
 
 
 

ประกาศวิทยาลยัสงฆ์มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

เร่ือง การรบัสมคัรพระภิกษุสามเณรและบุคคลทัว่ไป 
เพื่อสอบคดัเลือกเข้าศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

โดยใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาหนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

ด้วยวทิยาลยัสงฆ์มหาสารคาม มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัจะด าเนินการเปิดรบัสมคัร

คดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใช้สิทธิพิเศษรอบโควตาวิทยาลัยหนึ่งตำบลหนึ่งศาสน

ทายาท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

๑. วิทยาลยัสงฆ์มหาสารคาม เปิดรบัสมคัรระดบัปริญญาตรี ๒ สาขาวิชา 
ท่ี หลกัสูตร/สาขาวิชา จ านวนโควตา 
๑ พุทธศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพระพุทธศาสนา (ภาค

ปกต)ิ 
๑๐ 

๒ รฐัศาสตรบณัฑติ (ภาคปกต)ิ ๑๐ 
รวม ๒๐ 

 
๒. วิทยาลยัสงฆ์มหาสารคาม เปิดรบัสมคัรระดบัประกาศนียบตัร ๑ หลกัสูตร 

ท่ี หลกัสูตร/สาขาวิชา จ านวนโควตา 
๑ ประกาศนียบตัรการบรหิารกจิการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ๓๐ 

รวม ๓๐ 
 
๓. คณุสมบติัของผู้ท่ีจะสมคัร 
 ๓.๑ ส าหรบัพระภิกษุและสามเณร   
  ๑. เป็นพระภกิษุสามเณร  
  ๒. เป็นผูส้อบไดเ้ปรยีญธรรม ๕ ประโยคขึน้ไป หรอื 

๓. เป็นผูส้อบไดเ้ปรยีญธรรม ๓ ประโยค และเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาประโยคมธัยมศกึษา 
ตอนปลายหรอืไดร้บัประกาศนียบตัรอื่นทีม่หาวทิยาลยัรบัรอง หรอื  

๔. เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาประโยคมธัยมศกึษาตอนปลายของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม  



แผนกสามญัศกึษา หรอื 
  ๕. เป็นผู้ส าเรจ็การศกึษาประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืได้รบัประกาศนียบตัรการ
บรหิารกจิการคณะสงฆห์รอืประกาศนียบตัรอื่นทีม่หาวทิยาลยัรบัรอง และเมื่อไดร้บัการพจิารณา คดัเลอืก
เขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัแลว้ ต้องศกึษาวชิาภาษาบาลทีีม่หาวทิยาลยัก าหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกติ 
หรอื 
  ๖. เป็นพระสงัฆาธกิารหรอืครสูอนพระปรยิตัธิรรม ผูส้ าเรจ็การศกึษาประโยคมธัยมศกึษา    
ตอนปลาย หรอืเทยีบเท่า และสอบไดน้กัธรรมชัน้เอก และไดร้บัการแต่งตัง้มาแลว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
  ๗. เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ภาวชิาการก าหนด 
  ๘. เป็นผูม้รี่างกายแขง็แรงและไม่เป็นโรคหรอืภาวะอนัเป็นอุปสรรคในการศกึษา 

๙. เป็นผูไ้ม่เคยถูกคดัชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบนัการศึกษาใด ๆ เพราะความผดิ 
ทางความประพฤตหิรอืวนิยั 

๑๐. เป็นผูม้ผีลการเรยีนเกรดเฉลีย่สะสม ๒.๕๐ ขึน้ไป หรอืเป็นไปตามเกณฑท์ีห่ลกัสตูร
ก าหนด 
 

 ***เอกสารประกอบการรบัสมคัรส าหรบัพระภิกษุและสามเณร   
  ๑. ใบประกาศนียบตัร, ใบสุทธ ิหรอื รบ.๑ ป.พ. ทีแ่สดงว่าสอบไดใ้นชัน้นัน้ ๆ พรอ้มถ่าย
ส าเนา จ านวน ๑ แผ่น 
  ๒. ส าเนาทะเบยีนบา้น ถ่ายเอกสารและรบัรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
  ๓. หนงัสอืสุทธติวัจรงิ ถ่ายเอกสารและรบัรองส าเนาจ านวน ๑  ชุด  
  ๔. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ถา้ม)ี ถ่ายเอกสารและรบัรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
  ๕. รปูถ่ายไม่เกนิ ๖ เดอืน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 
  ๖. ใบสมัครตามแบบวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั ทีก่รอกขอ้ความเรยีบรอ้ย ๑ ฉบบั ดาวน์โหลดไดท้ี ่: https://msk-mcu.com/.msk_enrool 
  ๗. หนงัสอืรบัรองความประพฤตจิากผูบ้รหิารโรงเรยีน/พระสงัฆาธกิาร 

