ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๐
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคนอกเวลาราชการ รอบที่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
-----------------------------------

๑

ด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กาหนดเปิดรับสมัคร
สอบคั ดเลื อกบุ ค คลเข้ าศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิ ต -คฤหั ส ถ์ ) และภาคนอกเวลาราชการ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. จานวนรับเข้าศึกษา จาแนกตามคณะ และสาขาวิชา
ที่

คณะ

สาขาวิชา

๑
มนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
๒
สังคมศาสตร์
การปกครอง
๓
สังคมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔
ศึกษาศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาที่กาลังดาเนินการขอเปิดหลักสูตร
๕
ศึกษาศาสตร์
การสอนภาษาไทย
สังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

จานวนที่รับ
ภาคปกติ
ภาคนอกเวลาราชการ
(รูป/คน)
๓๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๗๐
๗๐
๕๐
๓๒๐

๓๐
๑๓๐

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
๒.๒ เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานอย่างแท้จริง
๒.๓ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยระดับดี
๒.๔ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๒.๕ เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) อายุไม่เกิน ๒๐ ปี (สาหรับนักศึกษาภาคปกติ)
๒.๖ เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า (สาหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ)
๒.๗ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า รวมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๒.๘ เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย www.mbuisc.ac.th
/๓. กาหหนดการ...

-๒๓. กาหนดการรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
๓.๑ ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์)
๓.๑.๑ รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง www.mbuisc.ac.th ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
– วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑
๓.๑.๑.๑ เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.
๓.๒.๑.๒ ปิดระบบรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๒๔.๐๐ น.
๓.๑.๒ ขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ งานทะเบี 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 ชาระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑
ผู้สมัครสามารถชาระเงินได้ที่ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
๓.๑.๔ กรณี ส มั ค รทางไปรษณี ย์ ผู้ ส มั ค รสามารถสมั ค รได้ ตั้ ง แต่ วั น จั น ทร์ ที่ ๑๘ ธั น วาคม ๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณี ย์ต้นทางเป็นสาคัญ หากพ้น
กาหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับใบสมัคร โดยผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
พร้อมเงินค่าสมัคร จานวน ๒๐๐ บาท (เป็นธนาณัติ) สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
๓.๒ ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
๓.๒.๑ รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง www.mbuisc.ac.th ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
– วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓.๒.๑.๑ เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.
๓.๒.๑.๒ ปิดระบบรับสมัคร วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๒๔.๐๐ น.
๓.๒.๒ ขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ งานทะเบี ย นและวั ด ผล ชั้ น ๑ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ
๘๐ พรรษา ร.๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖
๓.๒.๓ ชาระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ผู้สมัคร
สามารถชาระเงินได้ที่ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
๓.๒.๔ กรณี ส มั ค รทางไปรษณี ย์ ผู้ ส มั ค รสามารถสมั ค รได้ ตั้ ง แต่ วั น จั น ทร์ ที่ ๑๘ ธั น วาคม ๒๕๖๐ วันอาทิตย์ ที่ ๙ มิ ถุนายน ๒๕๖๑ โดยมหาวิท ยาลัยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณี ย์ต้นทางเป็นสาคัญ หากพ้ น
กาหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับใบสมัคร โดยผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
พร้อมเงินค่าสมัคร จานวน ๒๐๐ บาท (เป็นธนาณัติ) สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โดยการสั่งจ่ายใบสมัครเป็นธนาณัติให้สั่งจ่ายในนามของ นายพิสุทธิ์ อุดชาชน
จ่าหน้าซองส่งไปที่
นายพิสุทธิ์ อุดชาชน
งานทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
๙/๓๗ หมู่ ๑๒ ถนนราษฎร์คนึง บ้านโนนชัย ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

/๔. หลักฐาน...

-๓๔. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ ระเบียนผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียน
ลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเป็นสาคัญ
จานวน ๒ ฉบับ
๔.๒ ใบรับรองความประพฤตินักเรียนจากสถานศึกษาโดยหัวหน้าสถานศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
(เฉพาะผู้สมัครในภาคปกติ)
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาหนังสือสุทธิ (สาหรับบรรพชิต) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนานักธรรมชั้นสูงสุด (สาหรับบรรพชิต)
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
จานวน ๑ ฉบับ
(กรณีมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ x ๒ นิว้
จานวน ๔ แผ่น
โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๔.๘ ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท (เป็นธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย)์
ทั้งนี้ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย

/๖.ปฏิทิน...

