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ค าน า 
 คู่มือเล่มนี้จัดท าข้ึนเพื่ออธิบายระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติส าหรับนิสิตใหม่ ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ใช้เป็นแนวทางในการติดต่อ
ประสานงานเรื่องการศึกษาระหว่างนิสิตกับส านักทะเบียนและวัดผล เริ่มตั้งแต่สมัครเข้า
เรียน จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา ตามเนื้อหาที่ปรากฏภายในเล่ม ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ ๑ สมัครเรียน และ สอบคัดเลือก 
 ข้ันตอนที่ ๒ รายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ 
 ข้ันตอนที่ ๓ ลงทะเบียนเรียน 
 ข้ันตอนที่ ๔ เพิ่ม/ถอนรายวิชา 
 ข้ันตอนที่ ๕ ลงทะเบียนซ่อมเสริม 
 ข้ันตอนที่ ๖ ลงทะเบียนเทียบโอนผลการศึกษา 
 ข้ันตอนที่ ๗ ลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร (ป.ธ.๓) 
 ข้ันตอนที่ ๘ ย้ายคณะ / สาขาวิชา 
 ข้ันตอนที่ ๙ ขอพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ/ขอกลับเข้าศึกษา 
 ข้ันตอนที่ ๑๐ ท าบัตรนิสิตใหม่ 
 ข้ันตอนที่ ๑๑ ประเมินอาจารย์ออนไลน์และตรวจสอบผลการศึกษา 
 ข้ันตอนที่ ๑๒ ขอส าเร็จการศึกษาและข้ึนทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ 

 ทั้งนี้คณะผู้จัดท าได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน 
คือ ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ แผนผังรายละเอียดการด าเนินการโดยภาพรวม ส่วนที่สอง ได้แก่ 
รายละเอียดเนื้อหา และส่วนที่สาม ได้แก่ ค าร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่นิสิตและผู้สอนไว้ได้เป็นอย่างดี และเรียนให้ทราบว่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ข้ันตอนต่างๆ จากคู่มือเล่มนี้ได้เพื่อความเหมาะสม โดยส านักทะเบียนและวัดผล จะแจ้งให้
นิสิตทราบต่อไป 

คณะผู้จัดท า 
๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
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ประวัติมหาวิทยาลัย 
 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ์หนึ่งในสองแห่งของประเทศ ฝ่ายมหานิกาย เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
ของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งข้ึนภายในวัดมหาธาตุฯ เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ก่อนที่จะพระราชทานนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อ
คราวทรงสถาปนาอาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในปี พ.ศ. 
๒๔๓๙ โดยทรงตั้งพระทัยจะให้เป็นสถาบันศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูงส าหรับ
พระภิกษุสงฆ์สามเณรและคฤหัสถ์ การด าเนินงานของมมหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นอย่างจริงจัง
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานฑตฺตเถร) และมีการด าเนินงานมา
ตามล าดับ จนได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากบัของรฐั ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ตาม
ความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ อธิการบดี
ปัจจุบัน คือ พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญป.ธ.๙, ศ.,ดร.) 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการศึกษาด้าน
พระพุทธศาสนา และมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา
ระดับชาติและระกับนานาชาติที่คณะสงฆ์ไทยโดยมุ่งผลิตบณัฑิตมีวิชชาและจรณะมีปฏิปทา
น่าเลื่อมใส มีการจัดตั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบัน
สมทบ กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคทั้งภายในและต่างประเทศ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน
ใน ๕ คณะ ครอบคลุมทั้งระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก มีหลักสูตรภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและนานาชาติ นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เพื่อด าเนิน
การศึกษาค้นคว้า วิจัยในด้านพระพุทธศาสนาพัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ ก่อตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เปิดท าการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
และวิทยาลัยพระธรรมทูต เพื่อผลิตพระธรรมทูตออกเผยแผ่และประกาศพระพุทธศาสนา
ไปยังต่างประเทศ 
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สุภาษิต 
ปญฺ าโลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

ปรัชญา 
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บรูณาการกบัศาสตรส์มัยใหม่ พฒันาจิตใจและสงัคม 

ปณิธาน 
ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูง ส าหรบัพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 

วิสัยทัศน์ 
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ 
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ 
บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ  
บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลิตคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ 
 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้น า
จิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพือ่
พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 
จัดการศึกษาและวิจัยดีอยา่งมีคุณภาพ 
 จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยบูรณาการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้
อย่างสมดุล และสันติสุข 
บริการวิชาการดีอยา่งมีสขุภาพ 
 มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และ
นานาชาติ เพื่อธ ารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่อง
ด้วยพระพุทธศาสนา 
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บริหารดีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักนิติธรรม จริยธรรม ความส านึกรับผิดชอบ 
การมีส่วนร่วม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และความคุ้มค่า รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 

พันธกิจ 
๑. ผลิตบัณฑิต 

ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ คือ 
M = Morality  มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส 
A = Awaraness  รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
H = Helpfulness มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
A = Abuliby  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
C = Curiosity  มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด 
H = Hospitality รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม 
U = Universality มีโลกทัศน์ กว้างไกล 
L = Leadership เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา 
A = Aspiration  มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อม 
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

๒. วิจัยและพัฒนา 
 การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน 
เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน าองค์ความรู้ที่ค้นพบ
มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนา คุณภาพงาน
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
๓. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม 

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม 
สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา สร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
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พระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธ ารงรักษา เผยแผ่หลักค าสอน และ
เป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง  
๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อ
การศึกษา เพื่อสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนให้มีการน าภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ 
ตราประจ ามหาวิทยาลัย 

 
๑. พระจลุมงกุฎ (พระเกี้ยว) 

พระราชลัญจกรประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ 
พระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๕ ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษรย่อว่า ม จ ร และมีรูป
ธรรมจักรวางเป็นฉากเบื้องหลัง 

 
๒. เป็นรปูวงกลมครอบธรรมจักรส่วนกลางเป็นพระเกี้ยว 

เป็นพระราชลัญจกรประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ รอบกรอบด้านบนมีอักษรภาษาบาลีว่า ปญฺ าโลกสฺมิ ปชฺโชโต รอบกรอบ
ด้านล่างมีอักษรว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สภามหาวิทยาลัย 

 
พระธรรมปัญญาบดี(พีร์ สุชาโต) 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

 
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.  

อธิการบดี 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

   
พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. 
รองอธิการบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา 

   
พระโสภณวชริาภรณ ์

รองอธิการบดฝีา่ยกจิการต่างประเทศ 
พระโสภณพัฒนบณัฑติ,รศ.ดร. 

รองอธกิารบดีวิทยาเขตขอนแกน่ 
พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
 

   
   

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา 
ผู้อ านวยการส านัก

งบประมาณ 

ดร.สุภัทร จ าปาทอง 
เลขาธิการคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
   

   
   

นางเมธีนี เทพมณี 
เลขาธิการคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน 

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ 
เลขาธิการสภาการศึกษา 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

   
   

สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
เจ้าคณะภาคใหญ่หน

ตะวันออก 

พระพรหมโมลี 
เจ้าคณะภาค ๕  

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ า 

พระมหาโพธิวงศาจารย์ 
ราชบัณฑิต  

เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม 
   

  

 

   

ศ.พิเศษ จ านงค์ ทองประเสริฐ 
ราชบัณฑิต 

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส 
อดีตผู้ว่าการส านักงานตรวจ

เงินแผ่นดิน 
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อธิการบด ี
 

 
 

พระราชปริยัติกวี 
(สมจินต์ สมฺมาปญฺโ  ป.ธ.๙, ศ.,ดร.) 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน ้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รองอธิการบดี 
 

   
พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. 
รองอธิการบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา 

   
พระเทพเวที,รศ.ดร. 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
พระโสภณวชิราภรณ์ 

รองอธิการบดฝีา่ยกจิการต่างประเทศ 
พระครูโสภณพุทธศิาสตร์, ผศ.ดร. 
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธแ์ละเผยแผ ่

 

 

 

 รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
ท่ัวไป 
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คณบด ี
 

   
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒกิโร,รศ.ดร. 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร. 
คณบดีคณะพุทธศาสตร์ 

พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

   

 

 

 

พระศรีสิทธิมุน,ีผศ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

 พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร.  
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
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หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
จ าแนกตามส่วนงาน 

๑. บัณฑิตวิทยาลัย  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร 
๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต พระไตรปิฎกศึกษา 
๒ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 
๓ ปริญญาโท ปรัชญา 
๔ ปริญญาโท ธรรมนเิทศ 
๕ ปริญญาโท สันติศึกษา 
๖ ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา 
๗ ปริญญาเอก ปรัชญา 
๘ ปริญญาเอก สันติศึกษา 

 

๒. คณะพุทธศาสตร์  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร 
๑ ประกาศนียบัตร พระพุทธศาสนา (ป.พศ.) 
๒ ประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) 
๓ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๔ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา  (English Program) 
๕ ปริญญาตร ี ศาสนา 
๖ ปริญญาตร ี ศาสนา  (English Program) 
๗ ปริญญาตร ี ปรัชญา 
๘ ปริญญาตร ี ปรัชญา (English Program) 
๙ ปริญญาตร ี บาลสีันสกฤต 

๑๐ ปริญญาตร ี วิปัสสนาภาวนา 
๑๑ ปริญญาโท ศาสนาเปรียบเทียบ 
๑๒ ปริญญาโท พระไตรปิฎกศึกษา 
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๔. คณะมนุษยศาสตร์  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี ภาษาไทย 
๒ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
๓ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ (English Program) 
๔ ปริญญาตร ี พุทธจิตวิทยา 
๕ ปริญญาตร ี จิตวิทยา 
๖ ปริญญาโท ภาษาศาสตร์ 
๗ ปริญญาโท พุทธจิตวิทยา 
๘ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 
๙ ปริญญาเอก พุทธจิตวิทยา 

๑๐ ปริญญาเอก ภาษาศาสตร์ 

๓. คณะครุศาสตร์  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร 
๑ ประกาศนียบัตร วิชาการเทศนา (ป.ทศ.) 
๒ ประกาศนียบัตร การสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) 
๓ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
๔ ปริญญาตร ี การสอนพระพุทธศาสนา 
๕ ปริญญาตร ี จิตวิทยาและการแนะแนว 
๖ ปริญญาตร ี การสอนภาษาไทย 
๗ ปริญญาตร ี การสอนภาษาอังกฤษ 
๘ ปริญญาตร ี เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙ ประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตวิชาชีพครู  

๑๐ ปริญญาโท พุทธบรหิารการศึกษา 
๑๑ ปริญญาโท การสอนสงัคมศึกษา 
๑๒ ปริญญาโท จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
๑๓ ปริญญาเอก พุทธบรหิารการศึกษา 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒๐ 
 

๔. คณะมนุษยศาสตร์ (ต่อ)  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร 

๑๑ ปริญญาเอก ภาษาศาสตร์ (English Program) 
 

๕. คณะสังคมศาสตร์  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร 
๑ ประกาศนียบัตร การบริหารกจิการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 
๒ ปริญญาตร ี เศรษฐศาสตร ์
๓ ปริญญาตร ี สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 
๔ ปริญญาตร ี สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
๕ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 
๖ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๗ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์
๘ ปริญญาตร ี นิติศาสตร ์
๙ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร ์

๑๐ ปริญญาโท การจัดการเชิงพุทธ 
๑๑ ปริญญาโท การพัฒนาสังคม 
๑๒ ปริญญาโท รัฐศาสตร ์
๑๓ ปริญญาโท นิติศาสตร ์
๑๔ ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร ์
๑๕ ปริญญาเอก การจัดการเชิงพุทธ 
๑๖ ปริญญาเอก การพัฒนาสังคม 
๑๗ ปริญญาเอก รัฐศาสตร ์

 

๖. สถาบันภาษา  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร 
๑ ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (ป.ออ.) 
๒ ประกาศนียบัตร การแปล (ป.กป.) 

 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒๑ 
 

๖. สถาบันภาษา (ต่อ)  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร 
๓ ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษส าหรบัปริญญาโท (MCU 003-004) 
๔ ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษส าหรบัปริญญาเอก (MCU 005-006) 

 

๗. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาต ิ  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร 
๑ ประกาศนียบัตร ครูสติ (นานาชาติ) 
๒ ปริญญาตร ี Buddhist studies (International) 
๓ ปริญญาโท Buddhist studies (International) 
๔ ปริญญาโท Peace studies (International) 
๕ ปริญญาเอก Buddhist studies (International) 
๖ ปริญญาเอก Peace studies (International) 

 

๘. วิทยาเขตหนองคาย  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
๓ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
๔ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๕ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์
๖ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 

 

๙. วิทยาเขตเชยีงใหม ่  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี พุทธศิลปกรรม 

 
 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒๒ 
 

๙. วิทยาเขตเชยีงใหม ่(ต่อ)  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร 
๓ ปริญญาตร ี ภาษาบาลี 
๔ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
๕ ปริญญาตร ี การสอนภาษาอังกฤษ 
๖ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
๗ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ (English Program) 
๘ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๙ ปริญญาตร ี สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์

๑๐ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 
๑๑ ปริญญาโท ปรัชญา 
๑๒ ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา 

 

๑๐. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
๓ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๔ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 
๕ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 
๖ ปริญญาโท การพัฒนาสังคม 

 

๑๑. วิทยาเขตขอนแก่น  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี ปรัชญา 
๓ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
๔ ปริญญาตร ี การสอนภาษาไทย 

 
 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒๓ 
 

๑๑. วิทยาเขตขอนแก่น (ต่อ)  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๕ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
๖ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๗ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์
๘ ปริญญาตร ี นิติศาสตร ์
๙ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 

๑๐ ปริญญาโท ปรัชญา 
๑๑ ปริญญาโท พุทธบรหิารการศึกษา 
๑๒ ปริญญาโท การสอนสงัคมศึกษา 
๑๓ ปริญญาโท รัฐศาสตร ์
๑๔ ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา 
๑๕ ปริญญาเอก ปรัชญา 
๑๖ ปริญญาเอก พุทธบรหิารการศึกษา 
๑๗ ปริญญาเอก การสอนสงัคมศึกษา 

