
ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบคุคลทั่วไป
เพ่ือสอบคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี

 

ดวยวิทยาลัยสงฆมหาสารคาม 
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
จึงประกาศรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาใน
การศึกษา ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ๑. วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม เปดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร คือ
 ๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบตัรการบริหารกิจการคณะสงฆ
  - บรรพชิต  
 

 ๒. วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม เปดรับสมัครระดับปริญญาตรี 
๒.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑติ

๒.๑.๑ สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 
          (พระภิกษุสามเณรและบคุคลท่ัวไป
๒.๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

๒.๒.๑ สาขาวชิารฐัศา
          (พระภิกษุสามเณรและบคุคลท่ัวไป
 

 ๓. คุณสมบัติของผูที่จะสมัคร 
 ๓.๑ สําหรับพระภิกษุและสามเณร  
  ๓.๑.๑ เปนพระภิกษุสามเณร 
  ๓.๑.๒ เปนผูสอบไดเปรียญธรรม 

๓.๑.๓ เปนผูสอบไดเปรียญธรรม 
ตอนปลายหรือไดรับประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

๓.๑.๔ เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา หรือ 
  ๓.๑.๕ เปนผูสําเร็จก
บริหารกิจการคณะสงฆหรือประกาศนี
ศึกษาในมหาวิทยาลัยแลว ตองศึกษาวชิาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกําหนดไมนอยกวา 

๓.๑.๖ เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ผู
ตอนปลายหรอืเทียบเทา และสอบไดนักธรรมชั้นเอก และไดรับการแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 

 
 
 

ประกาศวิทยาลัยสงฆมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
การรบัสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป 

เพ่ือสอบคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตร ี
ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๕ 

วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะดําเนินการเปดรับสมัคร
ตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕  

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
จึงประกาศรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลท่ัวไปเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม เปดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร คือ 
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) 

       

เปดรับสมัครระดับปริญญาตรี ๒ สาขาวิชา คือ 
ตรบัณฑิต (พธ.บ.) 

สาขาวชิาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ) 
พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป)     

รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) 
สาขาวชิารัฐศาสตร 
พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป)     

สําหรบัพระภิกษุและสามเณร   
เปนพระภิกษุสามเณร  
เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๕ ประโยคข้ึนไป หรือ 
เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และเปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลยัรับรอง หรือ  
เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไดรับประกาศนียบัตรการ
บริหารกิจการคณะสงฆหรือประกาศนียบัตรอื่นท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อไดรับการพิจารณา คัดเลือกเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยแลว ตองศึกษาวิชาภาษาบาลีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต หรือ

เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษา
หรอืเทยีบเทา และสอบไดนกัธรรมช้ันเอก และไดรบัการแตงต้ังมาแลวไมนอยกวา ๓ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะดําเนินการเปดรับสมัคร

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ระดับปริญญาตรี ประจําป

 ๑๐๐ รูป 

 ๕๐ รูป/คน 

 ๕๐ รูป/คน 

และเปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษา

เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

บประกาศนียบัตรการ
และเมื่อไดรับการพิจารณา คัดเลือกเขา

หนวยกิต หรือ 
สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษา    

๓ ป 



  ๓.๑.๗ เปนผูท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณพีิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามหลักเกณฑ
ที่สภาวิชาการกําหนด 
  ๓.๑.๘ เปนผูมีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา 

๓.๑.๙ เปนผูไมเคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย 

๓.๑.๑๐ เปนผูมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป หรือเปนไปตามเกณฑที่หลักสูตร
กําหนด 

 

 ***เอกสารประกอบการรับสมัครสําหรับพระภิกษุและสามเณร   
  ๑. ใบประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงวาสอบไดในชั้นนั้น ๆ พรอมถายสําเนา 
จํานวน ๑ แผน 
  ๒. สําเนาทะเบียนบาน ถายเอกสารและรับรองสําเนาจํานวน ๑ แผน 
  ๓. หนังสือสุทธิตัวจริง ถายเอกสารและรับรองสําเนาจาํนวน ๑  ชุด  
  ๔. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน (ถามี) ถายเอกสารและรบัรองสําเนาจํานวน ๑ แผน 
  ๕. รูปถายไมเกิน ๖ เดือน หนาตรง ไมสวมแวนตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ แผน 
  ๖. ใบสมัครตามแบบวิทยาลัยสงฆมหาสารคาม มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ที่
กรอกขอความเรียบรอย ๑ ฉบับ ดาวนโหลดไดที่ : https://msk-mcu.com/.msk_enrool 
  ๗. หนังสือรับรองความประพฤติจากผูบริหารโรงเรียน/พระสังฆาธิการ 

