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การรับสมัครเข้าศึกษา 
การรับสมัคร  

  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
  เวลารับสมัคร  ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
  

สถานที่รับสมัคร  
  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ถนนแจ้งสนิท  

๒๕๒  หมู่ที่ ๔  ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๗๐  
โทร. ๐-๔๓๕๖-๙๔๘๗  

 
การสอบคัดเลือก 

  สอบข้อเขียน (เช้า-บ่าย) 
วันที่  ๑๘  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓  
เช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐  น. บ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  

  วันที่  ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

  วันที่  ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
สอบสัมภาษณ์ เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น. 
วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ 
 

สถานที่สอบคัดเลือกและประกาศผลสอบ 
 อาคารพระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่  ๒๕๒ หมู่  ๔  ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐ 
 โทร. ๐-๔๓๕๖-๙๔๘๗ 
 
 การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน 
  นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ลงทะเบียน  

(พบอาจารย์ที่ปรึกษา) วันที่  ๙-๑๐  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
 การปฐมนิเทศนิสิต/เปิดเรียน  
  ปฐมนิเทศ วันที่  ๑๑  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  เป็นต้นไป 
  เปิดเรียนในวันที่  ๑๒  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
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ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป 

เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
……………………………………………………………………………………………. 

 
ด้วยวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะได้ดำเนินการรับสมัคร 

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือสนองนโยบาย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการจัดหารศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการ
กับศาสตร์สมัยใหม่เพ่ือพัฒนาจิตและสังคม 
 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
พระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัคร ๒ คณะ ๓ สาขาวิชา คือ 
๑.๑ คณะพุทธศาสตร์ 
  ๑.๑.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (รับพระภิกษ ุสามเณรและคฤหัสถ์) 
  จำนวน ๕๐ รูป/คน 
๑.๒ คณะสังคมศาสตร์ 
  ๑.๒.๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รับเฉพาะพระภิกษุ สามเณร) 
  จำนวน ๖๐ รูป 
  ๑.๒.๒ สาขาวิชารัฐศาสตร์  (รับพระภิกษ ุสามเณรและคฤหัสถ์) 
  จำนวน ๖๐ คน 
 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑ ระดับปริญญาตรี 
 ๒.๑.๑  เป็นพระภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถ์ 
 ๒.๑.๒  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไป หรือ 
 ๒.๑.๓  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยค 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับประกาศนียบัตรอื่น ที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
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๒.๑.๔ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 แผนกสามัญศึกษา หรือ 
๒.๑.๕  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับ 

ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ หรือประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง    และ  เมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้อง
ศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต หรือ 

๒.๑.๖  เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาสำเร็จการศึกษา
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับ
การแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

๒.๑.๗ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามลักเกณฑ์ 
ที่สภาวิชาการกำหนด 

 ๒.๑.๘   เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
๒.๑.๙   ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง 
  ความประพฤติหรือวินัย 
๒.๑.๑๐  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
   แผนกสามัญศึกษา หรือ 

 ๒.๑.๑๑  เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 
    ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 
 
๓. เอกสารประกอบการสมัคร 

๓.๑  ใบประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ หรือ รบ. ๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้นๆพร้อมถ่าย
สำเนา ๑ แผ่น 

 ๓.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ แผ่น 
 ๓.๓  สำเนาหนังสือสุทธิ พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ชุด 
 ๓.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ แผ่น 
 ๓.๕  รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น 

๓.๖  ใบสมัครตามแบบวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ที่กรอกข้อความเรียบร้อย  ๑  ฉบับ 
 

๔. สถานที่รับสมัคร 
๔.๑  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถนนแจ้งสนิท ๒๕๒ 

หมู่ที่ ๔ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  โทร. ๐-๔๓๕๖-๙๔๘๗ 
 

๕. วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 ๕.๑  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
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เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐  น. 
 ๕.๒  สอบข้อเขียน วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 เวลา เช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. บ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
 ๕.๓  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
 ๕.๔  สอบสัมภาษณ์ วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
 ๕.๕  ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ วันที่  ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ๖.๑  ค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ   ๑๕๐ บาท 
 ๖.๒  ค่าธรรมเนียมการสมัคร   ๑๕๐ บาท 
 
๗. การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน 

๗.๑  นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ลงทะเบียน (พบอาจารย์ที่
ปรึกษา) วันที่  ๑-๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๘. การปฐมนิเทศนิสิต / เปิดเรียน 
 ๘.๑  ปฐมนิเทศ วันที่ ๑๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป 
 ๘.๒  เปิดเรียนในวันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
 
๙. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องสำนักงานกลุ่มงานทะเบียนและ
วัดผล อาคารพระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๕๒ หมู่ ๔ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๗๐    
โทร. ๐-๔๓๕๖-๙๔๘๗  

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

(พระครูวาปีจันทคุณ, ดร.) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
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ประวัติความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

……………………………………………………………………………………………… 
         

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง
ของคณะสงฆ์ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ มีชื่อเดิมว่า "มหาธาตุวิทยาลัย" และมีพระ
บรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่า "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" เมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ 
โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป ดังปรากฏในประกาศ
พระราชปรารภในการก่อพระฤกษ์สังฆิกเสนาศน์ราชวิทยาลัยต่อไปนี้ 

*พระราชปรารถในการก่อพระฦกษ์สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย 
*พระพิมลธรรม พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) สนองพระราชปรารถ 

  *ยุคริเริ่มการจัดการศึกษา 
*ยุคปรับปรุงและขยายการศึกษา 
*ยุครับรองปริญญาบัตรและสถานะของมหาวิทยาลัย 
 

พระราชปรารถในการก่อพระฦกษ์สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัยศุภมัสดุพระพุทธศาสนกาล เป็นอดีต
ภาค ล่วงแล้ว ๒๔๓๙ พรรษา ปัตยุบันกาล จันทรคตินิยม จุลศักราช ๑๒๕๘ วานระ สังวัจฉระ ภัทรบท
มาศ ชุษณปักษสับตมีดิถี รวิวาร สุริยคติกาล รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๕ กันยายนมาศ เตรสมะมาสาหะคุณ
พิเศษ ปริเฉทกาลกำหนด  
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฎ บุรุศยรัตนราชรวิ
วงษวรุตมพงษบริพัตร วรขัตติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศอุภโตสุชาติสังสุทธ
เคราะหณี จักรกรีบรมนารถ มหามกุฎราชวรางกูร สุจริตมูลสุสาธิต อรรคอุกฤษฐไพบูลย์บูรพาดูลย์
กฤษฎาภินิหารสุภาธิการรังสฤษดิ์ธัญญลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประนต บาท
บงกชยุคล ประสิทธิ สรรพศุภผลอุดมบรมสุขุมาล ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณ อดุลยพิเศษ สรรพ
เทเวศรานุรักษ์ วิสิฐศักดิ์สมญา พินิตประชานารถ เปรมกระมลขัตติยราชประยูร มูลมุขมาตยาภิรมย์ 
อุดมเดชาธิการ บริบูรณคุณสาร สยามาทินครวรุฒเมกราชดิลก มหาปริวารนายก อนันต์มหันตวรฤทธิ
เดช สรรพวิเศษศิรินทร อเนกชนนิกร สโมสรสมมติ ประสิทธิวรยศมโหดม บรมราชสมบัติ นพปดลเสวต
ฉัตราดิฉัตร ศิริรัตโนปลักษณมหา บรมราชาภิเศกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามิ
นทร์ มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชโรดม บรมนารถ- ชาติอาชาไศรยพุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ อดุล
ศักดิ์อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสิตลหฤไทย อโนปไมยบุญการสกลไพศาล มหารัษฎาธิบดินทร์ 
ปรมินทรธรรมิกราชาธิราช บรมนารถบพิตร พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำริห์ว่าจำเดิมแต่ได้
เสด็จเถลิง ถวัลยราชสมบัติ บรมราชาภิเศกแล้วมาได้ทรงทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ถาวรรุ่งเรืองเจริญ
ขึ้นโดยลำดับ แต่พระสัทธรรมในพระบรมพุทธสาสนานี้ ย่อมมีเหตุปัจจัยอาศรัยกันแลกัน เมื่อพระปริยัติ
สัทธรรมเจริญแพร่หลายอยู่ พระปฏิบัติสัทธรรม- จึ่งจะเจริญไพบูลได้ เมื่อพระปฏิบัติสัทธรรมไพบูลอยู่ 