 
 

๑๒. วิทยาเขตนครราชสีมา  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ประกาศนียบัตร บรหิารจัดการกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 
๒ ประกาศนียบัตร พระพุทธศาสนา (ป.พศ.)     
๓ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๔ ปริญญาตร ี การสอนภาษาไทย 
๕ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
๖ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๗ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 
๘ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 

 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒๔ 
 

๑๒. วิทยาเขตนครราชสีมา (ต่อ)  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๙ ปริญญาโท ปรัชญา 

๑๐ ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา 
 

๑๓. วิทยาเขตอุบลราชธานี  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี ศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
๓ ปริญญาตร ี การสอนภาษาอังกฤษ 
๔ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
๕ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๖ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์
๗ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 

 

๑๔. วิทยาเขตแพร ่  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
๓ ปริญญาตร ี การสอนภาษาอังกฤษ 
๔ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๕ ปริญญาตร ี นิติศาสตร ์
๖ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 
๗ ปริญญาโท รัฐศาสตร ์

 

๑๕. วิทยาเขตสุรินทร์  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 

 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒๕ 
 

๑๕. วิทยาเขตสุรินทร์ (ต่อ)  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๒ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
๓ ปริญญาตร ี การสอนภาษาอังกฤษ 
๔ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๕ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์
๖ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 

 

๑๖. วิทยาเขตพะเยา  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
๓ ปริญญาตร ี การสอนภาษาไทย 
๔ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๕ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 
๖ ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา 

 

๑๗. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี บาลีพทุธศาสตร ์
๓ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 
๔ ปริญญาโท วิปัสสนาภาวนา 
๕ ปริญญาโท พระไตรปิฎกศึกษา 
๖ ปริญญาเอก บาลีพทุธศาสตร ์
๗ ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา 
๘ ปริญญาเอก วิปัสสนาภาวนา 
๙ ปริญญาเอก พระไตรปิฎกศึกษา 

 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒๖ 
 

๑๘. วิทยาเขตนครสวรรค์  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
๓ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
๔ ปริญญาตร ี นิติศาสตร ์
๕ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๖ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์
๗ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 
๘ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 
๙ ปริญญาโท พุทธบรหิารการศึกษา 

๑๐ ปริญญาโท รัฐศาสตร ์
๑๑ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร ์
๑๒ ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา 
๑๓ ปริญญาเอก พุทธบรหิารการศึกษา 

 

๑๙. วิทยาลัยสงฆ์เลย  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี การสอนภาษาไทย 
๓ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๔ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 
๕ ปริญญาโท พุทธบรหิารการศึกษา 

 

๒๐. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 

 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒๗ 
 

๒๐. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม (ต่อ)  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๓ ปริญญาตร ี การสอนภาษาอังกฤษ 
๔ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์

 

๒๑. วิทยาลัยสงฆ์ลา้พูน  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
๓ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
๔ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์
๕ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 

 

๒๒. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี ปรัชญา 
๓ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
๔ ปริญญาตร ี การสอนภาษาไทย 
๕ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
๖ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์
๗ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 

 

๒๓. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย ์  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
๓ ปริญญาตร ี การสอนภาษาไทย 
๔ ปริญญาตร ี การสอนภาษาอังกฤษ 
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๒๓. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย ์(ต่อ)  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๕ ปริญญาตร ี การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว 
๖ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๗ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 
๘ ปริญญาโท ปรัชญา 

 

๒๔. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี ศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๓ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 

 

๒๕. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ ฯ 
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี การสอนภาษาไทย 
๓ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๔ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์
๕ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 

 

๒๖. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
๓ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๔ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์
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๒๗. วิทยาลัยสงฆ์นครล้าปาง  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว 
๓ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๔ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 

 

๒๘. วิทยาลัยสงฆ์เชยีงราย  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี พุทธศิลปกรรม 
๓ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
๔ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์
๕ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 
๖ ปริญญาโท การพัฒนาสังคม 

 

๒๙. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๓ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 
๔ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 

 

๓๐. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๒ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 
๓ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
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๓๑. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
๓ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์
๔ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 
๕ ปริญญาโท การพัฒนาสังคม 

 

๓๒. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี ศาสนา 
๓ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์

 

๓๓. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์
๓ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๔ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา 

 

๓๔. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูม ิ  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๓ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 
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๓๕. วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี ศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 
๓ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์

 

๓๖. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์

 

๓๗. วิทยาลัยสงฆ์ระยอง  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๒ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 

 

๓๘. วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุร ี  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๒ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 

 

๓๙. วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๒ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 
๓ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
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๔๐. วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร  
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 
๒ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์
๓ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 

 

๔๑. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
๓ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 
๔ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์

 

๔๒. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงครามวรวิหาร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี วิปัสสนาภาวนา 
๓ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์

 

๔๓. หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงส์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี พระพุทธศาสนา 
๒ ปริญญาตร ี ศาสนา 

 

๔๔. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี 
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี รัฐศาสตร ์
๒ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 

 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๓๓ 
 

๔๕. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี  อ.เมือง จ.จันทบุรี 
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 
๒ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์

 

๔๖. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  วัดพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร 
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์
๒ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 

 

๔๗. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา  อ.เมือง จ.ตาก 
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์
๒ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 

 

๔๘. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 

 

๔๙. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว  อ.เมือง จ.สระแก้ว 
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี การจัดการเชิงพุทธ 

 

๕๐. สถาบันสมทบมหาปัญญาวิทยาลัย 
ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร 
๑ ปริญญาตร ี มหายานศึกษา 

 
แหล่งข้อมูล : รายงานสถิตินิสิต ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ส านักทะเบียนและวัดผล 
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คณะและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
  ส านักงานคณบดี   

คณะพุทธศาสตร์ 
ส านักงานคณบดี 
ภาควิชาพระพุทธศาสนา  
ภาควิชาศาสนาและปรัชญา 
ภาควิชาบาลีและสันสกฤต 

คณะครุศาสตร์ 
ส านักงานคณบดี 

 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
ภาควิชาบริหารการศึกษา 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  

 โรงเรียนบาลเีตรียมอุดมศึกษา  
 โรงเรียนบาลสีาธิตศึกษา  
 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

คณะมนุษยศาสตร์ 
ส านักงานคณบด ี
ภาควิชาภาษาไทย 

 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
 ภาควิชาจิตวิทยา 

คณะสังคมศาสตร์ 
 ส านักงานคณบด ี
 ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
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 ภาควิชานิติศาสตร์ 

 สถาบันภาษา 
ส่วนงานบริหาร 

 ส่วนวิชาการ 
 โครงการหลักสูตร สาขาสันติศึกษา 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
  ส่วนงานบรหิาร 
  ส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย 

สถาบันวิปัสสนาธุระ 
  ส่วนงานบรหิาร 
  ส่วนวางแผนและพฒันาการอบรม 

ส านักทะเบียนและวัดผล 
  ส่วนทะเบียนนสิิต 
  ส่วนประเมินผลการศึกษา 

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
  ส่วนงานบรหิาร 
  ส่วนธรรมนิเทศ 
  อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 
  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ์

ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ส่วนหอสมุดกลาง 
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์อาเซียนศึกษา 
  ส่วนงานบรหิาร 
  ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ 
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วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
  ส านักงานวิทยาลัย 
  ส านักงานวิชาการ 

วิทยาลัยพระธรรมทูต 
  ส านักงานวิทยาลัย 
  ส านักงานวิชาการ 

ส านักงานอธิการบดี 
 กองกลาง 
 มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
 มหาจุฬาบรรณาคาร 
 โรงพมิพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 กองกจิการนสิิต 
 กองกจิการวิทยาเขต 
 กองคลงัและทรัพยส์ิน 
 กองนิติการ 
 กองแผนงาน 
 กองวิชาการ 
 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 กองวิเทศสัมพันธ์ 
 กองสือ่สารองค์กร 
 กองกจิการพิเศษ 
 กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
 ส านักงานประกันคุณภาพ 
 ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ส านักงานพระสอนศีลธรรม 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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วิทยาเขต ๑๑ แห่ง 
๑. วิทยาเขตหนองคาย  

ที่ตั้ง : ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ ๔๓๑๐๐ 
๒. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ที่ตั้ง : ต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 
๘๐๐๐๐ 

๓. วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ที่ตั้ง : ต าบลสุเทพอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๐๐ 
๔. วิทยาเขตขอนแก่น  

ที่ตั้ง : ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ 
๕. วิทยาเขตนครราชสีมา 

ที่ตั้ง : ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐ 
๖. วิทยาเขตอุบลราชธานี  

ที่ตั้ง : ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐ 
๗. วิทยาเขตแพร่  

ที่ตั้ง : ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ ๕๔๐๐๐ 
๘. วิทยาเขตสุรินทร์ 

ที่ตั้ง : ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ ๓๒๐๐๐ 
๙. วิทยาเขตพะเยา 

ที่ตั้ง : ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยารหัสไปรษณีย์ ๕๖๐๐๐ 
๑๐. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

ที่ตั้ง : ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๑๐ 
๑๑. วิทยาเขตนครสวรรค์  

ที่ตั้ง : ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 
๖๐๐๐๐ 
 
วิทยาลัยสงฆ์ ๑๖ แห่ง 

๑. วิทยาลัยสงฆ์เลย 
ที่ตั้ง : ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ ๔๒๐๐๐ 
๒. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  

ที่ตั้ง : ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมรหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๑๐ 
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๓. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  
ที่ตั้ง : ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนรหัสไปรษณีย์ ๕๑๐๐๐ 
๔. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

ที่ตั้ง : ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์ ๖๕๐๐๐ 
๕. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

ที่ตั้ง : ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ 
๖. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

ที่ตั้ง : ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีรหัสไปรษณีย์ ๖๐๐๐๐ 
๗. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 

ที่ตั้ง : ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐ 
๘. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

ที่ตั้ง : ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรารหัสไปรษณีย์ ๒๔๐๐๐ 
๙. วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

ที่ตั้ง : ต าบลหัวเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางรหัสไปรษณีย์ ๕๒๐๐๐ 
๑๐. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

ที่ตั้ง : ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๐๐๐ 
๑๑. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

ที่ตั้ง : ต าบลน้ าค า อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษรหัสไปรษณีย์ ๓๓๐๐๐ 
๑๒. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 

ที่ตั้ง : ต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีรหัสไปรษณีย์ ๗๐๑๓๐ 
๑๓. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

ที่ตั้ง : ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมรหัสไปรษณีย์ ๗๓๒๑๐ 
๑๔. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 

ที่ตั้ง : ต าบลหล่มสัก อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์รหัสไปรษณีย์ ๖๗๑๑๐ 
๑๕. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

ที่ตั้ง : ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดรหัสไปรษณีย์ ๔๕๑๗๐ 
๑๖. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

ที่ตั้ง : ต าบลนาฝายอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐ 
๑๗. วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

ที่ตั้ง : ต าบลตะพานหินอ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรรหัสไปรษณีย์ ๖๖๐๐๐ 
๑๘. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

ที่ตั้ง : ต าบลรั้วใหญ่อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีรหัสไปรษณีย์ ๗๒๐๐๐ 
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๑๙. วิทยาลัยสงฆ์ระยอง 
ที่ตั้ง : ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดระยองรหัสไปรษณีย์ ๒๑๐๐๐ 
๒๐. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 

ที่ตั้ง : ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ ๔๔๐๐๐ 
๒๑. วิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 

ที่ตั้ง : ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๐๐๐ 
๒๒. วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 

ที่ตั้ง : ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีรหัสไปรษณีย์ ๖๑๑๑๐ 
๒๓. วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 

ที่ตั้ง : ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๖๐๐๐ 
 
หน่วยวิทยบริการ ๗ แห่ง 

๑. หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

๒. หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

๓. หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

๔. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดพระบรมธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

๕. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดท่านา อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

๖. หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดหมอนไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๗. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
 
ห้องเรียน ๑  แห่ง 

๑. โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม                
จังหวัดกาญจนบุรี 
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              สถาบันสมทบ ๖ แห่ง 
๑. วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี 

ที่ตั้ง : (03144) 55, Ujeongguk-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
๒. มหาปัญญาวิทยาลัย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ที่ตั้ง : 635/1 Thammonovithi Road, Hatyai, Songkhla, Thailand, 90110 
๓. มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาจิ้งเจี๋ย ไชนิสไทเป 

ที่ตั้ง : No.76, Ganghou Village, Alien District, Kaohsiung City 822, Taiwan 
(R.O.C.) 

