
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน   
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  

ภาคปกติบรรพชิต/คฤหัสถ (จันทร-ศุกร) รอบพิเศษ 
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕   

----------------------------------- 

   ดวย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน กำหนด
เปดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ) รอบพิเศษ ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

๑. จำนวนรับเขาศึกษา จำแนกตามคณะ และสาขาวิชา ณ ปจจุบัน 
 

 
ที ่

 
คณะ 

 
สาขาวิชา 

จำนวนที่รับ 
ภาคปกติ  
(รูป/คน) 

๑ มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ ๔๐ 

๒ สังคมศาสตร การปกครอง ๔๐ 

๓ สังคมศาสตร รัฐประศาสนศาสตร ๔๐ 

๔ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร ๔๐ 

๕ ศึกษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ  ๔๐ 

๖ ศึกษาศาสตร การสอนสังคมศึกษา ๒๐ 

๗ ศึกษาศาสตร การสอนพระพุทธศาสนา ๔๐ 

รวม ๒๖๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๖๐ 
 

๒. คุณสมบัติของผูสมัคร 
๒.๑ เปนผูทีอ่ยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย 
๒.๒ เปนผูที่มีความประสงคที่จะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานอยางแทจริง 
๒.๓ เปนผูที่มีความสามารถในการใชภาษาไทยระดับด ี

  ๒.๔ เปนผูที่มีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
  ๒.๕ เปนผูที่กำลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา อายุไมเกิน ๒๐ ป (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ) 
 ๒.๖ เปนผูที่กำลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา (สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ) 
  ๒.๗ เปนผูที่มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา รวมไมต่ำกวา ๒.๐๐  

๒.๘ เปนผูมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย www.mbuisc.ac.th 



 -๒- 
๒.๙ สำหรับพระภิกษุที่มีอายุเกิน ๓๐ ปขึ้นไป หรือเปนพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสขึ้นไปที่สำเร็จ

การศึกษาระดับชั้น ม.๖ หรือเทียบเทาสามารถเรียนเลือกเรียนในภาคพิเศษได 
           

๓. กำหนดการรับสมัครและการชำระเงินคาสมัคร ภาคปกต(ิบรรพชิต/คฤหัสถ) 
 ๓.๑ รอบพิเศษรับสมัครผานระบบรับสมัครออนไลน ทาง www.mbuisc.ac.th ตั้งแตบัดนี้ - วันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕  
  ๓.๑.๑ เปดระบบรับสมัคร วันจันทรที ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๓.๑.๒ ปดระบบรับสมัคร วันอังคารที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 ๓.๒ ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ งานทะเบียนและวัดผล หอง ๒๑๒ ชั้น ๑ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ร.๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

๓.๓ ชำระเงินคาสมัคร  ไดวันจันทรที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันอังคารที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผูสมัคร
สามารถชำระเงินไดที่ ฝายการเงิน หอง ๑๒๓ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานวิทยาเขตอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

๔. หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
๔.๑ ระเบียนผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทา โดยมีหัวหนาสถานศึกษาหรือนายทะเบียน   

ลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเปนสำคัญ      จำนวน  ๒ ฉบับ 
 ๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือสุทธิ (สำหรับบรรพชิต)   จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๓ สำเนาทะเบียนบาน         จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๔ สำเนานักธรรมชั้นสูงสุด (สำหรับบรรพชิต)    จำนวน  ๑  ฉบับ 

๔.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล     จำนวน  ๑  ฉบับ 
      (กรณีมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)    

 ๔.๖ รูปถายหนาตรง ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว      จำนวน ๔ แผน 
      โดยถายไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปดสมัคร)  

 ๔.๗ คาสมัคร ๑๐๐ บาท  
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงชื่อกำกับไวดวย   
          
๖. ปฏิทินการดำเนินการ 

๖.๑ ภาคปกติ เรียน (จันทร – ศุกร) 
 

ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ : เรียนจันทร – ศุกร) รอบพิเศษ 

ลำดับ การดำเนินการ วัน/เดือน/ป 

๑ 
รับสมัครดวยตนเองและสมัครออนไลน 
(คาสมัคร ๑๐๐ บาท) 

รอบพิเศษ วันที่ ๑๖ พ.ค ๖๕ – ๒๔ พ.ค. ๖๕ เวลา 
๐๙.๐๐ -  ๑๕.๐๐ น.  

๒ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน/สอบสัมภาษณ 
รอบพิเศษ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๕ 
ทาง www.mbuisc.ac.th / 

๓ 
สอบขอเขียน/สัมภาษณ ทุกสาขาวิชา 
*ความรูพื้นฐานทั่วไป/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
* วัดแววความเปนครูเฉพาะศึกษาศาสตร 

รอบพิเศษ วันพุธที่ ๒๕ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น 
 



 -๓- 

๔ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
รอบพิเศษ วันพุธที่ ๒๕ พ.ค. ๖๕  
ทาง www.mbuisc.ac.th 

๗ 
ปฐมนิเทศนักศึกษา/สัมมนา ณ หองประชุมอาคาร
ศูนยวิทยบริการสิรินธร / ชำระคาลงทะเบียน  
(นักศึกษาทุกคนพาผูปกครองเขารวมดวย) 

วันศุกรที่ ๒๗ พ.ค. ๖๕ 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.   

๘ 
เปดอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม  
 

วันที่ ๓๐–๓๑ พ.ค. ๖๕ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป (แยก
คณะ/สาขาวิชา) 

๙ สัมมนาคณะ/สาขาวิชา (แยกคณะ/สาขาวิชา) 
วันที ่๑ มิ.ย. ๖๕ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.  
เปนตนไป โดย : อาจารยประจำหลักสูตร 

๑๐ อบรมภาวะผูนำ/จติสำนึกความเปนนักศึกษา มมร 
วันที ่๑ มิ.ย. ๖๕ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป โดย : งาน
ฝกอบรม ศูนยบริการวิชาการ 

๑๑ เปดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕  วันจันทรที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๕ 
               
๗. เงื่อนไขการคงไวซ่ึงสิทธิ์ในการเขาศึกษา 

๗.๑ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและมีสิทธิ์เปนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ตองเปนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ในภาคปกติ และสูงกวาหรือเทียบเทาในภาค
พิเศษ และหากตรวจสอบพบวา ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไมสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษานั้นเปนโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน คาสมัครใน
การเขาศึกษาในทุกกรณ ี

๗.๒ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน แลวหากมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตรวจสอบพบวา ผูใดปลอมแปลง ใช หรืออางเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการ
คัดเลือก หรือการรายงานตัวเขาศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน และดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาตอไป 
 ๗.๓ การยายคณะของนักศึกษาที่เขาศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน           
ให เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙            
และโดยความเห็นชอบของรองอธิการบดีเปนรายกรณ ี

๗.๔ เพื่อประโยชนตอทางราชการในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการตามประกาศนี้ ตามความเหมาะสมและสมควรผลการพิจารณาใหถือเปนทีส่ิ้นสุด   

 

                                              
๘. อัตราคาบำรุงการศึกษา 
 ผู ไดรับการคัดเลือกให เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ) และภาคพิเศษ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ตองชำระคาบำรุงการศึกษาแรกเขา ดังนี้ 
 

 
ที ่

 
รายการ 

 
หนวย/บาท 

ปริญญาตรี 
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

(บรรพชิต) (คฤหัสถ) (เสาร-อาทิตย) 
๑ คาบำรุงการศึกษาแรกเขา 
๑.๑ คาบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 

 



 -๔- 

 

 ประกาศ ณ วันที ่ ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 
 
 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน, ผศ.ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 


