
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก่น 
เร่ือง รับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖  

(โควตารอบที่ ๑) 
 
 
 ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ด าเนินการเปิดรับพระภิกษุ-สามเณร 
และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยก าหนดรับสมัครอบโควตา
รอบท่ี ๑ รับสมัครระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ตามท่ีทราบแล้วนั้น 

ดังนั้นเพ่ือให้การรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์นโยบายของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น        
จึงได้ก าหนดโควตาของแต่ละโครงการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.โควตาโครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
๑.๑ เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ๘ สาขาวิชา คือ  

ที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนที่รับ 
๑ พระพุทธศาสนา ๑๔ 
๒ ปรัชญา ๑๙ 
๓ ภาษาอังกฤษ  ๓๓ 
๔ สังคมศึกษา  ๔๘ 
๕ การสอนภาษาไทย  ๔๘ 
๖ รัฐศาสตร์ ๓๕ 
๗ รัฐประศาสนศาสตร์ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ๓๕ 
๘ นิติศาสตร์   ๓๘ 
 นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ๕๐ 

รวม ๓๒๐ 



๑.๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑.๒.๑ คุณสมบัตพิระภิกษุและสามเณร   

  ๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หรือ 

 ๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคและได้รับประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
  ๓) เป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรม ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด หรือเป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบนักธรรมชั้นเอกและส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  ๔) เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา หรือ 
  ๕) เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอก และก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่า และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือ 
  ๗) เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต กิต ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ 

๘) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภา  
วิชาการก าหนด 
  ๙) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
  ๑๐) เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ  
ประพฤติหรือวินัย 

 ๑๑) เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 

 

***เอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับพระภิกษุและสามเณร   
  ๑. ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑,ป.พ. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายส าเนา ๑ 
แผ่น 
  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
  ๓. หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑  ชุด  
  ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
  ๕. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 



  ๖. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นที่กรอก
ข้อความ เรียบร้อย ๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่ : www.kk.mcu.ac.th. 
  ๗. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน หรือพระสังฆาธิการที่มีต าแหน่งปกครอง
คณะสงฆ์ 

๑.๒.๒ ส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   
  ๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 
  ๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดหรือ 

๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคและได้รับประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
๔)เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ ของโรงเรียนพระ 

ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา หรือ 
  ๕) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในระหว่างจบการศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้น
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือ 

๖) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภา  
วิชาการก าหนด 
  ๗) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
  ๘) เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติหรือวินัย 
  ๙) เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตร
ก าหนด  
***เอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   
  ๑. ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
  ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน  ๑ แผ่น 
  ๔. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 
  ๕. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอก
ข้อความ เรียบร้อย ๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่ : www.kk.mcu.ac.th. 
  ๖. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน 
 



๑.๓ สิทธิพิเศษส าหรับโครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
 ส าหรับนิสิตปัจจุบันแนะน านักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
ขอนแก่น เมื่อนิสิตใหมย่ืนยันสอทธ์และลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อแล้ว ให้น าส าเนาใบช าระค่าลงทะเบียนของนิสิตใหม่ 
และส าเนาบัตรนิสิตของตนเองยื่นเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น   เพ่ือรับสิทธิพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
(จ านวน ๕๐๐ บาท / ๑ คน แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท)  และสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ในภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๖๖ 
เท่านั้น หากเกินก าหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันท ี

๒) โครงการเพชรดอกอโศก 
๒.๑ เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ๗ สาขาวิชา คือ  

 

ที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนที่รับ 
๑ พระพุทธศาสนา ๒ 
๒ ศาสนาและปรัชญา  ๒ 
๓ ภาษาอังกฤษ  ๕ 
๔ สังคมศึกษา  ๑๐ 
๕ การสอนภาษาไทย  ๑๐ 
๖ รัฐศาสตร์  ๘ 
๗ นิติศาสตร์  ๑๐ 

รวม ๔๗ 
 

๒.๒ คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร 
 ๒.๒.๑ คุณสมบัตพิระภิกษุและสามเณร   
  ๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หรือ 

 ๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคและได้รับประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
  ๓) เป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรม ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด หรือเป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบนักธรรมชั้นเอกและส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  ๔) เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา หรือ 
  ๕) เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอก และก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่า และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือ 



