หลักเกณฑและวิธีการรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุเขาบรรจุเปนพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
..........................................................................

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดกําหนดหลักเกณฑการรับ
สมัครพระภิกษุเพื่อคัด เลือกเปน พระสอนศีลธรรม เพื่อทําหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา มี
รายละเอียด ดังนี้
๑. โรงเรียนที่พระสอนศีลธรรมเขาปฏิบัติการสอน ตองอยูในสังกัดของหนวยงานดังนี้
๑.๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป. หรือ สพม.)
๑.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑.๓ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
๑.๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล, อบจ.)
๑.๕ กองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดน (ตชด.)
๒. คุณสมบัติพื้นฐานของผูสมัครเปนพระสอนศีลธรรม
๒.๑ เปนพระภิกษุ สัญชาติไทย มีวฒ
ุ ิการศึกษานักธรรมเอก หรือ
๒.๒ เปนพระสังฆาธิการ หรือ
๒.๓ เปนพระภิกษุ มีวฒ
ุ ิการศึกษานักธรรมโท และจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรที่
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
๒.๔ เปนพระภิกษุ ทีม่ ีประสบการณในการสอนไมนอ ยกวา ๒ ภาคการศึกษา
๒.๕ ไมเปนโรคเรื้อรัง โรคประสาท หรือโรครายแรงที่มผี ลตอการปฏิบตั ิการสอนศีลธรรม
๒.๖ กรณีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ หรือเจาคณะ
ผูปกครองทางคณะสงฆ
๒.๗ จะตองมีโรงเรียนที่ปฏิบัติการสอนจริง ตามใบสมัครที่ยื่นตอคณะกรรมการฯ
๒.๘ จะตองพํานักอยูในจังหวัดที่จะสมัคร
๓. เอกสารประกอบการสมัคร
๓.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพระและสําเนาหนังสือสุทธิ
จํานวน ๑ ชุด
๓.๒ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ชุด
๓.๓ สําเนาวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (นักธรรม, บาลี)
จํานวน ๑ ชุด
๓.๔ สําเนาวุฒิการศึกษาสายสามัญ
จํานวน ๑ ชุด
๓.๕ สําเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยของผูสมัครเทานั้น
จํานวน ๑ ชุด
(๑)

๓.๖ หนังสือรับรองสถานศึกษา
๓.๗ รูปถายหนาตรง ๑ นิ้ว
๓.๘ สําเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงคุณสมบัติในขอ ๒

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๒ รูป

๔. การรับสมัครและวิธีการสมัคร
๔.๑ สถานที่รับสมัคร สวนกลาง ยื่นใบสมัครพรอมแนบเอกสารประกอบการสมัครใหครบถวนไดที่
ผูประสานงานพระสอนศีลธรรมประจําจังหวัด (รายละเอียดผูประสานงานดูไดที่เว็บไซต
www.krupra.net/new/index.php?url=about4) หรื อ ที่ สํ า นั ก งานพระสอนศี ล ธรรม
อาคารมหาจุฬาบรรณาคารชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทรศัพท ๐๓๕-๒๔๘๐๘๔
ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. เวนวันพระ วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
๔.๒ สถานที่รับสมัคร สวนภูมิภาค สมัครไดที่ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ หองเรียนและหนวยวิทย
บริการ ที่เปนหนวยรับสมัค รของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (รายละเอียด
www.krupra.net/new/index.php?url=about7)
๔.๓ วิธีการสมัครและชองทางการรับสมัคร
๑. กรอกใบสมัคร Online ทางอินเทอรเน็ต ผานระบบฐานขอมูลพระสอนศีลธรรมได
ที่ http://www.mbpra.mcu.ac.th/register.php และเมื่อกรอกใบสมัคร Online เรียบรอย
แลวพิมพใบสมัครไดที่ http://www.mbpra.mcu.ac.th/printRegister.php พรอมแนบ
หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครใหครบถวน สง ณ สถานที่รับสมัครในขอ ๔
๒. กรอกใบสมั ค รเอง ผู ส มั ค รดาวน โ หลดแบบฟอร ม ใบสมั ค รได ที่ เ ว็ บ ไซต
www.krupra.net/new/index.php?url=download_view&id=293 แลวกรอกรายละเอียด
พรอมแนบเอกสารประกอบการสมัครใหครบถวน สง ณ สถานที่รับสมัครในขอ ๔
๓. เอกสารประกอบการสมัครที่เปนสําเนา จะตองรับรองสําเนาทุกฉบับ
๔. การสมัคร ไมมีคาใชจาย
๕. การสมัครจะสมบูรณตอเมื่อไดรับเอกสารการสมัครฉบับจริงแลวเทานั้น
๕. การบรรจุเปนพระสอนศีลธรรม และนิตยภัต
๕.๑ พระภิ ก ษุ ที่ ไ ด รั บ การบรรจุ เ ป น พระสอนศี ล ธรรม จะต อ งผ า นการอบรมตามหลั ก สู ต รที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกําหนด
๕.๒ พระภิกษุที่ไดรับการบรรจุเปนพระสอนศีลธรรม จะตองทําแบบตอบรับเขารวมโครงการฯไวกบั
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕.๓ พระภิกษุที่ไดรับการบรรจุเปนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองไมไดรับการบรรจุซ้ําซอนกับ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(๒)

๕.๔ พระภิกษุที่ใชวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นตรี หรือ โท ในการสมัครเปนพระสอนศีลธรรม จะตอง
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนกระทั่งสําเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก
๕.๕ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะไดรับนิตยภัต
เปนจํานวน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันหารอยบาทถวน) ตอเดือน (ไมเกิน ๑๐ เดือน ตอป
การศึกษา)
๕.๖ การรับนิตยภัต พระสอนศีลธรรมจะตองสงใบรายงานการสอนประจําเดือนตามรูปแบบที่
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด พร อ มลงนามรั บ รองด ว ยตนเอง และลงนามรั บ รองโดยผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย และประทับตราประจําโรงเรียน
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสมัครเปนพระสอนศีลธรรม
ขั้นตอนที่ ๑

พระภิกษุศึกษารายละเอียดคุณสมบัติการสมัคร

ขั้นตอนที่ ๒

เตรี ยมเอกสารที่ใช้เป็ นหลักฐานในการสมัคร

ขั้นตอนที่ ๓

เลือกช่องทางการสมัคร กรอกข้อมูลสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

ขั้นตอนที่ ๔

ส่ งเอกสารการสมัคร พร้อมทั้งเอกสารแนบ

ขั้นตอนที่ ๕

ทดสอบความรู ้และสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ ๖

เข้าร่ วมปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมประจําจังหวัด

ขั้นตอนที่ ๗

ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ ๘

เข้าอบรมหลักสู ตรแรกเข้าที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ขั้นตอนที่ ๙

ขึ้นทะเบียนเป็ นพระสอนศีลธรรม
(๓)

