
 
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง  ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
    

เพ่ือให้การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๐, ข้อ ๑๑.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงก าหนดปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ  
ปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 

 
๑. การรับสมัคร 

วัน / เดือน / ปี เวลา กิจกรรม สถานที ่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. รับสมัคร ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ  

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เว็บไซต์ www.nan.mcu.ac.th 
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นคร

น่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ   ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. -สอบสัมภาษณ์ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ น. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เว็บไซต์ www.nan.mcu.ac.th 

๙-๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. -เปิดรับสมัครสอบ รอบ ๒ อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ   

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐  น. -ประกาศผู้มีสิทธิสอบ รอบ 
๒ 

เว็บไซต์ www.nan.mcu.ac.th 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ   ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. -สอบสัมภาษณ์ 

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐  น. -ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 
 รอบ ๒ 

เว็บไซต์ www.nan.mcu.ac.th 

 
 
 



- ๒ – 
 

วัน / เดือน / ปี เวลา กิจกรรม สถานที ่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. -รายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนิสิต 

-ปฐมนิเทศ 
-เรียนปรับพื้นฐาน 

อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ   
 

๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ น. เปิดเรียน 
 

 ๒. ช่องทางการรับสมัครออนไลน์ 
  ๒.๑ สมัครผ่านลิงก์ https://forms.gle/eGnn1zczE7wMsYwk8 หรือ 
  ๒.๒ สมัครผ่าน QR CODE  

 
  

๓. คุณสมบัติผู้สมัคร 
               ๓.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
              ๓.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จาก ระบบ ๔ ระดับคะแนน ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์ท างานเป็นเวลาไมน่้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาหรือเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค  
              ๓.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 ๔. หลักฐานการสมัคร 

๔.๑ ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน ๒ ชุด 
๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๒ ชุด (คฤหัสถ์) 
๔.๓ ส าเนาหนังสือสุทธิ จ านวน ๒ ชุด (พระภิกษุ / สามเณร) 
๔.๔ ทะเบียนแสดงผลการศึกษา จ านวน ๒ ชุด ประกอบด้วย 
        - ส าเนาวุฒิบัตร ปริญญาตรี / หรือเทียบเท่า 
        - ส าเนา Transcript ปริญญาตรี / หรือเทียบเท่า 
        - หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) 
๔.๕ ส าเนาประกาศนียบัตรเปรียญธรรม จ านวน ๒ ชุด (ถ้ามี) 
๔.๖ ส าเนาประกาศนียบัตรนักธรรม จ านวน ๒ ชุด (ถ้ามี) 
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นด า ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๒ แผ่น (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔.๘ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง จ านวน ๒ ชุด  (ถ้ามี)  
๔.๙ หนังรับรองประสบการณ์การท างานตัวจริง จ านวน ๑ ชุด (กรณีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง ๒.๕๐) 
๔.๑๐ ค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๒๐๐ บาท  

 
 
 



- ๓ – 
 
 ๕. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (แบบเหมาจ่าย ยกเว้นค่าเรียนภาษาอังกฤษและค่ารักษาสถานภาพ) 
       ๕.๑ บรรพชิต จ านวน ๖๒,๘๐๐ (หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
       ๕.๒ คฤหัสถ์ จ านวน ๗๙,๐๐๐ (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ:  
 ๑. เมื่อเรียนครบ ๒ ปีแล้ว ยังไม่จบการศึกษา จะต้องรักษาสถานภาพ ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท 
 ๒. ค่าเรียนภาษาองักฤษ MCU GET ๐๐๓ (๓,๕๐๐ บาท), ๐๐๔ (๓,๕๐๐ บาท) ด าเนินการโดยสถาบันภาษา ส่วนกลาง  
 
 ๖. สอบถามเพิ่มเติม/ติดต่อประสานงาน 

พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
เฉลิมพระเกียรติฯ/  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

โทร. ๐๘๙-๔๓๒๗๘๐๑  

ดร.ช านาญ  เกิดช่อ 
ผศ.ดร.ฐิติพร  สะสม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

โทร. ๐๙๙-๒๖๙๒๙๙๙ 
โทร. ๐๖๓-๕๔๖๒๖๑๕ 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 
 
 

(พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 

ที ่ รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

บรรพชิต คฤหัสถ ์
๑ ค่าใช้จ่ายประจ าภาคการศึกษาที ่๑ ๒๑,๒๐๐ ๒๔,๘๐๐ 

๒ ค่าใช้จ่ายประจ าภาคการศึกษาที ่๒ ๑๔,๓๐๐ ๑๘,๘๐๐ 

๓ ค่าใช้จ่ายประจ าภาคการศึกษาที ่๓ ๑๔,๕๐๐ ๑๙,๐๐๐ 

๔ ค่าใช้จ่ายประจ าภาคการศึกษาที ่๔ ๑๒,๘๐๐ ๑๖,๔๐๐ 

 รวมสุทธิ ๖๒,๘๐๐ ๗๙,๐๐๐ 