คู่มือรับสมัครนิสิต วิทยาลัยสงฆร้์อยเอ็ด ๒๕๖๓       ๖                           
 

พระปฏิเวทสัทธรรมจึงจะสมบูรณ์ได้ พระปริยัติสัทธรรมย่อมเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระสาสนา ๆ จะ
ดำรงอยู่แลเจริญขึ้นก็ด้วยพระปริยัติสัทธรรม การที่จะบำรุงพระปริยัติสัทธรรม อันเป็นรากเหง้าของพระ
พุทธสาสนาให้ไพศาลบริบูรณ์ยิ่งขึ้น ก็ย่อมอาศรัยการบำรุงให้มีผู้เล่าเรียน แลที่เล่าเรียนให้สะดวกยิ่งข้ึน 
การเล่าเรียนพระปริยัติสัทธรรม ที่เป็นไปอยู่ในเวลานั้น ก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดการบำรุงทั่วไปทุกพระ
อาราม แต่ยังหาเป็นอันนับว่าบริบูรณ์แท้ไม่ เพราะเป็นแต่สถานที่เล่าเรียนในชั้นต้น จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งวิทยาลัยที่จะเล่าเรียนพระไตรปิฎกแลวิชาชั้นสูงขึ้น ๒ สถาน ๆ หนึ่งเป็นที่เล่าเรียน
ของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตินิกาย ให้ตั้งที่วัดบวรนิเวศวรวิหาร พระอารามหลวง พระราชทานนามว่า 
มหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมชนกนารถ พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว อีกสถานหนึ่ง เป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่าย มหานิกาย ได้ตั้งไว้ที่วัดมหาธาตุราช
วรมหาวิหาร พระอารามหลวงนี้ มีนามว่า "มหาธาตุวิทยาลัย" ได้เปิดการเล่าเรียน แต่วันที่ ๘ 
พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๐๘ สืบมา แต่สังฆิกเสนาสน์สำหรับมหาธาตุวิทยาลัยนี้ ยังไม่เป็นที่
สมควรแก่การเล่าเรียน ในสมัยที่การเรียนเจริญขึ้นสืบมานี้  จึ่งทรงพระราชดำริห์ที่จะทรงสร้างสังฆิก
เสนาสน์สำหรับมหาธาตุวิทยาลัยนี้ขึ้นใหม่ให้เป็นสถานอันสมควรแก่การเล่าเรียน การนี้ยังอยู่ในระหว่าง
พระบรมราชดำริห์ ยังหาทันตลอดไม่พอประจวบ เวลาที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณ
หิศ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งมีพระราชประสูติกาล ณ วันพฤหัสบดี เดือนเจ็ดแรมสิบสองค่ำ ปีขาล
สัมฤทธิศกจุลศักราช ๑๒๔๐ ตรงกับวันที่ ๒๗ มิถุนายน รัตนโกสินทร์ศก ๙๗ เสด็จสวรรคต ล่วงไปใน
วันที่ ๔ มกราคม รัตนโกสินทร์ ๑๑๓ ตรงกับวันศุกร์ เดือนยี่ ขึ้นเก้าค่ำ ปีมะเมีย ฉศก จุลศักราช ๑๒๕๖ 
จึงทรงพระราชดำริห์ว่า โดยราชประเพณีที่มีมาแต่ก่อน เมื่อพระบรมวงศ์ท่ีได้ดำรงพระเกียรติยศชั้นสูง
สวรรคต ก็ได้เคยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำพระเมรุมาศขนาดใหญ่ ตามพระเกียรติยศ ณ ท้อง
สนามหลวง เพ่ือเชิญพระศพไปประดิษฐาน พระราชทานเพลิง ณ พระเมรุมาศนั้น ก็การทำพระเมรุมาศ
ขนาดใหญ่เช่นเคยมานั้น เป็นการเปลืองพระราชทรัพย์ ไปในสิ่งซึ่งมิได้ถาวร แลมิได้เป็นประโยชน์
สืบเนื่องไปนาน เป็นการลำบากแก่คนเป็นอันมาก แลได้ประโยชน์ชั่วสมัยหนึ่ง แล้วก็อันตรธานไป ครั้งนี้
มีสมัยที่จะต้องทำการพระเมรุมาศขนาดใหญ่นั้นขึ้น ควรจะน้อมการทำพระเมรุมาศนั้นมารวมลงในการ
พระราชกุศล ส่วนศาสนูปถัมภ์นกิจวิทยาทาน วิหารทานการก่อสร้างสังฆิกเสนาสน์ สำหรับมหาธาตุ
วิทยาลัยนี้ ให้พระราชกุศลบุญราศีส่วนทักษิณาทาน เนื่องในภารถาวรวัตถสถาน เป็นที่ตั้งแห่งสาสน
ธรรมสัมมาปฏิบัติแห่งพุทธบริษัท สัปปุริสชนสำเร็จประโยชน์ อิฐวิบูลผลสืบเนื่องไปตลอดกาลนานแล 
จะได้เป็นเหตุให้งดเว้นการทำพระเมรุมาศขนาดใหญ่ อันเป็นเครื่องเปลืองประโยชน์เปล่าดังพรรณนา
มาแล้วนั้น จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ดำรัสสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุ
วัตติวงษ์ เป็นผู้บัญชาการให้เจ้าพนักงาน ทำการก่อสร้าง วิทยาลัยยอดปรางค์ ๓ ยอด ล้วนแล้วด้วย
ถาวรภัณฑ์ อันมีกำหนดส่วนยาวแต่ทิศเหนือมาทิศใต้ ๘๘ วา ส่วนกว้างในทิศเหนือ แลทิศใต้นั้น ส่วนละ 
๘ วา ๓ ศอก ส่วนกลางตั้งแต่ทิศตะวันตก มาทิศตะวันออก ๒๕ วา ส่วนกว้างในมุขใหญ่ ๑๑ วา ส่วนสูง
ในร่วมมุขยอดใหญ่นั้น ๒๒ วา ในร่วมยอดน้อยทั้ง ๒ แห่งละ ๑๖ วา ด้วยพระราชทรัพย์ ๕,๔๐๐ ชั่ง 
เพ่ือได้เป็นที่เชิญพระบรมศพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร มา
ประดิษฐานบำเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณาทานมีการมหกรรมแล้ว จะได้เชิญพระบรมศพไปประดิษฐาน 
ณ พระเมรุมาศขนาดน้อย ณ ท้องสนามหลวง พระราชทานเพลิง เมื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนนี้
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เสร็จ แล้วจะได้ทรงพระราชอุทิศถวายถาวรวัตถุนี้ เป็นสังฆิกเสนาสน์ สำหรับมหาธาตุวิทยาลัย เพ่ือเป็น
ที่เล่าเรียนพระปริยัติสัทธรรมแลวิชาชั้นสูงสืบไปภายหน้า พระราชทานเปลี่ยนนามใหม่ว่า "มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย" เพื่อให้ เป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศสืบไป 
          พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัตติวงษ์ ได้ทรงบัญชาการให้เจ้าพนักงานจัดการ
ก่อสร้างจำเดิมแต่การรื้อขนปราบแผ้ว ส่วนที่ควรทำนั้น มาแต่วันที่ ๒๔ เมษายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๔ 
บัดนี้ การทำรากสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัยนี้ แล้วเสร็จควรจะวางศิลาฤกษ์ได้ จึ่งทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้บรรจุคำประกาศแสดงพระพระราชดำริห์อันนี้ แลแผนที่รูปถ่ายตัวอย่างสังฆิกเสนาสน์นั้น กับ
หนังสือพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา อันเป็นหนังสือพิมพ์ราชการในสมัยนี้ เลือกคัดแต่ฉบับที่สมควร แล
เหรียญที่รฤกในการพระราชพิธีต่าง ๆ ทั้งทองเงิน แลเบี้ยทองแดงซึ่งใช้อยู่ปัจจุบันนี้ ลงในหีบศิลาพระ
ฤกษ์แล้วโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ ในที่นี้ ณ เวลาเย็นวันที่ ๑๒ 
กันยายน รัตนโกสินทร์ ๑๑๕ รุ่งขึ้นเวลาเช้าวันที่ ๑๓ กันยายน พระสงฆ์ได้รับพระราชทานฉัน เวลาบ่าย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงษานุวงษ์ ข้าทูลลอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยโดย
เสด็จพระราชดำเนินมา ณ ที่ประชุมนี้ ครั้นถึงกำหนดศุภมหามงคลฤกษ ทรงวางศิลาพระฤกษ และอิฐ
ปิดทอง ปิดเงิน ปิดนาค ซึ่งเป็นอิฐฤกษลง ณ ที่อันจะได้ก่อสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัยเป็นประถม โดย
นิยมแห่งโบราณราชประเพณีแล้ว นายช่างจะได้ทำการต่อไปให้สำเร็จโดยพระบรมราชประสงค์ ขอผล
แห่งพระบรมราชประสงค์ซึ่งจะทรงบำรุงพระพุทธศาสนาให้สถิตย์สถาพร และจะให้วิทยาการแพร่หลาย 
อันเป็นทางมาแห่ง ประโยชน์ความสุขของมหาชนทั่วไปนี้ จงสำเร็จ โดยพระบรมราชประสงค์ จงทุก
ประการ เทอญ. (คัดมาจากราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓ แผ่นที่ ๒๕ วันที่ ๒๐ กันยายน ร.ศ. ๑๑๕ หนา้ 
๒๖๕ - ๒๖๘) 
 

