
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

วิทยาลัยสงฆราชบุรี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดหลวงพอสดธรรม 
กายาราม จังหวัดราชบุรี เปนสถาบัน
การศึกษาทางพระพุทธศาสนา ของ 
คณะสงฆภาค ๑๕ ไดจัดการศึกษาผาน
ตามเกณฑสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (หลักสูตร ๑ ป) 
๑. เปนพระสังฆาธิการ หรือเปนครูสอนพระปริยัติธรรม หรือเปนพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรยีนและจบนกัธรรมชั้นเอกหรือ 
๒. เปนผูสำเรจ็การศกึษาระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนตน และจบนักธรรมชั้นโท 
 หมายเหตุ : เฉพาะพระภิกษเุทานัน้ 
หลักสตูรประกาศนยีบัตรการสอนศลีธรรมในโรงเรยีน (หลักสูตร ๑ ป) 
๑. เปนพระสังฆาธิการ หรือเปนครูสอนพระปริยัติธรรม หรือเปนพระสอน

ศลีธรรมในโรงเรียนและจบนกัธรรมชั้นเอกหรือ 
 หมายเหตุ : เฉพาะพระภิกษเุทานัน้ 
หลักสตูรปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บรรพชิตและคฤหัสถ) 
และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตร ๓ ป) 
๑. เปนผูสำเร็จการศึกษาหลกัสูตร ป.บส. (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ) หรอื 
๒. เปนผูสำเรจ็การศกึษาหลกัสตูร ป.สศ. หรือ 
๓. เปนผูสอบไดเปรยีญธรรม ๕ ประโยคหรือ 
๔. เปนผูสำเรจ็การศกึษาระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา 
 หมายเหตุ : เฉพาะบรรพชิต ตองสำเรจ็การศกึษาชั้นนกัธรรมชั้นเอกแลวเทานัน้ 
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตร ๒ ป) 
๑. เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย

หรือ สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
๒. ตองมผีลการเรยีน (เกรดเฉลี่ยสะสม) ไมตำ่กวา ๒.๕๐ ยกเวนผูมปีระสบการณ 

การทำงานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับแตสำเร็จการศึกษา และ
ผูสอบไดชั้นเปรียญธรรม ๙ ประโยค 

๓. ไมเคยถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร (สำหรับพระภิกษุ) 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (หลักสูตร ๑ ป) 
๑. สำเนาใบตราตั้งพระสังฆาธิการ หรือสำเนาใบตราตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม 

หรือหนังสือรับรองการเปนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ขอไดที่สำนักงาน
พระสอนศีลธรรมฯ) 

๒. สำเนาวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
๓. สำเนาใบประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นโท หรือชั้นเอก 
๔. สำเนาหนังสือสุทธิ 
๕. รูปถายสีหนาตรง ขนาด  ๑ นิ้ว  จำนวน  ๑ รูป 
หลักสตูรประกาศนยีบัตรการสอนศลีธรรมในโรงเรยีน (หลกัสตูร ๑ ป) 
๑. สำเนาใบตราตั้งพระสังฆาธิการ หรอืสำเนาใบตราตั้งครสูอนพระปริยตัธิรรม 

หรือหนังสือรับรองการเปนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ขอไดที่สำนักงาน
พระสอนศีลธรรมฯ) 

๒. สำเนาใบประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก 
๓. สำเนาหนังสือสุทธิ 
๔. รูปถายสีหนาตรง  ขนาด  ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป 
หลักสูตรปริญญาตรี  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บรรพชิตและคฤหัสถ) และ  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตร ๓ ป) 
๑. สำเนาใบประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (เฉพาะสาขา

