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ภาควิชาพระพุทธศานา คณะพุทธศาสตร ์
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 ชื่อหลักสูตร และปริญญา 
     หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา 
   Doctor of Philosophy in Tipitaka Studies  

 คุณสมบัติผู้สมัคร 
 จบ ป.โท ทุกสาขา  เกรด ๓.๕๐ ขึน้ไป 
     หรือ มีประสบการณ์ท างาน ๓ ปี 
 

 ระยะเวลาการศึกษา 
     ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไมเ่กิน ๕ ปีการศึกษา 
 

 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 บรรพชิต/คฤหัสถ์  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 หลักฐานการสมัคร ป.เอก 
๑. ใบสมัครตามแบบหลักสตูร พร้อมค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท 
๒. ส าเนาปริญญาบัตร และ Transcript ป.ตรี ๑ ชุด 
๓. ส าเนาปริญญาบัตร และ Transcript ป.โท ๑ ชุด (ถ้าเกรดต่ า

กว่า ๓.๕ ให้มีหนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน) 
๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด 
๕. ส าเนาใบสุทธิ หรือบัตรประชาชน ๑ ชุด 
๖. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๓ รูป ไมส่วมแว่นด า ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
๗. หนังสือรับรองคณุสมบัติของผู้สมคัร ๓ ฉบับ 
๘. หลักฐานการเปลีย่นช่ือ – สกุล (ถ้ามี) 
๙. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ี มจร.รับรอง ๑ ชุด 

  ป.เอก สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา 

๑๐. โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ (ตามแบบของหลักสูตร)  ๖ ชุด 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ 
๑. หมวดวิชาบังคับ นับหน่วยกติ   -    ๖ 
   - ไม่นับหน่วยกิต   ๑๘ ๑๘ 
๒. หมวดวิชาเอก    ๖    ๖ 
๓. หมวดวิชาเลือก    -    ๖ 
๔. ดุษฎีนิพนธ์  ๕๔  ๓๖ 
       รวม  ๕๔  ๕๔ 

  ป.โท สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา 

 ชื่อหลักสูตรและปริญญา 
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     M aster of Arts  Program  in  Tipitaka Studies  

 คุณสมบัติผู้สมัคร 
     - จบ ป.ตรี ทุกสาขา เกรด ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์ ๒ ปี 
     หรือ  จบ ป.ธ.๙  หรือ บาลีศกึษา ๙ 
 

 ระยะเวลาการศึกษา 
      ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
 

 ประมาณค่าใช้จ่าย 
      บรรพชิต / คฤหัสถ์  ๗๘,๐๐๐ บาท 

 โครงสร้างหลักสูตร 
 
       หมวดวิชา แผน ก ๒ 
 ๑. หมวดวิชาบังคับ นับหน่วยกติ    ๙ 
     - ไม่นับหน่วยกิต   (๑๕)  
 ๒. หมวดวิชาเอก   ๑๒  
 ๓. หมวดวิชาเลือก    ๖  
 ๔. วิทยานิพนธ ์   ๑๒ 
     รวม   ๓๙ 

 หลักฐานการสมัคร ป.โท 
๑. ใบสมัครตามแบบหลักสูตร ๑ ชุด และค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท 
๒. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไมเ่กนิ ๖ เดือน)  ๓ ใบ   
๓. ส าเนาปรญิญาบตัร และทรานสคริป ป.ตรี  ๑ ชุด 
๔. ส าเนาหนังสือสุทธิ หรือบัตรประชาชน  ๑ ชุด 
๕. ส าเนาทะเบียนบา้น  ๑ ชุด 
๖. ถ้าเกรดต่ ากว่า ๒.๕ มหีนังสือรบัรองประสบการณ์ ๑ ชุด 