  ๗) เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต กิต ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ 

๘) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภา  
วิชาการก าหนด 
  ๙) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
  ๑๐) เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ   
  ๑๑) เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
 
***เอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับพระภิกษุและสามเณร   
 ๑. ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑,ป.พ. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายส าเนา ๑ แผ่น 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
 ๓. หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑  ชุด  
 ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
 ๕. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 
 ๖. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นที่กรอกข้อความ 
     เรียบร้อย ๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ท่ี : www.kk.mcu.ac.th. 
 ๗. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน หรือพระสังฆาธิการที่มีต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ 
๒.๒.๒ ส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   
  ๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 
  ๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดหรือ 

๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคและได้รับประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
๔)เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ ของโรงเรียนพระ 

ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา หรือ 
  ๕) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในระหว่างจบการศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้น
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือ 

๖) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภา  



วิชาการก าหนด 
  ๗) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
  ๘) เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติหรือวินัย 
  ๙) เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ หรือเป็นไปตา
เกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด  
***เอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   
 ๑. ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕ 
    ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐  หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
 ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน  ๑ แผ่น 
 ๔. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 
 ๕. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความ 
      เรียบร้อย ๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่ : www.kk.mcu.ac.th. 
 ๖. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน  

 

๒.๓ สิทธิพิเศษส าหรับโครงการเพชรดอกอโศก 
 ๒.๓.๑ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัคร  
 ๒.๓.๒ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับสิทธิในการเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียม
การศึกษาเปน็เวลา ๑ ปีการศึกษา โดยจะได้รับสิทธิ์ในปีการศึกษาถัดไป 
          ๒.๓.๓ นสิิตที่เข้าร่วมโครงการเพชรอโศก ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมที่เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 

๓.โครงการเรียนฟรี ๔ ปี ( บัณฑิตพุทธอารยเกษตร )  
๓.๑ เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ๗ สาขาวิชา 

 ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพ่ือรับสิทธิพิเศษคือโครงการเรียนฟรี ๔ ปี ( บัณฑิตพุทธอารยเกษตร) 
ส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ เพ่ือเข้าศึกษาต่อโดยมีโควตารับจ านวน ๑๖ คน เท่านั้น 
 



ที ่ โควตา จ านวน(คน) 
๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา                       ๓ 
๒ สาขาวิชาปรัชญา ๓ 
๓ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๒ 
๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา ๒ 
๕ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๒ 
๖ หลักสูตรรัฐศาสตร์ ๒ 
๗ หลักสูตรนิติศาสตร์ ๒ 

รวม ๑๖ 
 

๓.๒ คุณสมบัติของผู้สนใจสมัคร 
 ๓.๒.๑ คุณสมบัตพิระภิกษุและสามเณร   
  ๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หรือ 

 ๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคและได้รับประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
  ๓) เป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรม ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด หรือเป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบนักธรรมชั้นเอกและส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  ๔) เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา หรือ 
  ๕) เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอก และก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่า และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือ 
  ๗) เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
หรือ 

๘) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามหลักเกณฑ์ท่ีสภา  
วิชาการก าหนด 
  ๙) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
  ๑๐) เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ   



๑๑) เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป หรือ 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด  
  ๑๒) เป็นผู้ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิชาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่น าไปสู่การท าเกษตร
ที่ยั่งยืนและเกษตรธรรมชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๓) สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพเกษตรทฤษฎีใหมต่ลอดภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
***เอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับพระภิกษุและสามเณร   
 ๑. ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑,ป.พ. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายส าเนา ๑ แผ่น 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
 ๓. หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑  ชุด  
 ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
 ๕. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 
 ๖. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นที่กรอก 

๗. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน หรือพระสังฆาธิการที่มีต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ 
๓.๒.๒ ส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   
  ๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 
  ๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดหรือ 

๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคและได้รับประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
๔)เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ ของโรงเรียนพระ 

ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา หรือ 
  ๕) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในระหว่างจบการศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้น
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือ 

๖) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภา  
วิชาการก าหนด 
  ๗) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
  ๘) เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติหรือวินัย 