๘. หนังสือรับรองจากฝายปกครองหรือเจาคณะผูปกครองระดับตําบลขึ้นไป (ตองมี) 
 

๓.๒ สําหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป 
๓.๒.๑. เปนนักเรียนหรือบุคคลท่ัวไป 
๓.๒.๒. เปนผูสําเรจ็การศึกษามัธยมศกึษาปที่ ๖ หรือเทียบเทา หรืออยูในระหวางจบการศึกษา 
๓.๒.๓. เปนผูมีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา 
๓.๒.๔. เปนผูไมเคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติหรือวินัย 
๓.๒.๕. เปนผูมีการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ ไมต่ํากวา ๒.๐๐ ข้ึนไป 

หรือเปนไป ตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนด   
 

***เอกสารประกอบการรับสมัครสําหรับนกัเรียนและบุคคลทั่วไป 
๑. สําเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสครปิต แสดงผลการเรียน ไมต่าํกวา ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเปนไปตาม

เกณฑที่หลักสูตรกําหนด จํานวน ๑ ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบาน ถายเอกสารและรับรองสาํเนา จํานวน ๑ แผน 
๓. สําเนาบัตรประชาชน ถายเอกสารและรับรองสําเนา จํานวน ๑ แผน 
๔. รูปถายไมเกิน ๖ เดือน หนาตรง ไมสวมแวนตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ แผน 
๕. ใบสมัครตามแบบวิทยาลัยสงฆมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่

กรอกขอความเรียบรอย จํานวน ๑ ฉบับ โดยดาวโหลดไดที่ : https://msk-mcu.com/.msk_enrool 
๖. หนังสือรับรองจากผูบริหารโรงเรียน 
 
 

 



๔. วิธีการสมัคร 
 ๔.๑ การสมัครดวยตนเอง 
 สมัครไดที่สํานักงานวิชาการ กลุมงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 
ศิลปะวัฒนธรรมนครจําปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เลขท่ี ๑๓๑ หมูที่ ๓ ตําบลคันธารราษฎร อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 ติดตอ : สํานกังานวิชาการ 
  พระครูปลัด ณฐภณ จิตฺตทฺนโต
  นางสาวปริญญรดา อุทัยสา
  นางสาวนภลักษณ แซเตียว
 ๔.๒ การสมัครออนไลน ผานทาง 
 

 
หมายเหตุ ผูสมัครที่ผานระบบออนไลน ตองตรวจสอบคุณสมบัติดวยตนเองแลวบันทึกขอมูลให

ครบถวนถูกตอง ชัดเจน และบันทึกขอมูลผานระบบการสมัครเขาศึกษาตอของวิทยาลัยสงฆมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย หากทางมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบวาขาดคุณสมบัติขอใด
ขอหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการรับสมัครเปนเทจ็จะถูกตัดสิทธ์ิการสมัครทันที
 

๕. วันรับสมัครและการคัดเลือกเขาศึกษา
 ๕.๑ เปดรับสมคัร ต้ังแตวันที่ ๔ 
เวนวันหยุดราชการ 
 ๕.๒ สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 
 หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ

๑. พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน 

คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อชวยเหลือสวนรวม
๓. พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผูบริหารโรงเรียน
๔. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคําถาม และความ

 

๖. คาธรรมเนียมในการสมัคร 
 ๖.๑ คาใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ 
 ๖.๒ คาธรรมเนียมการสมัคร ๑๕๐ 