-๔๖. ปฏิทินการดาเนินการ
๖.๑ ภาคปกติ เรียน จันทร์ – ศุกร์

ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์ : เรียนจันทร์ – ศุกร์)
ลาดับ
๑

การดาเนินการ
รับสมัครด้วยตนเองและสมัครออนไลน์
(ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท)

๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

๓

สอบข้อเขียน (เช้า) / สัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา (บ่าย)
*ความรู้พื้นฐานทั่วไป/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
(สอบวัดแววความเป็นครูเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์)

๔
๕
๖
๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัว/ชาระค่าลงทะเบียนเรียน ณ ห้อง ๒๑๒
ชั้น ๑ อาคาร ร.๙ (ตามเอกสารหน้า ๖)
ปฐมนิเทศนักศึกษา/สัมมนา ณ ห้องประชุมอาคาร
ศูนย์วิทยบริการสิรินธร
(นักศึกษาทุกคนพาผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย)
เปิดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ :
ปรับพืน้ ฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา

๘

สัมมนาคณะ/สาขาวิชา (แยกคณะ/สาขาวิชา)

๙

อบรมภาวะผู้นา/จิตสานึกความเป็นนักศึกษา มมร

๑๐

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑
เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์

๑๑

คณะสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
อบรม/เรียนเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

๑๒

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑
คณะสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

วัน/เดือน/ปี
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๐ – ๒๒ เม.ย. ๖๑
วันพุธที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑
ทาง www.mbuisc.ac.th / โทร. ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พ.ค. ๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์
(ผู้ที่สอบข้อเขียนเสร็จเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อ)
วันอังคารที่ ๘ พ.ค. ๖๑
ทาง www.mbuisc.ac.th / โทร. ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖
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

วันจันทร์ที่ ๔ มิ.ย. ๖๑
สาขาวิชา การสอนภาษาไทย
สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
วันที่ ๑๑ – ๒๙ มิ.ย. ๖๑ : ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวิชา
วันที่ ๒–๑๓ ก.ค. ๖๑ : อบรมพื้นฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วันจันทร์ที่ ๖ ส.ค. ๖๑
สาขาวิชา การปกครอง
สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

/ภาคนอกเวลาราชการ...

-๕๖.๒ ภาคนอกเวลาราชการ เรียน เสาร์ – อาทิตย์

ภาคนอกเวลาราชการ (คฤหัสถ์ : เรียนเสาร์ – อาทิตย์)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ สาขาวิชาการปกครอง
ลาดับ
๑

การดาเนินการ
รับสมัครด้วยตนเองและสมัครออนไลน์
(ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท)

วัน/เดือน/ปี
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๐ – ๙ มิ.ย. ๖๑

๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

วันพุธที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๑
ทางเว็บไซต์ www.mbuisc.ac.th / โทร. ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖

๓

สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ทุกสาขาวิชา
*ความรู้พื้นฐานทั่วไป/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๑ : เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น.

๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี

๕
๖
๗
๘
๙

วันศุกร์ที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๑
ทางเว็บไซต์ www.mbuisc.ac.th / โทร. ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๖
วันเสาร์ที่ ๑๔ ก.ค. ๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
รายงานตัว/ปฐมนิเทศนักศึกษา/สัมมนา
(พร้อมชาระค่าลงทะเบียนเรียน ตามเอกสารหน้า ๖) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร
สัมมนานักศึกษาใหม่ : โดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ก.ค. ๖๑ : ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
นักศึกษาใหม่ทกุ สาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ :
วันที่ ๒๘-๒๙ ก.ค. ๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป
ปรับพืน้ ฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาใหม่
ณ ห้องประชุมหลวงปู่บุญเพ็ง
วันเสาร์ที่ ๔ ส.ค. ๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป
อบรมคุณธรรมและความเป็นนักศึกษา มมร.อส.

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑

โดย : งานฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ

วันเสาร์ที่ ๑๑ ส.ค. ๖๑

๗. เงื่อนไขการคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
๗.๑ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิ ทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่
สาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้น
เป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ค่าสมัครในการเข้าศึกษาในทุกกรณี
๗.๒ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน แล้วหากมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตรวจสอบพบว่า ผู้ใดปลอมแปลง ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมใน การสมัคร หรือการ
คัดเลือก หรือการรายงานตัวเข้า ศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
๗.๓ การย้ า ยคณะของนั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตอี ส าน
ให้ เป็ 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. ๒๕๕๔
และโดยความเห็นชอบของรองอธิการบดีเป็นรายกรณี
๗.๔ เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดาเนินการตามประกาศนี้ ตามความเหมาะสมและสมควรผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

๘. อัตราค่าบารุง...

-๖๘. อัตราค่าบารุงการศึกษา
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคนอก เวลา
ราชการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต้องชาระค่าบารุงการศึกษาแรก
เข้า ดังนี้
ที่

รายการ

หน่วย/บาท

๑
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖

ค่าบารุงการศึกษาแรกเข้า
ค่าบารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ
ค่าประกันของเสียหาย
รูป/คน
ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
บัตรละ
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ปีการศึกษาละ
ค่ากิจกรรมนักศึกษา
ปีการศึกษาละ
ค่าบารุงคอมพิวเตอร์เครือข่าย ปีการศึกษาละ
อินเตอร์เน็ต
๑.๗ ค่าบารุงห้องสมุด
ปีการศึกษาละ
รวมแรกเข้า (เทอมแรก)

ภาคปกติ
(บรรพชิต)

ปริญญาตรี
ภาคปกติ
ภาคนอกเวลา
(คฤหัสถ์)
ราชการ

๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๕,๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๗,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๓๐๐
๔,๐๐๐

๓๐๐
๘,๐๐๐

๓๐๐
๙,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