๙) เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป  



  ๑๐) เป็นผู้ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิชาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่น าไปสู่การท าเกษตร
ที่ยั่งยืนและเกษตรธรรมชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๑) สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
***เอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   
 ๑. ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕ 
    ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐  หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
 ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน  ๑ แผ่น 
 ๔. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 
 ๕. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความ 
      เรียบร้อย ๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่ : www.kk.mcu.ac.th. 
 ๖. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน 
***เอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   
 ๑.ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
ขึ้นไปหรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
 ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน  ๑ แผ่น 
 ๔. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 
 ๕. ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความ 
      เรียบร้อย ๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่ : www.kk.mcu.ac.th. 
 ๖. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน 

๗. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวรายได้ต้องไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท/ปี 
๓.๓ สิทธิพิเศษส าหรับโครงการทุนการศึกษาเรียนฟรี ๔ ปี ( บัณฑิตพุทธอารยเกษตร) 
 ๓.๓.๑ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัครและค่าระเบียบการสมัคร  

๓.๓.๒ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการหารายได้ฝึกท างานและมีรายได้ระหว่างเรียนตาม
เงื่อนไขมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๓.๓.๓ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเวลา ๔ ปีการศึกษาโดยจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยก าหนด 

๔. วิธีการสมัคร 



 ๔.๑ การสมัครด้วยตนเอง ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคาร
ส านักงานรองอธิการบดี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เก่ียว อุปเสณมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี  ต.โคกสี  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐                                               
โทร.๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ   

๔.๒ การสมัครออนไลน์ ผ่านทาง www.kk.mcu.ac.th หรือสแกนสมัครออนไลน์ 
 

  
 
 

***หมายเหตุ  ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองแล้วบันทึกข้อมูลให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐาน
ประกอบการสมัครเปน็เท็จจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันท ี
๕. วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 ๕.๑ รอบท่ี ๑ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ   
 ๕.๒ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
- รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนนิสิต วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 *หมายเหตุ  การสอบสัมภาษณ์ 
  ๑. พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  (เฉพาะโคตาพ่ีชวน
น้องมาเรียน และโควตาเรียนฟรี ๔ ปี บัณฑิตพุทธอารยเกษตร )  
  ๒.พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐  (โคตาเพชรดอก
อโศก) 

๓. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหรือประกาศเกียรติคุณการกระท าความดี        
มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนร่วม  

  ๔. พิจารณาจากหนังสือรับรองความประพฤตจิากผู้บริหารโรงเรียน 
  ๕. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม และความพยายามใฝ่เรียนรู้ 
  ๖. เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องสอบวัดแววความเป็นครู 
  ๗. ผู้สมัครต้องส่งประวัติการศึกษาและการประกอบอาชีพ ฐานะทางครอบครัวให้คณะกรรมการ 
 พิจารณาเพื่อรับสิทธิ์โควตา 

http://www.kk.mcu.ac.th/


๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ๕.๑  ค่าใบสมัครและระเบียบการ  ราคาชุดละ  ๑๕๐  บาท (ฟรี) 
 ๕.๒  ค่าธรรมเนียมการสมัคร      ๑๕๐  บาท 

 

๗. การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 
นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ช าระค่าลงทะเบียน หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษาภายใน ๕  วันท าการ หากเกินก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์  
 

๘.  การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน 
๗.๑  ภาคปกติ ภาคสมทบ ภาคบัณฑิต   วันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖   

 ๗.๒  ภาคปกติ      เปิดเรียน  วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 ๗.๓  ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต    เปิดเรียน  วันที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๖ 
๙.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคาร
ส านักงานรองอธิการบดี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เก่ียว อุปเสณมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี  ต.โคกสี  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณ
รพีพร มณีวรรณ และ โทร. ๐๘๐-๗๕๖๐๙๙๔ คุณอมรรัตน์ เตชะนอก  หรือสอบถาม กลุ่มงานบริการการศึกษา 
โทร. ๐๘๑-๐๐๙๑๙๐๗     
 
  

ประกาศ   ณ   วันที่   ๑  เดอืน  ตุลาคม   พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
    
    
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 

 



ปฏิทินรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ (โควตารอบที่ ๑) 
 

วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. เปน็ต้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนนิสิต  วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖   
เปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๖ 
ภาคปกติ (จ-ศ) 
ภาคเรียน เสาร์-อาทติย์ 

 
วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
วันเสาร์ที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๖ 

 