สมัครไดที่สํานักงานวิชาการ กลุมงานทะเบียนและวัดผล ชั้น ๒ หอง ๒๐๔ อาคารศูนยการเรียนรู
ศิลปะวัฒนธรรมนครจําปาศรีสมยัทวารวดี วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตําบลคันธารราษฎร อําเภอกันทรวิชัย จังหวดัมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ 
   : ๐๔๓-๗๕๐๒๑๗ 

พระครูปลัด ณฐภณ จติฺตทนฺโต  : ๐๘๐-๐๖๑-๒๔๕๒ 
นางสาวปริญญรดา อุทัยสา  : ๐๙๘-๑๖๑-๕๘๘๐ 
นางสาวนภลักษณ แซเตียว  : ๐๙๑-๔๒๕-๔๑๔๘ 

การสมัครออนไลน ผานทาง : https://msk-mcu.com/.msk_enrool 

 

ผูสมัครท่ีผานระบบออนไลน ตองตรวจสอบคุณสมบัติดวยตนเองแลวบันทึกขอมูลให
ครบถวนถูกตอง ชัดเจน และบันทึกขอมูลผานระบบการสมัครเขาศึกษาตอของวิทยาลัยสงฆมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หากทางมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบวาขาดคุณสมบัติขอใด
ขอหน่ึงหรือหลักฐานประกอบการรับสมัครเปนเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทนัท ี

วันรับสมคัรและการคัดเลือกเขาศึกษา 
๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ วันจันทรที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ 
การสอบสัมภาษณ 

พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉล่ียชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่สาขาวิชากําหนด
พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือประกาศเกียรติคุณการกระทําความดี

จริยธรรม จริยธรรม และอุทศิตนเพื่อชวยเหลอืสวนรวม 
พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผูบริหารโรงเรียน 
พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคําถาม และความพยายามใฝเรียนรู

คาใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท  
๑๕๐ บาท 

อาคารศูนยการเรียนรู
ศิลปะวัฒนธรรมนครจําปาศรสีมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผูสมัครที่ผานระบบออนไลน ตองตรวจสอบคุณสมบัติดวยตนเองแลวบันทึกขอมูลให
ครบถวนถูกตอง ชัดเจน และบันทึกขอมูลผานระบบการสมัครเขาศึกษาตอของวิทยาลัยสงฆมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หากทางมหาวทิยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบวาขาดคุณสมบัติขอใด

๐๙.๐๐ –  ๑๖.๓๐ น. 

๐๐ น. เปนตนไป 

ตามที่สาขาวิชากําหนด 
กระทําความดี 

พยายามใฝเรียนรู   



๗. การข้ึนทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 
 นิสิตใหมรายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต/ชําระคาลงทะเบียน (พบอาจารยที่ปรึกษา)เวลา 
๑๓.๐๐ น. เปนตนไป ***หลังจากที่สอบสัมภาษณเสร็จแลว*** (นิสิตใหมสามารถติดตามประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขาศกึษาตอที่ msk.mcu.ac.th)  

 

๘. การปฐมนเิทศนิสิต/เปดเรียน  
 ๘.๑ ภาคปกติ ปฐมนิเทศ วันท่ี ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 ๘.๒ ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต ปฐมนเิทศ วันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 ๘.๓ ภาคปกติ เปดเรยีน ในวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 ๘.๔ ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต เปดเรียน ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  

๙. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
 หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ติดตอสอบถามไดท่ี สํานักงานวิชาการ กลุมงานทะเบียนและ
วัดผล ชั้น ๒ หอง ๒๐๔ อาคารศูนยการเรียนรูศิลปะวัฒนธรรมนครจําปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๑๓๑ หมูที่ ๓ ตําบลคันธารราษฎร อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ 
 ติดตอ : สํานักงานวิชาการ   : ๐๔๓-๗๕๐๒๑๗ 
  พระครูปลัด ณฐภณ จิตฺตทฺนโต  : ๐๘๐-๐๖๑-๒๔๕๒ 
  นางสาวปริญญรดา อุทัยสา  : ๐๙๘-๑๖๑-๕๘๘๐ 
  นางสาวนภลักษณ แซเตียว  : ๐๙๑-๔๒๕-๔๑๔๘ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 

 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 

  รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆมหาสารคาม ปฏิบัติหนาท่ีแทน  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 


