
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรรีัมย์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบท่ี 3 
---------------------------------------------------- 

ด้วยวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินการรับสมัครบุคคลสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบท่ี 3 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. ระดับประกาศนียบัตร จ านวน 2 หลักสูตร  
 1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา 
 

  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 - เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกและส าเร็จ

การศึกษาภาคบังคับ 
 - เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับการแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

และสอบได้นักธรรมชั้นเอกและส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
 - เป็นพระภิกษุมีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี สอบได้นักธรรมชั้นเอก

และส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
 - เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพีเศษ  
 

2. ระดับหลักสูตร และสาขาวิชา  
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ดังต่อไปนี้ 

    2.๑  คณะพุทธศาสตร์ จ านวน ๑ สาขาวิชา ประกอบด้วย 
2.๑.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

   2.๒  คณะครุศาสตร์  จ านวน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
2.๒.๑ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว 
2.๒.๒ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
2.๒.๓ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
2.2.4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (เริ่มเปิดปีการศึกษา 2561) 

  3.๓  คณะสังคมศาสตร์ จ านวน ๑ หลักสูตร ประกอบด้วย 
  3.๓.๑ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
3.๑ เป็นภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ท่ัวไป ผู้มีสัญชาติไทย  
3.๒ เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
3.๓ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
3.๔ เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพดี  



          3.๕ เป็นผู้ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ประจ าวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จนจบหลักสูตร  

 

4. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือก อ่านข้อมูลระเบียบการสมัครให้เข้าใจ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

ถูกต้องชัดเจน และเขียนตัวบรรจง 
 4.2 ส านาวุฒการศึกษาของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน  

ใบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ตัวจริงและส าเนาจ านวน 3 ฉบับ  
(พร้อมรับรองส าเนา) 

 4.3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จ านวน 1 ใบ หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน  

 4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัคร จ านวน  3 ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนา) 
 4.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  3 ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนา) 
 4.6 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จ านวน 3 ฉบับ กรณีท่ีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบวุฒิการศึกษา 

(พร้อมรับรองส าเนา) 
 

 5. ขั้นตอนการสมัคร  
 5.๑ สมัครด้วยตนเองที่อาคารส านักงานบริหารวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ กลุ่มงานทะเบียน 

และวัดผล ส านักงานวิชาการ 
 5.๒ ดาวโหลดใบสมัคร ทางอินเตอร์เน็ต เข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย http://www.mcubr.ac.th  
  

 ๖. วิธีการช าระเงิน  
 สามารถช าระเงินที่ฝ่ายการเงิน ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ภายในวันที่ 12

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1 – 20 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑  
 

 ๗. ช่วงเวลาการรับสมัคร  
 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

เว็บไซต์ของ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย http://www.mcubr.ac.th 
 

 ๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้สมัครสอบ

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบสัมภาษณ์ ได้ที่  เว็บไซต์ของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และหรือที่ป้ายติดประกาศงานทะเบียนและวัดผล ส านักงาน
วิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mcubr.ac.th/
http://www.mcubr.ac.th/


 ๙. การทดสอบความรู้และสอบสัมภาษณ์  
 สอบในวันที่ 26 - 27  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้สมัครสอบตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด

เกี่ยวกับการสอบสอบสัมภาษณ์ ตามคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร โดยรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และสนามสอบ
สัมภาษณ์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการสอนก าหนด 

 

 ๑๐. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้ผู้สมัครไป

ยืนยันสิทธิ์ โดยวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สอบผ่านทาง http://www.mcubururam.ac.th ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ต่ออาจารย์
ประจ าสาขาวิชา ตามวันเวลาที่ก าหนด 

 

 11. ติดต่อสอบถามรายละเอียด :  
 ฝ่ายรับเข้าศึกษา อาคารส านักงานบริหารวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ กลุ่มงานงานทะเบียนและ

วัดผล ส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขท่ี ๒๘๑ หมู่ ๑๓  
ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ โทร. 08 1170 8686 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 

ประกาศ ณ วันที่     31  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖1  
 

 
 
 

(พระศรีปริยัติธาดา) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ รอบท่ี 3 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
สมัครไดท้ี่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ส านักงานวิชาการ หรือ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต  www.mcubr.ac.th  

30 พฤษภาคม -  25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่ฝ่ายการเงิน 
 

30 พฤษภาคม -  25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์  

 

25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ทดสอบความรู้ / สอบสัมภาษณ์  

 

26 - 27 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์  

 

29 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ลงทะเบียนเรียนนิสิตทุกชั้นปี รับเอกสาร รายงานตัวและบันทึก
ประวัตินิสิต  
 

29 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 เปิดเรียนและเริ่มเรียนภาคการเรียนที่ 1/2561 ทุกชั้นปี  
 

2 กรกฎาคม 2561  
 

 
รับรองตามนี้ 

 
 
 

(พระศรีปริยัติธาดา) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 


