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 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแก่น 

เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลท่ัวไป เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
โดยใช้สิทธิพิเศษโครงการผู้มีความสามารถการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะคฤหัสถ)์ 

 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จะด าเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า

ศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา) ผู้มีความสามารถการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

๑. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ๘ สาขาวิชา 
 ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อรับสิทธิพิเศษคือ โครงการผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ส าหรับ
คฤหัสถ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อโดยมีโควตารับจ านวน ๓๕ คน เท่านั้น 
 

ท่ี โควตา จ านวน(คน) 
๑ นักดนตร ี ๑๕ 
๒ นางร า,นายร า,นักแสดง,นักร้อง ๒๐ 

รวม ๓๕ 
  
๒.คุณสมบัติของผู้สนใจสมัคร 

(๑)  เป็นนักเรียนหรือบุคคลท่ัวไป 
  (๒) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในระหว่างจบการศึกษา 
  (๓)  เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 

(๔)  เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดช่ือออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ 
      ประพฤติหรือวินัย 

  (๕)  เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉล่ียสะสมภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป หรือเป็นไป 
      ตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด  

***เอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป   
  ๑ ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓  
      ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน ๑ แผ่น 
  ๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาจ านวน  ๑ แผ่น 

๔ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น 
  ๕ ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ท่ีกรอกข้อความ 



๑๗ 
 

   เรียบร้อย ๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ท่ี : www.kk.mcu.ac.th. 
๖ หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน 

๔. วิธีการสมัคร 
 ๔.๑ การสมัครด้วยตนเองห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ช้ัน ๑ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขท่ี ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี  ต.โคกสี   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ โทร .  
๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ  
 ๔.๒ การสมัครออนไลน์ ผ่านทาง www.kk.mcu.ac.th  
หมายเหตุ  ผู้สมัครท่ีสมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองแล้วบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแก่น หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็น
เท็จจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที 
 

๕.  วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา 
  รอบที่ ๑ สมัคร ๑ ตุลาคม – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
           รอบที่ ๒ สมัคร ๑ มกราคม – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 

        สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่ ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
           รอบที่ ๓ สมัคร ๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

        สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
รอบที่ ๔ สมัคร  ๑๐ มีนาคม  - ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ 
        สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
รอบที่ ๕ สมัคร ๒๕ เมษายน  - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (พร้อมกับรอบทั่วไป) 
หมายเหตุ  การสอบสัมภาษณ์ 

๑. พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉล่ียช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐   
๒. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหรือประกาศเกียรติคุณการกระท าความดี   

มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนร่วม 
  ๓. เกียรติบัตร.ประกาศเกียรติคุณ ท่ีแสดงถึงความสามารถในการรับสิทธิพิเศษโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

๔. พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ถ้ามี) 
๔. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม และความพยายามใฝ่เรียนรู้ 
๕. เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องสอบวัดแววความเป็นครู 

๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ๖.๑  ค่าใบสมัครและระเบียบการ  ราคาชุดละ  ๑๕๐  บาท 
 ๖.๒  ค่าธรรมเนียมการสมัคร      ๑๕๐  บาท 
๗.  การข้ึนทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 

นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ช าระค่าลงทะเบียน หลังจากประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา ๓ วันท าการ  

 
 



๑๘ 
 
๘.  การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน 
 ๘.๑  ภาคปกติ ภาคสมทบ ภาคบัณฑิต ปฐมนิเทศ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔    

๘.๓  ภาคปกติ เปิดเรียน ในวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๘.๔  ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต เปิดเรียน ในวันท่ี ๑๙  มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 
๙. สิทธิพิเศษส าหรับโครงการผู้มีความสามารถการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะคฤหัสถ์) 
 ๙.๑ ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัครและระเบียบการ  ราคาชุดละ ๑๕๐  (ให้ช าระค่าสมัคร ๑๕๐) 
 ๙.๒ ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา โดยจะต้องเป็น
สมาชิกวงโปงลางพุทธศาสตร์อีสานศิลป์ ๑ ปีการศึกษา และได้รับสิทธิ์ในปีการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๕ และหากมีการลาออก
จากการศึกษา หรือ ลาออกจากการเป็นสมาชิกวงโปงลาง จะถูกด าเนินการตามเงื่อนไขของการรับสมัครต่อไป 
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ท่ีห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ช้ัน ๑ อาคารเรียน
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขท่ี ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี  ต.โคกสี  อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ และ 

ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  ช้ัน ๑ ห้อง ๑๐๗    โทร. 
๐๘๐-๗๕๖๐๙๙๔ คุณอมรรัตน์ เตชะนอก 

หรือสอบถาม กลุ่มงานบริการการศึกษา โทร.๐๖๑-๐๔๙๒๕๕๒ พระสุกฤษฎิ์ ภทฺทรเมธี นักจัดการงานท่ัวไป , 
๐๙๒-๙๑๓๒๘๘๗ นายธนรัฐ  อดทน นักวิชาการศึกษา 
 

 
ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๑  เดือน  ตุลาคม   พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

 
 
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร) 
รองออธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 

 
ช่องทางการติดต่อ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
   
 

 
www.kk.mcu.ac.th 

 
 
 

 