๔. วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา 
ที่ ตั้ ง  :  Pallekele, Kundasale , Sri Lanka, Thurunusawigama Road, 

Pallekele60622 
๕. วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์ 

ที่ ตั้ ง  :  Buddhist College Of Singapore88  Bright Hill Road Singapore 
574117 

๖. วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท 
ที่ตั้ง : TheDharmaGateBuddhistCollegeBudapest, Börzsöny u. 11, 1098 

Hungary 
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ขั นตอนที่ ๑ 

สมัครเรียน และ สอบคัดเลือก 
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ค้าอธบิายขั นตอนการรับสมัครนิสติใหม่ 

ผ่านระบบออนไลน ์

รวบรวมโดย นายชัยโชค คณนาวุฒิ 
ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนสิิต 

 ข้ันตอนการรับสมัครนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์  (http://regweb.mcu.ac.th/ 
registrar/apphome.asp) ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อรองรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมา
สมัครด้วยตนเอง ระบบนี้จะพัฒนาต่อไปเพื่อรองรับการสมัครเรียนในระดับปริญญาโทและ
เอก ในอนาคตด้วย 
สิ่งท่ีต้องศึกษาก่อนสมัครเรียน 
 ผู้ที่สนใจจะสมัครเรียนจ าเปน็ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชาที่
สนใจ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย ก่อนตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่
ตนเองสนใจจะเลือกศึกษา โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 เว็บไซด์หลักของมหาวิทยาลัย  :  www.mcu.ac.th 
 เว็บไซด์ส านักทะเบียนและวัดผล : reg.mcu.ac.th 
 เว็บไซด์ของกองวิชาการ : mcuadd.mcu.ac.th 
ขั้นตอนการสมัครเรียน 
 ขั้นตอนท่ี ๑  ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ  สร้าง USER และ PASSWORD 
 ๑.๑ เข้าเว็บไซด์ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp 
 ๑.๒ เลือกเมนู ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ 
 ๑.๓ กรอกข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น เช่น ช่ือ นามสกุล ฉายา สัญชาติ เลขประจ าตัว
ประชาชน อีเมลล์ และหมายเลขโทรศัพท์ 
 ๑.๔ กดลงทะเบียน 
 ขั้นตอนท่ี ๒ เข้าสู่ระบบ กรอกประวัติส่วนตัว เลือกสาขาวิชา 
 ๒.๑ เข้าเว็บไซด์ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp 
 ๒.๒ เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ 
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 ๒.๓ กรอกหมายเลขประจ าตัวประชาชน และรหัสผ่าน (ในการเข้าใช้งานครั้งแรก
รหัสผ่านคือ หมายเลขประจ าตัวประชาชน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ในกรณีที่
ลืมรหัสผ่านให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานรับนิสิต ทะเบียนและสถิติ ส่วนทะเบียนนิสิต ส านัก
ทะเบียนและวัดผล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๑) 
 ๒.๔ เลือกระดับการศึกษา ประเภทที่ต้องการสมัคร 
 ๒.๕ กดยอมรับเงื่อนไขการสมัคร 
 ๒.๖ กรอกข้อมูลใบสมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วน 
 ๒.๗ เลือกสาขาวิชาที่สนใจยืนยันการสมัคร 
 ๒.๘ พิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงิน 
 ขั้นตอนท่ี ๓ ช าระเงินค่าสมัคร พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัคร 
 ๓.๑ ผู้สมัครสามารถช าระค่าสมัครได้ที่ ธนาคารทหารไทย (TMB) ได้ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากเลยก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิในการสมัครเรียน หรือ
ช าระที่จุดให้บริการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กลุ่มงานการเงิน ห้อง ๒๐๑ อาคารส านักงาน
อธิการบดี หรือ ส านักทะเบียนและวัดผล ห้อง C๓๐๐ อาคารเรียนรวม โซนซี ช้ัน ๓ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู่ ๑ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 ๓.๒ เข้าเว็บไซด์ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp 
 ๓.๓ เลือกเมนู ผลการสมัคร 
 ๓.๔ พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัคร 
 ๓.๕ ติดรูปถ่ายลงบนบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และน าบัตรประชาชนหรือใบสุทธิตัว
จริงไปในวันสอบคัดเลือกเพื่อยืนยันตัวตนด้วย 

ขั้นตอนท่ี ๔ การสอบสัมภาษณ์ 
๔.๑ ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มีรายช่ือในประกาศ จึงเป็นผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
๔.๓ ผู้ที่มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ให้มาสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการที่ทาง

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งข้ึน ตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยผู้สมัครที่ท าคะแนนสอบสัมภาษณ์
มากกว่าร้อยละ ๕๐ จึงเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือก 

๔.๔ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลสอบได้ที่เว็บไซด์ที่สมัคร กดเมนูผลการสมัคร 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๔๔ 
 

ขั้นตอนท่ี ๕ การรายงานตัวนิสิตใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ 
๕.๑ ผู้สมัครที่สอบผ่านการคัดเลือกให้ด าเนินการรายงานตัวนิสิตใหม่ ผ่านระบบ

ออนไลน์ ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
๕.๒ เข้าเว็บไซด์ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp 
๕.๓ เลือกเมนูผลการสมัคร กดรายงานตัวนิสิตใหม่ 
๕.๔ กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน 
๕.๕ พิมพ์ใบรายงานตัว และส่งให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานรับนิสิต ทะเบียนและสถิติ 

ส่วนทะเบียนนิสิต ส านักทะเบียนและวัดผล พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด
ประกอบด้วย 

 ๕.๕.๑ ใบรายงานตัวนิสิตใหม่   จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๕.๒ ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวน ๒ ฉบับ 
 ๕.๕.๓ ส าเนาใบสุทธิ  (ส าหรับบรรพชิต)  จ านวน ๒ ฉบับ 
 ๕.๕.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน ๒ ฉบับ 
 ๕.๕.๕ ส าเนาวุฒิการศึกษา    จ านวน ๒ ฉบับ 
 ๕.๕.๖ ส าเนาวุฒิการศึกษานักธรรมหรือบาลี (ถ้ามี) จ านวน ๒ ฉบับ 
 ๕.๕.๗ รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว   จ านวน ๒ รูป 

๕.๕.๘ เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ  จ านวน ๒ ฉบับ 
๕.๖ เข้าร่วมกิจกรรมรายงานตัวนิสิตใหม่ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กับขั นตอนการรบัสมคัรนิสิตใหม่ 

 
๑ .  คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง านร ะบบ  ด า วน์ โ ห ล ดที่  http://regweb.mcu.ac.th/registrar/ 
apphome.asp 

 
๒. เว็บไซด์ที่ใช้ในการรับสมัคร 
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๓. ใบแจ้งยอดการช าระเงิน 
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ข้ันตอนท่ี ๑ 
สมัครเรียน และ สอบคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน ์
http://regweb.mcu.ac.th/ 
registrar/apphome.asp 

กรอกประวัติ วุฒิการศึกษา 
เลือกสาขาวิชา 

สร้าง USER และ PASSWORD 
เลขที่บัตรประชาชน 

และรหัสผา่น 

ปริ้นใบช าระคา่ธรรมเนียม 
การสมัคร 

ช าระคา่ธรรมเนียมการสมัคร 
ผ่านธนาคารทหารไทยท่ัวประเทศ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัต ิ

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

จัดเลขที่นั่งสอบ 

ปริ้นบัตรผูเ้ข้าสอบ + ติดรูปถา่ย 

เข้าสอบตามวันและเวลาท่ีก าหนด 

ตรวจข้อสอบ 
ประกาศผลสอบ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน ์

เลือกสาขาท่ี ๒ และ ๓ ตามล าดบั 

เลือกสาขาท่ีตรง
กับคุณสมบัต ิ
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ขั นตอนที่ ๒ 

รายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ 
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ค้าอธบิายขั นตอนการรายงานตัวนิสติใหม่ 
ผ่านระบบออนไลน ์

รวบรวมโดย นายชัยโชค คณนาวุฒิ 
ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนสิิต 

 ข้ันตอนการรายงานตัวนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (http://regweb.mcu.ac.th/ 
registrar/apphome.asp)ถูกพัฒนาข้ึนพร้อมกับระบบรัยสมัครออนไลน์เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่นิสิตใหม่ที่สอบผ่านการคัดเลือกได้รายงานตัวเพื่อยืนยันการข้ึนทะเบียนเป็น
นิสิตใหม่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นอีกช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างส านักทะเบียนและวัดผลกับนิสิตด้วย 
สิ่งท่ีต้องด าเนินการก่อนรายงานตัวนิสิตใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ 
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด สามารถรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ 
หลังจากประกาศผลสอบแล้ว โดยผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะต้องด าเนินการ
รายงานตัวผ่านระบบ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ก่อนวันกิจกรรมรายงานตัวที่
มหาวิทยาลัยจัดข้ึน) 
ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ 
 ขั้นตอนท่ี ๑ กรอกข้อมูลรายงานตัว 
 ๑.๑ เข้าเว็บไซด์ (http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp) 
 ๑.๒ เลือกเมนู ผลการสมัคร 
 ๑.๓ เลือกเมนู รายงานตัว 
 ๑.๔ กรอกข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบบก าหนดให้ครบถ้วน 
 ๑.๕ พิมพ์ใบรายงานตัว 
 ขั้นตอนท่ี ๒ ให้ผู้ปกครองลงนามรับรอง (บรรพชิตให้เจ้าอาวาสรับรอง , 
คฤหัสถ์ให้ผู้ปกครองรับรอง) 
 ๒.๑ น าใบรายงานตัวที่พิมพ์ออกจากระบบให้ผู้ปกครองลงนามรับรอง 
 ขั้นตอนท่ี ๓ เตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว 

 ๓.๑ ใบรายงานตัวนิสิตใหม่   จ านวน ๑ ฉบับ 
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 ๓.๒ ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาใบสุทธิ   จ านวน ๒ ฉบับ 
 ๓.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน ๒ ฉบับ 
 ๓.๔ ส าเนาวุฒิการศึกษา     จ านวน ๒ ฉบับ 
 ๓.๕ ส าเนาวุฒิการศึกษานักธรรมหรือบาลี (ถ้ามี) จ านวน ๒ ฉบับ 
 ๓.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว   จ านวน ๒ รูป 
 ๓.๗ เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ  จ านวน ๒ ฉบับ 

 ขั้นตอนท่ี ๔ ส่งเอกสารใบรายงานตัว 
 ในข้ันตอนที่ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศวัน เวลาและสถานที่ในการรับรายงานตัว
นิสิตใหม่ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้ด าเนินการส่งเอกสารใบ
รายงานตัว ดังนี้ 
 ๔.๑ รับแฟ้มประวัตินิสิตใหม่  
 ๔.๒ ส่งเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
 ๔.๓ เจ้าหน้าที่ออกรหัสประจ าตัวนิสิตให้ 
 ๔.๔ เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังค าแนะน าจากส านักทะเบียนและวัดผล 
 ๔.๕ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 
 ๔.๖ ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) 
 ๔.๗ ถ่ายรูปท าบัตรนิสิตใหม่ 
 ๔.๘ เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 
๑. ใบรายงานตัวนิสิตใหม่พิมพ์จากระบบออนไลน ์
๒. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาใบสุทธิ    
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน     
๔. ส าเนาวุฒิการศึกษา     
๕. ส าเนาวุฒิการศึกษานักธรรมหรือบาลี (ถ้ามี)  
๖. รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว (บรรพชิตห่มคลุม , คฤหัสถ์แต่งชุดนิสิต) 
๗. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ 
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ขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตใหม่ 
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สามารถสอบผ่านการสอบคัดเลือกทั้งข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์แล้ว ให้ด าเนินการกรอกข้อมูลรายงานตัวนิสิตใหม่ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

รายงานตัวออนไลน ์
ผ่านเว็บไซด์ “รับสมัคร” 

เมนูผลการสมัคร 

กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน 

พิมพ์ใบรายงานตัว ๑ ชุด 
ให้ผู้ปกครอง (หรือเจ้าอาวาส) 

ลงนามรับรองเอกสาร 

เตรียมเอกสารส าหรับการรายงานตัว 

ส่งเอกสารรายงานตัวทั้งหมดใหเ้จ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบความถูกต้อง 

ตรวจสอบสาขาวิชาที่เรียน 

๑. ใบรายงานตัวนิสิตใหม่จ านวน ๑ 
ฉบับ 
๒. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนา
ใบสุทธิ   จ านวน ๒ ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ฉบับ 
๔. ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน ๒ ฉบับ 
๕. ส าเนาวุฒิการศึกษานักธรรมหรือ
บาลี (ถ้ามี)จ านวน ๒ ฉบับ 
๖. รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ น้ิวจ านวน ๒ รูป 
๗. เอกสาร อ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ 
จ านวน ๒ ฉบับ 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน การสอบเป็นโมฆะ 

เข้าร่วมกจิกรรมรายงานตัวนิสิตใหม่ 

รับฟังข้อแนะน าจาก 
ส านักทะเบียนและวัดผล 

ลงทะเบียนเรียน  
ช าระค่าเทอม 

ถ่ายรูป 
ท าบัตรนิสิต 

ออกรหัสนสิิต 
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ขั นตอนที่ ๓ 

ลงทะเบียนเรียน 
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ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน 
ผ่านระบบออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบรายวิชาที่จะลงทะเบียน 

เข้าเว็บไซด์บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

Regweb.mcu.ac.th 

กดดึงรายวิชา 
กดลงทะเบียนเรียน 

ยืนยันข้อมูล 

พิมพ์ใบแจง้หนี ้
ช าระเงินผ่านธนาคาร 

กลุ่มงานการเงินของมหาวิทยาลัย 

เพิ่ม / ถอนรายวิชา 

เข้าเรียนตามปกต ิ

ตรวจสอบจากคณะหรือคู่มือนสิิต 

USER : รหสันสิิต ๑๐ หลัก 
PASSWORD : รหสันิสิต ๑๐ หลัก 

PASSWORD เปลี่ยนแปลงได ้

ตรวจสอบรายวิชา 
รายวิชาที่ไม่ลงทะเบียนใหล้บออก 

กดยืนยันการลงทะเบียน 

ตามก าหนดเวลา 

เลยก าหนดเวลา 

ยื่นค าร้องเพิ่มถอนรายวิชา 

 

พบอาจารย์ประจ าวิชา 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าภาควิชา 

ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนิสิต 
เพื่ออนุมัติและรับทราบ 

 ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๕๕ 
 

ค้าอธบิายขั นตอนการลงทะเบยีนเรียน 
 

รวบรวมโดย นายชัยโชค คณนาวุฒิ 
ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนสิิต 

หลักการและเหตุผล 
การขึ้นทะเบียนเรียน/รายงานตัว นิสิตที่มีช่ือสอบผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องมา

ท าการข้ึนทะเบียนนิสิตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
กรณีที่ไม่สามารถมาได้ตามวันเวลาที่ก าหนด นิสิตต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้ส านัก

ทะเบียนและวัดผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  ภายใน  ๗  วันหลังจากที่ก าหนดไว้  
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ  

การลงทะเบียนเรียนปกติ นิสิตทุกรูป/คนจะต้องมาท าการลงทะเบียนเรียนด้วย
ตนเอง  และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการลงทะเบียนเรียน  พร้อม
ทั้งช าระค่าธรรมเนียมและส่วนที่ค้างช าระ (ถ้ามี) ภายใน ๑๐ วันแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ 

กรณี ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ตามปกตินิสิตต้องท าหนังสือขออนุมัติจาก
กรรมการประจ าคณะ และเสียค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนลา่ช้า  ตามที่มหาวิทยาลยั
ก าหนดแต่ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของภาคการศึกษาน้ัน 
 ถ้านิสิตรูป/คนใดไม่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง นิสิต
จะต้องท าเรื่องขอลาพักการศึกษาในภาคนั้น หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือ
ออกจากทะเบียนนิสิตและให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที 
 
