
 

ประกาศวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  
โครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน 

เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีทีเ่รียน)  
ผานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษากําแพงเพชร  

เพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  
(แบบไมมีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียนและแฟมสะสมผลงาน) 

รอบที่ 2 ประจําปการศึกษา 2566 
 

**************************** 
 

ดวยวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะดําเนินการรับสมัครนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน เขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ผานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากําแพงเพชร เพ่ือคัดเลือก
เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี (แบบไมมีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียนและแฟมสะสมผลงาน) รอบท่ี 2 
ประจําปการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

1. เปดรับสมัครระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา คือ 
 

ท่ี หลักสูตร สาขาวิชา การจัดการศึกษา จํานวนรับ (คน) 
1 พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนาและปรัชญา ภาควันจันทร – ศุกร 15 
2 พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ภาควันจันทร – ศุกร 15 
3 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย ภาควันจันทร – ศุกร 15 
4 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ภาควันจันทร – ศุกร 15 

5 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 
ภาควันจันทร – ศุกร 15 
ภาควันเสาร – อาทิตย 15 

6 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร 
ภาควันจันทร – ศุกร 15 
ภาควันเสาร – อาทิตย 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. คุณสมบัติของผูสมัคร        
 2.1 สําหรับนักเรียน 
  (1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2565 
  (2) เปนผูมีรางการแข็งแรงและไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา 
  (3) เปนนักเรียนของโรงเรียนท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากําแพงเพชร 
  (4) มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของทุกรายวิชา ไมต่ํากวา 2.00 
 เอกสารประกอบการรับสมัครสําหรับนักเรียน 
  (1) หนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงวากําลังศึกษาในชั้นนั้นๆ พรอมถาย 
                 สําเนา จํานวน 1 แผน 
  (2) ทะเบียนบาน ถายเอกสารและรับรองสําเนา จํานวน 1 แผน 
  (3) บัตรประจําตัวประชาชน ถายเอกสารและรับรองสําเนา จํานวน 1 แผน 
  (4) รูปถายไมเกิน 6 เดือน หนาตรง ไมสวมแวนตา ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 แผน 
  (5) ใบสมัครตามแบบ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
       ท่ีกรอกขอความเรียบรอย 1 ฉบับ  
  (6) แฟมสะสมผลงานดานคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากําแพงเพชรกําหนด 
  (7) ใหสิทธิกับคณะกรรมการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากําแพงเพชร ในการ
คัดเลือกนักเรียนใหเปนไปตามประกาศและถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

3. วิธีการสมัคร 
 3.1 นักเรียนจัดสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการพิจารณา ท่ีอาจารยแนะแนวหรือฝายท่ีเก่ียวของ
ของสถานศึกษาท่ีนักเรียนสังกัดอยู ระหวางวันท่ี 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2566 
 3.2 อาจารยแนะแนวหรือฝายท่ีเก่ียวของรวบรวมจัดสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการพิจารณา
ใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากําแพงเพชร ภายในวันท่ี 10 เมษายน 2566 
 3.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากําแพงเพชร ตรวจสอบคุณสมบัติและประชุมพิจารณา
คัดเลือก จัดสงใหวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช เพ่ือประกาศผลตอไป ภายในวันท่ี 28 เมษายน 2566 
 

4. ประกาศผลผูผานการคัดเลือก 
 งานรับสมัครนิสิตใหม วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก วันท่ี 8 พฤษภาคม 
2566  
 ประกาศทาง  - website :   https://pl.mcu.ac.th/  
   - Facebook วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  
   - Facebook งานรับสมัครนิสิตใหม ประจําป 2566 วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
 

5. การยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์ 
 ใหผูผานการคัดเลือกมายืนยันสิทธิ์ ระหวางวันท่ี 8 – 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.00 น. 
ณ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช เลยกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
 
 

https://pl.mcu.ac.th/%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
https://pl.mcu.ac.th/


6. คาธรรมเนียมในการสมัครและคาใชจายในการเรียน 
 6.1 ไมมีคาใชจายในการสมัครเรียน 
 6.2 คาเทอมระดับปริญญาตรี เปนระบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท ชําระตั้งแตวันท่ี 6 
มิถุนายน 2566 เปนตนไป 
 

7.การปฐมนิเทศนิสิต/เปดเรียน 
 7.1 ภาควันจันทร – ศุกร  ปฐมนเิทศ  วันท่ี 6 มิถุนายน 2566 
       ภาควันจันทร – ศุกร  เปดเรียน  วันท่ี 6 มิถุนายน 2566 เปนตนไป 
 7.3 ภาควันเสาร – อาทิตย  ปฐมนิเทศ วันท่ี 10 มิถุนายน 2566 
       ภาควันเสาร – อาทิตย  เปดเรียน  วันท่ี 10 มิถุนายน 2566 เปนตนไป 
 

8. สิทธิพิเศษสําหรับโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน  
 6.1 ผูท่ีเขารวมโครงการนี้ ไดรับการจัดสรรใหเขาอยูหอพัก (หอพักภายในวิทยาลัย)  
 6.2 ผูท่ีเขารวมโครงการนี้ จะไดรับทุนการศึกษา จํานวน 2,000 บาท ในภาคการศึกษาท่ี 1 
 

9. สวัสดิการและระบบการดูชวยเหลือนิสิต 
 9.1 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันทุกวันท่ีเปดการเรียนการสอน 
 9.2 มีรถรับ – สง ในการเดินทางมาเรียน (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ – วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช) 
 9.3 มีหอพักสําหรับนิสิตผูเดินทางไกลหรืออยูตางจังหวัด (ติดตอจองวันยืนยันสิทธิ์) 
 9.4 มีอาจารยท่ีปรึกษาดูแลตลอดระยะเวลาของการศึกษา 
 9.5 มีกองทุนเพ่ือชวยเหลือนิสิต ระดับหลักสูตร 
 

10.สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
 10.1 งานรับสมัครนิสิตใหม  ชั้น 3  โทร. 093 136 4790 
 10.2 งานทะเบียนและวัดผล ชั้น 3  โทร. 082 225 5488 
 
  วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  เลขท่ี 217 หมู 6 ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  26  กันยายน  พ.ศ. 2565 

 
 

  
 

(พระราชรัตนสุธี, รศ.ดร.) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 



สมคัรเรียน สอบถามคา่เทอม ติดตามขา่วสาร 

 
 
 
 


