ประกาศวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทัว่ ไป เพื่อคัดเลือกเขาศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
รอบสอบคัดเลือกทัว่ ไป (ประเภทสอบคัดเลือก) ประจําปการศึกษา 2565
**************************
ดวยวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะดําเนินการเปดรับสมัคร
พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญาโท รอบสอบคัดเลือกทั่วไป ประจําปการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ระดับประกาศนียบัตร จํานวน 2 หลักสูตร คือ
ที่
1
2

หลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ
ประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา

ชื่อยอ
ป.บส.
ป.พศ.

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ป
หลักสูตร 1 ป

2. ระดับปริญญาตรี จํานวน 6 หลักสูตร คือ
ที่
1
2
3
4
5
6

หลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต
พุทธศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา
พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร
การสอนภาษาไทย
สังคมศึกษา

หมายเหตุ

หลักสูตรครู 4 ป
หลักสูตรครู 4 ป

3. ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร คือ
ที่
1

หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา

หมายเหตุ

หนา 2
4. คุณสมบัติของผูสมัคร
4.1 ระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ปบส.) หลักสูตร 1 ป
(1) เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนปริยัติธรรมที่สอบไดประโยค 1-2 ขึ้นไป และนักธรรมชั้นเอก
หรือ
(2) เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่ไดรับแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป และ
เปนผูที่สอบไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ
(3) เปนพระภิกษุผูมีประสบการณการสอนในโรงเรียนตางๆ ไมนอยกวา 2 ป และเปนผูที่สอบได
นักธรรมชั้นเอกและสําเร็จการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ
(4) เปนผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษเพื่อขอรับประกาศนียบัตรตามที่สภา
วิชาการเห็นชอบ
4.2 ระดับประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.) หลักสูตร 1 ป
(๑) เปนพระภิกษุสามเณรที่สําเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก หรือ
(๒) เปนคฤหัสถทสี่ ําเร็จการศึกษาธรรมศึกษาชั้นเอก หรือ
(3) เปนคฤหัสถที่สําเร็จการศึกษาในภาคบังคับของรัฐ
4.3 ระดับปริญญาตรี สําหรับพระภิกษุ สามเณร
(1) เปนผูสอบไดเปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป หรือ
(2) เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา หรือ
(3) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือ
(4) เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ ประกาศนียบัตร
พระพุทธศาสนา หรือประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(5) เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
หรือเทียบเทา หรือ
(6) เปนผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑที่
สภาวิชาการกําหนด
(7) เปนผูมีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา
(8) เปนผูไมเคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย
4.4 ระดับปริญญาตรี สําหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรืออยูในระหวางสําเร็จการศึกษา
(2) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่มีความประสงคเทียบโอนรายวิชา
(3) เปนผูมีรางการแข็งแรงและไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา
(4) เปนผูไมเคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย
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4.5 ระดับปริญญาโท
(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(2) ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๕๐ จาก ระบบ ๔ ระดับคะแนน ยกเวนผูมี
ประสบการณทํางานเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ปนับแตสําเร็จการศึกษาหรือเปรียญธรรม ๙
ประโยค
(3) ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
5. เอกสารประกอบการสมัครเรียน
5.1 สําหรับพระภิกษุ สามเณร
(1) วุฒิการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงวาสอบไดใน
ชั้นนั้นๆ พรอมถายสําเนา จํานวน 1 แผน
(2) ทะเบียนบาน ถายเอกสารและรับรองสําเนา จํานวน 1 แผน
(3) หนังสือสุทธิตัวจริง 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
5.2 สําหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
(1) วุฒิการการศึกษา ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรอง
ถายเอกสารและรับรองสําเนา จํานวน 1 แผน
(2) ทะเบียนบาน ถายเอกสารและรับรองสําเนา จํานวน 1 แผน
(3) บัตรประจําตัวประชาชน ถายเอกสารและรับรองสําเนา จํานวน 1 แผน
(4) รูปถายไมเกิน 6 เดือน หนาตรง ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 แผน
(5) ใบสมัครตามแบบวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่กรอกขอความเรียบรอย 1 ฉบับ ดาวนโหลดไดที่ : www.plmcu.net
6. วิธีการสมัคร
6.1 การสมัครดวยตนเองหองสํานักงานวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารหลวงพอพระพุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 217 หมู 6 ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 65000 โทร.093 136 4790 หรือ
6.2 การสมัครออนไลน ผานทาง www.plmcu.net
หมายเหตุ ผูสมัครผานออนไลน ตองตรวจสอบคุณสมบัติดวยตัวเองแลวบันทึกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง
ชัดเจน และบันทึกขอมูลผานระบบการรับสมัครเขาศึกษาตอของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช หากวิทยาลัย ตรวจสอบ
ภายหลังพบวาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที
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7. วันรับสมัครและการคัดเลือกเขาศึกษา
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สอบสัมภาษณ
ประกาศผลการสอบ
ยืนยันสิทธิ์

วันที่ 1 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
วันที่ 28 พฤษภาคม 2565
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
วันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2564

8. คาธรรมเนียมในการสมัคร
8.1 ฟรีคาใบสมัครและคาธรรมเนียมการสอบ
8.2 ระดับประกาศนียบัตร ตลอดหลักสูตร จํานวน 5,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท)
8.3 ระดับปริญญาตรี
- พระภิกษุ สามเณร ตลอดหลักสูตร จํานวน 36,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 4,500 บาท)
- บุคคลทั่วไป ตลอดหลักสูตร จํานวน 48,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท)
8.4 ระดับปริญญาโท ตลอดหลักสูตร จํานวน 82,000 บาท
9. การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน
นิสิตใหมรายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต/ชําระคาลงทะเบียนเรียน หลังจากประกาศรายชื่อผู
มีสิทธิ์เขาศึกษา 15 วันทําการ
10. การปฐมนิเทศนิสิต/เปดเรียน
10.1 ภาควันจันทร – ศุกร
ภาควันจันทร – ศุกร
10.3 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

11. สวัสดิการและระบบการดูชวยเหลือนิสิต
11.1 ถวายภัตตาหารเพล/อาหารกลางวัน
11.2 จัดรถรับ – สง ในการเดินทางมาเรียน
11.3 มีหอพักสําหรับนิสิตผูเดินทางไกลหรืออยูตางจังหวัด
11.4 มีอาจารยที่ปรึกษาดูแลตลอดระยะเวลาของการศึกษา
11.5 มีกองทุนเพื่อชวยเหลือนิสิต ระดับหลักสูตร
12. 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
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ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

(พระราชรัตนสุธี, รศ.ดร.)
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สแกนเพื่อติดตอวิทยาลัย