พระพิมลธรรม พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) สนองพระราชปรารถ 
          ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ รูป
ที่ ๑๕ มีความประสงค์จะปรับปรุงการศึกษา ภายในสถาบันการศึกษาที่เป็นอยู่ในขณะนั้นให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้ พระมหาบุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิป.ธ.๘ (ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ท่ีพระ
ธรรมมหาวีรานุวัตร) อาจารย์แห่งมหาธาตุวิทยาลัย และบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาธาตุวิทยาลัย ซึ่งกำลัง
ปรับปรุงกิจการห้องสมุดของมหาธาตุวิทยาลัย ได้ช่วยรวบรวมความเป็นมาด้านการจัดการศึกษาของ
มหาธาตุวิทยาลัยทั้งปวง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทางเอกสารของมหาธาตุวิทยาลัยสืบไป 
          เมื่อพระมหาบุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ได้ไปติดต่อกับนายธนิต อยู่โพธิ์ หัวหน้าแผนกวรรณคดี ได้ให้
ความอนุเคราะห์ด้วยดี และได้ขอความร่วมมือจากนายยิ้ม ปัณฑยางกูร หัวหน้ากองจดหมายเหตุ กรม
ศิลปากร ช่วยอำนวยความสะดวกอีกต่อหนึ่ง และได้พบเอกสารสำคัญที่เก่ียวกับ มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เอกสารที่พบนี้ คือ ลายพระหัตถ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปถึง
หม่อมเจ้าประภากร ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ร.ศ. ๑๑๕ ดังจะขออัญเชิญ สำเนาลายพระราชหัตถ์ มา
แสดงดังต่อไปนี้ 
          เมื่อพระมหาบุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ได้พบลายพระหัตถ์นี้แล้ว ได้นำสำเนาลายพระหัตถ์ไปถวายพระ
พิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) ซึ่ง พระพิมลธรรมได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับพระเถรานุเถระในวัด
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มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และต่างวัด โดยทุกรูปเห็นพ้องต้องกันว่า สมควร ที่จะได้จัดการศึกษาของ
พระสงฆ์ให้เป็นไปตามพระราชปณิธานที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ ได้ทรงพระราชทานไว้* (*ความนี้ปรากฏใน
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อเรื่อง "พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศ
ไทย" ของ นายมนัส เกิดปรางค์, พ.ศ. ๒๕๒๗.) จนกระท่ังในที่สุดพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) จึง
ได้มีหนังสือนิมนต์พระเถระทั้งจากวัดมหาธาตุ และวัดอ่ืนๆ จำนวน ๕๗ รูป และฆราวาสอีกจำนวนหนึ่ง
มาประชุมกัน ณ หอปริยัติ วัดมหาธาตุฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๘๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยถือ
เป็นการประชุมที่ด่วนมาก และลับเฉพาะ จะสังเกตเห็นได้ชัดก็คือหนังสือนัดประชุม ออกเม่ือวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม เพ่ือนิมนต์เข้าประชุมวันที่ ๒๓ ธันวาคม เป็นการออกหนังสือเชิญล่วงหน้าเพียงหนึ่งวันเท่านั้น 
ดังปรากฏ ตัวอย่าง หนังสือเชิญประชุม ดังนี้ 
          ผู้ที่ได้รับอาราธนาหรือเชิญเข้าประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยทั้งฝ่ายบรรพชิต ๗ รูป และฆราวาส 
๔ คน ซึ่งทุกท่านจะได้รับ เอกสารบันทึกโครงการปรับปรุงมหาธาตุวิทยาลัย หรือ มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จัดทำโดย หลวงวิจติรวาทการ ซึ่งหลวงวิจิตรวาทการให้ถือว่าบันทึกนี้เป็นความลับ และอ่านได้
เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญมาประชุมเท่านั้น 
 