๘. หนงัสอืรบัรองจากฝ่ายปกครองหรอืเจา้คณะผูป้กครองระดบัต าบลขึน้ไป (ตอ้งม)ี 
๓.๒ ส าหรบันักเรียนและบุคคลทัว่ไป 

๑. เป็นนกัเรยีนหรอืบุคคลทัว่ไป 
๒. เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาปีที ่๖ หรอืเทยีบเท่า หรอือยู่ในระหว่างจบการศกึษา 
๓. เป็นผูม้รี่างกายแขง็แรงและไม่เป็นโรคหรอืภาวะอนัเป็นอุปสรรคในการศกึษา 
๔. เป็นผูไ้ม่เคยถูกคดัชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบนัการศกึษาใด ๆ เพราะความผดิทาง 

ความประพฤตหิรอืวนิยั 
๕. เป็นผูม้กีารเรยีนเกรดเฉลีย่สะสม ไม่ต ่ากว่า ๒.๕๐ ขึน้ไป หรอืเป็นไป ตามเกณฑท์ีห่ลกัสูตร

ก าหนด   
 



***เอกสารประกอบการรบัสมคัรส าหรบันักเรียนและบุคคลทัว่ไป 
๑. ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสครปิต์ แสดงผลการเรยีน ไม่ต ่ากว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป หรอื

เป็นไปตามเกณฑท์ีห่ลกัสตูรก าหนด จ านวน ๑ ฉบบั 
๒. ส าเนาทะเบยีนบา้น ถ่ายเอกสารและรบัรองส าเนา จ านวน ๑ แผ่น 
๓. ส าเนาบตัรประชาชน ถ่ายเอกสารและรบัรองส าเนา จ านวน ๑ แผ่น 
๔. รปูถ่ายไม่เกนิ ๖ เดอืน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 
๕. ใบสมัครตามแบบวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิท ย าลัย  ที่ ก รอ ก ข้ อ ค วาม เรียบ ร้อ ย  จ าน วน  ๑  ฉ บับ  โดยด าว โห ลด ได้ ที่  : https://msk-
mcu.com/.msk_enrool 

๖. หนงัสอืรบัรองจากผูบ้รหิารโรงเรยีน 
 
 

๔. วิธีการสมคัร 
 ๔.๑ การสมคัรดว้ยตนเอง 
 สมคัรได้ที่ส านักงานวิชาการ กลุ่มงานทะเบียนและวดัผล ชัน้ ๒ ห้อง ๒๐๔ อาคารศูนย์การ
เรยีนรูศ้ลิปะวฒันธรรมนครจ าปาศรสีมยัทวารวด ีวทิยาลยัสงฆม์หาสารคาม มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั เลขที ่๑๓๑ หมู่ที ่๓ ต าบลคนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ 
 ตดิต่อ : ส านกังานวชิาการ   : ๐๔๓-๗๕๐๒๑๗ 
  พระครปูลดั ณฐภณ จตฺิตทฺนโต : ๐๘๐-๐๖๑-๒๔๕๒ 
  นางสาวปรญิญ์รดา อุทยัสา  : ๐๙๘-๑๖๑-๕๘๘๐ 
  นางสาวนภลกัษณ์ แซ่เตยีว  : ๐๙๑-๔๒๕-๔๑๔๘ 
 ๔.๒ การสมคัรออนไลน์ ผ่านทาง : https://msk-mcu.com/.msk_enrool 
 

 
 

หมายเหตุ ผูส้มคัรทีผ่่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบตัดิว้ยตนเองแลว้บนัทกึขอ้มูลให้
ครบถ้วนถูกต้อง ชดัเจน และบนัทกึขอ้มูลผ่านระบบการสมคัรเขา้ศกึษาต่อของวทิยาลยัสงฆม์หาสารคาม 



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หากทางมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาด
คุณสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลกัฐานประกอบการรบัสมคัรเป็นเทจ็จะถูกตดัสทิธิก์ารสมคัรทนัที 

 
 

