ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๑
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) รอบที่
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
-----------------------------------

๓

ด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กําหนดเปิดรับสมัคร
สอบคั ดเลื อกบุ ค คลเข้ าศึ กษาต่ อในระดั บปริ ญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิ ต-คฤหั ส ถ์ ) และภาคนอกเวลาราชการ
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. จํานวนรับเข้าศึกษา จําแนกตามคณะ และสาขาวิชา สําหรับรอบสอบคัดเลือก รอบที่ ๓
ที่

คณะ

๑
๒
๓

มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
การปกครอง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ภาคปกติ
(รูป/คน)
๓๐
๕๐
๕๐

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
๒.๒ เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานอย่างแท้จริง
๒.๓ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยระดับดี
๒.๔ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๒.๕ เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) อายุไม่เกิน ๒๐ ปี (สําหรับนักศึกษาภาคปกติ)
๒.๖ เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า (สําหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ)
๒.๗ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า รวมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
๒.๘ เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย www.mbuisc.ac.th
๓. กําหนดการรับสมัครและการชําระเงินค่าสมัคร
๓.๑ ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์)
๓.๑.๑ รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง www.mbuisc.ac.th ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๖๑ – วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓.๑.๑.๑ เปิดระบบรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.
๓.๒.๑.๒ ปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๒๔.๐๐ น.

-๒๓.๑.๒ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งาน ทะเบี ย นและวั ด ผล ชั้ น ๑ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ
๘๐ พรรษา ร.๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖
๓.๑.๓ ชําระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑- วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ผู้สมัครสามารถชําระเงินได้ที่ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
๓.๑.๔* ชําระเงินค่าสมัครสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑- วัน
อังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้สมัครสามารถชําระเงินได้ที่ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน
๔. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ ระเบียนผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียน
ลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเป็นสําคัญ
จํานวน ๒ ฉบับ
๔.๒ ใบรับรองความประพฤตินักเรียนจากสถานศึกษาโดยหัวหน้าสถานศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ
(เฉพาะผู้สมัครในภาคปกติ)
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือสุทธิ (สําหรับบรรพชิต) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สําเนานักธรรมชั้นสูงสุด (สําหรับบรรพชิต)
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
จํานวน ๑ ฉบับ
(กรณีมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว
จํานวน ๔ แผ่น
โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๔.๘ ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท
ทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย

-๓๖. ปฏิทินการดําเนินการ
๖.๑ ภาคปกติ เรียน จันทร์ – ศุกร์

ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์ : เรียนจันทร์ – ศุกร์)
ลําดับ
๑
๒
๓

๔*

๕
๖

การดําเนินการ
รับสมัครด้วยตนเองและสมัครออนไลน์
(ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท)

วัน/เดือน/ปี
วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๑ – ๒ ก.ค. ๖๑

วันที่ ๔ ก.ค. ๖๑
ทาง www.mbuisc.ac.th / โทร. ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖
สอบข้อเขียน (เช้า) / สัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา (บ่าย) วันศุกร์ที่ ๖ ก.ค. ๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์
*ความรู้พื้นฐานทั่วไป/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
(ผู้ที่สอบข้อเขียนเสร็จเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อ)
**รอบนักศึกษาไทย
**รอบนักศึกษาไทย
สอบข้อเขียน (เช้า) / สัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา (บ่าย) วันอังคารที่ ๑๐ ก.ค. ๖๑
*ความรู้พื้นฐานทั่วไป
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์
**รอบนักศึกษาต่างชาติ ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม (ผู้ที่สอบข้อเขียนเสร็จเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อ)
กัมพูชาและจีน
**รอบนักศึกษาต่างชาติ ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม
กัมพูชาและจีน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ก.ค. ๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทาง www.mbuisc.ac.th / โทร. ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖
วันจันทร์ที่ ๖ ส.ค. ๖๑
เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑
สาขาวิชา การปกครอง
คณะสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

๗. เงื่อนไขการคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
๗.๑ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่
สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้น
เป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ค่าสมัครในการเข้าศึกษาในทุกกรณี
๗.๒ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน แล้วหากมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตรวจสอบพบว่า ผู้ใดปลอมแปลง ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการ
คัดเลือก หรือการรายงานตัวเข้าศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน และดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
๗.๓ การย้ า ยคณะของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตอี ส าน
ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
และโดยความเห็นชอบของรองอธิการบดีเป็นรายกรณี

-๔๗.๔ เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในการบริหาร จัดการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดําเนินการตามประกาศนี้ ตามความเหมาะสมและสมควรผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่
สิ้นสุด
๘. อัตราค่าบํารุงการศึกษา
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคนอก เวลา
ราชการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต้องชําระค่าบํารุงการศึกษาแรก
เข้า ดังนี้
ที่

รายการ

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖

ปริญญาตรี
หน่วย/บาท
ภาคปกติ
ภาคปกติ
(บรรพชิต) (คฤหัสถ์)
ภาคการศึกษาละ ๒,๕๐๐
๕,๕๐๐
รูป/คน
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
บัตรละ
๒๐๐
๒๐๐
ปีการศึกษาละ
๒๐๐
๒๐๐
ปีการศึกษาละ
๓๐๐
๓๐๐
ปีการศึกษาละ
๕๐๐
๕๐๐

ค่าบํารุงการศึกษา
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่ากิจกรรมนักศึกษา
ค่าบํารุงคอมพิวเตอร์เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
๑.๗ ค่าบํารุงห้องสมุด
ปีการศึกษาละ
รวมแรกเข้า (เทอมแรก)

๓๐๐
๕,๐๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

๓๐๐
๘,๐๐๐

