ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ฉบับที่ ๒๘/๒๕๖๐
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ : ระบบรับตรง
----------------------------------ด้วย มหาวิทยาลั ยมหามกุ ฏ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอี สาน อ าเภอเมื อง จังหวัดขอนแก่น ก าหนด
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยทาง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีมติให้เปิดรับนักศึกษาโดยระบบรับตรงทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. จานวนรับเข้าศึกษา จาแนกตามคณะ และสาขาวิชา
ที่
คณะ
สาขาวิชา
๑
มนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
๒
สังคมศาสตร์
การปกครอง
๓
สังคมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔
ศึกษาศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษ
๕
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ศิลปะพื้นบ้าน
- ประเภท พิณ
- ประเภท แคน
- ประเภท โหวต
- ประเภท โปงลาง
- ประเภท นางรา
รวมทั้งสิ้น

จานวนรับ
๑๕
๑๕
๑๕
๒๐
๕
๕
๕
๕
๕
๙๐

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
๒.๒ เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานอย่างแท้จริง
๒.๓ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยระดับดี
๒.๔ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๒.๕ เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ สาเร็จการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) อายุไม่เกิน ๒๐ ปี
๒.๖ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนระดับชั้น ม.๔ และ ม.๕ รวมไม่ต่ากว่า ๓.๓๐ (เกรดเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา)
๒.๗ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ศิลปะพื้นบ้าน ผลการเรียนไม่ต่ากว่า ๒.๓๐
๒.๘ เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย www.mbuisc.ac.th
/๓. กาหนดการ...

-๒๓. กาหนดการรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
๓.๑ รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง www.mbuisc.ac.th ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ –
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๓.๑.๑ เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.
๓.๑.๒ ปิดระบบรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๒๔.๐๐ น.
๓.๒ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล ห้อง ๒๑๒ ชั้น ๑ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ร.๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖
๓.๓ ชาระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้สมัคร
สามารถชาระเงิน ได้ที่ ฝ่ ายการเงิน ชั้น ๒ อาคารสานั กงานวิท ยาเขตอีสาน มหาวิท ยาลัยมหามกุฏ ราชวิท ยาลั ย
วิทยาเขตอีสาน
๓.๔ กรณีสมัครทางไปรษณีย์ผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันอาทิตย์ที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ หากพ้นกาหนดดังกล่าว
มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับใบสมัคร โดยผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมเงินค่า
สมัคร จานวน ๒๐๐ บาท (เป็นธนาณัติ) สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในนามของ
นายพิสุทธิ์ อุดชาชน
จ่าหน้าซองส่งไปที่

นายพิสุทธิ์ อุดชาชน (งานการเงิน)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
๙/๓๗ หมู่ ๑๒ ถนนราษฎร์คนึง บ้านโนนชัย ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๔. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ ระเบี ย นผลการเรีย น (ปพ.๑) ของชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ ๔-๕ (รวม ๕ ภาคการศึ ก ษา) โดยมี หั วหน้ า
สถานศึกษา หรือนายทะเบียนลงนามรับรอง และประทับตราของโรงเรียนเป็นสาคัญ จานวน ๒ ฉบับ
๔.๒ ใบรับรองความประพฤตินักเรียนจากสถานศึกษาโดยหัวหน้าสถานศึกษา
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ที่แสดงความสามารถทางวิชาการ
หรือความสามารถพิเศษของผู้สมัคร (ส่งฉบับที่เป็นสาเนาเท่านั้น)
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาหนังสือสุทธิ (สาหรับบรรพชิต)
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชือ่ – สกุล
จานวน ๑ ฉบับ
(กรณีมีการเปลี่ยน ชือ่ -สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ x ๒ นิว้ โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๔ แผ่น
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๔.๘ ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท (เป็นธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย)์
ทั้งนี้ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย

/๖. ปฏิทินการ...