๕. วนัรบัสมคัรและการคดัเลือกเข้าศึกษา 
 - รอบที ่๑ สมคัร วนัที ่๔ มกราคม– ๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิส์อบ วนัที ่๔ 
มนีาคม ๒๕๖๕ สอบสมัภาษณ์ วนัจนัทรท์ี ่๗ มนีาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
 - รอบที่ ๒ สมคัร วนัที่ ๑ มนีาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิส์อบ วนัที่ ๔ 
เมษายน ๒๕๖๕ สอบสมัภาษณ์ วนัพฤหสับดทีี ่๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
 - รอบที่ ๓ สมคัร วนัที่ ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิส์อบ วนัที่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ สอบสมัภาษณ์ วนัพฤหสับดทีี ่๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
 

 หมายเหต ุการสอบสมัภาษณ์ 
๑. พจิารณาจากคะแนนสะสมเฉลีย่ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายไม่ต ่ากว่า ๒.๕๐ 
๒. พจิารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรอืประกาศเกียรติคุณการกระท าความด ี      

มคีุณธรรม จรยิธรรม จรยิธรรม และอุทศิตนเพือ่ช่วยเหลอืสว่นรวม 
๓. พจิารณาจากหนงัสอืรบัรองจากผูบ้รหิารโรงเรยีน/พระสงัฆาธกิาร (ถา้ม)ี 
๔. พจิารณาจากบุคลกิภาพ ปฏภิาณไหวพรบิในการตอบค าถาม และความพยายามใฝ่เรยีนรู ้  

 

๖. ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 
 ๖.๑ ค่าใบสมคัรและระเบยีบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท (ฟร)ี 
 ๖.๒ ค่าธรรมเนียมการสมคัร ๑๕๐ บาท 
 

๗. การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 
 นิสติใหม่รายงานตวัและมอบตวัขึน้ทะเบยีนเป็นนิสติ/ช าระค่าลงทะเบยีน หลงัจากประกาศรายชื่อ
ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา ๓ วนัท าการ 
 

๘. การปฐมนิเทศนิสิต/เปิดเรียน  
๘.๑ ภาคปกต ิปฐมนิเทศ วนัที ่๖-๗ มถิุนายน ๒๕๖๕ 
๘.๒ ภาคสมทบ/ภาคบณัฑติ ปฐมนิเทศ วนัที ่๖-๗ มถิุนายน ๒๕๖๕ 
๘.๓ ภาคปกต ิเปิดเรยีน ในวนัที ่๘ มถิุนายน ๒๕๖๕ 
๘.๔ ภาคสมทบ/ภาคบณัฑติ เปิดเรยีน ในวนัที ่๑๒ มถิุนายน ๒๕๖๕ 

 

๙. สิทธิพิเศษส าหรบัรอบโควตาตำบลหนึ่งศาสนทายาท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ๙.๑ ผูส้มคัรจะไดร้บัการพจิารณาเป็นกรณีพเิศษ มสีทิธิไ์ดเ้ขา้ศกึษาต่อประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๕ 

๙.๒ ผูส้มคัรจะไดร้บัการยกเวน้ค่าใบสมคัร ช าระค่าธรรมเนียมการสมคัร ๑๕๐ บาท 
 ๙.๓ เรยีนฟรโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายเป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา โดยจะได้รบัสทิธิใ์นปีการศึกษา ๑/
๒๕๖๕ 



 

๑๐. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
 หากต้องการสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ตดิต่อสอบถามได้ที่ ส านักงานวชิาการ กลุ่มงานทะเบียน
และวดัผล ชัน้ ๒ ห้อง ๒๐๔ อาคารศูนย์การเรยีนรู้ศลิปะวฒันธรรมนครจ าปาศรสีมยัทวารวดี วทิยาลยั
สงฆ์มหาสารคาม มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๓ ต าบลคนัธารราษฎร ์
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ 
 ตดิต่อ : ส านกังานวชิาการ   : ๐๔๓-๗๕๐๒๑๗ 
  พระครปูลดั ณฐภณ จตฺิตทฺนโต : ๐๘๐-๐๖๑-๒๔๕๒ 
  นางสาวปรญิญ์รดา อุทยัสา  : ๐๙๘-๑๖๑-๕๘๘๐ 
  นางสาวนภลกัษณ์ แซ่เตยีว  : ๐๙๑-๔๒๕-๔๑๔๘ 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๕ เดอืน ธนัวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๔ 
 

 

(พระโสภณพฒันบณัฑติ, รศ.ดร.) 

  รกัษาการผูอ้ านวยการวทิยาลยัสงฆม์หาสารคาม ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน  

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

 
 
 
 
 


