
๑ 
 

 

 
 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนะแนวการศกึษา  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
 
 
 
 

วันอังคารท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ส านักทะเบียนและวัดผล ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์  

(รวย ปาสาทิโก) ชั้น ๓ โซนบี อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๒ 
 

 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) ช้ัน ๓ 

 โซนบี อาคารเรียนรวม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันอังคารท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
***************************** 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
  ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
  ๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๒.๑ แจ้งค ำส่ังมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์
หลักสูตรแนะแนวกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

 
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  (ไม่มี) 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ เรื่อง สรุปกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรแนะแนวกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

วาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑ เรื่อง ร่ำง ประกำศมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  เรื่อง                  

ปฏิทินกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ (ส่วนกลำง) 
๔.๑ เรื่อง ร่ำง ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง รับสมัครพระภิกษุสำมเณรและคฤหัสถ์

เข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 
๔.๒ เรื่องแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชำสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร               

และกำรรับสมัครนิสิตใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  ๕.๑ ...................................................................................................... 

 



๓ 
 

 

 
 
 
 
 

วาระที่ ๑ 
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 
 
 
 
 

 
 



๔ 
 

 

๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

บันทึกช่วยจ ำ....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๒.๑ เรื่องแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
แนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เพื่อให้กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญำตรี (ส่วนกลำง) 
ของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย มี
ประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรำยนำมตำมเอกสำรที่แนบมำนี้  เป็นคณะกรรมกำร
ประชำสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญำตรี (ส่วนกลำง) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบ 
บันทึกช่วยจ ำ................................................................................................................. ........ 

.............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 



๕ 
 

 



๖ 
 

 



๗ 
 

 

 
 

 
 



๘ 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระที่ ๒ 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

(ไม่มี) 
 
 
 
 

 
 



๙ 
 

 

วาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

บันทึกช่วยจ ำ................................................................................................................. ...... 
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 



๑๐ 
 

 

 
 
 
 
 

วาระที่ ๓ 
เรื่องสืบเนื่อง 

 
 
 
 

 
 
 



๑๑ 
 

 

๓.๑ เรื่อง สรุปการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตำมที่ส ำนักทะเบียนและวัดผลได้รับมอบหมำยจำกทำงมหำวิทยำลัย ให้ด ำเนินกำรโครงกำร
ประชำสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร และรับสมัครนิสิตใหม่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ร่วมกับคณะต่ำงๆ นั้น 

บัดนี้ทำงส ำนักทะเบียนและวัดผลได้สรุปกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรรับสมัครนิสิต
ใหมแ่ล้ว รำยละเอียดปรำกฏในหน้ำที่ ๑๒ – ๒๕ 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบ 
บันทึกช่วยจ ำ................................................................................................................. ........ 

.............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

 
 
 

สรุปการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนะแนวการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓



๑๓ 
 

 

 



๑๔ 
 

 



๑๕ 
 

 



๑๖ 
 

 
 



๑๗ 
 

 

สรุปงบประมาณ 
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนะแนวการศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
งบ 

ประมาณ 
ยอด 

รายจ่าย 
หมายเหตุ 

๑ คณะพุทธศาสตร์ ๕๐,๐๐๐ -  
๒ คณะครุศาสตร์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  
๓ คณะมนุษยศาสตร์ ๕๐,๐๐๐ -  
๔ คณะสังคมศาสตร์ ๕๐,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ ๗๗,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 

ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 
 
 



๒๐ 
 

 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๑ 
 

 

ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 

 
ส่วนทะเบียนนสิิต ส านักทะเบียนและวัดผล มจร 

เข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมแนะแนวทางการศึกษา” 
ณ โรงเรียนปทุมวิไล อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 
 

ส่วนทะเบียนนสิิต ส านักทะเบียนและวัดผล มจร จัดกิจกรรม “แนะแนวทางการศึกษา” 
 

 



๒๓ 
 

 

 

 
 
 



๒๔ 
 

 

 



๒๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระที่ ๔ 
เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 

๔.๑ เรื่อง ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ส่วนกลาง) 
สาระส าคัญ 
 เพ่ืออนุโลมตำมประกำศมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เรื่อง ปฏิทินกำรศึกษำ                  
ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ และเพื่อให้กำรบริหำรเวลำเรียนของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำ
ลงกรณรำชวิทยำลัยระดับปริญญำตรี ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงก ำหนดปฏิทินกำรศึกษำ ระดับ
ปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ (ส่วนกลำง) ไว้ดังต่อไปนี้รำยละเอียดปรำกฏในหน้ำที่ ๒๘ – ๓๑ 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจำรณำ 

ประเด็นท่ีต้องพิจารณา 

 ๑. ปัญหำ อุปสรรคในกำรจัดกำรศึกษำ พร้อมเสนอแนวทำงวิธีกำรแก้ไข 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑. ร่ำง ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง รับสมัครพระภิกษุสำมเณรและคฤหัสถ์เข้ำศึกษำต่อ
ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 

  
บันทึก................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 

 



๒๘ 
 

 

- ร่าง - 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ส่วนกลาง) 
                               . 