ยุคริเริ่มการจัดการศึกษา 
          เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนา
บุคลากรของประเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถ
ในการรักษา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น พระพิมลธรรม ( ช้อย ฐานทัตตมหาเถร) 
อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในสมัยนั้นจึงจัดประชุมพระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย จำนวน 
๕๗ รูป เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และประกาศให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการ
จัดการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงในระดับมหาวิทยาลัย เปิดสอนระดับปริญญาตรี คณะพุทธ
ศาสตร์เป็นคณะแรกเม่ือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และมีพัฒนาการตามลำดับ ดังนี้ 
   •  พ.ศ. ๒๕๐๐ ปรับเปลี่ยนระบบการวัดผลมาเป็นระบบหน่วยกิต โดยกำหนดให้นิสิตต้องศึกษา อย่าง
น้อย ๑๒๖ หน่วยกิตและปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปีก่อนรับปริญญาบัตร  
   •  พ.ศ. ๒๕๐๕ เปิดสอนคณะครุศาสตร์  
   •  พ.ศ. ๒๕๐๖ เปิดสอนหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษา ระดับประกาศนียบัตรและเปิดสอน 
คณะเอเชียอาคเนย์และเปลี่ยนเป็นคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖  
   •  พ.ศ. ๒๕๑๒ ปรับหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษาเป็นวิทยาลัยครูศาสนศึกษา และปรับเปลี่ยน
หน่วยกิตเป็น ๒๐๐ หน่วยกิตการจัดการเรียนการสอนช่วง ๒ ทศวรรษแรก ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
คณะสงฆ์และรัฐเท่าที่ควร ทำให้ประสบปัญหาด้านสถานะของมหาวิทยาลัย และงบประมาณเป็นอย่าง
มาก แต่ก็สามารถจัดการศึกษามาได้อย่างต่อเนื่อง 
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          ยุคปรับปรุงและขยายการศึกษา 
          •  พ.ศ. ๒๕๑๒ คณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม ได้ออกคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง " การศึกษา
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๒ " และ เรื่อง " การศึกษาของสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ " คำสั่งทั้ง ๒ ฉบับนี้ 
ส่งผลให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี สถานะเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย โดยสมบูรณ์  

•  พ.ศ. ๒๕๒๑ เริ่มขยายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งวิทยาเขต
แห่งแรกท่ี จังหวัดหนองคาย และได้ขยายไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ 
อาคารสถานที่ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตในกำกับดูแล ทั่วประเทศ ๑๑ แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ ๑๖ 
แห่ง หอ้งเรียน ๓ แห่ง หน่วยวิทยบริการ ๑๔ แห่ง และ สถาบันสมทบ ๗ แห่ง  
 

ยุครับรองปริญญาบัตรและสถานะของมหาวิทยาลัย 
•  พ.ศ. ๒๕๒๗ รัฐบาล โดยการนำของ ฯพณฯ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ได้ดำเนินการ เสนอ

ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะ ผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา โดยรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบ 
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลง พระปรมาภิไธย แล้วประกาศใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 
๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมา มีผลทำให้ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมี
ศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญา เช่นเดียวกับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ที่
รัฐให้การรับรอง 

•  พ.ศ. ๒๕๓๔ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาที่วัดศรีสุดาราม เขตบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ 
ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ ศึกษาของนิสิตปีที่ ๑ - ๔ ของคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  

•  พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์ ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานได้
ออกระเบียบคณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาและการบริหารให้เป็นไปตามระบบสากล (คณะ
เอเซียอาคเณย์และเปลี่ยนเป็นคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์เมื่อพ.ศ.๒๕๑๖)  

•  พ.ศ. ๒๕๔๐ แม้มหาวิทยาลัยจะมี พ.ร.บ. กำหนดวิทยฐานะของผู้สำเร็จวิชาการ
พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ แล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่มีการรับรองสถานะภาพ ความเป็นนิติบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไป จึงทำให้ไม่สามารถขยายการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยได้ 
            ดังนั้น จึงมีความพยายามในการผลักดันให้มีการดำเนินการตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ โดยใช้เวลาในการดำเนินการเป็นเวลานานถึง ๕๐ ปี จนกระท่ัง พ.ศ. 
๒๕๔๐ รัฐบาล โดยการนำของ ฯพณฯ พล.อ ชวลิต ยงใจยุทธ ได้เสนอให้รัฐสภาตราพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ส่งผลให้มหาวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติรับรองสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ในกำกับของรัฐบาล และเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ เน้นจัด
การศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
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วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ชื่อหน่วยงาน 
 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ที่ตั้ง 

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๕๒ หมู่ ๔  
ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐ โทร. ๐-๔๓๕๖-๙๔๘๗  
 

ประวัติความเป็นมา 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๐ พระราชปรีชาญาณมุนี (พุทธา สิริวุฑฺโฒ) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด 

และเจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม(พระอารามหลวง) ในขณะนั้นได้ปรารภกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดในการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพ่ือเป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สำหรับพระภิกษุสามเณรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและใกล้เคียง โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดทุกระดับ ต่อมาเมื่อ
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๒ มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๖/
๒๕๔๒ มีมติให้ขยายห้องเรียนวิชาสาขาศาสนาของวิทยาเขตขอนแก่น ตามโครงการขยายห้องเรียน
จังหวัดร้อยเอ็ดไปจัดตั้งที่วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) และได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรก
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๑ สาขาวิชาเอกศาสนา มีนิสิตจำนวน ๔๙ รูป โดยได้แต่งตั้งให้ นาย
ภาณุวัฒน์ ชาญอุไร หัวหน้าสาขาวิชาศาสนา เป็นผู้ดูแลโครงการขยายห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด 
 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารโครงการขยายห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประชุมมี
มติให้ย้ายห้องเรียนจากวัดบูรพาภิราม มาทำการเรียนการสอนที่ วัดสระทอง ถนนหายโศก ตำบลใน
เมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแต่งตั้งให้พระครูสุวรรณสรานุกิจ (นรินทร์ นรินฺโท) รองเจ้าคณะ
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด และได้รับอนุมัติให้
ดำเนินการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตเพ่ิมเป็น ๔ สาขาวิชา คือ  
 ๑. สาขาวิชาศาสนา 
 ๒. สาขาวิชารัฐศาสตร ์
 ๓. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ๔. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
 และได้รับอนุมัติให้ดำเนินการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ หรือ 
(ป.บส.) การดำเนินการของห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
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ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นส่วนงานหนึ่งในสังกัด ของวิทยา
เขตขอนแก่น มีพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ เข้ามาศึกษาเพ่ิมมากข้ึนทุกๆปี  

