ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
เรื่อง การรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
***********
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปิด
หน่วยวิทยบริการ พุทธศักราช ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐ และอนุวัติตามความใน ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ
๒๕๕๐ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิ พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
๑. คณะสังคมศาสตร์
- สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ(รับพระภิกษุ สามเณร)
- สาขาวิชารัฐศาสตร์(รับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์)
๒. คณะพุทธศาสตร์
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๓. ระดับประกาศนียบัตร(ต่่ากว่าปริญญาตรี)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หลักสูตร ๑ ปี
๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๔.๑ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ คือ
๔.๑.๑ คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
(๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญ
เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือ
(๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และสาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ตอนต้น หรือ
(๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๔) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา หรือ
(๕) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมทีสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หรือ
(๖) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมทีสอบได้นักธรรมชั้นเอก
และสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
(๗) เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒
หน่วยกิต ยกเว้นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีที่
มหาวิทยาลัย รับรอง หรือ
(๘) เป็นผู้สาเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมิได้รับประกาศนียบัตร
อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า
๒๔ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
สาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๙) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับ
ปริญญาตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการ กาหนด
(๑๐) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
๔.๑.๒ คุณสมบัติของคฤหัสถ์ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
(๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และต้องศึกษา
วิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือ
(๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสาเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
(๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และได้รับ
ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยอื่นรับรอง หรือ
(๔) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาหรือ
(๕) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ได้รับ
ประกาศนียบัตรอื่นที่ มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษา
บาลีไม่น้อยกว่า๑๒ หน่วยกิต ยกเว้น ผู้สาเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร
สาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๖) เป็นผู้ทีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับ
ปริญญาตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการ กาหนด
(๗) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
๕. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ชั้นปีที่ ๓ (ปริญญาตรี) ทุกคณะ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑)เป็นผู้สาเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค
(๒)เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ต่างจากสาขาวิชาที่สมัครเข้าเรียน
วิชาที่สอบคัดเลือก ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ทุกคณะ
(๑)ภาษาไทย
(๒)ภาษาอังกฤษ
(๓)พระพุทธศาสนา
(๔)คณิตศาสตร์
(๕)ความรู้ทั่วไป

(๖)สอบสัมภาษณ์
วิชาที่สอบคัดเลือก ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๓ ทุกคณะ
(๑)สอบรายวิชาเหมือนปีที่ ๑ ทุกรายวิชา
(๒)สอบสัมภาษณ์
๑๐๐ คะแนน
การอุปถัมภ์มหาวิทยาลัย
นิ สิ ต ทุ ก รู ป ต้ อ งบริ จ าคกั ป ปิ ย ภั ณ ฑ์ อุ ป ถั ม ภ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ดังนี้
๑.วันรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี(ค่าสมัครและค่าคู่มือนิสิต)
(๑) ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
๕๐ บาท
(๒) ค่าคู่มือนิสิตและเอกสารการอบรม
๒๕๐ บาท
๒.ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
(๑) ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่
๒๐๐ บาท
(๒) ค่าบารุงห้องสมุด (ภาคการศึกษาละ)
๑๐๐ บาท
(๓) ค่านิตยสารพุทธจักรปีละ
๑๐๐ บาท
(๔) ค่านิตยสารพุทธจักร ปีละ
๑๐๐ บาท
(๕) ค่ากิจกรรมนิสิต(ภาคการศึกษาละ)
๑๐๐ บาท
(๖) ค่าบัตรประจาตัวนิสิต
๒๐๐ บาท
(๗) ค่าเอกสารทางวิชาการ (ภาคการศึกษาละ)
๑๐๐ บาท
(๘) ค่าทาความสะอาด (ภาคการศึกษาละ)
๑๐๐ บาท
(๙)ค่าบารุงห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์(ภาคการศึกษาละ) ๑๐๐ บาท
(๑๐)ค่าประกันอุบัติเหตุ (ปีการศึกษาละ)
๑๐๐ บาท
(๑๑)ค่าประกันของเสียหาย(ภาคการศึกษาละ)
๑๐๐ บาท
(๑๒)ค่ากิจกรรมปฏิบัติธรรมประจาปี
๑๐๐ บาท
๓.ค่าลงทะเบียนรายวิชา/หน่วยกิต
(๑) บรรพชิต
หน่วยกิตละ
๑๐๐ บาท
(๒) คฤหัสถ์
หน่วยกิตละ
๑๐๐ บาท
(๓) คฤหัสถ์
(ภาคฤดูร้อน) หน่วยกิตละ
๒๐๐ บาท
(๔) ค่าโอน (ภายในมหาวิทยาลัย) หน่วยกิตละ
๕๐ บาท
(๕) ค่าเทียบโอน(ภายนอกมหาวิทยาลัย)หน่วยกิตละ
๑๐๐ บาท
(๖)ค่าโอนย้ายคณะ
๕๐ บาท
ก่าหนดการรับสมัครระดับปริญญาตรี ดังนี้
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตาบลนาฝาย
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ โทร. ๐๔๔-๐๕๖ ๐๒๒, ๐๘-๙๔๓๘-๑๓๕๗,๐๘-๕๓๑๘-๕๘๙๙

เอกสารส่าคัญในการรับสมัคร
๑.ใบสมัครเรียนตามแบบของมหาวิทยาลัย
๒. ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารด้วยตนเอง
๓. เอกสารสาคัญต้องแสดงวันสมัคร
๔. ใบประกาศนียบัตรตามระบุในคุณสมบัติของผู้สมัคร (ใบ รบ.๑ ป.)
ตัวจริงพร้อมถ่ายสาเนา ๑ ชุด
๕. ใบแต่งตั้งพระสังฆาธิการ หรือ ครูสอนพระปริยัติธรรมตัวจริง
พร้อมถ่ายสาเนา ๒ ชุด
๖. สาเนาทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) พร้อมถ่ายสาเนา ๒ ชุด
๗. หนังสือสุทธิสาหรับพระภิกษุและสามเณรตัวจริง พร้อมถ่ายสาเนา ๒ ชุด
๘. รูปถ่าย ๑ นิ้วครึ่งหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๓ รูป
๙. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ก่าหนดการสอบคัดเลือกนิสิตทุกคณะ ดังนี้
๑. วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ณ อาคารพระยาภักดีชุมพล
ชั้น ๑ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
๒. วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
๓. วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ประกาศผลข้อเขียน
๔. วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์
๕. วันพุธที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ประกาศผลสอบคัดเลือก
๖. วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ปฐมนิเทศเปิดเรียน
ค่ากัปปิยภัณฑ์ในการสอบคัดเลือกและอุปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัย สงฆ์ชัยภูมิ จ ะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้ น มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิจะทาพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันจันทร์
ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมสงฆ์พญาแล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

(พระศรีสัจญาณมุนี)
รก.ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