-๓๖. ปฏิทินการดาเนินการ
ลาดับ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

การดาเนินการ

รับสมัครด้วยตนเองและสมัครออนไลน์
(ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
(ระบบรับตรง)
สอบข้อเขียน (เช้า)/ สอบสัมภาษณ์ทุกสาขา (บ่าย)
*ความรู้พื้นฐานทั่วไป/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
*สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา *สอบวัดแววความ
เป็นครูเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
สัมมนายืนยันการศึกษาต่อ นักศึกษาระบบรับตรง
ณ ห้องประชุมหอสมุด
รายงานตัว/ชาระค่าลงทะเบียนเรียน ณ ห้อง ๒๑๒
ชั้น ๑ อาคาร ร.๙ (ตามเอกสารหน้า ๔)
ปฐมนิเทศนักศึกษา/สัมมนา ณ ห้องประชุมอาคาร
ศูนย์วิทยบริการสิรินธร
(นักศึกษาทุกคนพาผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย)
เปิดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
: ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา

วัน/เดือน/ปี

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๐ – ๑๑ มี.ค. ๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มี.ค. ๖๑
ทาง www.mbuisc.ac.th / โทร. ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖
วันศุกร์ที่ ๒๓ มี.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
*ประเภทความสามารถพิเศษด้านศิลปะดนตรีพื้นบ้าน
ทดสอบความสามารถตามประเภทที่สมัคร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มี.ค. ๖๑
ทาง www.mbuisc.ac.th / โทร. ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๙-๑๗ พ.ค. ๖๑ (ไม่เว้นวันหยุดราชาการ)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พ.ค. ๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๒๑–๒๕ พ.ค. ๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
(แยกคณะ/สาขาวิชา)
วันจันทร์ที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.
เป็นต้นไป โดย : อาจารย์ประจาหลักสูตร
วันพุธที่ ๓๐ พ.ค. ๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
โดย : งานฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ

๙

สัมมนาคณะ/สาขาวิชา (แยกคณะ/สาขาวิชา)

๑๐

อบรมภาวะผู้นา/จิตสานึกความเป็นนักศึกษา มมร

๑๑

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑
เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์

วันจันทร์ที่ ๔ มิ.ย. ๖๑
สาขาวิชา การสอนภาษาไทย
สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

๑๒

คณะสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
อบรม/เรียนเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

วันที่ ๑๑–๒๙ มิ.ย. ๖๑ : ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวิชา
วันที่ ๒ – ๑๓ ก.ค. ๖๑ : อบรมพื้นฐานหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑
คณะสังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์

วันจันทร์ที่ ๖ ส.ค. ๖๑
สาขาวิชา การปกครอง
สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

๑๓

/๗.เงื่อนไขการ...

-๔๗. เงื่อนไขการคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
๗.๑ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนักศึกษาใหม่ของมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต้องเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษา
ตามที่กาหนด มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอี สาน จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงิน ค่าสมัครและเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในทุกกรณี
๗.๒ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน แล้วหากมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตรวจสอบพบว่า ผู้ใดปลอมแปลง ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการ
คัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษาจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
๗.๓ หากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน
โครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามากกว่า ๑ สาขาวิชา
จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ- ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมิต้อง
บอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๗.๔ การย้ายคณะของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่า ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
และโดยความเห็นชอบของรองอธิการบดีเป็นรายกรณี
๗.๕ เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดาเนินการตามประกาศนี้ ตามความเหมาะสมและสมควร ผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
๘. อัตราค่าบารุงการศึกษา
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ใน “ระบบรับตรง”
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จะได้รับการยกเว้นการเก็บค่าบารุงการศึกษาจานวน ๒ ภาคการศึกษา (๑ ปี) โดยชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รายการ
ค่าบารุงการศึกษาแรกเข้า
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่ากิจกรรมนักศึกษา

หน่วย/บาท

ภาคการศึกษาละ
รูป/คน
บัตรละ
ปีการศึกษาละ
ปีการศึกษาละ
ค่าบารุงคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษาละ
ค่าบารุงห้องสมุด
ปีการศึกษาละ
รวมแรกเข้า

ปริญญาตรี (รับตรง)
ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์)
–
๑,๐๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๒,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