  

เพื่ออนุโลมตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง ปฏิทินการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี             ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเพื่อให้การบริหารเวลาเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

ระดับปริญญาตรี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ส่วนกลาง) ไว้ดังต่อไปนี้ :- 
 

ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ 
 

วัน / เดือน / ป ี กิจกรรม 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๔  
๒๔ – ๒๙  
 
๓๑ 
 
มิถุนายน ๒๕๖๔  
๑ 
๓ 
๑ – ๑๕  
๑ - ๓๐  
๑๖  
๒๒ 
 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 
 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา และลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์  
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔  
วันขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔  
 
 
เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พิมลลักษณ พระบรมราชินี 
วันเพิ่ม/ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 
เรียนตามปกติ ๔ สัปดาห์   
วันเร่ิมปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่าก าหนด 
วันสุดท้ายของการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 
 
 



๒๙ 
 

 

๑ - ๓๑  
๒๔  
๒๕ 
๒๖ 
๒๘  
๒๙  
 
 
 
สิงหาคม ๒๕๖๔  
๒ - ๓๐  
๑๒  
   
 
กันยายน ๒๕๖๔ 
๑ – ๓๐  
๒๐  
 
ตุลาคม ๒๕๖๔  
๑ – ๑๑  
๑๑  
๑๓  
๑๔  
๒๖ – ๓๑  
๑ – ๑๑  

เรียนตามปกติ ๔ สัปดาห์   
หยุด วันอาสาฬหบูชา  
หยุด วันเข้าพรรษา 
หยุดชดเชย วันเข้าพรรษา 
หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ 
หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ 
 
 
 
 
เรียนตามปกติ ๔ สัปดาห์   
หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
 
 
เรียนตามปกติ ๔ สัปดาห์  
ประเมินอาจารย์ ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 
 
 
เรียนตามปกติ ๒ สัปดาห์  
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 
หยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
หยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔  
ปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 



๓๐ 
 

 

ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ 
 

วัน / เดือน / ป ี กิจกรรม 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔  
๑ – ๑๑  

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๑๒  
๑๒ – ๒๖  
๑๒ - ๓๐  
๑๓ – ๑๖  
๒๖  
๒๗  
 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒ - ๑๓  
๕  
 
๑๐  
 
 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๑๗ – ๒๔ 
๓๑  
มกราคม ๒๕๖๕ 
๑  
๔ - ๓๑  
 
 
 

 

 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์  
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔  
 
เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 
วันเพิ่ม/ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 
เรียนตามปกติ ๓ สัปดาห์   
หยุด สอบธรรมสนามหลวง (สมัยที่ ๒) นักธรรมช้ันโท - เอก 
วันสุดท้ายของการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔  
วันเร่ิมปรับค่าลงทะเบียนช้ากว่าก าหนด 
 
 
เรียนตามปกติ ๒ สัปดาห์   
หยุด วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ 
หยุด วันรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
หยุด ปฏิบัติธรรมประจ าปี  
หยุด วันส้ินปี 
 
หยุด วันขึ้นปีใหม่  
เรียนตามปกติ ๔ สัปดาห์ 
 
 
 



๓๑ 
 

 

 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
๒ - ๒๘  
๑๖  
๑๐  
๑๘ – ๒๐ 

 
มีนาคม ๒๕๖๕ 
๑  
๑ - ๑๘  
๑๘  
๒๓ – ๓๑  

 
 
เรียนตามปกติ ๓ สัปดาห์   
หยุด วันมาฆบูชา 
หยุดชดเชย วันมาฆบูชา 
หยุด สอบบาลีสนามหลวง (คร้ังที่ ๒) ประโยค ๑ - ๒ และ ป.ธ. ๓,๔,๕ 
 
 
ประเมินอาจารย์ ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน ์
เรียนตามปกติ ๓ สัปดาห์  
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 
สอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 
 

 

ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๔ 
 

วัน / เดือน / ป ี กิจกรรม 
 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
๒๖ – ๓๑  
 
