มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสติ ใหม่ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก (สํ.ส. ๑๕/๘๐/๕๑)

ปรัชญาของกองทะเบียนและวัดผล
อุตตฺ านมุขี ปุพพฺ ภาสี
ยิม้ แย้มแจ่มใส ทักทายก่อน (ที.สี.๙/๓๐๔/๑๑๕)

ปณิธานของกองทะเบียนและวัดผล
ส่งเสริมวิชาการ สืบสานพุทธศาสน์
ร่วมชาติพฒ
ั นาสังคม อุดมด้วยบริการ

คณะและสาขาวิชาทีเ่ ปิดรับสมัคร
คณะพุทธศาสตร์ เปิดรับ ๖ สาขาวิชา
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พระ/คฤหัสถ์)
- สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
- สาขาวิชาศาสนา
- สาขาวิชาปรัชญา (พระ/คฤหัสถ์)
- สาขาวิชาบาลีพทุ ธศาสตร์
- สาขาวิชาพระอภิธรรม (เฉพาะคฤหัสถ์)

คณะครุศาสตร์ เปิดรับ ๖ สาขาวิชา
- สาขาวิชาจริยศึกษา
- สาขาวิชาสังคมศึกษา
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (พระ/คฤหัสถ์)
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการ
แนะแนว
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับ ๔ สาขาวิชา
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พระ/คฤหัสถ์)
- สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
- สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับ ๕ สาขาวิชา
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ (พระ/คฤหัสถ์)
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาสังคมวิทยา
- สาขามนุษยวิทยา
- สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ทัง้ ๔ คณะรับสาขาละ ๒๕ รูป/คน
เปิดรับพระภิกษุสามเณร
แม่ชี และคฤหัสถ์ทั่วไป
รับจำนวนจำกัด

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีท่ี ๑
๑. เป็นผูส้ อบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือได้รบั ประกาศนียบัตรอืน่ ทีม่ หาวิทยาลัย
รับรอง
๓. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษา
๔. เป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยตั ิ
ธรรมที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับปริญญาตรี (การศึกษาต่อเนื่อง)
๕. เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค
หรือ
๖. เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า หรือ
๗. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า
๘. คุณสมบัตติ ามข้อ ๖ และข้อ ๗ ต้องสอบได้
นักธรรมชั้นเอก และเมื่อเข้าศึกษาแล้ว ต้องเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมจนครบตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
กำหนด

หลักฐานการรับสมัคร
๑. สำเนาเอกสารการจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ เทียบเท่า (๒ ชุด)
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (๑ ชุด)
๓. สำเนาหนังสือใบสุทธิ (พระภิกษุ/สามเณร)
/บัตรประชาชน (แม่ช,ี คฤหัสถ์) ๑ ชุด
๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิว้ ครึง่ หน้าตรง ๒ รูป
๕. ค่าสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท
วัน เวลา สถานทีร่ บั สมัคร
ขายใบสมัคร ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๘ เมษายน
๒๕๕๑
รับสมัคร ๑ มีนาคม - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
สถานทีศ่ กึ ษา (เฉพาะชัน้ ปีท่ี ๑ ทุกคณะ) :
อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสอบคัดเลือก
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๑
- วิชาพระพุทธศาสนา (๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.)
- ความรูค้ วามสามารถทัว่ ไป(๑๔.๔๐ – ๑๖.๑๐ น.)
วันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๑
- วิชาภาษาอังกฤษ (๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.)
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๑
- ประกาศผลสอบข้อเขียน
วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๑
- สอบสั ม ภาษณ์ เ ฉพาะผู ้ ท ี ่ ส อบผ่ า น
ข้อเขียน (๑๓.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.)
วันที่ ๓ พ.ค. ๕๑
- ประกาศผลสอบคัดเลือก
ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาคาร ๒ วัดศรีสดุ าราม บางขุนนนท์ เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพฯ
วิชาสอบคัดเลือก
- พระพุทธศาสนา
- ภาษาอังกฤษ
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
และการสอบสัมภาษณ์
วิชาละ ๑๐๐ คะแนน รวม ๔๐๐ คะแนน

กำหนดการรับสมัครนิสติ ใหม่
ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา ๒๕๕๑
คณะพุทธศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

กองทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑, ๐๒-๒๒๕-๘๖๘๖
ต่อ ๑๐๕, ๑๓๘
http://www.mcu.ac.th
http://www.register.mcu.ac.th