วิชาการจัดการเชิงพุทธ) 
๒. สำเนาใบประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในเรียน 
๓. สำเนาใบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๓ ขึ้นไป 
๔. สำเนาวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
๕. สำเนาใบประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก (เฉพาะพระภิกษุและสามเณร) 
๖. รูปถายสีหนาตรง  ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 
๗. หนังสือรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรัฐ 
 หมายเหตุ : เฉพาะพระภิกษุและสามเณรตองแนบสำเนาหนังสือสุทธิ 
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตร ๒ ป) 
๑. สำเนาใบปริญญาบัตรชั้นปริญญาตรี 
๒. สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา 
๓. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือสุทธิ 
๔. สำเนาใบทะเบียนบาน     
๕. รูปถายสีหนาตรง  ขนาด ๑ นิ้ว  ๔  รูป 
๖. หนังสือรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรัฐ 

สำนักงานวิทยาลัยสงฆราชบุรี วัดหลวงพอสดฯ 
ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

   โทร. ๐๙๖-๒๓๐-๓๙๐๒ (คุณจิราวรรณ)   
        ๐๘๑-๐๑๔-๓๙๔๖ (คุณจิณณะ) 
e-mail: mcurajburi@gmail.com หรือ www.rbr.mcu.ac.th 
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การสอบคัดเลือก 

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ 
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม 

สาขาวิชารัฐศาสตร สอบขอสอบปรนัยและสอบสัมภาษณ
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม 

สอบปรนัย เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
สอบสัมภาษณ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

 - ความรูที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา ๕๐ คะแนน 
 - ความรูทั่วไป    ๕๐ คะแนน 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

สอบสัมภาษณ 
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

ประกาศผลสอบคัดเลือกทุกสาขาวิชา 
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม 

แผนที่วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

ศึกษาการบริหารจัดการในองคกรภาครัฐ และ
เอกชนโดยวิธีการนำหลักการทางพระพุทธศาสนา
ประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  
๓ ปการศึกษา 

ระบบการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษา 

ผูสมัครตองแนบหลักฐานการสมัครตามรายละเอียดตอไปนี้ 
๑. สำเนาทะเบียนบาน จำนวน ๑ ฉบับ 
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
๓. วุฒิการศึกษาฉบับจริงและสำเนาตามคุณสมบัติ 
 ทีส่มัคร หรือหนังสือรับรองผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ 
๔. รูปถายสี ขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง จำนวน ๒ รูป 
๕. หลกัฐานอืน่ๆ (ถาม)ี เชน ใบเปลีย่นชือ่ หรอืชือ่นามสกลุ   
 จำนวน ๑ ฉบับ 

 ใหยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานที่สมบูรณครบถวนไดที่
สำนักงานวิทยาลัยสงฆราชบุร ีวดัหลวงพอสดธรรมกายาราม 
อาคารมงคลเทพมุนี ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ทุกวัน 

 [  สมัครไดทุกวัน  ] 
 กอนยื่นใบสมัคร ผูสมัครจะตองตรวจสอบหลักฐานและ 
รายละเอียดคุณสมบัตติางๆ ในการสมัครใหครบถวนถูกตอง
ดวยตนเอง เมื่อยื่นใบสมัครแลว ทางวิทยาลัยสงฆราชบุรี  
จะไมคืนหลักฐานการสมัครใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

มหาวิทยาลัยใชระบบหนวยกิตทวิภาคี (Semester
Credit System) โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละ
ปการศึกษาออกเปน ๒ ภาคการศึกษาภาคปกติ คือ
ภาคการศึกษาหนึ่ง มีเวลาเรียนไมต่ำกวา ๑๖ สัปดาห 
และจัดการศึกษาภาคฤดูรอน (Summer Session) 
โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา ๖ สัปดาห แตใหเพิ่ม
ชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ 

คุณสมบัติของผูสมัคร สาขาวิชารัฐศาสตร 
(๑)  เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเทา 
(๒) เปนผูสอบเปรียญธรรม ๕ ประโยค 
(๓) เปนผูที่มีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรคหรือภาวะอัน 

เปนอุปสรรคในการศึกษา 
(๔) ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษา 

ใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย 
*หมายเหตุ : ถาเปนพระภิกษุ-สามเณร ตองสอบได นธ.ตรีขึ้นไป 

หลักฐานประกอบการสมัคร 


