ประกาศวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทัว่ ไป เพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
โครงการเด็กดีมที ี่เรียน (ประเภทโควตา) ประจําปการศึกษา 2565
****************************
ดวยวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะดําเนินการรับสมัครพระภิกษุ
สามเณร และบุ คคลทั่ ว ไป เพื่ อคั ดเลื อกเข า ศึกษาตอในหลักสูตรระดับ ปริญ ญาตรี โดยใชสิทธิพิเศษ (โควตา)
โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจําปการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. เปดรับสมัครระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา คือ
ที่
1
2
3
4
5
6

หลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต
พุทธศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา
พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร
การสอนภาษาไทย
สังคมศึกษา

จํานวนที่รับ
5 รูป/คน
5 รูป/คน
5 รูป/คน
5 รูป/คน
5 รูป/คน
5 รูป/คน

2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 สําหรับพระภิกษุและสามเณร
(1) เปนผูกําลังการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา
(2) เปนผูกําลังการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา หรือ
(3) เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ ประกาศนียบัตร
พระพุทธศาสนา หรือประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(4) เปนผูมีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา
(5) เปนผูไมเคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย

หนา 2
เอกสารประกอบการรับสมัครสําหรับพระภิกษุ สามเณร
(1) วุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงวาสอบไดใน
ชั้นนั้นๆ พรอมถายสําเนา จํานวน 1 แผน
(2) ทะเบียนบาน ถายเอกสารและรับรองสําเนา จํานวน 1 แผน
(3) หนังสือสุทธิ ถายเอกสารและรับรองสําเนา จํานวน 1 แผน
(4) บัตรประจําตัวประชาชน (ถามี) ถายเอกสารและรับรองสําเนา จํานวน 1 แผน
(5) รูปถายไมเกิน 6 เดือน หนาตรง ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผน
(6) ใบสมัครตามแบบวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่กรอกขอความเรียบรอย 1 ฉบับ ดาวนโหลดไดที่ : www.plmcu.net
2.2 สําหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรืออยูในระหวางการเรียนภาค
เรียนสุดทายของหลักสูตร (2/2564)
(2) เปนผูมีรางการแข็งแรงและไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา
(3) เปนผูไมเคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย
(4) เปนผูมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาค 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไปหรือเปนไปตามเกณฑที่
หลักสูตรกําหนด
เอกสารประกอบการรับสมัครสําหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
(1) วุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ที่มีผลการเรียน
2.50 ขึ้นไป หรือเปนไปตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนด จํานวน 1 ฉบับ
(2) ทะเบียนบาน ถายเอกสารและรับรองสําเนา จํานวน 1 แผน
(3) บัตรประจําตัวประชาชน ถายเอกสารและรับรองสําเนา จํานวน 1 แผน
(4) รูปถายไมเกิน 6 เดือน หนาตรง ไมสวมแวนตา ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผน
(5) ใบสมัครตามแบบ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่กรอกขอความเรียบรอย 1 ฉบับ ดาวนโหลดไดที่ : www.plmcu.net
(6) หนังสือรับรองความประพฤติจากผูบริหารโรงเรียน
3. วิธีการสมัคร
3.1 สมัครดวยตนเองที่หองสํานักงานวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารหลวงพอพระพุทธชินราช วิทยาลัยสงฆพุทธ
ชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 217 หมู 6 ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000 โทร.093 136 4790 หรือ
3.2 การสมัครออนไลน ผานทาง www.plmcu.net
หมายเหตุ ผูสมัครผานออนไลน ตองตรวจสอบคุณสมบัติดวยตัวเองแลวบันทึกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง
ชั ด เจน และบั น ทึ ก ข อ มู ล ผ า นระบบการรั บ สมั ค รเข าศึ ก ษาต อ ของวิท ยาลั ย สงฆพุ ท ธชิน ราช หากวิ ท ยาลั ย ฯ
ตรวจสอบภายหลังพบวาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ การ
สมัครทันที

หนา 3
4. วันรับสมัครและการคัดเลือกเขาศึกษา
สมัคร
วันที่ 4 – 28 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
วันที่ 28 มกราคม 2565
สอบสัมภาษณ
วันที่ 31 มกราคม 2565
เวลา 09.00 น. เปนตนไป
ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2565
ยืนยันสิทธิ์
วันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ 2565
หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ
1. พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 5 ภาคเรียน ระดับ 2.50 ขึ้นไป
2. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) และหรือประกาศเกียรติคุณการกระทําความดี มีคุณธรรม
จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อชวยเหลือสวนรวม มีความตั้งใจเรียน
3. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิญาณไหวพริบในการตอบคําถาม และความพยายามใฝเรียนรู
4. เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ตองสอบวัดแววความเปนครู
5. คาธรรมเนียมในการสมัครและคาใชจายในการเรียน
5.1 ฟรีคาใบสมัครและคาธรรมเนียมการสอบ
5.2 ระดับปริญญาตรี
- พระภิกษุ สามเณร ตลอดหลักสูตร จํานวน 36,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 4,500 บาท)
- บุคคลทั่วไป ตลอดหลักสูตร จํานวน 48,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท)
6. การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน
นิสิตใหมรายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต/ชําระคาลงทะเบียนเรียน หลังจากประกาศรายชื่อผู
มีสิทธิ์เขาศึกษา 15 วันทําการ
7.การปฐมนิเทศนิสิต/เปดเรียน
7.1 ภาควันจันทร – ศุกร
ภาควันจันทร – ศุกร
7.3 ภาควันเสาร – อาทิตย
ภาควันเสาร – อาทิตย

ปฐมนิเทศ
เปดเรียน
ปฐมนิเทศ
เปดเรียน

วันที่ 6 มิถุนายน 2565
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เปนตนไป
วันที่ 11 มิถุนายน 2565
วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เปนตนไป

8. สิทธิพิเศษสําหรับโครงการเด็กดีมีที่เรียน (โควตา)
8.1 ผูที่เขารวมโครงการนี้ ไดรับการจัดสรรใหเขาอยูหอพักฟรี (หอพักภายในวิทยาลัย)
8.2 ผูที่เขารวมโครงการนี้ จะไดรับทุนการศึกษา จํานวน 2,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1
9. สวัสดิการและระบบการดูชวยเหลือนิสิต
9.1 ถวายภัตตาหารเพล/อาหารกลางวัน
9.2 จัดรถรับ – สง ในการเดินทางมาเรียน
9.3 มีหอพักสําหรับนิสิตผูเดินทางไกลหรืออยูตางจังหวัด
9.4 มีอาจารยที่ปรึกษาดูแลตลอดระยะเวลาของการศึกษา
9.5 มีกองทุนเพื่อชวยเหลือนิสิต ระดับหลักสูตร

หนา 4
10.สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
1.สํานักงานวิทยาลัย ชั้น 1 โทร.092 619 1797
2.สํานักงานวิชาการ
ชั้น 3 โทร.093 136 4790
3.งานทะเบียนและวัดผล ชั้น 3 โทร.082 225 5488
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 217 หมู 6 ตําบลบึงพระ
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

(พระราชรัตนสุธี, รศ.ดร.)
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สแกนเพื่อติดตอวิทยาลัย

