
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง   รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้การดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์  และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ        
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และความในข้อ ๗ ข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  รับสมัครพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๑.๑ คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผู้สมัครเข้าศึกษา 

(๑)  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 

(๒)  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ 

(๓)  เป็นผู้สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

(๔)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา หรือ 

(๕)  เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรทีส่ภามหาวิทยาลัยกำหนด หรือ 

(๖)  เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกและ
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 

(๗)  เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอก และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลี ไม่น้อยกว่า 
๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

(๘)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือผู้ที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 
ต้องศึกษาวิชาบาลีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

(๙)  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตาม
เกณฑ์ท่ีสภาวิชาการกำหนด 

(๑๐) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถานศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย 



หน้า ๒ 
(๑๑) ผู้เขา้ศึกษาคณะครุศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๔ , ๖ , ๗ ,๘  และข้อ ๑๐ ในข้างต้น 

 ๑.๒. คุณสมบัติของคฤหัสถ์ผู้สมัครเข้าศึกษา 
(๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษา      

ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 
(๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญ

เพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด หรือ 
(๓) เป็นผู้สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอ่ืนที่

มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
 (๔) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา หรือ  
(๕) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือผู้ได้รับ

ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้อง
ศึกษาวิชาบาลีไม่น้อยกว่า๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

(๖) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือขอรับปริญญาตาม
เกณฑ์ท่ีสภาวิชาการกำหนด 

(๗) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจาสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย 

(๘) ผู้เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๔ , ๕  และข้อ ๗ ในข้างต้น 
  ๑.๓ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)  คือ 
  (๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ 
  (๒) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือเคยศึกษาหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี หรือ 
  (๓) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และเมื่อเข้าศึกษาแล้วต้อง

เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมจนครบตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
๒. คณะสาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา 

 ๒.๑ คณะพุทธศาสตร์                   

ที ่ หลักสูตร 
จำนวนรับ 

หมายเหตุ บรรพชิต 
คฤหัสถ์ 

๑ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๔๐  
๒ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ๓๐  
๓ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา ๓๐  
๔ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีสันสกฤต ๓๐  
๕ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ๓๐  
๖ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (English Program) ๕๐  
๗ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (English Program) ๓๕  
๘ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา (English Program) ๓๕  
 รวม ๒๘๐  



หน้า ๓ 
 ๒.๒ คณะครุศาสตร ์

ที ่ หลักสูตร 
จำนวนรับ 

หมายเหตุ บรรพชิต 
คฤหัสถ์ 

๑ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (วิชาชีพครู) ๔๕  
๒ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (วิชาชีพครู) ๓๐  
๓ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (วิชาชีพครู) ๔๕  
๔ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (วิชาชีพครู) ๓๐  
๕ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (วิชาชีพครู) ๓๐  
๖ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ๕๕  
 รวม ๒๓๕  

 ๒.๓ คณะมนุษยศาสตร์ 

ที ่ หลักสูตร 
จำนวนรับ 

หมายเหตุ บรรพชิต 
คฤหัสถ์ 

๑ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ๓๐  
๒ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๔๐  
๓ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ๓๐  
๔ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ๓๐  
๕ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Program) ๔๐  
 รวม ๑๘๐  

 ๒.๔ คณะสังคมศาสตร์  

ที ่ หลักสูตร 
จำนวนรับ 

หมายเหตุ บรรพชิต 
คฤหัสถ์ 

๑ รัฐศาสตรบัณฑิต ๔๕  
๒ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๕๐  
๓ เศรษฐศาสตรบัณฑิต ๓๐  
๔ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ๒๕  
๕ นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ๕๐  
๖ นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ๕๐  
๗ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ๒๕  
๘ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๒๕  
 รวม ๓๐๐  

           

 



หน้า ๔ 
๒.๕ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  

ที ่    หลักสูตร 
จำนวนรับ 

หมายเหตุ บรรพชิต 
คฤหัสถ์ 

๑ Buddhist Studies (International Program) ๔๐  
 รวม ๔๐  

                                รวมจำนวนรับทั้งหมด   ๑,๐๓๕   รูป/คน 
 ๓. การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์  admission.mcu.ac.th ระหว่างวันที่ ๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง                
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๔. การสอบคัดเลือก          
 สอบสัมภาษณ์                             

 ๕. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก   
 ๕.๑ สอบสัมภาษณ์ 
 - วันจันทร์ที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 ๕.๒ ประกาศผลสอบคัดเลือก 
 - วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๕.๓ สถานที่สอบ 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๖. การรายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิต 
 ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์และส่งเอกสาร
การรับสมัคร (ฉบับจริง) กับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ระหว่าง  วันที่  ๒๗ -
๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ณ ห้อง C ๑๑๔ อาคารเรียนรวม  โซน C ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 ๗. กิจกรรมแนะแนวการศึกษานิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 วันจันทร์ที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องเธียร์เตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ให้นิสิตใหม่ระดับปริญญา
ตรีทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาสำหรับนิสิตใหม่  โดยพร้อมเพรียงกัน 
  

ประกาศ  ณ  วันที่            พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