เมษายน ๒๕๖๕ 
๒  
๒ – ๕  
๖  
๘  
๑๓ - ๑๕  
๓๐  
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๕ – ๘  
๘ – ๓๑ 

 

 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์  
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๔ 
 
เปิดเรียน ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๔ 
วันเพิ่ม/ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๔ 
หยุด วันจักรี 
หยุดชดเชย วันจักรี 
หยุด วันสงกรานต์ 
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๔ 
 
สอบวัดผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๔  
ปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๔ 



๓๒ 
 

 

 

                  ประกาศ ณ วันที่           มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

   (พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.) 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 

-ร่าง- 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง ปฏิทนิการศกึษาระดับปริญญาตรี ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
                               . 

 
เพ่ือใหก้ารบริหารเวลาเรียน ระดบัปรญิญาตรี ของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ด  าเนินไปดว้ยความ

เรียบรอ้ย มีประสทิธิภาพ และบรรลวุตัถปุระสงคต์ามนโยบายของมหาวทิยาลยั 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                     

พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ขอ้ ๑๑ แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี                         
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงก าหนดปฏิทินการศกึษา ระดบัปรญิญาตรี ปีการศกึษา ๒๕๖๔ ดงัตอ่ไปนี ้:- 

 
 

ภาคการศกึษาที ่๑ ภาคการศกึษาที ่๒ ภาคฤดูร้อน 
๒๔ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
พบอาจารยท่ี์ปรกึษา  
และลงทะเบียนเรียนรายวชิา 
พรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา 
๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
เปิดภาคการศกึษา ๑/๒๕๖๔ 
๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
เพิม่/ถอน รายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียน 
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
เริม่ปรบัลงทะเบียนเรียนรายวชิาลา่ชา้ 
๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ประเมนิอาจารย ์ผา่นระบบออนไลน ์
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
วนัสดุทา้ยของการเรียนการสอน 
๒๖ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
สอบวดัผลการศกึษา 
๑ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ปิดภาคการศกึษา 

๑ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
พบอาจารยท่ี์ปรกึษา  
และลงทะเบียนเรียนรายวชิา 
พรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา 
๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
เปิดภาคการศกึษา ๒/๒๕๖๒ 
๑๒ – ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
เพิม่/ถอน รายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียน 
๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
เริม่ปรบัลงทะเบียนเรียนรายวชิาลา่ชา้ 
๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ประเมนิอาจารย ์ผา่นระบบออนไลน ์
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
วนัสดุทา้ยของการเรียนการสอน 
๒๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
สอบวดัผลการศกึษา 

๒๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
พบอาจารยท่ี์ปรกึษา  
และลงทะเบียนเรียนรายวชิา 
พรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา 
๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
เปิดภาคการศกึษา ๓/๒๕๖๒ 
๒ – ๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
เพิม่/ถอน รายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียน 
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
ประเมนิอาจารย ์ผา่นระบบออนไลน ์
๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
วนัสดุทา้ยของการเรียนการสอน 
๕ – ๘  พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
สอบวดัผลการศกึษา 
๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ปิดภาคการศกึษา 

 

 

ให้ส่วนงานท่ีการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ออกประกาศ                               
เร่ืองปฏิทินการศกึษาระดบัปรญิญาตรี อนโุลมตามประกาศนีไ้ด ้
 

ประกาศ ณ วนัท่ี          มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

 
 (พระราชปรยิตักิวี, ศ.ดร.) 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 



๓๔ 
 

 

๔.๒ เรื่อง ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 
 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยระดับ
ปริญญำตรีด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย  มีประสิทธิภำพ  บรรลุวัตถุประสงค์  และนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๗  (๑) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และควำมในข้อ ๗ ข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกำศมหำวิทยำลัย  เรื่อง  รับ
สมัครพระภิกษุสำมเณรและคฤหัสถ์เข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 
รำยละเอียดปรำกฏในหน้ำที่ ๒๘ – ๓๑ 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจำรณำ 

ประเด็นท่ีต้องพิจารณา 

 ๑. ปัญหำ อุปสรรคในกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรรับสมัครนิสิตใหม่ในปีที่ผ่ำนมำ 
พร้อมเสนอแนว 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑. ร่ำง ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง รับสมัครพระภิกษุสำมเณรและคฤหัสถ์เข้ำศึกษำต่อ
ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 

  
บันทึก................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 



๓๕ 
 

 