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชธรรมโสภณ (จำปี จนฺทธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่ง
ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีนโยบายให้จัดหาที่ดินเพื่อการ
ก่อสร้างเป็นวิทยาลัยสงฆ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารห้องเรียนจึงได้ดำเนินการ
ขอใช้ที่ดินบริเวณสาธารณะประโยชน์ป่าดอนแดง ในเขตตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซ่ึง
มีความเหมาะสม เพราะเป็นสถานที่สงบเงียบร่มรื่น และอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง สามารถเดินทางมาศึกษา 
ณ สถานที่แห่งนี้ได้โดยสะดวก และเทศบาลตำบลนิเวศน์ได้มีมติให้ใช้สถานที่ดังกล่าวในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการขอใช้ที่ดินของทางราชการ
ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกาศเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาธวัชบุร ี
หนังสือที่ รอ ๐๐๒๐.๗/๙๑๒๐-๙๑๒๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ พ้ืนที่ประมาณ ๓๐ ไร่ เพ่ือ
เป็นสถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ห้องเรียนจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึง
ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร มี ๑๐ 
ห้องเรียน ๑ สำนักงาน ๑ ห้องศูนย์การเรียนรู้ (ICT) ชุมชน และ ๑ ห้องสมุด และอาคารหอประชุมพระ
ราชธรรมโสภณ (จำปี จนฺทธมฺโม) เมื่อดำเนินการก่อสร้างเสร็จจึงได้มีมติให้ย้ายห้องเรียนจากวัดสระทอง 
มาทำการเรียนการสอน ที่บ้านท่าเยี่ยม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมติคณะ
กรรมการบริหารเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นก็ได้เริ่มทำการเคลื่อนย้ายในวันที่ ๑ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดทำการเรียนการสอนมาโดยลำดับ 

เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ สุกฺกธมฺโม) ซึ่งขณะนั้น (ดำรงสมณศักดิ์ที่
พระพุทธิสารมุนี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการห้องเรียนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งต่อมาได้ได้รับพระบัญชาตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด และดำรงสมณศักดิ์ท่ีพระราชพ
หรมจริยคุณ พระเดชพระคุณได้นำพาพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกัน
สละค่านิยภัตปัจจัยรูปละ ๓ เดือน เพ่ือเป็นกองทุนใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดซึ่งได้รับ
ความร่วมมือในการอุปถัมภ์สนับสนุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลา้นบาท) และได้
ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุดเทคโนโลยีและสารสนเทศ พระราชพรหมจริยคุณ (สุทธีร์ อคฺคจิตฺโต) 
จนเสร็จสมบูรณ์โดยได้รับการอุปถัมภ์จากพระเทพวิทยาคม (หลวงปู่คูณ ปริสุทฺโธ) และได้วางศิลาฤกษ์
อาคารหอฉันพระราชปรีชาญาณมุนี (พุทธา สิริวุฑฺโฒ) ปัจจุบันอยู่ในระหว่างจัดหาทุน และในด้านการ
จัดการเรียนสอนได้บริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีโครงการและงานวิจัยเกิดขึ้นกับ
ชุมชนต่างๆมากมายในจังหวัดร้อยเอ็ด อาทิ วัดสีขาว ชุมชนสีเขียว  การอนุรักษ์ป่าชุมชนป่าดอนแดง
บ้านหนองบัว อำเภอสุวรรณภูมิ โครงการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ฯลฯ ตลอดระยะเวลา ๔ ป ี๒๕๕๔-๒๕๕๘ ได้นำพาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ดำเนินโครงการยกฐานะห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดมาโดยตลอด จนกระท้ัง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัย ได้มีมตใินคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  
โดยยกฐานะห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด (วิทยาเขตขอนแก่น) ขึ้นเป็น วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 
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๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๔๘ ง 
หน้า  ๓๘ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด โดยมี พระครูวาปีจันทคุณ, ดร. ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ได้บริหารจัดการโดยมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายชาติ ระยะท่ี ๑๒ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และได้กำหนดทิศทางการศึกษาให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นไปที่ด้านกายภาพ การปรับปรุงภูมิทัศ อาคารเรียน และห้องประชุม 
ที่พักอาศัย และสิ่งสนับสนุนการศึกษา ส่วนด้านคุณภาพมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมให้บุคลากรมีงานวิจัย
และตำแหน่งทางวิชาการ และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสามารถสนองงานกิจการสงฆ์บริการวิชาการ
แก่สังคม ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ๓ สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพรุทธศาสนา และได้รับอนุมัติให้ดำเนินการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน (ป.สศ.) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการและพระสอนศีลธรรมในด้านต่างๆ และ
ตอบสนองงานคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

๑.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : พุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
     ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in Buddhism  
 

๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)   : พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)  
 ชื่อย่อ (ไทย)   : พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   : Bachelor of Arts (Buddhism)  
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)   : B.A. (Buddhism)  
  

๓.  ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

๓.๑  ปรัชญาของหลักสูตร       
 ภาควิชาพระพุทธศาสนา  คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความมุ่งม่ันส่งเสริมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถด้านพระพุทธศาสนาทั้ง
ด้านวิชาการและภาคปฏิบัติมีหลักวิชาการท่ีนิสิตสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านอ่ืนๆตามหลัก
การศึกษาสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการ
แก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาสังคมประเทศชาติได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ    

 
๓.๒ ความสำคัญของหลักสูตร       

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๕  ได้ทรงสถาปนา
ขึ้นเพ่ือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยมีปณิธานอันมั่งคงในการที่จะเป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการด้านต่างๆที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์
มุ่งม่ันในการทำหน้าที่ให้การศึกษาค้นคว้าวิจัยแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิชาการทางพระพุทธศาสนาและ
ประยุกต์เข้ากับศาสตร์สาขาต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยและ
พระพุทธศาสนาเพ่ือนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากลอีกท้ังจะทำหน้าที่เป็นแหล่ง
ให้บริการความรู้เกี่ยวกับกับวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันจะก่อให้เกิด
การพัฒนามวลมนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
 



คู่มือรับสมัครนิสิต วิทยาลัยสงฆร้์อยเอ็ด ๒๕๖๓       ๑๔                           
 

 
๓.๓  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  ๓.๓.๑  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนาสามารถวิเคราะห์
 ๓.๓.๒  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นผู้นำสังคมด้านจิตใจและปัญญา 

๓.๓.๓  เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 และพัฒนาชีวิตและสังคม 
 
๔. โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างท่ี ๑ วิชาเอก – โท 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐ หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา    ๓๐  หน่วยกิต 
 ๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน     ๗๔ หน่วยกิต 
  ๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์  ๑๐ หน่วยกิต 
  ๒.๒.๒. วิชาเอก     ๔๖ หน่วยกิต 
  ๒.๒.๓ วิชาโท     ๑๘ หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖ หน่วยกิต 

รวม      ๑๔๐ หน่วยกิต
     

โครงสร้างท่ี ๒ วิชาเอกเดี่ยว 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐ หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา    ๓๐  หน่วยกิต 
 ๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน     ๗๔ หน่วยกิต 
  ๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์  ๑๐ หน่วยกิต 
  ๒.๒.๒. วิชาเฉพาะสาขา    ๖๔ หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖ หน่วยกิต 

  รวม       ๑๔๐ หน่วยกิต 
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๑. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย: รัฐศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Political Science Program 
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย): รัฐศาสตรบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย): ร.บ.  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Bachelor of Arts Political Science Program 
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B. Pol.Sc. 
 

๓. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

๓.๑. ปรัชญา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี 

ความมุ่งม่ันในการผลิต บัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้านการปกครองและการ
บริหารตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีรัฐศาสตร์สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประยุกต์ใช้ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป 

 
๓.๒. วัตถุประสงค์ 
๓.๒.๑  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองและการบริหารตามหลัก 
  พุทธธรรมและทฤษฎีรัฐศาสตร์สมัยใหม่ 
๓.๒.๒  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ความรู้ทางด้านการปกครองและการบริหารได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม 
๓.๒.๓  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ทางด้านการปกครองและการบริหารไป 
 ประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
 
๔. โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างท่ี ๑ วิชาเอก – โท 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐ หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วชิากลุม่พระพุทธศาสนา    ๓๐  หน่วยกิต 
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 ๒.๒ วชิาเฉพาะด้าน     ๗๔ หน่วยกิต 
  ๒.๒.๑. วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์  ๑๐ หน่วยกิต 
  ๒.๒.๒. วิชาเอก     ๔๖ หน่วยกิต 
  ๒.๒.๓. วิชาโท     ๑๘ หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖ หน่วยกิต 
 รวม       ๑๔๐ หน่วยกิต
  

โครงสร้างท่ี ๒ วิชาเอกเดี่ยว 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑.๑ วิชาบังคับ      ๑๘ หน่วยกิต 
 ๑.๒ วชิาเลือก      ๑๒ หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา    ๓๐  หน่วยกิต 
 ๒.๒ วิชาแกนทางรัฐศาสตร์    ๓๓ หน่วยกิต 
 ๒.๓. วิชาเฉพาะด้านทางรัฐศาสตร์    ๓๒ หน่วยกิต 
 ๒.๔. วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐศาสตร์   ๙ หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖ หน่วยกิต 

  รวม       ๑๔๐ หน่วยกิต 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 

๑. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Public Administration 
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย)  : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย)  : รป.บ.  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Administration 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.P.A. 
 

๓. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
 ๓.๑ ปรัชญา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
ความมุ่งม่ันในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้านการปกครองและ
การบริหารตามหลักพุทธธรรมและ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมและประเทศ
ต่อไป 

 
๓.๒. วัตถุประสงค์ 
๓.๒.๑  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองและการบริหารตามหลัก 
 พุทธธรรมและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ 
๓.๒.๒ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ความรู้ทางด้านการปกครองและการบริหารได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม 
๓.๒.๓ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถนาความรู้ทางด้านการปกครองและการบริหารไป 

ประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
 

๔. โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างท่ี ๑ วิชาเอก – โท 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑.๑ วิชาบังคับ      ๑๘ หน่วยกิต 



คู่มือรับสมัครนิสิต วิทยาลัยสงฆร้์อยเอ็ด ๒๕๖๓       ๑๘                           
 

 ๑.๒ วิชาเลือก      ๑๒ หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา    ๓๐  หน่วยกิต 
 ๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน     ๗๔ หน่วยกิต 
  ๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์  ๑๐ หน่วยกิต 
  ๒.๒.๒. วิชาเอก     ๔๖ หน่วยกิต 
  ๒.๒.๓ วิชาโท     ๑๘ หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖ หน่วยกิต 

รวม      ๑๔๐ หน่วยกิต 
 

 โครงสร้างท่ี ๒ วิชาเอกเดี่ยว 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑.๑ วิชาบังคับ      ๑๘ หน่วยกิต 
 ๑.๒ วิชาเลือก      ๑๒ หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา    ๓๐  หน่วยกิต 
 ๒.๒ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์   ๓๓ หน่วยกิต 
 ๒.๓. วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓๒ หน่วยกิต 
 ๒.๔. วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์  ๙ หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖ หน่วยกิต 

  รวม       ๑๔๐ หน่วยกิต 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
----------------------- 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตที่มีเพ่ิมสูงขึ้น
จึงสมควรปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม 

อาศัยอำนาจในตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระรับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งประกาศก่อนหน้านี้ เมื่อนิสิตที่เข้าศึกษา ๒๕๕๙ พ้นสภาพการเป็นนิสิต 

ข้อ ๓ บรรดาคำสั่งหรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทนทั้งนี้ 
ไม่ให้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อ ๔ ให้ประกาศนี้มีผลใช้บังคับสำหรับผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป  

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามตารางต่อไปนี้ 
 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก (ตลอดหลักสูตร) 
     ๑.๑ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่        
     ๑.๒ ค่าบัตรประจำตัวนิสิต (ต่อครั้ง)                                 
     ๑.๓ ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญาพร้อมเอกสาร 
     ๑.๔ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดหลักสูตร 
     ๑.๕ ค่ากิจกรรมนอกสถานที่ 
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ข (รายปีการศึกษา) 
     ๒.๑ ค่าบำรุงกิจกรรมปฏิบัติธรรม 
     ๒.๒ ค่าประกันอุบัติเหตุ 
๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค (รายภาคการศึกษา) 

รายการ 

 
๓๐๐ 
๑๕๐ 

๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๕๐ 
๒๐๐ 

 
จำนวนเงิน (บาท) 
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 ๓.๑ ค่าบำรุงการศึกษา 
           ๓.๑.๑ นิสิตบรรพชิต 
           ๓.๑.๒ นิสิตคฤหัสถ์ 
     ๓.๒ ค่าบำรุงห้องสมุด 
     ๓.๓ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๓.๔ ค่านิตยสาร วารสารและสิ่งพิมพ์ 
     ๓.๕ ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต 
๔. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าโอนและค่า
เทียบโอนผลการศึกษา 
     ๔.๑ บรรพชิต  หน่วยกิตละ  
     ๔.๒ คฤหัสถ์  หน่วยกิตละ 
     ๔.๓ การลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมและภาคฤดูร้อน สำหรับนิสิตทุก 
           รูปหรือคน หน่วยกิตละ 
     ๔.๔ การฝึกงานภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 
๕. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท จ (เฉพาะรายการที่เกิด) 
     ๕.๑ ค่ารักษาสภาพนิสิต ภาคการศึกษาละ 
     ๕.๒ ค่าใบแสดงผลการศึกษา ภาษาไทยหรืออังกฤษ ฉบับละ 
     ๕.๓ ค่าใบรับรองเอกสารเพ่ือการศึกษาต่อต่างประเทศ ฉบับละ 
     ๕.๔ ค่าธรรมเนียมการย้ายโอนสังกัด คณะหรือวิทยาลัย  
     ๕.๕ ค่าหนังสือรับรองอ่ืนๆ ภาษาไทย ฉบับละ 
          ภาษาอังกฤษ ฉบับละ  
     ๕.๖ ค่าคืนสภาพนิสิตหลังจากครบกำหนดรักษาสภาพนิสิต 
     ๕.๗ ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด วันละ 
           ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันครบกำหนดวันลงทะเบียนล่าช้า 
     ๕.๘ ค่าบัตรอ่ืนๆ เช่น บัตรประจำตัวชั่วคราวในการสอบ (ครั้งละ) 
     ๕.๙ ค่าสอบวัดระดับความรู้ภาษาท่ีสอง (ครั้งละ) 
     ๕.๑๐ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเทียบโอน กรณีที่ต้องศึกษาวิชาสามัญ
เพ่ิมเติมที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี เหมาจ่ายรายละ 
๖. ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสถานภาพความเป็นบัณฑิตจากบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์
ก่อนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
๓๐๐ 

 
 

๕๐ 
๑๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๒๕๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๒๕๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐ 

 
๕๐ 

๒,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าทะเบียนรายวิชาให้นิสิตที่ขอถอนการลงทะเบียนภาย
หลังจากนิสิตผู้นั้นได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ในทุกกรณี 
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 ข้อ ๗ กรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษ อธิการบดีจะอนุญาตให้เก็บค่าธรรมเนียมซึ่งไม่
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ก็ได้ ทั้งนี้ อาจขอความเห็นของคณะกรรมการเงินและทรัพย์สินเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

               
(พระพรหมบัณฑิต) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
๑.ชื่อหลักสูตร 

๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย     : หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Certificate, Program in Sangha Administration 

 
๒. ชื่อประกาศนียบัตร 

๒.๑ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย 
๒.๑.๑ ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
๒.๑.๒ ชื่อย่อ ป.บส. 

๒.๑ ชื่อประกาศนียบัตรอังกฤษ 
  ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม Certificate in Sangha Administration 

๒.๑.๒ ชื่อย่อ Cert. in Sangha Admin. 
 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ก. ปรัชญาของหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเพ่ือเป็น
สถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป  
คณะสังคมศาสตร์ มีเป้าหมายชัดเจนที่จะสนองงานคณะสงฆ์ โดยการพัฒนาคุณลักษณะของพระสังฆาธิ
การและครูสอนปริยัติธรรมที่พึงประสงค์ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นำด้านจิตใจและ
ปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อีกท้ังเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะพัฒนาตนเองที่สามารถศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
๑. เพ่ือผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร ให้มีความรู้

ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
๒.  เพ่ือผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร ให้สามารถนำ 
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ความรู้ด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
พระพุทธศาสนาและสังคม 

๓.  เพ่ือผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร ให้อุทิศตน
และสามารถนำหลักทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

๔.  เพ่ือให้พระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรม ได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถ
ศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีได้ 

 
๕. โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร มี ๒๔ หน่วยกิต ประกอบด้วย  
ก. วิชาบังคับ     จำนวน       ๑๘   หน่วยกิต 
ข. วิชาเลือก      จำนวน       ๖     หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับ   จำนวน       ๑๘  หน่วยกิต 
บส   ๐๐๑ การปกครองคณะสงฆ์     ๒ (๒-๐-๔) 
บส   ๐๐๒ กฎหมายคณะสงฆ์     ๒ (๒-๐-๔) 
บส   ๐๐๓ พระสงฆ์กับภาวะผู้นำ     ๒ (๒-๐-๔) 
บส   ๐๐๔ การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์    ๒ (๒-๐-๔) 
บส   ๐๐๕  การบริหารงานสาธารณูปการ    ๒ (๒-๐-๔) 
บส   ๐๐๖  การบริหารศาสนสมบัติ     ๒ (๒-๐-๔) 
บส   ๐๐๗  การบริหารงบประมาณ     ๒ (๒-๐-๔) 
บส   ๐๐๘  สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์    ๒ (๒-๐-๔) 
บส   ๐๐๙ การบริหารงานธุรการ     ๒ (๒-๐-๔) 
กลุ่มวิชาเลือก  จำนวน       ๖  หน่วยกิต 
บส   ๐๑๐ พระพุทธศาสนากับการศึกษาสงเคราะห์   ๒ (๒-๐-๔) 
บส   ๐๑๑  พระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์   ๒ (๒-๐-๔) 
บส   ๐๑๒ พระไตรปิฏกศึกษา     ๒ (๒-๐-๔) 
บส   ๐๑๓ พุทธวิธีการสอน      ๒ (๒-๐-๔) 
บส   ๐๑๔ ธรรมนิเทศ      ๒ (๒-๐-๔) 
บส   ๐๑๕ พุทธศิลป์      ๒ (๒-๐-๔) 
บส   ๐๑๖ เทศกาลและพุทธศาสนพิธี     ๒ (๒-๐-๔) 
บส   ๐๑๗ พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน   ๒ (๒-๐-๔) 
บส   ๐๑๘ นวัตกรรมทางการศึกษา     ๒ (๒-๐-๔) 
บส   ๐๑๙ ภูมิปัญญาท้องถิ่น     ๒ (๒-๐-๔) 
บส   ๐๒๐ การศึกษาอิสระ      ๒ (๒-๐-๔) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

เรื่อง การเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
(ป.บส.) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

............................................................................................. 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น 
ความประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงได้กำหนดการจัดเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณธสงฆ์ (ป.บส.) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ไว้ดังต่อไปนี้ 
ที ่ รายการ หน่วยนับ ภาคเรียน 

   ภาคท่ี ๑ ภาคท่ี ๒ 
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

   - ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 
   - ค่าบำรุงห้องสมุด 
   - ค่าวารสารธรรมทรรศน์ 
   - ค่ากิจกรรมนิสิต 

รวม 

 
บาท/ภาคการศึกษา 
บาท/ภาคการศึกษา 
บาท/ภาคการศึกษา 
บาท/ภาคการศึกษา 
บาท/ภาคการศึกษา 

 
๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๒. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
- ค่าข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่ 

(เก็บครั้งเดียว) 
   - ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 
ใหม่ 
   - ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา      
     (กรณีหาย) 
   - ค่ารักษาสภาพนักศึกษา 
   - ค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
   - ค่าปรับการลงทะเบียนช้า 
   - ค่าออกหนังสือรับรอง 
   - ค่าลงทะเบียนประกาศนียบัตร 
   - ค่าใบรับรองผลการศึกษา 
   - ค่าลงทะเบียนเรียนซ้ำ 

 
บาท/รูป 
 
บาท/รูป 
 
บาท/บัตร 
 
บาท/ภาคการศึกษา 
บาท/ภาคการศึกษา 
บาท/วัน 
บาท/ครั้ง 
บาท/ครั้ง 
บาท/ครั้ง 
บาท/หน่วยกิต 

