
   
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

เร่ือง เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๔๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๖๑ จึงออกประกาศ เรื่องการรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. หลักสูตร คณะ สาขาวิชาและนิสิตทีร่ับเข้าศึกษา 
๑.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป) 

   - ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – พฤหัสบดี ศุกร์)  จำนวน  ๓๐ รูป/คน 
 ๑.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป) 
   - ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – พฤหัสบดี ศุกร์)  จำนวน  ๓๐ รูป/คน 
 ๑.๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป) 
   - ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – พฤหัสบดี ศุกร์)  จำนวน  ๓๐ รูป/คน 
   - ภาคเสาร์ – อาทิตย(์เฉพาะบุคคลทั่วไป)   จำนวน  ๓๐ รูป/คน 
 ๑.๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
                    (พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป) 
   - ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – พฤหัสบดี ศุกร์)  จำนวน  ๓๐ รูป/คน 
   - ภาคเสาร์ – อาทิตย ์(เฉพาะบุคคลทั่วไป)   จำนวน  ๓๐ รูป/คน 
 ๑.๕ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป) 
   - ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – พฤหัสบดี ศุกร์)  จำนวน  ๓๐ รูป/คน 
   - ภาคบัณฑติ (เรียนวันพุธ – พฤหัสบดี)   จำนวน  ๓๐ รูป/คน 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๒.๑ ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี ๑  
    ๒.๑.๑ คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผู้สมัครเข้าศึกษา 
     (๑) เป็นผู้สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ                                                        

/(๒)  เป็นผู้สอบ................ 



     (๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ   
     (๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ 
     (๔) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา หรือ  
     (๕) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร     
ทีส่ภามหาวิทยาลัยกำหนด หรือ  
     (๖) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสำเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ 
     (๗)  เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอก และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
     (๘)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว ต้องศึกษาวิชาบาลีไม่น้อยกว่า ๒๔
หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
     (๙)  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่
สภาวิชาการกำหนด 
     (๑๐) ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤต ิหรือวินัย 
     (๑๑) ผู้เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (๔), (๖), (๗), (๘) และข้อ (๑๐) 
    ๒.๑.๒ คุณสมบัติของคฤหัสถ์ผู้สมัครเข้าศึกษา 
     (๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 
     (๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญ
เพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด หรือ 
     (๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยอื่นรับรอง หรือ 
     (๔) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา หรือ 
     (๕) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือผู้ ได้ รับ
ประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ 
หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
     (๖) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่

/สภาวิชาการกำหนด.............. 



สภาวิชาการกำหนด 
     (๗) ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤต ิหรือวินัย 
     (๘) ผู้เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (๔), (๕) และข้อ (๗)  
  ๒.๒ ระดับปริญญาตรี (การศึกษาเทียบเท่า)  
    ๒.๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ 
    ๒.๒.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือเคยศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หรือ 
    ๒.๒.๓ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าเมื่อเข้าศึกษาแล้ว ต้องเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมจนครบตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

๓. เอกสารประกอบการสมคัร 
  ๓.๑  สำเนาวุฒิการศึกษา       จำนวน  ๒  ฉบับ 
  ๓.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.๓  สำเนาหนังสือสุทธิ      จำนวน  ๑  ชุด 
  ๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.๕ สำเนาใบประกาศนียบัตรนักธรรม/บาลี/ธรรมศึกษา (ถ้ามี)  จำนวน ๑  ฉบับ 
  ๓.๖ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับนิสิตต่างประเทศ  จำนวน ๑  ชุด 
  ๓.๗ รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)   จำนวน ๓  รูป 

๔. การรับสมัคร  
๔.๑ สำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ ชั้น ๑ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์  

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เปดิรับสมัครทุกวัน เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 ๔.๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น ๑ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัด
นครสวรรค์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เปิดรับสมัครวันเสาร์ – อาทิตย์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ๕.๑ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร  

๖. การรับสมัคร/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/การสอบคัดเลือก/ประกาศผลสอบ/รายงานตัว  
  ๖.๑ สมัครรอบ ๑ 
    - การรับสมัคร    ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันอังคารที่  ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
    - การสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์  วันศุกร์ที่  ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
    - ประกาศผลสอบ   วันอังคารที่  ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
    - รายงานตัว และชำระค่าลงทะเบียน วันที่ ๓ – ๖ มกราคม  ๒๕๖๖ 
   

/๖.๒  สมัครรอบ.............. 



  ๖.๒ สมัครรอบ ๒ 
    - การรับสมัคร    วันจันทร์ที่ ๙ ม.ค. – วันศุกร์ที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖ 
    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันอังคารที่  ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
    - การสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์  วันศุกร์ที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
    - ประกาศผลสอบ   วันอังคารที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
    - รายงานตัว และชำระค่าลงทะเบียน วันที่  ๑ – ๓ มีนาคม  ๒๕๖๖ 
  ๖.๓ สมัครรอบ ๓ 
    - การรับสมัคร    วันจันทร์ที่  ๖ มี.ค. - วันศุกรท์ี่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖ 
    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันอังคารที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
    - การสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์  วันศุกรท์ี่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
    - ประกาศผลสอบ   วันอังคารที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
    - รายงานตัว และชำระค่าลงทะเบียน วันที่  ๒๔ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลสอบ :  www.nbc.mcu.ac.th 

  สถานที่สอบ/สัมภาษณ์ : ณ อาคารเรียน ๔ ชั้น หลังใหม่ ชั้น ๑ ห้อง ๔๑๐๒ - ๔๑๐๓ 
          เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 รายงานตัว/ชำระค่าลงทะเบียน : ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ ชั้น ๑ ตำบล
นครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 

๗. การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๘. การเปดิภาคการศกึษา 
  เปิดภาคการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 

 (พระเทพปริยัติเมธี รองศาสตราจารย์, ดร.) 
                  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 
              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 


