ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม
เรื่อง เปดรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเขาศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
--------------------------------------------------เพื่อใหก ารจัดการศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย วิท ยาลัยสงฆ
นครพนม ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และขอ ๗ ขอ ๘ แหงขอบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัยวาดวยการศึ ก ษาระดับ
ปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๖๑ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง เปดรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไป
เขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังตอไปนี.้ ๑. หลักสูตร คณะและสาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เรียนวันจันทร – ศุกร)
๑) คณะครุศาสตร
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ ป)
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๕ ป)
๑.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (เรียนวันจันทร – ศุกร)
๑) คณะพุทธศาสตร
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๑.๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (เรียนวันจันทร – ศุกร และวันเสาร – อาทิตย)
๑) คณะสังคมศาสตร
สาขาวิชารัฐศาสตร
๒. คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑ ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ ๑ คือ
๒.๑.๑ คุณสมบัติของพระภิกษุ-สามเณรผูสมัครเขาศึกษา
(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา หรือ
(๒) เปนผูส อบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และตองศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
(๓) เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมทีส่ ําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) หรือ
(๔) เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมทีส่ ําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)
(๔) ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย
๒.๑.๒ คุณสมบัติของบุคคลทั่วไป (ชาย-หญิง) ผูสมัครเขาศึกษา
(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา
(๒) ไมเคยถูก คัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึก ษาใดๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย
/๒.๒. ระดับปริญญาตรี...

๒.๒ ระดับปริญญาตรี (การศึกษาเทียบโอน) คือ
๒.๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ
๒.๒.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือเคยศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หรือ
๒.๒.๓ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทา
๒.๒.๔ ตามคุณสมบัติขอ ๒.๒.๑, ๒.๒.๒ และ ๒.๒.๓ เมื่อเขาศึกษาแลว ตองเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมจนครบตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓. เอกสารประกอบการรับสมัคร
๓.๑ สมัครเรียน Online ตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓.๒ รูปถายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง หนาตรงไมสวมแวนตาดํา ถายแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป
๔. คาธรรมเนียมการสมัคร
คาธรรมเนียมการสมัคร พรอมระเบียบการ ๒๐๐ บาท
๕. สถานที่รับสมัคร
สมัครเรียน Online ไดที่ www.mcunkp.ac.th หรือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย
วิทยาลัยสงฆนครพนม (ถนนบายพาส) ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๑๐ โทร.๐–
๔๒๕๓–๒๑๐๖, ๐๘๔-๖๐๑๑๗๘๘
๖. วัน เวลารับสมัครและการคัดเลือกเขาศึกษา
๖.๑ เปดรับ สมัคร Online ตั้ง แตบัดนี้ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หรือสมัครดวยตนเอง ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม (ถนนบายพาส) ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เปดรับสมัครทุกวัน เวนวันพระขึ้น/แรม ๑๕ ค่ํา และวันหยุด
นักขัตฤกษ
๖.๒ ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์สอบ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ปายประกาศวิทยาลัยสงฆนครพนม
ชั้น ๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต หรือ www.mcunkp.ac.th
๖.๓ กําหนดการและสถานที่สอบคัดเลือก
๑) สอบขอเขียน วันเสาร ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
คณะพุทธศาสตร คณะสังคมศาสตร สอบวิชาความรูพ ื้นฐาน
ทั่วไป (คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศาสนาทั่วไป)
คณะครุศาสตร สอบวิชาวัดแววความเปนครู
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบวิชาความรูเฉพาะสาขาวิชา
๒) สอบสัมภาษณ วันอาทิตย ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
คณะครุศาสตร คณะสังคมศาสตร และคณะพุทธศาสตร
๓) สถานทีส่ อบ วิทยาลัยสงฆนครพนม (ถนนพายพาส) อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๖.๔ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ปายประกาศวิทยาลัยสงฆนครพนม ชั้น ๑ อาคารพระพรหม
บัณฑิต หรือ www.mcunkp.ac.th

/๗. การขึ้นทะเบียน...

๗. การขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนเรียนและปฐมนิเทศ
๗.๑ นิสิตใหมรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนิสิต ในระหวางวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุม
พระเทพวรมุนี ชั้น ๓ อาคารหลวงตาซี โซนบี เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. โดยใหนําหลักฐานประกอบการ
รายงานตัวดังนี้
๑) ใบรายงานตัวที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลว (ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย)
๒) สําเนาวุฒิทางการศึกษา
จํานวน ๒ ชุด
๓) สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ชุด
๔) สําเนาหนังสือสุทธิ (สําหรับพระภิกษุและสามเณร) พรอมถายสําเนา
จํานวน ๑ ชุด
๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (สําหรับบุคคลทั่วไป) พรอมถายสําเนา
จํานวน ๑ ชุด
๖) สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) (สําหรับชาวตางประเทศ) พรอมถายสําเนา
จํานวน ๑ ชุด
๗) รูปถายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง หนาตรงไมสวมแวนตาดํา ถายแลวไมเกิน ๖ เดือน
จํานวน ๒ รูป
๘) สําเนาใบประกาศนียบัตรนักธรรม/บาลี/ธรรมศึกษา (ถามี)
จํานวน ๑ ชุด
๗.๒ ลงทะเบียนเรียน/ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ในระหวางวันที่ ๑๐ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๗.๓ กิจกรรมเตรียมความพรอมนิสิตใหม ในระหวางวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
๗.๔ ปฐมนิเทศเปดเรียน ในวันอาทิตย ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมพระเทพวรมุนี ชั้น ๓
อาคารหลวงตาชี โซนบี เวลา ๑๒.๓๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

(พระครูสริ ิเจติยานุกิจ,ดร.)
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครพนม

