
ยื่นใบสมัครที่ สนง.หลกัสตูรไอที อาคารเรียนรวม ชัน้ ๕ ห้อง ซี ๕๑๐ มจร. วงัน้อย อยธุยา  โทร. ๐๘๐-๐๖๑-๖๔๔๖, ๐๘๙-๘๒๔-๘๐๘๗, ๐๘๙-๘๑๙-๕๙๙๑ 

เลขท่ี......................... 
 

******************************** 
๑. ค ำน ำหน้ำชื่อ   พระ   นาย   นาง    นางสาว    ยศ/สมณศักดอ่ื์นๆ (ระบุ)............................................. 
    ชื่อ (ไทย)..............................................................................ฉายา/นามสกุล(ไทย)................................................................ 
 ชื่อ (อังกฤษ).........................................................................ฉายา/นามสกุล (อังกฤษ)......................................................... 
 เพศ   ชาย     หญิง     อายุ.....................ปี          เกิดวันที่.............เดือน............................พ.ศ............................ 
 สถำนภำพ    โสด     สมรส     หย่า    อ่ืนๆ...................................................................................... 
 เลขประจ ำตัวประชำชน (๑๓ หลัก)……………………………..........…......……บัตรหมดอายุวันที่…........./................/............... 
 หรือ หนังสือเดินทำงเลขท่ี........................................วันที่ออกเอกสาร............................วนัที่หมดอายุ............................... 
 เชื้อชำติ................................................. สัญชาติ.............................................ศาสนา.......................................................... 

๒. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..............หมู่ที่..........วัด/หมู่บ้าน.....................................ซอย..........................ถนน................................ 
 ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์...................... 
 โทรศัพท์................................................ LineID......................................... e–Mail: .......................................................... 
 กรณีฉุกเฉินสำมำรถติดต่อ ชื่อ-นามสกุล.........................................................................ความสัมพันธ์เป็น......................... 
 ที่อยู่............................................................... .....................................................โทรศัพท์............................................ ......... 

๓. อำชีพ/กำรงำน  ต าแหน่ง..............................................ชื่อหน่วยงาน/บริษัท....................................................................... 
 ที่อยู่.................................................................................................................. .....................โทรศัพท์.................................. 

๔. ประวัติกำรศึกษำ 
ล ำดับ วุฒิกำรศึกษำ ชื่อปริญญำ /สำขำวิชำ เกรดเฉลี่ย ปีทีส่ ำเร็จ ชื่อสถำบัน 

๑ น.ธ/ธ.ศ (ถ้ามี)  -   
๒ ป.ธ. (ถ้ามี)  -   
๓ ม. ๓     
๔ ม. ๖     
๕ อ่ืนๆ     

๕. ท่ำนได้รับทรำบข่ำวรับสมัครจำก (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
  โปสเตอร์/ไวนิล    แผ่นพบั    Website    หนังสือพิมพ ์  นิสิตปัจจุบัน   อื่นๆ........................... 

๖. หลักฐำนประกอบกำรสมัคร ให้เรียงตามล าดับดังนี้ 
 ๑) ใบสมัครตามแบบของหลักสูตร  ๕) ส าเนา Transcript  ๑  ชุด 
 ๒) ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร  ๔๐๐  บาท  ๖) ส าเนาหนังสือสุทธิ/บตัรประชาชน ๑ ชุด 
 ๓) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รปู (ไม่เกิน ๖ เดือน)  ๗) ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๑  ชุด 
 ๔) ส าเนาวุฒิ ม.๖, หรือ ป.ธ.๓ และ ม.๓  (๑ ชุด)  ๘) หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ/สกุล (ถ้ามี) 

 
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเปน็ความจริงทุกประการ 

 
ลงช่ือ....................................................ผูส้มัคร 

(..........................................................) 
............/................/........... 

ได้รับสมัครและตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว 
   เอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วนสมบรูณ ์
   การสมัครไมส่มบรูณ์ เนื่องจาก.............................................. 