-ร่าง- 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง   รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรีในมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย  มีประสิทธิภำพ  บรรลุวัตถุประสงค์  และนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๗  (๑) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ        
รำชวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และควำมในข้อ ๗ ข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย       
ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกำศมหำวิทยำลัย  เรื่อง  รับสมัครพระภิกษุ
สำมเณรและคฤหัสถ์เข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔  ไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑.๑ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ คือ 
  ๑.๑.๑ คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผู้สมัครเข้าศึกษา 

(๑)  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น หรือ 

(๒)  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และต้องศึกษำวิชำสำมัญเพิ่มเติมตำมท่ี
มหำวิทยำลัยก ำหนด หรือ 

(๓)  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้รับประกำศนียบัตรอื่น ท่ี
มหำวิทยำลัยรับรอง หรือ 

(๔)  เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสำมัญศึกษำ หรือ 

(๕)  เป็นพระสังฆำธิกำรหรือครูสอนพระปริยัติธรรมท่ีส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตร
ประกำศนียบัตรท่ีสภำมหำวิทยำลัยก ำหนด หรือ 

(๖)  เป็นพระสังฆำธิกำรหรือครูสอนพระปริยัติธรรมท่ีสอบได้นักธรรมช้ันเอกและ
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือ 

(๗)  เป็นผู้สอบได้นักธรรมช้ันเอก และส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือเทียบเท่ำ และเมื่อข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษำวิชำบำลี ไม่น้อยกว่ำ 
๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำบำลีท่ี
มหำวิทยำลัยรับรอง หรือ 

(๘)  เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำหรือผู้ท่ีได้รับ
ประกำศนียบัตรอื่นท่ีมหำวิทยำลัยรับรอง และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 
ต้องศึกษำวิชำบำลีไม่น้อยกว่ำ ๒๔ หน่วยกิต ยกเว้นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำบำลีท่ีมหำวิทยำลัยรับรอง หรือ 

(๙)  เป็นผู้ท่ีมหำวิทยำลัยอนุมัติให้เข้ำศึกษำเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญำตำม
เกณฑ์ท่ีสภำวิชำกำรก ำหนด 

(๑๐) ไม่เคยถูกคัดช่ือออกหรือถูกไล่ออกจำกสถำนศึกษำใดๆ เพรำะควำมผิดทำง
ควำมประพฤติหรือวินัย 

(๑๑) ผู้เข้ำศึกษำคณะครุศำสตร์ ต้องมีคุณสมบัติตำมข้อ ๔ , ๖ , ๗ ,๘  และข้อ ๑๐ ในข้ำงต้น 



๓๖ 
 

 

 ๑.๑.๒ คุณสมบัติของคฤหัสถ์ผู้สมัครเข้าศึกษา 
(๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบำลีศึกษำ ๓ ประโยค และส ำเร็จกำรศึกษำ      

ไม่ต่ ำกว่ำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หรือ 
(๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบำลีศึกษำ ๓ ประโยค และต้องศึกษำวิชำสำมัญ

เพิ่มเติมตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด หรือ 
(๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้รับประกำศนียบัตรอื่น ท่ี

มหำวิทยำลัยรับรอง หรือ 
 (๔) เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสำมัญศึกษำ หรือ  
(๕) เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำหรือผู้ได้รับ

ประกำศนียบัตรอื่นท่ีมหำวิทยำลัยรับรอง และเมื่อข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้อง
ศึกษำวิชำบำลีไม่น้อยกว่ำ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำบำลีท่ีมหำวิทยำลัยรับรอง หรือ 

(๖) เป็นผู้ท่ีมหำวิทยำลัยอนุมัติให้เข้ำศึกษำเป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอรับปริญญำตำม
เกณฑ์ท่ีสภำวิชำกำรก ำหนด 

(๗) ไม่เคยถูกคัดช่ือออกหรือถูกไล่ออกจำสถำบันกำรศึกษำใดๆ เพรำะควำมผิดทำง
ควำมประพฤติหรือวินัย 

(๘) ผู้เข้ำศึกษำคณะครุศำสตร์ ต้องเป็นผู้ท่ีมคุีณสมบัติตำมข้อ  ๔ , ๕  และข้อ ๗ ในข้ำงต้น 
 ๑.๒ ระดับปริญญาตรี  (กำรศึกษำเทียบเท่ำ)  คือ 
 ๑.๒.๑  เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ 
 ๑.๒.๒ เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ หรือเคยศึกษำหลักสูตรระดับ

ปริญญำตรี หรือ 
 ๑.๒.๓  เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ และเมื่อเข้ำศึกษำแล้วต้อง

เรียนรำยวิชำเพิ่มเติมจนครบตำมหลักสูตรท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
๒. คณะสาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา 