หมายเหตุ:- นิสิตสามารถลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วย
กิต และไม่เกิน  ๒๒ หน่วยกิต และในภาคการศึกษาฤดูร้อนลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 
๑๐ หน่วยกิต ยกเว้นคณะครุศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักสูตรของคณะท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศใช้  

 
 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๕๖ 
 

ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๕๗ 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรยีนออนไลน์ด้วยตนเอง 
ส าหรับนสิิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
๑.  เข้าเว็บไซด์บรกิารศึกษาของมหาวิทยาลัย  http://regweb.mcu.ac.th 
๒.  คลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ” 

 
 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๕๘ 
 

๓. ใส่รหสัประจ าตัว และรหัสผ่าน (คือรหัสประจ าตัวนิสิต ๑๐ หลัก) แล้วกด “ตรวจสอบ” 

 
๔. คลิกเมนู “ลงทะเบียน”ด้านซ้ายมือ 
๕. คลิกเลือก “ดึงรายวิชาจากแผน” 

 
๖.  เมื่อดึงรายวิชาจากแผนแล้ว จะปรากฏรายวิชาทั้งหมดที่สามารถลงทะเบียนได้ ให้นิสิต
ตรวจสอบจ านวนและความถูกต้องของรายวิชา หากรายวิชาใดไม่ประสงค์จะลงทะเบียนให้
กด (ลบ) วิชาน้ันออก คงไว้เฉพาะรายวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเท่านั้น 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๕๙ 
 

๗. คลิกเลือกเมนู “ยืนยันการลงทะเบียน” ด้านซ้ายมือ 

 
๘. กด “ยืนยันการลงทะเบยีน” 

 
 
๙. เมื่อกดยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะปรากฏหน้าต่าง “ระบบท าการส าเร็จ” ใหก้ดปุ่ม

“ผลการลงทะเบียน” 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๖๐ 
 

 
 
๑๐. จะปรากฏหน้าต่างผลการลงทะเบียนให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง หาก

ต้องการพิมพ์เอกสารใบแจ้งยอดช าระเงินให้คลิกที่เครื่องหมาย เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอด
การช าระเงิน 

 
 
 

 
 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๖๑ 
 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย 
ค าร้องทั่วไป 

ภาคการศึกษาที่................../……………. 
เรียน/นมัสการ…………………………………………………………………….. 
 ข้าพเจ้า………………………………………………………………รหัสประจ าตัวนิสิต………………………….….……………………. 
คณะ...........................................................ชั้นปี.............................สาขาวิชา....................................................................... 
อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อ............................................................................................................................................................. 
มีความประสงค์  (โปรดระบุ) 
.............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 จึงเรียน/นมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
ลงชื่อ.................................................. 
(.........................................................) 
............../........................../.............. 

 
ความเห็นอาจารย์ทีป่รกึษา 

………………………………………………..………… 
……………………………………..…………………… 
ลงชื่อ…………………………..……………………….. 
(…………………………………………………………..) 

………/………..…/……… 

ความเห็นหัวหน้าภาควิชา / หัวหน้าสาขาวิชา 
………………………………………………..………… 
……………………………………..…………………… 
ลงชื่อ…………………………..……………………….. 
(…………………………………………………………..) 

………/………..…/……… 
 

 รับทราบ 
………………………………………………..………… 
……………………………………..…………………… 
ลงชื่อ…………………………..……………………….. 

ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนิสิต 
………/………..…/……… 

ท.๑๖ /๑  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๖๒ 
 

 
    
       
     
       
  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ใบลงทะเบียนเรียน 

ช่ือ………………………………..……….….ฉายา………………………...…………นามสกุล…………………..…..……...…… 
รหัสประจ าตัวนิสิต……………………..คณะ…………………..…….…………ชั้นปีที่………….ปีการศึกษา…..…………
สาขาวิชา………………………………….……อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ……………………………………………………………… 
ขอลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่……………….….ปีการศึกษา…………………………………..ในรายวิชาดังต่อไปน้ี 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วย
กิต 

เป็นรายวิชาเปิดสอน 
คณะ/สาขา/ชั้นปี 

ชื่อผู้สอน หมายเหตุ 

       

       

       
       

       

       
 รวม     

 
ลงช่ือ…………………………………… ……./……………/…….. 

 
 
 
 

หมายเหตุให้นิสิตติดต่อลงทะเบียนหลังจากเปิดภาคการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด ในปฏิทินการศึกษา
น้ันๆ หากเกินเวลาที่ก าหนดไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน 

 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเกิน ๒๒ หน่วยกิต ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ 

ลงช่ือ………………………………….. 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

……/…………./…….. 

ลงช่ือ………………………………….. 
      (เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน) 

……./………./……. 

 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๖๓ 
 

 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ค าร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ 

 
เรียน/นมัสการ คณบดีคณะ…………………………………………….. 
 ข้าพเจ้า...........……….……ฉายา…………………นามสกุล…………….รหัสประจ าตัวนิสิต.......…………
คณะ..........………ชั้นปีที่………ปีการศึกษา.…………สาขาวิชา….………….อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อ.....................
คะแนนเฉลี่ยสะสม …………ลงทะเบียนครั้งสุดท้ายในภาคการศึกษาที่…..….. ปีการศึกษาที่………………..… 

มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษาขอรักษาสถานภาพเน่ืองจาก ............................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โดยขอลาพักการศึกษาเป็นระยะเวลา…………………..…ภาคการศึกษา  คือภาคการศึกษาที่……………..…… 
ปีการศึกษา……………………และภาคการศึกษาที่…………ปีการศึกษา……………..………………………….………… 
ในระหว่างที่ลาพักการศึกษาข้าพเจ้าอาศัยอยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่ ............วัด........................................... 
ต าบล/แขวง.....................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด............................…………………… 
รหัสไปรษณีย์.........…………………โทร...................................……………………………………...……………………... 
 จึงเรียน/นมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ลงช่ือ..............………………………………ผู้ยื่นค าร้อง 
………/……….………/……… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท. ๐๖ 

ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
…………………………………………….…………………………

……………………………………………..………. 
ลงช่ือ………………………………………. 

………./………………./……….. 

……………………………………..……………………..…….. 
…………………………………………………………….....…. 

ลงช่ือ……………………..……………………. 
ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 

………./………./……….. 

ความเห็นหัวหน้าภาควิชา 
…………………………………………….…………………………
……………………………………………..………. 

ลงช่ือ………………………………………. 
………./………………./……….. 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๖๔ 
 

          
  
 
       
  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ค าร้องขอเพิ่ม/ถอนรายวิชา 

เรียน/นมัสการ ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนิสิต 
ข้าพเจ้า…………………….….………ฉายา…………....…….……นามสกุล……….……................………… 

รหัสประจ าตัวนิสิต………………………………..คณะ………………………..ชั้นปีที่……….….. ปีการศึกษา…….……
สาขาวิชา……………………………………..……..อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ……………………………………………………..… 
ภาคการศึกษาที่……….…./……..……ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแล้ว จ านวน……………….…………หน่วยกิต 
มีความประสงค์ขอ O  เพิ่มรายวิชา O  ถอนรายวิชา ดังน้ี 
 

ท่ี 
รหัส
วิชา 

ชื่อรายวิชา 
หน่วย
กิต 

ภาควิชา 
อาจารย์ 

ประจ าวิชา 
ลายมือชื่ออาจารย์

ประจ าวิชา 

       

       

       
  รวมวิชาที่เพิ่ม/ถอนทั้งหมด     

  รวมวิชาที่ลงทะเบียนเรียน     
 

ลงช่ือ…………….………………….…..………ผู้ยื่นค าร้อง 
….………/………………../……….… 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ   การเพิ่ม/ถอนรายวิชา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อที่ ๒๘ อย่างเคร่งครัด 

 การเพิ่ม/ถอน รายวิชา ให้ด าเนินการเสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันแรกของภาคการศึกษาปกติ 
โดยได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
………………………………………………………. 
ลงช่ือ……………………………..………………. 

…….……./……….……../………….... 
 
 
 

รับทราบ 
 

ลงช่ือ…………………………………. 
ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนิสิต 

………./…………../……….. 

 
ท. ๐๔ 

ท. ๐๖ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๖๕ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ขั นตอนที่ ๔ 
เพ่ิม/ถอนรายวิชา 

 
 
 
 
 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๖๖ 
 

ค้าอธบิายขั นตอนการเพิ่ม/ถอนรายวิชา 

รวบรวมโดย นายชัยโชค คณนาวุฒิ 
ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนสิิต 

 

หลักการและเหตุผล 
การขอเพ่ิมรายวิชา  นิสิตอาจจะขอเพิ่มรายวิชาได้  กรณีที่ย้ายสังกัด/คณะ หรือ

เทียบโอน เพื่อจะต้องเก็บรายวิชาที่ยังไม่ได้เรียน โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ที่ปรึกษาเสียก่อน และต้องยื่นใบค าร้องภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษา
ปกติ และ ๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน    

กรณี นิสิตไม่ยื่นใบค าร้องตามวันเวลาที่ก าหนด ให้นิสิตเขียนค าร้องทั่วไปพร้อมทั้ง
ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถเพิ่มถอนรายวิชาได้ตามก าหนดแล้วขออนุมัติจากคณบดี และ
ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผลตามล าดับ 

การขอถอนรายวิชานิสิตอาจจะขอถอนรายวิชาได้ กรณีที่นิสิตมีเกรดเฉลี่ยสะสม
ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดหรือลงรายวิชาผิด  จะต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ที่ปรึกษา และต้องยื่นใบค าร้องด้วยตนเองภายในเงื่อนไข และให้มีผลดังต่อไปนี้  

-ถอนภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ และ ๗ วันแรกของภาคการศึกษา
ฤดูร้อน รายวิชานั้นจะ ไม่ปรากฏสัญลักษณ์  W  ในระเบียน 

-ถอนภายใน ๑๕ วันแรก แต่ยังไม่เกิน ๔๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  และ ๗ 
วันแรก แต่ยังไม่เกิน ๒๐วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน  รายวิชานั้นจะปรากฏ
สัญลักษณ์ W ในระเบียน ทั้งนี้ และต้องมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

หมายเหตุ :- การถอนรายวิชาซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ นิสิตจะได้                       
รับระดับ F  ในรายวิชาน้ันและให้น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมด้วย 
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ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ มีดังนี้ 
 -เขียนแบบฟอร์ม ท.๐๓ 
 -ขออนุมัติจากอาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา 
 -ยื่นค าร้องให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบและขออนุมัติจาผู้อ านวยการส่วน
ทะเบียนนิสิต 
 -ด าเนินการเพิ่มถอนรายวิชา 
 -รอรับใบแจ้งยอด (ค่าหน่วยกิต + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ) 

-ช าระเงินที่การเงิน     
เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 

ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 
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ขั นตอนที่ ๕ 

ลงทะเบียนซ่อมเสริม 
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ค้าอธบิายการลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม 

 
รวบรวมโดย นายชัยโชค คณนาวุฒิ 

ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนสิิต 
 

หลักการและเหตุผล 
การงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมทั้งภาคปกติและภาคฤดูร้อนนั้น กระท าได้โดย

เจ้าหน้าที่ ดังนั้นนิสิตที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม จ าเป็นต้องทราบ
ข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

๑) ต้องเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ หรือได้รับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยให้เปิดสอน 

๒) การลงทะเบียนเรยีนซ่อมเสรมิให้นับหน่วยกิตรวมกบัหน่วยกิตในรายวิชาปกตทิี่
ลงทะเบียนแล้วในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้รวมกันต้องไม่เกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

๓) ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ประจ ารายวิชาน้ันๆ ก่อนลงทะเบียนเรียน 
๔) การสอบปลายภาคอาจจัดให้เฉพาะส าหรับรายวิชาซ่อมเสริม ทั้งนี้ต้องไม่

กระทบกับรายวิชาปกติที่ท าการสอบ 
๕) นิสิตจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนการปฏิบัติ มีดังนี้ 
 -เขียนค าร้องขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม 
 -ขออนุมัติจากอาจารย์ประจ าวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา 
 -ยื่นค าร้องให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบและขออนุมัติจาผู้อ านวยการส่วน
ทะเบียนนิสิต 
 -เจ้าหน้าที่ด าเนินการลงทะเบียนเรียนภายใน ๑ วันท าการ 
 -รอรับใบแจ้งยอด (ค่าหน่วยกิต + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ) 

-ช าระเงินที่การเงิน     
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ช าระค่าธรรมเนียม 

ข้ันตอนการลงทะเบียนซ่อมเสริม 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 

ภาคฤดูร้อน 

เปิดส ารวจรายวิชาที่จะเปิด
เรียนซอ่มเสริม 

ก่อนสอบปลายภาค ๑ เดือน 

เขียนค าร้องขอ 
ลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม 

ขอรับการอนุมัตจิาก 

อาจารยป์ระจ าวิชา 

อาจารย์ทีป่รึกษา 

ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนสิิต 

อนุมัติ 

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเรียน 

ไม่อนุมัต ิ

คณบดี/คณะกรรมการประจ า
คณะ 

ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 

ค าร้องทั่วไป 

ขอรับการอนุมัตจิาก 

ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

และเชิญอาจารยผ์ู้บรรยาย 

ภาคการศึกษาปกติ 

ต้องเป็นรายวิชาที่เปิดสอน 

ในภาคการศึกษาน้ันๆ 
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ขั นตอนที่ ๖ 

ลงทะเบียนโอนหรือเทียบโอนผลการศึกษา 
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ค้าอธบิายการโอนหรอืเทียบโอนผลการศกึษา 
รวบรวมโดย นายชัยโชค คณนาวุฒิ 

ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนสิิต 
หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๒ เรื่องการเทียบโอนผลการศึกษา ก าหนดไว้ดังต่อไปนี ้
 ๑) วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทย เทียบโอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตได้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 
 ๒) วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค บาลีศึกษา ๙ ประโยค และอภิธรรม
บัณฑิต เทียบโอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ๑๕๐ หน่วยกิต ได้จ านวน 
๘๐ หน่วยกิต คือ หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิตและวิชาแกน
พระพุทธศาสนา จ านวน ๕๐ หน่วยกิต 

