ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
เรื่อง เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
--------------------------------------------------เพื่ อให้ ก ารจัด การศึก ษาในระดั บปริญ ญาตรี มหาวิท ยาลั ยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลั ย วิ ทยาลัยสงฆ์
นครพนม ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๖ ข้อ ๗ แห่ งข้อบั งคับมหาวิท ยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้ วยการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๒ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไป
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้.๑. หลักสูตร คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี)
๑) คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๕ ปี)
๑.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์)
๑) คณะพุทธศาสตร์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๑.๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์)
๑) คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ คือ
๒.๑.๑ คุณสมบัติของพระภิกษุ-สามเณรผู้สมัครเข้าศึกษา
(๑) เป็นผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า หรือ
(๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
(๓) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หรือ
(๔) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)
(๔) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย
๒.๑.๒ คุณสมบัติของบุคคลทั่วไป (ชาย-หญิง) ผู้สมัครเข้าศึกษา
(๑) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า
(๒) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย
/๒.๒. ระดับปริญญาตรี...

๒.๒ ระดับปริญญาตรี (การศึกษาเทียบโอน) คือ
๒.๒.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ
๒.๒.๒ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือเคยศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หรือ
๒.๒.๓ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า
๒.๒.๔ ตามคุณสมบัติข้อ ๒.๒.๑, ๒.๒.๒ และ ๒.๒.๓ เมื่อเข้าศึกษาแล้ว ต้องเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมจนครบตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓. เอกสารประกอบการรับสมัคร
๓.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย)
๓.๒ สําเนาวุฒิทางการศึกษา จํานวน ๒ ชุด
๓.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน ๑ ชุด
๓.๔ สําเนาหนังสือสุทธิ (สําหรับพระภิกษุและสามเณร) พร้อมถ่ายสําเนา
๓.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (สําหรับบุคคลทั่วไป) พร้อมถ่ายสําเนา
๓.๖ สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) (สําหรับชาวต่างประเทศ) พร้อมถ่ายสําเนา
๓.๗ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
๓.๘ สําเนาใบประกาศนียบัตรนักธรรม/บาลี/ธรรมศึกษา (ถ้ามี)
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๔. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมระเบียบการ ๒๐๐ บาท
๕. สถานที่รับสมัคร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย วิทยาลัยสงฆ์น ครพนม ตํ าบลธาตุพ นม อํ าเภอธาตุ พ นม
จังหวัดนครพนม ๔๘๑๑๐ โทร.๐–๔๒๕๔–๐๐๓๘, ๐๘๔-๖๐๑๑๗๘๘
๖. วัน เวลารับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา
๖.๑ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เปิดรับ
สมัครทุกวัน เว้นวันพระขึ้น/แรม ๑๕ ค่ํา และวันหยุดนักขัตฤกษ์
๖.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ป้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ชั้น ๑ หรือ www.mcunkp.ac.th
๖.๓ กําหนดการและสถานที่สอบคัดเลือก
๑) สอบข้อเขียน วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
คณะพุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สอบวิชาความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศาสนาทั่วไป)
คณะครุศาสตร์ สอบวิชาวัดแววความเป็นครู
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบวิชาความรู้เฉพาะสาขาวิชา
๒) สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
คณะครุศาสตร์
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
คณะสังคมศาสตร์ และคณะพุทธศาสตร์
๓) สถานที่สอบ อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
/๖.๔ ประกาศรายชื่อ...

๖.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ป้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ชั้น ๑ หรือ
www.mcunkp.ac.th
๗. การขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนเรียนและปฐมนิเทศ
๗.๑ นิสิตใหม่รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องกลุ่ม
งานทะเบียนและวัดผล ชั้น ๓ โซนซี อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต
๗.๒ ลงทะเบียนเรียน/ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๗.๓ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
๗.๔ ปฐมนิเทศเปิดเรียน ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี ชั้น ๓
โซนบี อาคารหลวงตาชี เวลา ๑๒.๓๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระครูสิริเจติยานุกิจ,ดร.)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

