
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน   
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  

ภาคปกติบรรพชิต (จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕   

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

   ด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กำหนด
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคพิเศษ (เสาร์-
อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. จำนวนรับเข้าศึกษา จำแนกตามคณะ และสาขาวิชา ณ ปัจจุบัน 
 

 
ที ่

 
คณะ 

 
สาขาวิชา 

จำนวนที่รับ 
ภาคปกติ  
(รูป/คน) 

ภาคพิเศษ  
(เสาร์-อาทิตย์) 

๑ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ๔๕ - 
๒ สังคมศาสตร์ การปกครอง ๕๐ ๔๐ 

๓ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ๔๐ ๓๐ 

๔ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ๔๕ - 

๕ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ  ๕๐ - 
๖ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาไทย  ๔๐ - 
๗ ศึกษาศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา ๔๐ - 
๘ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ๔๐ - 
๙ ศึกษาศาสตร์ การสอนพระพุทธศาสนา ๕๐ - 

รวม ๔๐๐ ๗๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๗๐ 
 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑ เป็นผู้ทีอ่ยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
๒.๒ เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานอย่างแท้จริง 
๒.๓ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยระดับดี 

  ๒.๔ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๒.๕ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน ๒๐ ปี (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ) 
 ๒.๖ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า (สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ) 



 -๒- 
  ๒.๗ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า รวมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐  

๒.๘ เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย www.mbuisc.ac.th 
๒.๙ สำหรับพระภิกษุที่มีอายุเกิน ๓๐ ปีขึ้นไป หรือเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสขึ้นไปที่สำเร็จ

การศึกษาระดับชั้น ม.๖ หรือเทียบเท่าสามารถเรียนเลือกเรียนในภาคพิเศษได้ 
            

๓. กำหนดการรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร ภาคปกติ(บรรพชิต/คฤหัสถ)์ 
๓.๑ รอบท่ี ๑ รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง www.mbuisc.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – วันอาทิตย์ที่ ๙ 

มกราคม ๒๕๖๕ ๓.๑.๑ เปิดระบบรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี ้    เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๓.๑.๒ ปิดระบบรับสมัคร วันอาทิตยท์ี่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 ๓.๒ รอบที่  ๒ รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง www.mbuisc.ac.th ในวันจันทร์ที่ ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๕ – วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
  ๓.๒.๑ เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๓.๒.๒ ปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 ๓.๓ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล ห้อง ๒๑๒ ชั้น ๑ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ร.๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

 ๓.๔ ชำระเงินค่าสมัคร รอบท่ี ๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ และรอบท่ี ๒  ได้
วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ที่ ฝ่ายการเงิน ห้อง 
๑๒๓ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานวิทยาเขตอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

๓.๒ ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) 
 ๓.๒.๑ รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง www.mbuisc.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – วันอาทิตย์ที่ 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ 
  ๓.๒.๑.๑ เปิดระบบรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้  
  ๓.๒.๑.๒ ปิดระบบรับสมัคร วันอาทิตยท์ี่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 ๓.๒.๒ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ                      
๘๐ พรรษา ร.๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
 ๓.๒.๓ ชำระเงินค่าสมัคร วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ 
 ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ที่ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน                                                        

 

๔. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
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)    
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 -๓- 
 ๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว      จำนวน ๔ แผ่น 

      โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดสมัคร)  
 ๔.๘ ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท  
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย   
          
๖. ปฏิทินการดำเนินการ 
๖.๑ ภาคปกติ เรียน (จันทร์ – ศุกร์) 
 

ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์ : เรียนจันทร์ – ศุกร์) 

ลำดับ การดำเนินการ วัน/เดือน/ปี 

๑ 
รับสมัครด้วยตนเองและสมัครออนไลน์ 
(ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท) 

รอบท่ี ๑ ตั้งแต่บัดนี้ – ๙ ม.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ 
น. 
รอบท่ี ๒ วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๕ – ๒๑ มี.ค. ๖๕ เวลา 
๐๙.๐๐ -  ๑๕.๐๐ น.  

๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ 
รอบท่ี ๑ วันอังคารที่ ๑๑ ม.ค. ๖๕ 
รอบท่ี ๒ วันพุธที่ ๒๓ มี.ค. ๖๕ 
ทาง www.mbuisc.ac.th / 

๓ 
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ทุกสาขาวิชา 
*ความรู้พื้นฐานทั่วไป/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
* วัดแววความเป็นครูเฉพาะศึกษาศาสตร์ 

รอบท่ี ๑ วันเสาร์ที่ ๑๕ ม.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ 
น. 
รอบท่ี ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มี.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ 
น. 
 

๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
รอบท่ี ๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ม.ค. ๖๕ 
รอบท่ี ๒ วันอังคารที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ 
ทาง www.mbuisc.ac.th 

๕ รายงานตัว/ชำระค่าลงทะเบียนเรียน 
รอบท่ี ๑ วันจันทร์ที่ ๑๗ – วันจันทร์ที่ ๓๑ ม.ค. ๖๕ 
รอบท่ี ๒ วันพุธที่ ๓๐ มี.ค. – วันพุธที่ ๑๘ เม.ย.๖๕ 

๖ สัมมนานักศึกษาใหม ่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 (แยก
คณะ/สาขาวิชา) 

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

๑๐ อบรมภาวะผูน้ำ/จติสำนึกความเป็นนักศึกษา มมร วันพุธที่ ๒๕ พ.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป โดย : 
งานฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ 

๑๑ เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕  วันจันทร์ที่ ๖ มิ.ย. ๖๕ 
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 -๔- 
                    
๒ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย)์ 
 

ภาคพิเศษ (เรียน เสาร์ – อาทิตย์) 
สาขาวิชาการปกครอง และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ลำดับ การดำเนินการ วัน/เดือน/ปี 

๑ 
รับสมัครด้วยตนเองและสมัครออนไลน์ 
(ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท) 

ตั้งแต ่– วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๕ 

๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ 
วันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๕ 
ทางเว็บไซต์ www.mbuisc.ac.th  

๓ 
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ทุกสาขาวิชา 
*ความรู้พื้นฐานทั่วไป/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

วันเสาร์ที่ ๗ พ.ค. ๖๕ : เวลา ๐๙.๓๐ -  ๑๕.๐๐ น.  

๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี 
วันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๕ 
ทางเว็บไซต์ www.mbuisc.ac.th  

๕ รายงานตัว/ปฐมนิเทศนักศึกษา/สัมมนา 
(พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน) 

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พ.ค. ๖๕ : ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๖ สัมมนานักศึกษาใหม่ : โดย วทิยาลัยศาสนศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พ.ค. ๖๕ : ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๗ 
นักศึกษาใหม่ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ : 
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ 

วันเสาร์ที ่๒๑ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป 

๘ อบรมคุณธรรมและความเป็นนกัศึกษา มมร.อส. วันอาทิตย์ที ่๒๒ พ.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป 
โดย : งานฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ 

๙ เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๔ มิ.ย. ๖๕  
 

๗. เงื่อนไขการคงไว้ซ่ึงสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 
๗.๑ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ในภาคปกติ และสูงกว่าหรือเทียบเท่าในภาค
พิเศษ และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ค่าสมัครใน
การเข้าศึกษาในทุกกรณี 

๗.๒ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน แล้วหากมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตรวจสอบพบว่า ผู้ใดปลอมแปลง ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการ
คัดเลือก หรือการรายงานตัวเข้าศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน และดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 
 ๗.๓ การย้ายคณะของนักศึกษาที่เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน           
ให้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙            
และโดยความเห็นชอบของรองอธิการบดีเป็นรายกรณี 

๗.๔ เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการตามประกาศนี้ ตามความเหมาะสมและสมควรผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด   

 

                                                        
 

http://www.mbuisc.ac.th/
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 -๕- 
 

๘. อัตราค่าบำรุงการศึกษา 
 ผู้ ได้รับการคัดเลือกให้ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคพิเศษ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาแรกเข้า ดังนี้ 
 

 
ที ่

 
รายการ 

 
หน่วย/บาท 

ปริญญาตรี 
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

(บรรพชิต) (คฤหัสถ์) (เสาร์-อาทิตย์) 
๑ ค่าบำรุงการศึกษาแรกเข้า 
๑.๑ ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   

 
                                     
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 