๓) วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค บาลีศึกษา ๙ ประโยค และอภิธรรม
บัณฑิต เทียบโอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ๑๔๐ หน่วยกิต ได้จ านวน 
๖๐ หน่วยกิต คือ หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิตและวิชาแกน
พระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

๔) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาด้าน
พระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เทียบโอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต ได้จ านวน ๖๐ หน่วยกิต คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิตและวิชา
แกนพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

๕) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
เทียบโอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตได้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 
๓๐ หน่วยกิต 
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อนุมัติ 
 

ไม่อนุมัต ิ

 

เจ้าหน้าที่บันทึก 

เกรดลงในระบบ 

แจ้งนิสิตทราบ 

ช าระค่าธรรมเนียมการเทียบวุฒกิารศึกษา 

ข้ันตอนการโอนหรือเทียบโอนผลการศึกษา 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

รายวิชาที่โอนหรือเทียบโอนได้ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิตประกอบด้วย 

๑) ๐๐๐๑๐๑   มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔)  

นิสิตตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้งต้น 

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เขียนค าร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา 

พร้อมแนบวุฒิการศึกษา 

 

ขออนุมัติจากอาจารยท์ี่ปรึกษา 

ยื่นค าร้องพร้อมวุฒกิารศึกษาให้
เจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบ 

 ผ่าน 

 

ไม่ผ่าน 

 

เจ้าหน้าที่บันทึกรายวิชาลงในระบบ 

ขออนุมัติจากผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนสิิต 

ออกหนงัสือถึงคณะ/ภาควิชา 

ภาควิชาพิจารณาในเบื้องต้น 

ขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
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๒) ๐๐๐๑๐๒   กฎหมายทั่วไป ๒ (๒-๐-๔)  
๓) ๐๐๐๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ (๒-๐-๔)  
๔) ๐๐๐๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)  
๕) ๐๐๐๑๐๙   ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔)  
๖) ๐๐๐๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔)  
๗) ๐๐๐๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)  
๘) ๐๐๐๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)  
๙) ๐๐๐๒๑๐ตรรกศาสตรเ์บื้องต้น   (๒) (๒-๐-๔)  
๑๐) ๐๐๐๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒ (๒-๐-๔)  
๑๑) ๐๐๐๑๐๓   การเมืองกบัการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔)  
๑๒) ๐๐๐๑๐๔   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒ (๒-๐-๔)  
๑๓) ๐๐๐๑๑๖   ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)  
๑๔) ๐๐๐๑๑๗   ภาษาอังกฤษช้ันสูง ๒ (๒-๐-๔)  
๑๕) ๐๐๐๒๑๑   วัฒนธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔)  
๑๖) ๐๐๐๒๔๒   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔)  

***รวม ๓๐ หน่วยกิต ยกเว้นวิชา ๐๐๐๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย 

๑) ๐๐๐ ๑๔๔    วรรณคดีบาลี ๒ (๒-๐-๔)  
๒) ๐๐๐ ๑๔๕    บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒-๐-๔)  
๓) ๐๐๐ ๑๔๗    พระไตรปิฏกศึกษา ๒ (๒-๐-๔)  
๔) ๐๐๐ ๑๔๘    พระวินัยปิฏก ๒ (๒-๐-๔)  
๕) ๐๐๐ ๑๔๙    พระสุตตันตปิฏก ๒ (๒-๐-๔)  
๖) ๐๐๐ ๑๕๐    พระอภิธรรมปิฎก ๒ (๒-๐-๔)  
๗) ๐๐๐ ๑๕๑    ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) (๑-๒-๔)  
๘) ๐๐๐ ๑๕๒    ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ (๑-๒-๔)  
๙) ๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒) (๑-๒-๔)  
๑๐) ๐๐๐ ๒๕๔    ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ (๑-๒-๔)  
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๑๑) ๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) (๑-๒-๔)  
๑๒) ๐๐๐ ๓๕๖    ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑ (๑-๒-๔)  
๑๓) ๐๐๐ ๔๕๗    ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔)  
๑๔) ๐๐๐ ๑๕๘    ประวัติพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)  
๑๕) ๐๐๐ ๒๕๙    เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)  
๑๖) ๐๐๐ ๒๖๐    การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒ (๒-๐-๔)  
๑๗) ๐๐๐ ๒๖๑    ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)  
๑๘) ๐๐๐ ๒๖๒    ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔)  
๑๙) ๐๐๐ ๒๖๓    งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)  
๒๐) ๐๐๐ ๒๔๖    บาลีไวยากรณ์ช้ันสูง ๒(๒-๐-๔) 
 ***รวม ๓๐ หน่วยกิต ยกเว้นวิชา ๐๐๐๑๕๑ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑, ๐๐๐๒๕๓

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓, ๐๐๐๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ ไม่นับหน่วยกิต 

ข้ันตอนการด าเนินการ 
๑. นิสิตตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
๒.เขียนค าร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา พร้อมแนบวุฒิการศึกษาและขออนุมัติจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 
๓. ยื่นค าร้องพร้อมวุฒิการศึกษาให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบ 
๔. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว ขออนุมัติจากผู้อ านวยการสวนทะเบียนนิสิต 
๕. เจ้าหน้าที่บันทึกรายวิชาลงในระบบทะเบียนนิสิต 
๕. ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนิสิตท าหนังสือถึงคณบดีเพื่อขออนุมัติเทียบโอน 
๖. คณบดีโดยการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติเทียบโอนรายวิชาพร้อมเกรด 
๗. คณะแจ้งส่วนทะเบียนนิสิตเพื่อทราบ 
๘. เจ้าหน้าที่บันทึกเกรดลงในระบบทะเบียนนิสิต พร้อมแจ้งค่าธรรมเนียมให้นิสิตทราบ 
๙. นิสิตช าระค่าธรรมเนียมการเทียบวุฒิการศึกษา 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๗๘ 
 

 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ค าร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา 

เรียน/นมัสการ   …………….................…………………………….. 
 ข้าพเจ้า  ………………………………………..…………………  รหัสประจ าตัวนิสิต  ………………………… 
ปัจจุบันเป็นนิสิตคณะ………………………….…………….ชั้นปีที่…………….สาขาวิชา…………………………………… 
มีความประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาที่ได้ศึกษาจากสถาบันอ่ืน โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ดังน้ี   
๑.   ชื่อสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………………………………………………………………………….. 
๒.  คณะ  ……………………….……………ภาควิชา……..……………………สาขาวิชา/วิชาเอก………………………...   

๓.  ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ปริญญาตรี  อนุปริญญาตรี  ไม่ส าเร็จการศึกษา 
 อ่ืน ๆ  (ระบุ)………………………………….……………………………………. 

๔.   ส าเร็จการศึกษา     พ้นจากสภาพเป็นนักศึกษา  เม่ือปี  พ.ศ…………………….……….. 
๕.  ได้แนบหลักฐานการศึกษาจากสถาบันเดิมมาด้วย ดังน้ี 

 ใบแสดงผลการศึกษา 
 หลักสูตรการศึกษาของรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอน 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………….………………. 

จึงกราบเรียน/กราบนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ลงช่ือ  ………………………………… 
(..............................................) 

…………/…………/………… 
 

 

 

 

ท. ๑๑ 

…………………………………………….. 
………………………………………….… 
ลงช่ือ…………………………………… 

ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนิสิต 

……./……../…….. 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจหลักฐาน 
ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารายวิชาที่นิสิตน ามาขอ 

โอนหน่วยกิต  เป็น  ไม่เป็นรายวิชาที่ 
สามารถเทียบโอนได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

 
ลงช่ือ………………………………………. 
(                                      ) 

……./……../…….. 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๗๙ 
 

 
 
 
 

ขั นตอนที่ ๗ 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสามัญเพ่ิมเติม (ป.ธ.๓) 

 
 
 
 
 
 

ค้าอธิบายการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสามัญเพิ่มเติม (ป.ธ.๓) 
รวบรวมโดย นายชัยโชค คณนาวุฒ ิ



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๐ 
 

ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนิสิต 
หลักการและเหตุผล 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐ ข้อ ๖ ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาไว้ดังนี ้

คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผู้สมัครเข้าศึกษา 
 (๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม๓ประโยคและต้องศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

คุณสมบัติของคฤหัสถ์ผู้สมัครเข้าศึกษา 
 (๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรอืบาลศึีกษา ๓ ประโยคและต้องศึกษาวิชาสามญั
เพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 วิชาสามัญตามที่ระบุไว้ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป็นหลักสูตรสัมฤทธิ
บัตรวิชาสามัญเพ่ิมเติมมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 หลักสูตรดังกล่าวด าเนินการเรียนการสอนโดยภาควิชาหลักสูตรและการสอน         
คณะครุศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงกับหลักสูตรปริญญาตรี 

โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย 
กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน จ านวน ๒๘ หน่วยกิต ได้แก่คือ วิชาคณิตศาสตร์ ๑-๒ วิชา

วิทยาศาสตร์ ๑-๒ และวิชาภาษาอังกฤษ ๑-๒ 

กลุ่มหมวดประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน ๔๘ หน่วยกิต ได้แก่ วิชาภาษาไทย 
วิชาการพัฒนาสังคมและชุมชน วิชาพัฒนาทักษะชีวิต ๑ และ ๒ วิชาพัฒนาอาชีพ 

 
 
 
 
 

ข้ันตอนการด าเนินการ 
๑. นิสิตย่ืนความประสงค์ลงทะเบียนเรียนและเทียบโอนผลการศึกษากับเจ้าหน้าที่ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๑ 
 

๒. เจ้าหน้าที่ออกรหัสนิสิตเฉพาะหลักสูตร ต่างหากจากรหัสนิสิตปกติและลงทะเบียน
เรียนให้ ภาคการศึกษาละ ๓ วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชา
ภาษาอังกฤษ 

๓. นิสิตช าระค่าธรรมเนียม (เหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท 

๔. นิสิตเข้าเรียนกับอาจารย์ตามตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาละ ๑๖ สัปดาห์ 
จ านวน ๒ ภาคการศึกษา 

๕. อาจารย์ประจ าวิชาทดสอบและออกผลการเรียนให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนลงในระบบ 

๖. ส่วนประเมินผลการศึกษารวบรวมรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติต่อสภา
วิชาการเพื่อเห็นชอบแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

๗. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว้ นิสิตสามารถขอหนังสอืรบัรอง/ใบแสดงผลการศึกษาได้ 

ตัวอย่างผลการเรียน 

 
 

ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสามัญเพิ่มเติม (ป.ธ.๓) 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๒ 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

นิสิตย่ืนความประสงค์ 

ลงทะเบียนเรียนกับเจ้าหน้าที ่

เจ้าหน้าที่ออกรหัสนสิิต 

และลงทะเบียนเรียน 

ช าระค่าธรรมเนียม 

เข้าเรียนภาคการศึกษา 

ละ ๑๖ สัปดาห์  
จ านวน ๒ ภาคการศึกษา 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๓ 
 

 
 
 
 

ขั นตอนที่ ๘ 
ย้ายคณะ / สาขาวิชา 

 
 
 

 
 
 

ค้าอธิบายการย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะ ย้ายวิทยาเขต 
รวบรวมโดย นายชัยโชค คณนาวุฒิ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๔ 
 

ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนสิิต 
หลักการและเหตุผล 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวดท่ี ๖ การย้ายโอนสังกัดและหน่วยกิต 
 ข้อ๖๒การย้ายโอนสังกัดหรือคณะหรือวิทยาลัยอาจท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  ๖๒.๑ นิสิตจะมีสิทธิขอย้ายสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ได้ศึกษาอยู่ไปอยู่ใน
สังกัดอีกคณะหนึ่งได้ต่อเมื่อได้ศึกษาในคณะหรือวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาอยู่มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักถูกสั่งพักหรือถูกถอนช่ือออกจาก
ทะเบียนนิสิตและต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ 
  ๖๒.๒ การขอย้ายโอนสังกัดคณะหรือวิทยาลัยให้นิสิตผู้ประสงค์จะขอย้าย
โอนสังกัดแสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผลประกอบยื่นต่อคณบดีหรือ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดอย่างช้า ๑๕ วันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
 ให้คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอยู่ส่งค าขอย้ายโอนพร้อม
ข้อคิดเห็นประกอบ  ไปยังคณะหรือวิทยาลัยที่นิสิตขอย้ายโอนไปสังกัดเพื่อศึกษาน้ัน 
 การจะอนุมัติหรือไม่ให้อยู่ ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะหรือ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับอนุมัติให้ย้ายโอนสังกั ดแล้วต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๖๒.๓ การย้ายโอนคณะหรือวิทยาลัยต้องด าเนินการให้เสร็จก่อนจะ
ลงทะเบียนรายวิชาเว้นแต่อธิการบดีจะประกาศหรือสั่งการเป็นอย่างอื่น 
  ๖๒.๔ ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่
รับย้ายโอนมีอ านาจพิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วยกิตที่นิสิตผู้นั้นได้ศึกษาไว้แล้วเพื่อ
ก าหนดเงื่อนไขการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตที่จะต้องศึกษาใหม่ในคณะหรือวิทยาลัยที่รับ
ย้ายโอน 
  
 ให้คณะหรือวิทยาลัยที่รับย้ายโอนด าเนินการตามความในวรรคแรกให้เสร็จสิ้นและ
แจ้งผล  ให้กองทะเบียนและวัดผลทราบก่อนวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาน้ันๆ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๕ 
 

  ๖๒.๕ การนับระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๕๖, ๕๘.๓ และข้อ ๖๔.๑             
ให้นับระยะเวลาการศึกษาในคณะเดิมรวมด้วย 
 ข้อ ๖๓ ส าหรับนิสิตที่ย้ายโอนคณะหรือวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยให้น าผล
การศึกษา  ของรายวิชาต่างๆที่ได้ศึกษาจากคณะหรือวิทยาลัยเดิมมาค านวณค่าระดับเฉลี่ย
สะสมด้วย แม้รายวิชาที่นิสิตผู้ย้ายโอนคณะได้ศึกษาจะไม่ตรงกับหลักสูตรของคณะหรือ
วิทยาลัยที่สังกัดใหม่ก็ตาม ส าหรับนิสิตที่โอนคณะหรือวิทยาลัยมาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้ท าการประเมินผลเฉพาะรายวิชาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้
เท่านั้น 
 ในกรณีที่นิสิตมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่ตน
สังกัด ให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้น าผล
การศึกษา ของรายวิชาน้ันๆมาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้วย 