 
ลงช่ือ.................................................ผู้รับสมัคร 
(......................................................................) 

.............../.............../............... 
 
 

 

ใบสมัคร 
หลักสูตรปริญญำพุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (๔ ปี) 

ภำควิชำบริหำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

รูปถ่าย 
๑ นิ้ว 
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รำยละเอีดยประกำศรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญำพุทธศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (๔ ปี)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 

****************** 
 ด้วยภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเปิดรับสมัครบรรพชิต
หรือคฤหัสถ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้  เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร ๔ ปี) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๒๘  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จึงมี
ประกาศดังต่อไปนี้ 
 
๑. จ ำนวนทีร่ับสมัคร 
 เป้าหมาย  ๖๐ รูป/คน  (บรรพชิต  ๓๐, คฤหัสถ์  ๓๐ ) 
 
๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑) ที่จบการศึกษาชั้น  ม.๖  หรือเทียบเท่า  หรือ 
 ๒) จบ ป.ธ. ๓  และชั้น ม.๓ หรือเทียบเท่า 
 
๓.  เอกสำรประกอบกำรสมัคร 

๑) ใบสมัครตามแบบของหลักสูตร 
๒) ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร  ๔๐๐  บาท 
๓) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รปู (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔) ส าเนาวุฒิ ม.๖, หรือ ป.ธ.๓ และ ม.๓  (๑ ชุด) 
๕) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  ๑  ชุด 
๖) ส าเนาหนังสือสุทธิ /หรือบัตรประชาชน  ๑  ชุด 
๗) ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๑  ชุด 
๘) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี) 

 
๔.  ก ำหนดกำรรับสมัคร 

๑) เปิดรับสมัคร ๑ - ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
๒) สอบข้อเขียน ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
๓) สอบสัมภาษณ์ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
๔) รายงานตัว ๑-๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
๕) ปฐมนิเทศ/เปิดเรียน ๕   มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
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๕.  กำรสอบ และสถำนที่สอบ 
 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษามีทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตามก าหนดการในข้อ ๓  มีขอบข่ายเนื้อหาที่แนะน าเพ่ือการ
เตรียมสอบ ดังนี้ 
 ๑) วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาการใหม่ๆ หรือกิจการคณะสงฆ์ และสถานการณ์ปัจจุบัน หนังสืออ่าน
ประกอบ ไม่จ ากัดผู้แต่ง และควำมรู้พื้นฐำนด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของ
คอมพิวเตอร์ วิธีการท างานของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย อินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์ เป็นต้น หนังสือ
อ่านประกอบ ไม่จ ากัดผู้แต่ง 
 ๒) วิชำพระพุทธศำสนำ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรม กรรมฐาน หนังสืออ่านประกอบ เช่น คู่มือ
นักธรรมชั้นตรี นวโกวาท หรือธรรมนูญชีวิต โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 ๓) วิชำภำษำอังกฤษ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และการติดต่อสื่อสาร 
หนังสืออ่านประกอบ เช่น หนังสือพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ หรือเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป 
 สถานที่สอบ  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ห้องซี ๑๑๔ และ ซี ๑๑๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๖. กำรสมัครเรียน 
 สมัครด้วยตนเอง ที่ส านักงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน
รวมโซนซี ชั้น ๕ ห้องซี ๕๑๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ทุกวัน (เว้นวันพระและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 โทร.   ๐๘๐-๐๖๑-๖๔๔๖, ๐๘๙-๘๒๔-๘๐๘๗, ๐๘๙-๘๑๙-๕๙๙๑ 
 อีเมล์  medabooks@gmail.com 
 เว็บไซต์  www.edmcu.net, www.mcu.ac.th 
 ดาวน์โหลดใบสมัครตรง  www.slideplayer.mcu.ac.th/?p=783 
 
 
 

   
เว็บไซต์ภำควิชำ ดำวน์โหลดใบสมัคร ไลน์กลุ่มผู้สมัครเรยีน รุ่นที่ ๑ 

 
 
 

 


