวน ๓๐ รูป/คน
๑.๒ ห้องเสาร์-อาทิตย์ จานวน ๓๐ รูป/คน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
๒.๑ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก สาขา หรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น การศึ ก ษา
ที่สภามหาวิทยาลัย รับรอง
๒.๒ มีเกรดเฉลี่ ยระดับ ปริญ ญาโท ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ยกเว้น มีประสบการณ์ ทางานติดต่ อกั น
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่สาเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค
๒.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
๒.๔ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้

๓. เอกสารประกอบการสมัคร
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖

ใบสมัครตามแบบของหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๓ รูป (หน้าตรง/ไม่สวมแว่นตาดา ไม่เกิน ๖ เดือน)
สาเนาปริญญาบัตร และ Transcript ปริญญาตรี ๑ ชุด
สาเนาใบสุทธิ หรือ บัตรประชาชน ๑ ชุด
สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด

-๒-

๓.๗ กรณีเกรด ป.ตรี ต่ากว่า ๒.๕....../
๓.๗ กรณีเกรด ป.ตรี ต่ากว่า ๒.๕ ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์
๓.๘ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
๓.๙ ผลสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET, TOEFL/IELTS และอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศรับรอง

๔. กาหนดการรับสมัคร
- จาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
- รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่
- เปิดเรียน
- ปฐมนิเทศ

๑ – ๑๕ มิถุนายน
๑๖ มิถุนายน
๑๗ มิถุนายน
๑๘ มิถุนายน
๑๘-๒๑ มิถุนายน
๒๑ มิถุนายน
๙
กรกฎาคม

๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑

๕. การสอบ / สถานที่สอบ
การสอบมีทั้ งข้อเขียนและสัม ภาษณ์ ตามกาหนดวัน เวลา ในข้ อ ๔ ณ หลั กสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอบข่ายเนื้อหาและหนังสืออ่านประกอบ ที่แนะนา
๕.๑ วิชาเฉพาะสาขา (ข้อสอบอัตนัย) เป็นคาถามเกี่ยวกับการศึกษา หลักและทฤษฎีการบริหาร
การศึ ก ษา และการประยุ ก ต์ ห ลั ก ธรรมกั บ การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา หนั ง สื อ อ่ า นประกอบ เช่ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและแผนการศึ กษา หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
(ไม่จากัดผู้แต่ง) ปรัชญาการศึกษา (ไม่จากัดผู้แต่ง) และพุทธธรรม โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นต้น
๕.๒ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ (ข้ อ สอบปรนั ย และอั ต นั ย ) เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ ภาษาอั ง กฤษ
ในชีวิตประจาวัน ภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา และบทความทั่วไป หนังสือ
อ่านประกอบ เช่น หนังสือเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อปริญญาโท ทั่วไป หนังสือ What the
Buddha Taught เป็นต้น
๕.๓ วิชาความรู้ทั่วไป (ข้อสอบปรนัย) เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลั ยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาการใหม่ๆ กิจการคณะสงฆ์ เป็นต้น
หนังสืออ่านประกอบ เช่น หนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาการใหม่ๆ และกิจการ
คณะสงฆ์ (ไม่จากัดผู้แต่ง) ธรรมนูญชีวิต โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (www.mcu.ac.th)

-๓-

๖. การสมัคร / สถานที่รับสมัคร…/

๖. การสมัคร / สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร ดังนี้
๖.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น
๕ (ห้องซี ๕๑๐) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตาบลลาไทร อาเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน (เว้นวันพระและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์)
๖.๒ มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนวัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน (เว้ นวันพระและวันหยุ ด
นักขัตฤกษ์)
ติ ด ต่ อ สอบถาม โทร. ๐๘๙-๐๕๖-๑๕๘๑, ๐๘๑-๒๙๗-๒๖๑๓, ๐๘๙-๐๖๘-๔๙๓๗
อีเมล์ meda2600@gmail.com และดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.edmcu.net หรือ Facebook:
/meda2015
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานกรรมการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

-๔-