 

ข้ันตอนการย้ายสาขาวิชาและคณะ 
๑. นิสิตเขียนค าร้องขอย้ายวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยาลัยสงฆ์ 

๒. ขออนุมัติจากอาจารยท์ี่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดี ตามล าดับ 

๓. ยื่นค าร้องใหเ้จ้าหน้าที่ เพื่อขออนุมัติจากผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 

๔. ขอหนังสอืสง่ตัวจากคณะ และขอหนังสือรบัรองผลการศึกษาและประวัติ               
เอกสารต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ทะเบียน 

๕. ยื่นหนังสอืสง่ตัว และเอกสารต่างๆที่หน่วยงานปลายทางร้องขอ 

๖. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์รับทราบและอนุมัต ิ

๗. เจ้าหน้าที่ทะเบียนส่วนงานปลายทางรับเอกสารและด าเนินการย้ายนิสิตในระบบ 
พร้อมทั้งลงทะเบียนเรียน 

๘. ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ 

 

 
ขั้นตอนการขอย้ายสาขาวิชา 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ขั้นตอนการขอย้ายคณะ 

เขียนค าร้องทั่วไป 

เพื่อขอย้ายสาขาวิชา 

ขออนุมัติจาก 

อาจารย์ทีป่รึกษา 

หัวหน้าภาควิชาเดิม 

คณบด ี

ยื่นค าร้องใหเ้จ้าหน้าที ่

ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนสิิต 

รับทราบ 

เจ้าหน้าที่ย้ายสาขาวิชาในระบบ 

ช าระค่าธรรมเนียม 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขั้นตอนการย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะ ย้ายวิทยาเขต 

เขียนค าร้องขอย้ายคณะ 

ขออนุมัติจาก 

หัวหน้าภาควิชาเดิม 

คณบดีเดิม 

ยื่นค าร้องใหเ้จ้าหน้าที ่

ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 

รับทราบ/อนุมัต ิ

เจ้าหน้าที่ย้ายคณะวิชาในระบบ 

ช าระค่าธรรมเนียม 

ขออนุมัติจาก 

หัวหน้าภาควิชาใหม่ 
คณบดีใหม ่



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๘ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

เขียนค าร้องทั่วไป 

เพื่อขอย้ายวิทยาเขต 

ขออนุมัติจาก 

อาจารย์ทีป่รึกษา 

ยื่นเอกสารทัง้หมดให ้

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ 

เพื่อทราบและอนุมัต ิ

ยื่นค าร้องใหเ้จ้าหน้าที ่

ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 

รับทราบ/อนุมัติ 

ออกผลการเรียน 

ประวัต ิ

คณะออกหนังสือส่งตัวนิสิต 

ถึงวิทยาเขตปลายทาง 

เจ้าหน้าที่ทะเบียนประจ า
วิทยาลัยสงฆ์ด าเนินการย้าย

นิสิตเข้าสงักัด  
พร้อมลงทะเบียนเรียน 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๙ 
 

 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๐ 
 

 
 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๑ 
 

 
 
 
 
 

ขั นตอนที่ ๙ 

ขอพักการศึกษา / รักษาสถานภาพ / 

ขอกลับเข้าศึกษา 

 
 
 

 
 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๒ 
 

ค้าอธบิายการขอพักการศกึษา การรกัษาสถานภาพ 

และการขอกลบัเข้ามาศกึษา 

 
รวบรวมโดย นายชัยโชค คณนาวุฒิ 

ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนสิิต 
 

หลักการและเหตุผล 
การลาพัก  กรณี  ที่นิสิตมีความจ าเป็นจะขอหยุดพักการศึกษาภาคการศึกษาใด

ภาคการศึกษาหนึ่งนิสิตต้องยื่นใบค าร้องก่อนเปิดภาคการศึกษาหรืออย่างช้าภายใน ๗ 
วัน นับจากวันท่ีเปิดภาคการศึกษา 

การรักษาสถานภาพ กรณี ที่นิสิตมีความจ าเป็นจะขอรักษาสถานภาพภาค
การศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งนิสิตต้องยื่นใบค าร้องก่อนเปิดภาคการศึกษาหรืออย่างช้า
ภายใน ๗  วัน นับจากวันท่ีเปิดภาคการศึกษา 

การขอกลับเข้ามาศึกษากรณี ที่นิสิตได้ลงทะเบียนลาพักหรือรักษาสถานภาพไว้ 
ในกรณีที่มีความประสงค์จะกลับมาศึกษาต่ออีกครั้ง ให้นิสิตต้องยื่นใบค าร้องก่อนเปิดภาค
การศึกษาหรืออย่างช้าภายใน ๗  วัน นับจากวันท่ีเปิดภาคการศึกษา เพื่อขออนุมัติ
ตามล าดับ 

 
ขั้นตอนการขอพักการศึกษา การรักษาสถานภาพและการขอกลับเข้ามาศึกษา 

๑. นิสิตเขียนค าร้องขอพักการศึกษา การรักษาสถานภาพและการขอกลับเข้ามาศึกษา 
๒. ขออนุมัติจากอาจารยท์ี่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดี ตามล าดับ 

๓. ยื่นค าร้องใหเ้จ้าหน้าที่ เพื่อขออนุมัติจากผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 

๔. เจ้าหน้าที่ปรับสถานะในระบบและลงทะเบียน 
๕. ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ 

 

 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๓ 
 

ขั้นตอนการขอพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ 
และการขอกลับเข้ามาศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

เขียนค าร้องขอพกัการศึกษา/การรักษาสถานภาพ 
/การขอกลับเข้ามาศึกษา 

 

ขออนุมัติจาก 

อาจารย์ทีป่รึกษา 

หัวหน้าภาควิชาและ 
คณบด ี

ยื่นค าร้องใหเ้จ้าหน้าที ่

ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 

รับทราบ 

เจ้าหน้าที่บันทึกลงในระบบ 

ช าระค่าธรรมเนียม 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๔ 
 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๕ 
 

 
 
 
 
 

ขั นตอนที่ ๑๐ 

ท้าบัตรนิสิตใหม ่

 
 
 
 
 
 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๖ 
 

ค าอธิบายขั้นตอนการท าบัตรนิสิตใหม่ 
ผ่านระบบออนไลน์ 

รวบรวมโดย  
นายวิจารณ์ จันทรส์ันต์ 

นักจัดการงานทั่วไป ส่วนทะเบียนนสิิต 
 ข้ันตอนการท าบัตรนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์  (http://reg.mcu.ac.th)               
ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อรองรับและอ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตในการท าบัตรใหม่ และเป็นการ
ลดข้ันตอนการใช้เอกสารและลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ฐานข้อมูล และข้อมูลบนบัตรที่
ผิดพลาดสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์และเวลาโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี  ๑ กรอกค าร้องขอท าบัตรผ่านระบบออนไลนh์ttp://reg.mcu.ac.th 
 กรอกข้อมูลรายละเอียด  เช่น  ช่ือ/ฉายา/นามสกุล  ภาษาไทย/อังกฤษ 
 รหสันิสิต ๑๐ หลัก และแนบรปูถ่ายขนาด   ๑×๑ นิ้ว  จ านวน ๒ รูป  
 พระสงฆ์-สามเณรห่มคลมุ ไม่สวมแว่นตาด า 
 นิสิตชาย-นิสิตหญงิใส่ชุดตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
ขั้นตอนท่ี ๒ ยื่นเอกสารเพื่อขอเปิดบญัชีกับธนาคารกสิกรไทย ประกอบด้วย 

๑. แบบฟอร์มเอกสารขอเปิดบญัชี  จ านวน  ๒  ฉบับ 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๒  ฉบับ 
๓. ส าเนาหนงัสือสทุธิ   จ านวน  ๒  ฉบับ 
๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  ๒  ฉบับ 
๕. ส าเนาหนงัสือเดินทาง   จ านวน  ๒  ฉบับ 

ขั้นตอนท่ี ๓ เจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูหากไม่
ถูกต้องหรือครบถ้วน จะด าเนินการติดต่อแจ้งให้นิสิตทราบและแก้ไข 

ขั้นตอนท่ี  ๔ จัดท าบัตร ใช้เวลาประมาณ  ๓๐ วัน 
ขั้นตอนท่ี  ๕ นิสิตรบับัตรได้ที่ธนาคารกสกิรไทย สาขาวังน้อย ตามวันเวลาท าการปกต ิ
 
 

 

http://reg.mcu.ac.th/


คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๗ 
 

กรอกข้อมูลให้ครบ/ถูกต้อง 

ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมลู 

ช าระค่าธรรมเนียม 

ด าเนินการจัดพิมพ์และส่งมอบ 

 

ไม่ผ่าน 

ข้ันตอนการท าบัตรใหม่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยื่นค าร้องขอท าบัตร 
http://reg.mcu.ac.th 

เมนู “ระบบค าร้องท าบัตรนิสิต” 

แนบไฟล์รปู 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๘ 
 

๑. เข้าเว็บ http://reg.mcu.ac.th 

 
 
 
๒. เลือกเมนู นิสิต ->ค าร้องท าบัตรนสิิต 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๙ 
 

๓. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 
 
๔. แนบไฟล์รปูภาพ กดเลอืกไฟล ์

 
๕. กด “Submit” 
 

 
 
 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 

ขั นตอนที่ ๑๑ 

ประเมินอาจารย์ออนไลน์ 
และตรวจผลการศึกษา 

 
 
 
 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๐๑ 
 

ค้าอธบิายขั นตอนการประเมินอาจารย์และตรวจผลการศึกษา 
ผ่านระบบออนไลน ์

รวบรวมโดย พระมหาปญัญา ปญฺญาสิร,ิ ดร. 
ผู้อ านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา 

ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งที่เ ช่ือมต่อระบบบริการ
การศึกษา ผู้ใช้งานคือ ส าหรับนิสิต ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ส าหรับนิสิต คือ
ระบบที่นิสิตใช้ส าหรับประเมินผลการสอนของผู้สอนในแต่ละวิชาที่ลงทะเบียนแต่ละปีภาค
การศึกษา โดยท่านสามารถเรียกใช้โปรแกรมผ่านระบบบริการการศึกษาเดิมได้ จากทุกจุด
ที่สามารถเช่ือมโยงเข้ากับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
ความรู้พื้นฐานก่อนการใช้ระบบ 

ก่อนใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่านจะต้องมีความรู้
พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer ๕.x ข้ึนไป 

ค าศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ 

เมาส์หมายถึงอุปกรณ์ช่วยในการน าข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้จะใช้
งานอุปกรณ์ชนิดนี้ร่วมกับแป้นพิมพ์ อักษร 

 
   รูปท่ี ๑ รูปเมาส์ตัวอยา่ง 

คลิก หมายถึงการใช้นิ้วกดลงบนปุ่มส่วนบนเมาส์ด้านซ้าย ๑ครั้งแล้วปล่อย 
๑.เริม่ต้นใช้งานระบบ 

ท่านสามารถใช้งานระบบประเมินอาจารย์ผูส้อนออนไลน์  โดยสามารถเรียกใช้งาน
ผ่านระบบบริการการศึกษาได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เช่ือมต่ออยู่กับระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยและ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการก าหนด Location 
หรือ Net site ในโปรแกรม Internet Explorer ไปที่ URL http://regweb.mcu.ac.th/
แล้วกดปุ่ม Enter ระบบจะน าท่านไปสู่ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้ดัง
จอภาพต่อไปนี้ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๐๒ 
 

 
รูปท่ี ๒ หน้าจอแรกเมื่อเขา้สู่ระบบ 

เมื่อท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ของส านักทะเบียนและวัดผล หน้าข่าวประกาศจะแสดง
ข้ึนมาโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยเรียงล าดับที่มีความส าคัญจากมากไปหาน้อยให้ท่านใช้
เมาส์คลิกที่ช่ือเรื่องประกาศดังกล่าวเพื่อแสดงรายละเอียดของประกาศนั้นๆ (ถ้ามี) ท่าน
ควรใช้เว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ทราบข่าวหรือประกาศต่าง ๆ  ของส านักทะเบียน
และวัดผล 

จากหน้าจอ  จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงฟังก์ช่ันต่างๆ ในการใช้งาน  ซึ่ง
ประกอบไปด้วย  การเข้าสู่ระบบวิชาที่เปิดสอนปฏิทินการศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอน และ
ตอบค าถาม ถ้าท่านสนใจต้องการทราบรายละเอียดเรื่องใดให้ท่านใช้เมาส์คลิกที่เมนูนั้น 
๒.การเข้าสู่ระบบ 
 นิสิตสามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนได้โดย การ Log In เข้าใช้งานระบบบริการ
การศึกษาออนไลน์ เช่นเดียวกับการลงทะเบียนออนไลน์ และเมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบแล้ว 

วิธีใช้งาน 
๑. ให้ท่านคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” 
๒. พิมพ์รหัสประจ าตัว และรหสัผ่าน 
๓. คลิกที่ปุม่ “เข้าสู่ระบบ” 

 

ระบบจะแสดงประกาศเรื่องต่างๆ 
ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ 
(ถ้ามี )  โดยใช้ เมาส์คลิกที่ หัวข้ อ

ประกาศแต่ละเร่ือง 
เมนูแสดง

ฟังก์ชัน

ต่างๆ ที่

สามารถใช้

งานได ้
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รูปท่ี ๓ หน้าจอส าหรับป้อนรหัสประจ าตัว และรหัสผ่าน 

ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบบริการการศึกษานี้ได้มาตรฐานสากล 
ข้อมูลรหัสผ่านที่ท่านป้อนจะถูกท าการเข้ารหัสก่อนส่งผ่านเครือข่าย 

เมื่อผ่านข้ันตอนการตรวจสอบว่าเป็นท่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะน าท่านไปสู่หน้า
ข่าวประกาศซึ่งจะเป็นการแจ้งถึงตัวท่านโดยตรง 
 เมื่อท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอเมนูหลักระบบงานของ
อาจารย์  โดยมีเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆทีท่่านอาจารย์สามารถใช้งานได้แสดงอยู่ทางด้านซา้ย
ของจอภาพ ดังรูปต่อไปนี้ 

