
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ : ระบบรับตรงโควตา (โควตาเกรดเฉลี่ยและโควตาศิลปวัฒนธรรม) 
----------------------------------- 

 
ด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ก าหนด 

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยทาง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีมติให้เปิดรับนักศึกษาโดยระบบรับตรงทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑. จ านวนรับเข้าศึกษา จ าแนกตามคณะ และสาขาวิชา ที่เปิดท าการเรียนการสอน ณ ปัจจุบัน 
ที ่ คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 

โควตาเรียนดีและประพฤติดี เกรดเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป 
๑ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ๑๕ 
๒ สังคมศาสตร์ การปกครอง ๑๕ 
๓ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ๑๕ 
๔ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ๑๕ 
๕ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ๑๕ 
๖ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ๑๕ 
๗ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย ๑๕ 
๘ ศึกษาศาสตร์ การสอนพระพุทธศาสนา ๑๕ 
๙ ศึกษาศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา ๑๕ 
 รวม ๑๓๕ 

โควตา ความสามารถพิเศษด้านดนตรี ศิลปะพื้นบ้าน (ทดสอบความสามารถ)  
 - ประเภท พิณ ๕ 
 - ประเภท แคน ๕ 
 - ประเภท โหวต ๕ 
 - ประเภท โปงลาง ๕ 
 - ประเภท กลอง ๕ 
 - ประเภท นางร า ๕ 
 รวม ๓๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๑๖๕ 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑ เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
๒.๒ เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานอย่างแท้จริง 
๒.๓ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยระดับดี 

  ๒.๔ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 



 -๒- 
  ๒.๕ เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน ๒๐ ปี 
  ๒.๖ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนระดับชั้น ม.๔ , ม.๕, ม.๖ ในภาคการศึกษาที่ ๑ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ (เกรดเฉลี่ย 
๕ ภาคการศึกษา) 
 ๒.๗ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ศิลปะพ้ืนบ้าน ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ในกรณีต่ ากว่าให้ขึ้นอยู่ที่
ดุลพินิจของคณะกรรมการ 

๒.๘ เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย www.mbuisc.ac.th 

๓. ก าหนดการรับสมัครและการช าระเงินค่าสมัคร ภาคปกติ(บรรพชิต/คฤหัสถ)์ 
 ๓.๑ รอบท่ี ๑ รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง www.mbuisc.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – วันอาทิตย์ที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๖๕   
  ๓.๑.๑ เปิดระบบรับสมัครตั้งแต่บัดนี ้    เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๓.๑.๒ ปิดระบบรับสมัคร วันอาทติย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 ๓.๒ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล ห้อง ๒๑๒ ชั้น ๑ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ร.๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๗๑๐ ๕๓๑๑, ๐๘๘ 
๒๖๕ ๖๒๗๒, ๐๘๖ ๑๓๑ ๗๔๔๘   
 ๓.๔ ช าระเงินค่าสมัคร รอบที่ ๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้สมัครสามารถช าระเงิน
ได้ที่ ฝ่ายการเงิน ห้อง ๑๒๓ ชั้น ๒ อาคารส านักงานวิทยาเขตอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน  

๔. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
๔.๑ ระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (รวม ๕ ภาคการศึกษา) / ใบระเบียนผล 

ปวช/ปวส โดยมีหัวหน้าสถานศึกษา หรือนายทะเบียนลงนามรับรอง และประทับตราของโรงเรียนเป็น
ส าคัญ จ านวน ๒ ฉบับ 

๔.๒ ใบรับรองความประพฤตินักเรียนจากสถานศึกษาโดยหัวหน้าสถานศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๓ เอกสารอืน่ๆ (ถ้ามี) ที่แสดงความสามารถทางวิชาการ  

หรือความสามารถพิเศษของผู้สมัคร (ส่งฉบับที่เป็นส าเนาเท่านั้น) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๔.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาหนังสือสุทธิ (ส าหรับบรรพชิต) จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๖ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล จ านวน ๑ ฉบับ 

(กรณีมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ แผ่น 

(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
๔.๘ ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท  

ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย หาก
ผู้สมัครแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ความเป็นนักศึกษาไว้เป็นโมฆะ 
 
 
 
 
 

http://www.mbuisc.ac.th/


 -๓- 

๖. ปฏิทินการด าเนินการ 
ล าดับ การด าเนินการ วัน/เดือน/ป ี

๑ 
รับสมัครด้วยตนเองและสมัครออนไลน์ 
(ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท) 

รอบท่ี ๑ ตั้งแต่บัดนี้ – ๙ ม.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - 
๑๕.๐๐ น.  
 

๒ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  
(โควตาและสอบคัดเลือก) 

รอบท่ี ๑ วันอังคารที ่๑๑ ม.ค. ๖๕ 
 

๓ 

โควตาเกรดเฉลี่ย : สอบด้วยการสัมภาษณ์และ
Portfolio 
โควตาโปงลาง : สอบประเภทความสามารถพิเศษ
ด้านศิลปะดนตรีพ้ืนบ้านทดสอบความสามารถตาม
ประเภทที่สมัคร 

รอบท่ี ๑ วันเสาร์ที่ ๑๕ ม.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - 
๑๕.๐๐ น. 
 

๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
รอบท่ี ๑ วันอาทิตย์ที ่๑๖ ม.ค. ๖๕ 
ทาง www.mbuisc.ac.th  

๕ รายงานตัว/ช าระค่าลงทะเบียนเรียน รอบโควตา รอบท่ี ๑ วันจันทร์ที่ ๑๗ – วันจันทร์ที่ ๓๑ ม.ค. ๖๕ 
๖ สัมมนานักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมสิรินธร วันจันทร์ที่ ๒ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๗ 
ปฐมนิเทศนักศึกษา/สัมมนา ณ ห้องประชุมอาคาร
ศูนย์วิทยบริการสิรินธร  
(นักศึกษาทุกคนพาผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย) 

วันจันทร์ที่ ๙ พ.ค. ๖๕ 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.   

๘ 
เปิดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  
 

วันที่ ๑๗–๑๙ พ.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นตน้ไป 
(แยกคณะ/สาขาวิชา) 

๙ สัมมนาคณะ/สาขาวิชา (แยกคณะ/สาขาวิชา) วันศุกรท์ี่ ๒๐ พ.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  
เป็นต้นไป โดย : อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๑๐ อบรมภาวะผูน้ า/จติส านึกความเป็นนักศึกษา มมร วันพุธที่ ๒๕ พ.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นตน้ไป 
โดย : งานฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ 

๑๑ เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕  วันจันทร์ที่ ๖ มิ.ย. ๖๕ 
 
 
 
 
 

http://www.mbuisc.ac.th/
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๗. เงื่อนไขการคงไว้ซ่ึงสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 

๗.๑ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนักศึกษาใหม่ของมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามที่ก าหนด มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงิน ค่าสมัครและเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในทุกกรณี 

๗.๒ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน แล้วหากมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตรวจสอบพบว่า ผู้ใดปลอมแปลง ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการ
คัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษาจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และด าเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 

๗.๓ หากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน
โครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามากกว่า ๑ สาขาวิชา 
จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมิต้อง
บอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 ๗.๔ การย้ายคณะของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และโดยความเห็นชอบของรองอธิการบดีเป็นรายกรณ ี

๗.๕ เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาด าเนินการตามประกาศนี้ ตามความเหมาะสมและสมควร ผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  
 

๘. อัตราค่าบ ารุงการศึกษา 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ใน “ระบบรับตรง” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 

 
ที ่

 
รายการ 

 
หน่วย/บาท 

ปริญญาตรี 
ภาคปกติ ภาคปกติ 

(บรรพชิต) (คฤหัสถ์) 
๑ ค่าบ ารุงการศึกษา (ค่าเทอม) ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