 
๑๐๐ 
 
๑๕๐ 
 
๑๕๐ 
 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๒๐๐ 
๕๐ 
๒๕๐ 

 
- 
 
- 
 
๑๕๐ 
 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๒๐๐ 
๕๐ 
๒๕๐ 
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๓. ค่าหน่วยกิต 
ค่าลงทะเบียนเรียน 
-ค่าวิชาบรรยาย/สัมมนา Lecture 
-ค่าปฏิบัติการ Computer 

 
 
บาท/หน่วยกิต 
บาท/หน่วยกิต 

 
 
๒๐๐ 
- 

 
 
๒๐๐ 
๒๕๐ 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ เป็นต้นไป หากประกาศอ่ืนขัดข้องกับการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

 
 
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
๑. ชื่อหลักสูตร   

๑.๑ ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
๑.๒ ชื่อภาษาอังกฤษ : Certificate Program in School Morality Teaching   

 
๒. ชื่อประกาศนียบัตร   

๒.๑ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย    
๒.๑.๑ ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน   
๒.๑.๒ ชื่อย่อ :  ป.สศ.   
๒.๒ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ    
๒.๒.๑ ชื่อเต็ม : Certificate in School Morality Teaching    
๒.๒.๒ ชื่อย่อ :  Cert. in MT.  

 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

ก. ปรัชญาของหลักสูตร    
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ที่

พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพ่ือเป็น
สถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชา ชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปคณะครุศาสตร์มี
เป้าหมายชัดเจนที่จะสนองงานคณะสงฆ์โดย การพัฒนาคุณลักษณะของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่
พึงประสงค์คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นํา ด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนารู้จักเสียสละเพ่ือ ส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อม ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะพัฒนาตนเองที่สามารถศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  ข. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

๑. เพ่ือให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิ
ทาง การศึกษาท่ีสามารถทําการสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนได้   
 



คู่มือรับสมัครนิสิต วิทยาลัยสงฆร้์อยเอ็ด ๒๕๖๓       ๒๗                           
 

 
๒. เพ่ือผลิตพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในระดับประกาศนียบัตรและครูสอนวิช า

พระพุทธศาสนา ให้สามารถนําความรู้ด้านการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาการสอน พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม   

๓. เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถศึกษาต่อในระดับชั้น
ปริญญาตรีได้  
 
๕. โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร มี ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย   
ก. วิชาบังคับ  จํานวน       ๑๘  หน่วยกิต     
ข. วิชาเลือก  จํานวน       ๑๒  หน่วยกิต  

     กลุ่มวิชาบังคบั  จํานวน       ๑๘  หน่วยกิต    
สศ ๐๐๑   พระไตรปิฎกศึกษา          ๒ (๒-๐-๔)    
สศ ๐๐๒   ประวัติพระพุทธศาสนา        ๒ (๒-๐-๔)    
สศ ๐๐๓   ธรรมประยุกต์          ๒ (๒-๐-๔)    
สศ ๐๐๔  จรรยาบรรณครู          ๒ (๒-๐-๔)    
สศ ๐๐๕   เทคนิคการสอน          ๒ (๒-๐-๔)    
สศ ๐๐๖   จิตวิทยาการเรียนการสอน       ๒ (๒-๐-๔)    
สศ ๐๐๗   การบริหารจิตเจริญปัญญา       ๒ (๒-๐-๔)    
สศ ๐๐๘   นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา      ๒ (๒-๐-๔)    
สศ ๐๐๙   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้       ๒ (๒-๐-๔)     

  กลุ่มวิชาเลือก  จํานวน       ๑๒  หน่วยกิต      
สศ ๐๑๐   การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ       ๒ (๒-๐-๔)     
สศ ๐๑๑   เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา     ๒ (๒-๐-๔)    
สศ ๐๑๒  การสอนแบบโครงงานและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ๒ (๒-๐-๔)    
สศ ๐๑๓  พุทธปัญญาท้องถิ่น         ๒ (๒-๐-๔)    
สศ ๐๑๔  พุทธศิลป์            ๒ (๒-๐-๔)    
สศ ๐๑๕  บาลีเบื้องต้น           ๒ (๒-๐-๔)    
สศ ๐๑๖  ภาษาไทย            ๒ (๒-๐-๔)     
สศ ๐๑๗   คณิตศาสตร์พื้นฐาน          ๒ (๒-๐-๔)     
สศ ๐๑๘  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน         ๒ (๒-๐-๔)    
สศ ๐๑๙  พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน      ๒ (๒-๐-๔)   
สศ ๐๒๐  สัมมนาการสอนศีลธรรมในโรงเรียน     ๒ (๒-๐-๔)    
สศ ๐๒๑  การศึกษาอิสระ          ๒ (๒-๐-๔)  
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

เรื่อง การเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
(ป.สศ.) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

............................................................................................. 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น 
ความประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงได้กำหนดการจัดเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร การสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ไว้ดังต่อไปนี้ 
ที ่ รายการ หน่วยนับ ภาคเรียน 

   ภาคท่ี ๑ ภาคท่ี ๒ 
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

   - ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 
   - ค่าบำรุงห้องสมุด 
   - ค่าวารสารธรรมทรรศน์ 
   - ค่ากิจกรรมนิสิต 

รวม 

 
บาท/ภาคการศึกษา 
บาท/ภาคการศึกษา 
บาท/ภาคการศึกษา 
บาท/ภาคการศึกษา 
บาท/ภาคการศึกษา 

 
๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๒. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
- ค่าข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่ 

(เก็บครั้งเดียว) 
   - ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 
ใหม่ 
   - ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา      
     (กรณีหาย) 
   - ค่ารักษาสภาพนักศึกษา 
   - ค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
   - ค่าปรับการลงทะเบียนช้า 
   - ค่าออกหนังสือรับรอง 
   - ค่าลงทะเบียนประกาศนียบัตร 
   - ค่าใบรับรองผลการศึกษา 
   - ค่าลงทะเบียนเรียนซ้ำ 

 
บาท/รูป 
 
บาท/รูป 
 
บาท/บัตร 
 
บาท/ภาคการศึกษา 
บาท/ภาคการศึกษา 
บาท/วัน 
บาท/ครั้ง 
บาท/ครั้ง 
บาท/ครั้ง 
บาท/หน่วยกิต 

 
๑๐๐ 
 
๑๕๐ 
 
๑๕๐ 
 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๒๐๐ 
๕๐ 
๒๕๐ 

 
- 
 
- 
 
๑๕๐ 
 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๒๐๐ 
๕๐ 
๒๕๐ 



คู่มือรับสมัครนิสิต วิทยาลัยสงฆร้์อยเอ็ด ๒๕๖๓       ๒๙                           
 

๓. ค่าหน่วยกิต 
ค่าลงทะเบียนเรียน 
-ค่าวิชาบรรยาย/สัมมนา Lecture 
-ค่าปฏิบัติการ Computer 

 
 
บาท/หน่วยกิต 
บาท/หน่วยกิต 

 
 
๒๐๐ 
- 

 
 
๒๐๐ 
๒๕๐ 

 
ทัง้นี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ เป็นต้นไป หากประกาศอ่ืนขัดข้องกับการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

 
 
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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