 
รูปท่ี ๔ หน้าจอระบบงานของอาจารย ์

๒. ปอ้นรหสัผา่น 

๓. คลกิท่ีปุ่ ม  
“เข้าสู่ระบบ”

อบ” 

๑. ปอ้นรหสั

ประจ าตวัของทา่น 

ข่าวประกาศท่ีสง่ถึง

นสิติโดยเฉพาะ 
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๓. ประเมินการสอนโดยนิสิต 
นิสิตสามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนได้โดย การ Log In เข้าใช้งานระบบ

บริการการศึกษาออนไลน์ เช่นเดียวกับการลงทะเบียนออนไลน์ และเมื่อนักศึกษาเข้าสู่
ระบบแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการประเมนิอาจารย์ผู้สอน ซ้ายมือจะแสดงเมนูการใช้งาน

นิสิต รวมถึงปุ่ม ดังรูป  

 
รูปท่ี ๕ หน้าจอ ประเมินอาจารยผ์ู้สอน 

 
ขั้นตอนการตรวจสอบผลประเมิน 

๑. คลิกปุ่ม  
๒. จะแสดงหน้าจอ “การประเมนิการสอนของอาจารย์โดยนสิติ”  ท่านสามารถ

คลิกเลือก“ช่ืออาจารย์ผูส้อน”เพื่อท าการประเมินการสอนในแต่ละรายวิชา 
๓. ระบบจะแสดงรายละเอียดชุดการประเมินตัวอย่างดังรูป 
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รูปท่ี๖หน้าจอชุดประเมินแต่ละรายวิชา 

 
๔. อาจารยผ์ู้สอนในรายวิชาที่ท าการประเมินแล้ว นักศึกษาจะไม่สามารถท าการ

ประเมินซ้ าได้อกีดังรปู 
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๕. ระบบจะแสดงข้อความใหท้ราบ กรณีที่ ยังไม่ได้ก าหนดชุดประเมินให้กบัท่าน

อาจารยผ์ู้สอน นิสิตจะไม่สามารถท าการประเมินอาจารยผ์ู้สอนท่านน้ันได้สามารถ
ติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนได้ 

๖. กรณีที่นสิิตยังไม่ท าการประเมินผู้สอนในรายวิชาใด นิสิตจะไม่สามารถดผูล
การศึกษาในรายวิชาน้ันได้ ดังรูป 

 
  
  เมื่อนิสิตท าการประเมินผู้สอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเรียบรอ้ยแล้ว นิสิต
สามารถดผูลการศึกษาเฉพาะรายวิชาน้ันได้เท่านั้น 

๔. ออกจากระบบ 
เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานระบบบริการการศึกษาแล้ว ท่านต้องคลิกที่ปุ่ม “ออกจาก

ระบบ”เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งานระบบแทนตัวท่าน 
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ขั นตอนที่ ๑๒ 

ขอส้าเร็จการศึกษาและ 

ขึ นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ 
 
 

 
 
 
 
 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๐๘ 
 

ค้าอธบิายขั นตอนการขอส้าเร็จการศกึษาและ 

ขึ นทะเบียนบณัฑติผ่านระบบออนไลน ์

รวบรวมโดย พระมหาปญัญา ปญฺญาสิร,ิ ดร. 
ผู้อ านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา 

บัณฑิตสามารถข้ึนทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ได้จากระบบบริการทางการศึกษา โดย
เข้าไปที่ http://regweb.mcu.ac.th คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ 
 

 
 
ใส่ รหัสประจ าตัวนิสิต และ รหัสผ่าน (รหัสผ่านสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนนิสิตใน
กรณีไม่ทราบรหัสผ่าน) เช่นเดียวกับการเข้าไปตรวจสอบผลการศึกษา และคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่
ระบบ 

http://regweb.mcu.ac.th/


คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๐๙ 
 

 
 
เมื่อบัณฑิต Login ผ่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะน าบัณฑิตไปสู่หน้าจอเมนูหลัก และหาก
บัณฑิตได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏเมนู  

  ดังรูป 

 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๑๐ 
 

เมื่อกดปุ่ม  การขึ้นทะเบียนบัณฑิต  ระบบ
เรียกหน้าจอการบันทึกข้อมูลการข้ึนทะเบียนบัณฑิต ดังรูป บัณฑิตอ่านข้ันตอนการข้ึน
ทะเบียนบัณฑิต แล้วกดปุ่ม ยอมรับ 
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หน้าท่ี ๑ ระบบจะเปิดให้ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลทั่วไป เช่น ค าน าหน้า ช่ือ 
นามสกุล (ภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ) คณะ หลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา วันเดือนปีเกิด วันที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติส าเร็จการศึกษาและ เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ตามภูมิล าเนาเดิม  

ข้อมูลเหล่าน้ี ถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียนและวัดผล
เท่านั้นในการแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้บัณฑิตไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนนี้ได้เมื่อตรวจสอบ
ข้อมูลครบถ้วนตามที่ระบบก าหนดแล้ว กดปุ่ม ต่อไป เพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนอื่นต่อไป 

 
 
 หน้านี้บัณฑิตสามารถบันทึก/แก้ไขในส่วนของรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน และ
สถานภาพการท างานในปัจจุบัน เบื้องต้นระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลประวัติบัณฑิตมา
แสดง หากไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้  และช่องที่เครื่องหมาย * (ดอกจันทร์สีแดง) ต้อง
กรอก หรือเลือกทุกช่อง เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนตามที่ระบบก าหนดแล้ว กดปุ่ม  ต่อไป 
เพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนอื่น 
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ในกรณีเลือก ไม่ได้ท างานแต่ก าลังศึกษาต่อ ก็จะปรากฏ ตอนที่ ๔ การศึกษาต่อ 
(เฉพาะผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ)หลังจากกรอกข้อมูลตามช่องที่ก าหนด กดปุ่ม ต่อไป เพื่อ
บันทึกข้อมูลในส่วนอื่นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ ให้บัณฑิต คลิก รายละเอียดต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยได้
สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ หลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือควรเพิ่มเติม
รายวิชาและความรู้เรื่องใดจากนั้นกดปุ่ม ต่อไป  เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนอื่นต่อไป 

 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๖ บัณฑิต คลิกเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ 
หลังจากนั้น กด ยืนยันการบันทึกข้อมูลภาวะการณ์มีงานท า   ก็จะมี ป๊อบอัพแจ้งว่า 
สถาบันขอขอบคุณท่ีให้ข้อมูล ระบบท าการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น 
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หลังจากผ่านการยืนยันการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบก็จะพาไปสู่หน้า ร่วม
พิธีประสาทปริญญาบัตร 

 
 
 หน้านี้ บัณฑิตมีความประสงค์ร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ให้ด าเนินการ คลิกที่
เมนู การเข้ารับปริญญาบัตร ปุ่ม เข้ารับ หรือไม่เข้ารับ จากนั้นกดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึก
ข้อมูลในส่วนอื่นต่อไป  
หมายเหตุค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

ระดับปริญญาตรี 
๑. เข้ารับ จ านวน ๑๒๐๐ บาท (พร้อมเอกสารการศึกษา) 
๒. ไม่เข้ารับ จ านวน ๘๐๐ บาท (พร้อมเอกสารการศึกษา) 

ระดับปริญญาโท 
๑. เข้ารับ และไม่เข้ารับ  จ านวน ๑๒๐๐ บาท (ไม่รวมเอกสารการศึกษา) 

ระดับปริญญาเอก 
๑. เข้ารับ และไม่เข้ารับ จ านวน ๒๗๐๐ บาท (ไม่รวมเอกสารการศึกษา) 
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บัณฑิตยืนยันการข้ึนทะเบียนบัณฑิต อ่านรายละเอียดให้เรียบร้อย แล้ว คลิก ช่อง
สี่เหลี่ยม แล้วกด ยืนยันเพื่อบันทึกข้อมูล 
 

 
 

จากนั้นกดปุ่ม บันทึกหน้าต่อไป  เพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนอื่นต่อไป 
จะปรากฏหน้ารายการค่าใช้จ่ายในการข้ึนทะเบียนบัณฑิต แล้ว คลิกพิมพ์ใบช าระเงิน 
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พิมพ์ใบช าระเงิน  
โปรดพิมพ์ ใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อน าไปช าระเงินที่

ธนาคารที่ระบุไว้ ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมเสียค่าธรรมเนียม ๑๐ บาท หรือที่ฝ่ายการเงนิ 
ช้ัน ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี จากนั้นน าเอกสารดังกล่าว และหลักฐานการช าระเงินไป
ติดต่อขอรับเอกสารส าคัญทางการศึกษาที่ส านักทะเบียนและวัดผล หลังจากช าระเงิน ๗ 
วันท าการในกรณีติดต่อขอรับเอกสารส าคัญทางการศึกษามหาวิทยาลัยจะเริ่มบริการตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปีของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
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ภาคผนวก 
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ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ระเบียบ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ส านักทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานระดับส านักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ที่ด าเนินการจัดต้ังข้ึนเมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ซึ่งเป็นแผนก ๑ ใน ๖ 
แผนก ที่สังกัดอยู่ในส านักเลขาธิการ ของการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยในสมัยน้ัน คือ 
แผนกบาลีอุดมศึกษาคณะพุทธศาสตร์ แผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา แผนกบาลีอบรมศึกษา 
แผนกบาลีมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกบาลีมัธยมศึกษาตอนต้น และส านักงานเลขาธิการ 
และเมื่อปี ๒๕๑๒ ได้มีนิสิตเพิ่มมากข้ึนได้แยกออกมาเป็น “แผนกทะเบียน” สังกัด
กองกลาง 

เมื่อปี ๒๕๒๖ ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีให้ 
"แผนกทะเบียน" เป็น "ส านักทะเบียนและวัดผล" ยกฐานะหัวหน้าแผนก เป็นผู้อ านวยการ 
ซึ่งอยู่ในสังกัดส านักงานเลขาธิการ 

เมื่อปี ๒๕๓๐ ได้มีประกาศการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยให้ส านักทะเบียน
และวัดผลข้ึนตรงต่อส านักงานอธิการบดี โดยผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และแบ่งงาน
เป็น ๒ ฝ่าย คือ ๑. ฝ่ายทะเบียนนิสิต ๒. ฝ่ายวัดผลการศึกษา รับผิดชอบงานทะเบียนและ
วัดผล ทั้งส่วนกลาง วิทยายาเขต และบัณฑิตวิทยาลัย  

เมื่อปี ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยได้มีพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการยุบเลิก
หน่วยงานเดิมจาก ส านักทะเบียนและวัดผล เป็นกองทะเบียนและวัดผล ให้สอดคล้องกับ
การจัดตั้งส่วนงานและการแบ่งส่วนงานที่ได้จัดท าเป็นข้อก าหนด และประกาศของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้กองทะเบียนและวัดผล ไปสังกัดอยู่ในส่วนงาน ส านัก
อธิการบดี กองที่ ๔ แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายทะเบียนนิสิต และฝ่าย
ประเมินผลการศึกษา 

เมื่อปี ๒๕๔๕ สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าระบบทะเบียนและวัดผลโดยให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการ
จัดท าร่างระบบทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยทุกระดับ และได้ด าเนินการจัดท า
ระบบทะเบียนเสรจ็และอนุมัติให้ใช้ระบบทะเบยีนของมหาวิทยาลัย เมื่อปี ๒๕๔๗ สามารถ
รองรับงานทะเบียนทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และ
สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย 
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พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติออกข้อก าหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ให้ยกฐานะกองทะเบียนและวัดผล สังกัดส านักงานอธิการบดีข้ึนเป็น
ส านักทะเบียนและวัดผล ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  

พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๑ ง 
หน้า ๔๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีผลใช้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ท าให้
การแบ่งส่วนงานของส านักทะเบียนและวัดผล เป็น ๒ ส่วน คือ  

๑. ส่วนทะเบียนนิสิต 
๒. ส่วนประเมินผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้มีการประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 

(ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ให้แบ่งส่วนงานของส านักทะเบียนและวัดผล ดังนี้ 
๑. ส่วนทะเบียนนิสิต มี ๓ ฝ่าย คือ 
 ๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๒) ฝ่ายรับเข้าศึกษา 

๓) ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา 
๒. ส่วนประเมินผลการศึกษา มี ๒ ฝ่ายคือ 
 ๑) ฝ่ายการเรียนการสอนและการสอบ 
 ๒) ฝ่ายประมวลผลการศึกษา 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งส านักทะเบียนและวัดผล ต้องการให้ศูนย์ข้อมูลทาง

การศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนิสิต และการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เพื่อให้สามารถน าข้อมูลที่ได้จากด าเนินการนั้นไปใช้ในการวาง
แผนการบริหารและการพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงาน และฝ่ายต่าง ๆ 
ส านักทะเบียนและวัดผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยการรับนิสิต งาน
ทะเบียนและสถิติการศึกษา งานลงทะเบียนเรียน งานจัดตารางสอบและตารางสอบ งาน
ประมวลผลการศึกษา การออกหนังสือส าคัญแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา งานทะเบียนสารสนเทศ
การศึกษา งานภาวะผู้มีงานท าและงานปริญญาบัตร โดยการท าฐานข้อมูลนิสิตตั้งแต่แรก
เข้าจนส าเร็จการศึกษา 

โดยส านักทะเบียนและวัดผล ได้ก าหนดภาระงานของฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัด 
โดยสังเขปดังนี ้

