๑

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
โดยใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์ ตักสิลานคร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ด้วยวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะดาเนินการเปิดรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์
ตั ก สิ ล านคร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ๒ สาขาวิชา คือ
ที่
หลักสูตร/สาขาวิชา
จานวนที่รับ
๑. พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ)
๒๕
๒. รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
๑๕
รวม
๔๐
๒. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ที่
หลักสูตร/สาขาวิชา
จานวนที่รับ
๑. ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
๓๐
รวม
๓๐
๓. คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร
๓.๑ สาหรับพระภิกษุและสามเณร
(๑) เป็นพระภิกษุสามเณร
(๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค ขึ้นไป หรือ
(๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และเป็นผู้สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๔) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา หรือ

๒
(๕) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับประกาศนียบัตรการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์หรือประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือก
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกาหนดไม่น้อย กว่า ๒๔ หน่วยกิต หรือ
(๖) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับการแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(๗) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามหลักเกณฑ์
ที่สภาวิชาการกาหนด
(๘) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
(๙) เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย
(๑๐) เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
กาหนด
***เอกสารประกอบการรับสมัครสาหรับพระภิกษุและสามเณร
๑. ใบประกาศนียบัตร, หนังสือสุทธิ หรือ รบ.๑ ป.พ. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่าย
สาเนา ๑ แผ่น
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนา จานวน ๑ แผ่น
๓. สาเนาหนังสือสุทธิ ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนา จานวน ๑ ชุด
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนา จานวน ๑ แผ่น
๕. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ แผ่น
๖. ใบสมัครตามแบบวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่กรอกข้อความ เรียบร้อย จานวน ๑ ฉบับ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : http://msk.mcu.ac.th
๗. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน/พระสังฆาธิการ
๘. หนังสือรับรองจากฝ่ายปกครองหรือเจ้าคณะผู้ปกครองระดับตาบลขึ้นไป (ต้องมี)
๓.๒ สาหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
(๑) เป็นนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป
(๒) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ อยู่ ใ นระหว่ า งจบ
การศึกษา
(๓) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
(๔) เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย
(๕) เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป

๓
หรือเป็นไป ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
***เอกสารประกอบการรับสมัครสาหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
๑. สาเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓
ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนา จานวน ๑ แผ่น
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนา จานวน ๑ แผ่น
๔. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ แผ่น
๕. ใบสมัครตามแบบวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย
ที่กรอกข้อความ เรียบร้อย จานวน ๑ ฉบับ โดยดาวน์โหลดได้ที่ : http://msk.mcu.ac.th
๖. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน
๔. วิธีการสมัคร
๔.๑ การสมัครด้วยตนเอง สมัครได้ทกี่ ลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สานักงานวิชาการ ห้อง ๒๐๔ ชั้น ๒
อาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมจาปาศรี สมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๓ ตาบลคันธารราษฎร์ อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๕๐๒๑๗, นางสาวปริญญ์รดา อุทัยสา โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๖๑๒๘๑๒ หรือ นางสาวนภลักษณ์
แซ่เตียว โทรศัพท์ ๐๙๑-๔๒๕๔๑๔๘
๔.๒ การสมัครออนไลน์ ผ่านทาง : http://msk.mcu.ac.th

หมายเหตุ ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองแล้วบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้ อใดข้อหนึ่งหรือ
หลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที

๔
๕. วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา
-รอบที่ ๑ สมัคร ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ วันที่ ๔ มีนาคม
๒๕๖๔ สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
-รอบที่ ๒ สมัคร ๑ มีน าคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สิ ทธ์สอบ วันที่ ๒ เมษายน
๒๕๖๔ สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
-รอบที่ ๓ สมัคร ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ วันที่ ๓ พฤษภาคม
๒๕๖๔ สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์
๑. พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๒. พิจ ารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือประกาศเกียรติคุ ณการกระท าความดี
มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนร่วม
๓. พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน/พระสังฆาธิการ (ถ้ามี)
๔. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคาถาม และความพยายามใฝ่เรียนรู้
๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๖.๑ ค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท
๖.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
๑๕๐ บาท
๗. การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน
นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ชาระค่าลงทะเบียน หลังจากประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ๓ วันทาการ
๘. การปฐมนิเทศนิสิต/เปิดเรียน ภาคปกติ เปิดเรียน ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
๙. สิทธิพิเศษสาหรับรอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์ ตักสิลานคร
๙.๑ ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีสิทธิได้เข้าศึกษาต่อประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๙.๒ ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นค่าใบสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร
๙.๓ ผู้ ส มัครหลั งจากเข้าศึกษาแล้ ว จะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาตลอดหลั กสู ตรการศึกษา
ซึง่ เงือ่ นไขในการพิจารณาและให้ทุนการศึกษาเป็นไปตามที่วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามกาหนด
๑๐. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หากต้ อ งการสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ติ ด ต่ อ สอบถามได้ ที่ ห้ อ ง ๒๐๔ กลุ่ ม ทะเบี ย นและวั ด ผล
ส านั ก งานวิ ช าการ ชั้ น ๒ อาคารศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมจ าปาศรี ส มั ย ทวารวดี วิ ท ยาลั ย สงฆ์
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๑๓๑ หมู่ ๓ ตาบลคันธารราษฎร์ อาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๕๐๒๑๗

๕
ติดต่อประสานงานที่ นางสาวปริ ญญ์รดา อุทัยสา โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๖๑๒๘๑๒ หรือ นางสาว
นภลักษณ์ แซ่เตียว โทรศัพท์ ๐๙๑-๔๒๕๔๑๔๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.)
รักษาการผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

