
 

ประกาศวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง  การรับสมคัรพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทัว่ไป เพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  
โครงการเด็กดีมทีี่เรียน (ประเภทโควตา) รอบที่ 2 ประจําปการศึกษา 2566 

 

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

ดวยวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะดําเนินการรับสมัครพระภิกษุ 
สามเณร และบุคคลท่ัวไป เพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน (โควตา) 
ประจําปการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

1. เปดรับสมัครระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา คือ 
 

ท่ี หลักสูตร สาขาวิชา การจัดการศึกษา หมายเหตุ 
1 พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนาและปรัชญา ภาควันจันทร – ศุกร  
2 พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ภาควันจันทร – ศุกร  
3 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย ภาควันจันทร – ศุกร  
4 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ภาควันจันทร – ศุกร  

5 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 
ภาควันจันทร – ศุกร  
ภาควันเสาร – อาทิตย  

6 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร 
ภาควันจันทร – ศุกร  
ภาควันเสาร – อาทิตย  

 
 
 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
 2.1 สําหรับพระภิกษุและสามเณร 

(1) เปนผูกําลังการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา  
(2) เปนผูกําลังการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนกสามัญ 

      ศึกษา หรือ 
(3) เปนผูกําลังศึกษาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ ประกาศนียบัตร

      พระพุทธศาสนา หรือประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง  
 (4) เปนผูมีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา 

 
 
 



 เอกสารประกอบการรับสมัครสําหรับพระภิกษุ สามเณร 
  (1) หนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงวากําลังศึกษาในชั้นนั้นๆ พรอมถาย
สําเนา 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  
      ท่ีกรอกขอความเรียบรอย 1 ฉบับ หรือสมัครผานเว็บไซต  www.plmcu.net 
 2.2 สําหรับนักเรียนและบุคคลท่ัวไป 
  (1) เปนผูท่ีอยูในระหวางการเรียนภาคเรียนสุดทายของหลักสูตร (ภาคเรียนท่ี 2/2565) 
  (2) เปนผูมีรางการแข็งแรงและไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา 
 เอกสารประกอบการรับสมัครสําหรับนักเรียนและบุคคลท่ัวไป 
  (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 2 แผน 
  (5) ใบสมัครตามแบบ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
       ท่ีกรอกขอความเรียบรอย 1 ฉบับ หรือสมัครผานเว็บไซต  www.plmcu.net 
  (6) หนังสือรับรองความประพฤติจากผูบริหารโรงเรียน 
 

3. วิธีการสมัคร 
 3.1 สมัครดวยตนเองท่ีหองสํานักงานวิทยาลัย ชั้น 1 วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เลขท่ี 217 หมู 6 ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.093 136 4790 
หรือ 
 3.2 สมัครผานเว็บไซต www.plmcu.net 
 
 หมายเหตุ ผูสมัครผานออนไลน ตองตรวจสอบคุณสมบัติดวยตัวเองแลวบันทึกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง
ชัดเจน และบันทึกขอมูลผานระบบการรับสมัครเขาศึกษาตอของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช หากวิทยาลัยฯ 
ตรวจสอบภายหลังพบวาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การ
สมัครทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.plmcu.net/


4. วันรับสมัครและการคัดเลือกเขาศึกษา 
 สมัคร     วันท่ี 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2566   
 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ  วันท่ี 3 เมษายน 2566   
 สอบสัมภาษณ    วันท่ี 7 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. เปนตนไป 
 ประกาศผลการคัดเลือก  วันท่ี 10 เมษายน 2566  
 ยืนยันสิทธิ์   วันท่ี 11 – 23 เมษายน 2566 
 หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ 
 1. พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 5 ภาคเรียน  
 2. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) และหรือประกาศเกียรติคุณการกระทําความดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และอุทิศตนเพ่ือชวยเหลือสวนรวม มีความตั้งใจเรียน 
 3. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิญาณไหวพริบในการตอบคําถาม และความพยายามใฝเรียนรู 
 4. เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ตองสอบวัดแววความเปนครู 
 

5. คาธรรมเนียมในการสมัครและคาใชจายในการเรียน 
 5.1 ฟรีคาสมัครและคาธรรมเนียมการสอบ 
 5.2 ระดับปริญญาตรี ภาควันจันทร – ศุกร 
  - พระภิกษุ สามเณร  ตลอดหลักสูตร จํานวน 36,000 บาท  
     เปนระบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 4,500 บาท 
  - บุคคลท่ัวไป   ตลอดหลักสูตร จํานวน 48,000 บาท  
     เปนระบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท 
 

6. การข้ึนทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 
 นิสิตใหมรายงานตัวและมอบตัวข้ึนทะเบียนเปนนิสิต/ชําระคาลงทะเบียนเรียน หลังจากประกาศรายชื่อผู
มีสิทธิ์เขาศึกษา 15 วันทําการ 
 

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 (โควตา) 
 8.1 ผูท่ีเขารวมโครงการนี้ ไดรับการจัดสรรใหเขาอยูหอพัก (หอพักภายในวิทยาลัย)  
 8.2 ผูท่ีเขารวมโครงการนี้ จะไดรับทุนการศึกษา จํานวน 2,000 บาท ภาคการศึกษาท่ี 1 
  

9. สวัสดิการและระบบการดูชวยเหลือนิสิต 
 9.1 ถวายภัตตาหารเพล/อาหารกลางวัน 
 9.2 จัดรถรับ – สง ในการเดินทางมาเรียน 
 9.3 มีหอพักสําหรับนิสิตผูเดินทางไกลหรืออยูตางจังหวัด 
 9.4 มีอาจารยท่ีปรึกษาดูแลตลอดระยะเวลาของการศึกษา 
 9.5 มีกองทุนเพ่ือชวยเหลือนิสิต ระดับหลักสูตร 



สมคัรเรียน สอบถามคา่เทอม ติดตามขา่วสาร 

10.สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
 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  
 เลขท่ี 217 หมู 6 ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  26  กันยายน  พ.ศ. 2565 

 
 

  
 

(พระราชรัตนสุธี, รศ.ดร.) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

 
 
 
 