 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  ของส านัก
ทะเบียนและวัดผล ในด้านงานบริหารและธุรการประสานงานด้านการเงินและพัสดุ 
นโยบายและแผนบริหารการศึกษา การให้บริการนิสิต หรืองานอื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่น
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายรับเข้าศึกษา ท าหน้าที่ประสานงานการรับนิสิตใหม่ ปฏิบัติงานจัดท าคู่มือ 
การรับสมัคร การจัดสอบคัดเลือกนิสิต การรับมอบตัวนิสิตใหม ่การตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
และงานเรียนเสริมหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืองานอื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่น
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา ท าหน้าที่เก็บรวบรวมทะเบียนประวัติ ระเบียน
การศึกษา การลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบออกเลขประจ าตัวนิสิตใหม่ การจัดพิมพ์
รายงานผลการลงทะเบียนเรียน หรืองานอื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ฝ่ายการเรียนการสอนและการสอบ ร่วมท าหน้าที่จัดตารางสอนในแต่ละภาค
การศึกษา การจัดท าข้อสอบ การจัดตารางสอบและข้ันตอนการจัดสอบ งานคลังข้อสอบ 
หรืองานอื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายประมวลผลการศึกษา ท าหน้าที่ประมวลข้อมูลทางการศึกษา การแจ้งผล
การศึกษา การตรวจสอบผลการศึกษาขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา การออก
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หนังสือส าคัญแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา และการพิมพ์ใบปริญญาบัตร งานภาวะผู้มีงานท า หรือ
งานอื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง ภารกิจ อ าหน้าหน้าที่
และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๓ ส านักทะเบียนและ
วัดผล มีภารกิจเกี่ยวกับงานรับนิสิต งานทะเบียนและสถิตินิสิต งานจัดตารางสอนและ
ตารางสอบ งานจัดสอบ งานคลังข้อสอบ งานประมวลผลการศึกษา งานปริญญาบัตร งาน
จัดท าระบบและบริการสารสนเทศด้านทะเบียนและวัดผล โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนงาน 
คือ 

๑) ส่วนทะเบียนนิสิต มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร 
งานรับนิสิต งานฐานข้อมูลทะเบียนและสถิติ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

๑.๑ กลุ่มงานบริหาร  ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา งานอบรมบุคลากรด้าน
ทะเบียนและวัดผล ประสานงานกับส่วนงานอื่น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

๑.๒ กลุ่มงานรับนิสิต ทะเบียนและสถิติ  ปฏิบัติงานจัดท าคู่มือนิสิต การ
รับสมัครและคัดเลือกนิสิต การลงทะเบียนเรียน งานฐานข้อมูลนิสิตและบริการสารสนเทศ 
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

๒) ส่วนประเมินผลการศึกษา มีอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ประมวลผลการศึกษา จัดตารางสอนและตารางสอบ งานจัดสอบ งานคลังข้อสอบ งาน
ปริญญาบัตร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 ๒.๑ กลุ่มงานจัดตารางสอนและจัดสอบ ปฏิบัติหน้าที่จัดท าตารางสอน 
ตารางสอบ งานข้อสอบกลาง งานจัดสอบ งานคลังข้อสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 

 ๒.๒ กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวัดผล
การศึกษา งานแจ้งผลการศึกษา งานส าเร็จการศึกษา งานออกเอกสารรับรองการศึกษา 
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตตลักษณ์ 
 ๑) ปรัชญา 
 พัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ด้วย

ข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใส โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้เป็นศูนย์กลางการผลิตบัณฑิต
ทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ 

 ๒) ปณิธาน 
 มุ่งสร้างความประทับใจในการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ยิ้ม

แย้มแจ่มใส โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรที่
เป็นมาตรฐานสากล 

 ๓) วิสัยทัศน์ 
 บริการที่เป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 ๔) พันธกิจ 
 ให้บริการงานทะเบียนและวัดผลทีถู่กต้อง รวดเร็ว แม่นย า ด้วยข้อมูลและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
ที่ส่งผลต่อการสร้างคุถณค่าต่อสังคมไทยและต่อสังคมโลก 

 ๕) อัตตลักษณ์ 
 “สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว” 
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ท้าเนียบ 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ส้านักทะเบียนและวัดผล 

 
 

พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. 
ป.ธ.๖, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด. 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
ส านักทะเบียนและวัดผล 
โทร : ๐๓๕-๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒ 

อีเมล: thawin.som@mcu.ac.th 

 
 
 
 
 
 

ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง 
ป.ธ.๗, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด. 
ต าแหน่ง : รองผู้อ านวยการ 
ส านักทะเบียนและวัดผล 
โทร : ๐๓๕-๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒ 
อีเมล: chaded2009@hotmail.com 
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พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. 
ป.ธ.๖, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด. 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการ 
ส่วนประเมินผลการศึกษา 
โทร : ๐๓๕-๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๔๑๙ 
อีเมล: pmpanya@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยโชค คณนาวุฒิ 
ศศ.บ. 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการ 
              ส่วนทะเบียนนิสิต 
โทร : ๐๘๕-๑๘๕๙๑๕๔ 
อีเมล: chok_1008@hotmail.com 
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พระสมุห์ประจิรักษ์ มหาปญฺโญ 
บธ.บ., พธ.ม.  

ต าแหน่ง  รักษาการรองผู้อ านวยการ 
             ส่วนทะเบียนนิสิต 
โทร : ๐๙๘ – ๒๘๔๖๔๖๒ 
อีเมล: prajirak.mak@mcu.ac.th 
 

 
 
 
 
 

นายมาณพ วิฤทธิ์ชัย 
พธ.บ., ศศ.ม. 
ต าแหน่ง  รักษาการรองผู้อ านวยการ 
             ส่วนประเมินผลการศึกษา 
โทร : ๐๘๙-๒๓๐๘๔๕๕ 
อีเมล: nop1892@hotmail.com 
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กลุ่มงานบริหาร 
ส่วนทะเบียนนิสิต ส านักทะเบียนและวัดผล 

 
นายคเชนทร์ สุขช่ืน 
วท.บ., ค.ม.  
ต าแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

   ช านาญการ 
โทร : ๐๘๗-๐๘๒๑๘๘๗ 
อีเมล :kachain.soo@mcu.ac.th 
 
 
 
 
 

 
พระครูสังฆรักษ์เจษฎา โชติมนฺโต ป. 
พธ.บ., พธ.ม.  
ต าแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป 
โทร :๐๙๖-๘๙๑๒๑๐๖ 
อีเมล:chesdha.joon@mcu.ac.th 
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กลุ่มงานรับนิสิต ทะเบียนและสถิติ 
ส่วนทะเบียนนิสิต ส านักทะเบียนและวัดผล 

 
 
 

พระมหาวริทร์ิชาการ วชิรสิทฺธิเมธี 
ป.ธ.๓, พธ.บ., พธ.ม. 
ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 
โทร : ๐๖๕-๘๒๓๙๑๙๙ 
อีเมล: Waritchagarn.Bun@mcu.ac.th 
 
 
 
 
 
 

นายวิจารณ์ จันทร์สันต์ 
พธ.บ., พธ.ม.  
ต าแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป 
โทร : ๐๘๙-๐๓๗๔๕๕๗ 
อีเมล: wichan961@gmail.com 
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กลุ่มงานจัดตารางสอนและจัดสอบ 
ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล 

 
 
นายศิริ สุดสังข์ 
พธ.บ., ศศ.ม.  
ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 
โทร : ๐๙๔-๙๔๑๓๒๔๕ 
อีเมล: sirisudss27@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 

นายพิชิต เชาว์ชาญ 
ศน.บ., พธ.ม.  
ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 
โทร : ๐๘๒-๒๘๗๒๙๑๒ 
อีเมล: phichit_1641@gmail.com 
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กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา 
ส่วนประเมินผลการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล 

 
พระมหาโยธิน โชติธมฺโม 
ป.ธ.๓, พธ.บ., พธ.ม. 
ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 
โทร : ๐๙๙-๓๒๓๒๖๑๔ 
อีเมล: Yothin.phon@mcu.ac.th 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

นายอภิวัฒน์สันฐาน 
พธ.บ., พธ.ม. 
ต าแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป 
โทร : ๐๘๖-๙๗๗๖๙๗๘ 
อีเมล: apiwat.san@mcu.ac.th 
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เจ้าหน้าท่ีทะเบียนส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ที่ ช่ือ-นามสกุล/ฉายา ส่วนจัดการศึกษา โทรศัพท ์

๑ นายชัยโชค คณนาวุฒิ ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต 091-768-1183 
๒ พระประจิรกัษ์ มหาปญฺโญ รอง.ผอ.ส่วนทะเบียนนสิิต 098-284-6462 
๓ พระมหาวริทริ์ชาการ วชิรสทิฺธิเมธี ส านักทะเบียนและวัดผล ส่วนกลาง 065-823-9199 
๔ นายปัญญา ไชยสุข วิทยาเขตหนองคาย 086-859-0082 
๕ พระมานพ จิตฺตส วโร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 089-587-3032 
๖ พระธีรวัฒน์ อนาวิโล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 085-885-9889 
๗ นางศิริกร ไชยสิทธ์ิ วิทยาเขตเชียงใหม ่ 083-474-1995 
๘ นางอรศรี โยนจิ วิทยาเขตเชียงใหม ่ 084-611-5003 
๙ นายบุญมี แก้วตา วิทยาเขตเชียงใหม ่ 093-336-6693 

๑๐ นางรพีพร มณีวรรณ วิทยาเขตขอนแก่น 089-711-1673 
๑๑ พระมหาส ารอง สญฺญโต, ดร. วิทยาเขตขอนแก่น 086-2216228 
๑๒ นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสริิเมธี วิทยาเขตนครราชสมีา 086-251-6400 
๑๓ นายค านวน ไทยอัฐวิถี วิทยาเขตนครราชสมีา 093-329-7535 
๑๔ นายณัฐพนธ์  เบ้าค า วิทยาเขตนครราชสมีา 08-7880-0374 
๑๕ นายมงคล มานพกวี วิทยาเขตแพร ่ 085-723-4441 
๑๖ พระมหาชนินทร์ อธิวโร   วิทยาเขตแพร ่ 081-694-4500 
๑๗ นางสาวพิราวรรณ จักร์ค า วิทยาเขตแพร ่ 081-961-5491 
๑๘ นางสาวณัฐตพร  บุญปก วิทยาเขตสุรินทร ์ 082-713-8839 
๑๙ นายณัฐพล วงศ์ไชย วิทยาเขตพะเยา 089-552-8378 
๒๐ นายศักรินทร์ ป้องเศร้า วิทยาเขตอุบลราชธานี 095-608-8056 
๒๑ พระวรราช วรญฺญู วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 062-732-4080 
๒๒ แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 095-556-9619 
๒๓ นางสาวกัญณัฏฐ์ เอี่ยมนอ้ย วิทยาเขตนครสวรรค์ 081-852-6563 
๒๔ นายดิเรก ด้วงลอย         วิทยาเขตนครสวรรค์ 086-5181112 
๒๕ นายเอกลกัษณ์  คงทิพย์ วิทยาลัยสงฆ์เลย 098-189-2498 
๒๖ นายพัชรกุล นารีนุช วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 084-601-1788 
๒๗ นายพุทธิพงษ์ กันทะรส วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 089-851-5106 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล/ฉายา ส่วนจัดการศึกษา โทรศัพท ์

๒๘ นางสาวพรรณวิภา อุปนันท ์ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 086-192-0689 
๒๙ นายพิษณุชัย ชูช่ืน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 082-225-5488 
๓๐ นายวีรพล พิชนาหะร ี วิทยาลัยสงฆ์บุรรีัมย ์ 086-652-5587 
๓๑ นางชบา บัวอ่อน วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 093-574-5563 
๓๒ นางกัญจพร เกิดช่อ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 099-252-2999 
๓๓ พระมหาเกรียงไกร กิตฺติปญฺโญ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 088-388-8504 
๓๔ นายไกรวิทย์  กฤตยชญ์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 085-030-9096 
๓๕ นางสาวกาญจนา  มาลัยทอง วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง 086-116-9796 
๓๖ นายธัญญพัฒน์  สมบัติวงษ์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 081-470-2848 
๓๗ นางสาวเอมวิการ์ คงนาวัง วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 099-020-6224 
๓๘ นายจิณณะ  พิภัชเกษมสุข วิทยาลัยสงฆ์ราชบรุ ี 081-014-3946 
๓๙ พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 087-230-7662 
๔๐ นางสาวพิชาณันช์ เตชะประสิทธิวานิช วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ 097-936-3256 
๔๑ นางบุณยนุช  สุนประโคน วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองฯ 086-928-6515 
๔๒ นางสาววิกานดา ศรีศักดา  วิทยาลัยสงฆ์สุพรรบุรีศรีสุวรรณภูมิ 085-292-8846 
๔๓ นางสาวดวงฤทัย เอี่ยมพล วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 082-879-6031 
๔๔ นางสาวนภลักษณ์  แซ่เตียว  วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 091-425-4148 
๔๕ นางนิชาภา ดัตวศุทธ์ิ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง 064-272-7773 
๔๖ นายเสกศักด์ิ อยู่ดี วิทยาลัยสงฆ์สรุาษฎร์ธานี 084-932-9758 
๔๗ นางสาวนิรวรรณ ทองม ี วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุร ี 098-391-3490 
๔๘ พระมหานิวัฒน์ ชยธมฺโม วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 087-838-0882 
๔๙ นางสาวชนกนาฎ ไทรสังขโกมล ห้องเรียนวัดไชยชุมพล 093-108-0666 
๕๐ นางสาวอรอรุณีย์  กาญจนวงค์  นวบ.สงขลา 084-267-4784 
๕๑ นางสาวพนมพร เมฆพฒัน ์ นวบ.ตาก 084-624-2590 
๕๒ พระมหาชูศักดิ์  ชุติวณฺโณ  นวบ.ชลบรุ ี 086-314-5609 
๕๓ พระมหาทวีศักดิ์ เขมจาโร นวบ.อุตรดิตถ์ 084-681-4222 
๕๔ นางสาวณัฏฐณิชา  เนื่องจุ้ย นวบ.ก าแพงเพชร 087-839-6452 
๕๕ นายชัยฤทธ์ิ  คุ้มพาล นวบ.จันทบุร ี 080-696-5463 
๕๖ พระครปูระภากรโสภณ, ดร. นวบ.สระแก้ว 086-371-2998 
๕๗ Ven.Phurba Sherpa มหาปญัญาวิทยาลัย 093-674-5385 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๘๗ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ส้านักทะเบียนและวัดผล 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 


