
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น  
เร่ือง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

โดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
********************* 

 ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตขอนแก่น   เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรระดบัปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตร  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น ใน
การจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมระดับ
นานาชาติ  

จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นโดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี  ๘  สาขาวิชา คือ 
ที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับเต็ม จ านวนโควตา 

๑ 
พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ) ๓๐ ๑๕ 
พระพุทธศาสนา (ภาคสมทบ) ๓๐ ๑๕ 

๒ 
ปรัชญา (ภาคปกติ) ๒๕ ๑๕ 
ปรัชญา (ภาคสมทบ) ๒๕ ๑๕ 

๓ ภาษาอังกฤษ ๕๐ ๒๐ 
๔ สังคมศึกษา ๖๐ ๒๐ 
๕ การสอนภาษาไทย ๖๐ ๒๐ 

๖ 
รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) ๕๐ ๒๐ 
รัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ) ๓๕ ๒๐ 

๗ 
รัฐประศาสนศาสตร ์ (ภาคปกติ) ๖๐ ๒๐ 
รัฐประศาสนศาสตร ์ (ภาค สมทบ) ๖๐ ๒๐ 

๘ 
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ) ๕๐ ๒๐ 
นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)  ๕๐ ๒๐ 

 
 
 



๒ 

 
       ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร   

๒.๑ ระดับปริญญาตรี  
   ๒.๑.๑  เป็นพระภิกษุสามเณร หรือบุคคลทั่วไป 
   ๒.๑.๒  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม  ๕ ประโยคขึ้นไป  หรือ 
   ๒.๑.๓  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษา 

ตอนปลายหรือได้รับประกาศนียบัตรอ่ืน  ที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
   ๒.๑.๔  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา หรือ 
   ๒.๑.๕  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือได้รับประกาศนียบัตรการ 

บริหารกิจการคณะสงฆ์ หรือประกาศนียบัตรอ่ืน ที่มหาวิทยาลัยรับรอง   และเมื่อได้รับการพิจารณา
คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ 
หน่วยกิต หรือ 

๒.๑.๖ เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า และสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับการแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

๒.๑.๗  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสภาวิชาการก าหนด 

   ๒.๑.๘  เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
 ๒.๑.๙  ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย 
 

๓.  เอกสารประกอบการรับสมัคร 
   ๓.๑ ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่าย 

ส าเนา ๑ แผ่น 
   ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ แผ่น 

๓.๓ หนังสือสุทธิตัวจริง พร้อมถ่ายส าเนา  จ านวน ๑  ชุด  
   ๓.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑ แผ่น 

๓.๖ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 
   ๓.๗ ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น    

ที่กรอกข้อความเรียบร้อย ๑ ฉบับ 
 ๓.๘ หนังสือรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 



๓ 

 
 ๔.  สถานที่รับสมัคร 
  ๔.๑ ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณ
มหาเถร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่  ๓๐ ม.๑ บ .โคกสี   ต .โคกสี                   
อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ  
  ๔.๒ สมัครออนไลน์ ผ่านทาง http://kk.mcu.ac.th/Admission62/ 

 

๕.  วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา 
  ๕.๑  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  ๒๙  มกราคม – ๒๗ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒ 

        เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
๕.๒  สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  

- สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
๕.๓  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  
 

๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ๑๐.๑  ค่าใบสมัครและระเบียบการ  ราคาชุดละ  ๑๕๐  บาท 
  ๑๐.๒  ค่าธรรมเนียมการสมัคร      ๑๕๐  บาท 

 ๗.  การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน 
  ๑๑.๑ นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ลงทะเบียน (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)   

วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

 ๘.  การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน 
  ๑๒.๑   ภาคปกติ ปฐมนิเทศ วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒   

๑๒.๒  ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต ปฐมนิเทศ ในวันที่ ๘-๙  มิถุนายน ๒๕๖๒  
๑๒.๓  ภาคปกติ เปิดเรียน ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๑๒.๔  ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต เปิดเรียน ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

http://kk.mcu.ac.th/Admission62/?fbclid=IwAR1P7Q2uF1ivfWfxxLNfTXGecdQlOJcwrGjysjnjMDtxHAlhcOWS5njJPnA


๔ 

 
๙. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารหอสมุด
สารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณมหาเถร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
เลขที่ ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี  ต.โคกสี  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ และ 

ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๗     
โทร. ๐๘๐-๗๕๖๐๙๙๔ คุณอมรรัตน์ เตชะนอก 
 
   ประกาศ ณ วันที่  ๕  เดือน มกราคม  พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

             
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 


