ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิปัสสนาภาวนา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
************************

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอน ระดับประกาศนียบัตร สำหรับพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไป และดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือก
เข้าศึกษาหลัก สู ตรประกาศนีย บั ตรวิ ปั ส สนาภาวนา เพื่อสนองนโยบายในการจั ดการศึกษาและเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ และภู ม ิ ภ าคอิ นโดจี น และส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ กษาด้าน
พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติเพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายมหาวิทยาลัย จึ งประกาศรับสมัครพระภิกษุ
สามเณรเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เรียนเสาร์ -อาทิตย์) มี
รายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร หรือครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่มีคุณวุฒินักธรรม
ชั้นเอก
๒. หรือธรรมศึกษาชั้นเอกหรือเป็นคฤหัสถ์ที่สำเร็จการศึกษาธรรมศึกษาชั้นเอก หรือ
๔. เป็นคฤหัสถ์ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับของรัฐหรือเทียบเท่า หรือ
๕. เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
๒. เอกสารประกอบการรับสมัคร
๑.ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่าย สำเนา
จำนวน ๑ แผ่น
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ แผ่น
๓. หนังสือสุทธิตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ แผ่น
๕. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น

๖. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิ ทยาเขตขอนแก่น ที่กรอก
ข้อความเรียบร้อย จำนวน ๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่ : http://kk.mcu.ac.th/2019/files/bai-samuk.pdf
๓. สถานที่รับสมัคร
๓.๑ วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตขอนแก่ น วั ด ธาตุุ (พระอารามหลวง)
ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐-๔๓๓๒-๐๘๕๐
กลุ ่ ม งานทะเบี ย นและวั ด ผล ชั ้ น ๑ อาคารสมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์ (เกี ่ ย ว อุ ป เสนมหาเถร)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ตำบลโคกสี
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๖๑-๐๖๒-๒๕๔๒ พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน
ศูนย์บริการวิ ช าการพระพุท ธศาสนา มหาวิทยาลั ยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่ น วั ด นั น ทิ ก าราม ถนนเหล่ า นาดี ตำบลในเมื อ ง อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐๖๑-๐๖๒-๒๕๔๒ พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน
๓.๒ การสมัครออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ http://kk.mcu.ac.th/2019/samuk64_f.html
หรือตามลิงค์คิวอาร์โค้ดนี้
หมายเหตุ ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วย
ตนเองแล้วบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
การสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าคุณสมบัติข้อใด
ข้อหนึ่งไม่สมบูรณ์ หรือเป็นข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที
๔. วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา
๔.๑ เปิ ด รั บ สมั ค ร ตั ้ ง แต่ ว ั น ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ - ๒๕ พฤษถาคม ๒๕๖๕ เวลา o๙.๐๐ ๑๗.๐๐ น. วันวันหยุดราชการ
๔.๒ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา o๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษา
๕.๑ ค่าใบสมัครและระเบียบการสมัคร ราคาชุดละ
๕.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
๕.๓ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่าย ๓ งวด)
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๖. การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน
นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ลงทะเบียนเรียน วันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน
๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตันไป
๗. การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน
ปฐมนิเทศ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
๙. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคาร
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสนมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่น
เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. o๘๙ - ๗๑๑๑๖๗๓
คุณรพีพร มณีวรรณ
ห้องวิทยาลั ยสงฆ์ขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น ๑
ห้อง ๑๐๓ โทร. ๐๖๑-๐๖๒-๒๕๔๒ พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