 ๒.๑ คณะพุทธศาสตร์                   

ท่ี หลักสูตร 
จ านวนรับ 

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม 
๑ พุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ ๒๕ ๑๕ ๔๐ 
๒ พุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปรัชญำ ๒๐ ๑๐ ๓๐ 
๓ พุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศำสนำ ๒๐ ๑๐ ๓๐ 
๔ พุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบำลีสันสกฤต ๒๐ ๑๐ ๓๐ 
๕ พุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิปัสสนำภำวนำ ๒๐ ๑๐ ๓๐ 
๖ พุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ (English Program) ๔๐ ๑๐ ๕๐ 
๗ พุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปรัชญำ (English Program) ๒๕ ๑๐ ๓๕ 
๘ พุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศำสนำ (English Program) ๒๕ ๑๐ ๓๕ 
 รวม ๑๙๕ ๘๕ ๒๘๐ 
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 ๒.๒ คณะครุศาสตร์ 

ท่ี หลักสูตร 
จ านวนรับ 

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม 
๑ ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ (วิชำชีพครู) ๔๒ ๑๘ ๖๐ 
๒ ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย (วิชำชีพครู) ๔๒ ๑๘ ๖๐ 
๓ ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษ (วิชำชีพครู) ๔๒ ๑๘ ๖๐ 
๔ ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนพระพุทธศำสนำ (วิชำชีพครู) ๒๑ ๙ ๓๐ 
๕ ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำและกำรแนะแนว (วิชำชีพครู) ๒๑ ๙ ๓๐ 
๖ พุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ๒๑ ๙ ๓๐ 
 รวม ๑๘๙ ๘๑ ๒๗๐ 

 ๒.๓ คณะมนุษยศาสตร์ 

ท่ี หลักสูตร 
จ านวนรับ 

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม 
๑ พุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย ๒๐ ๑๐ ๓๐ 
๒ พุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ ๓๐ ๑๐ ๔๐ 
๓ พุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ ๒๐ ๑๐ ๓๐ 
๔ พุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพุทธจิตวิทยำ ๒๐ ๑๐ ๓๐ 
๕ พุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (English Program) ๓๐ ๑๐ ๔๐ 
 รวม ๑๓๐ ๕๐ ๑๘๐ 

 ๒.๔ คณะสังคมศาสตร์  

ท่ี หลักสูตร 
จ านวนรับ 

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม 
๑ รัฐศำสตรบัณฑิต ๒๕ ๒๐ ๔๕ 
๒ รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต ๒๕ ๒๕ ๕๐ 
๓ เศรษฐศำสตรบัณฑิต ๒๕ ๑๐ ๓๕ 
๔ สังคมสงเครำะห์ศำสตรบัณฑิต ๑๕ ๑๐ ๒๕ 
๕ นิติศำสตรบัณฑิต (ภำคปกติ) ๒๕ ๒๕ ๕๐ 
๖ นิติศำสตรบัณฑิต (ภำคบัณฑิต) ๒๕ ๒๕ ๕๐ 
๗ พุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ ๑๕ ๑๕ ๓๐ 
๘ พุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ ๓๐ - ๓๐ 
 รวม ๑๘๕ ๑๓๐ ๓๑๕ 

            

 

 



๓๘ 
 

 

๒.๕ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  

ท่ี หลักสูตร 
จ านวนรับ 

บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม 
๑ Buddhist Studies (International Program) ๒๘ ๑๒ ๔๐ 
 รวม ๒๘ ๑๒ ๔๐ 

                                รวมจ านวนรับทั้งหมด   ๙๗๕   รูป/คน 
 ๓. การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
 รับสมัครผ่ำนระบบออนไลน์  admission.mcu.ac.th ระหว่ำงวันท่ี ๑  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง                
๑๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๔. วิชาสอบคัดเลือก          
 สอบสัมภำษณ์                             

 ๕. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก   
 ๕.๑ สอบสัมภาษณ ์
 - วันจันทร์ท่ี  ๑๗  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 ๕.๒ ประกาศผลสอบคัดเลือก 
 - วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๐  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๕.๓ สถานที่สอบ 
 - มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  อ ำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 ๖. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต 
 ให้ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่ำนระบบออนไลน์และส่งเอกสำร
กำรรับสมัคร (ฉบับจริง) กับเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักทะเบียนและวัดผล ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ระหว่ำง  วันท่ี  ๒๗ -
๒๙  พฤษภำคม  ๒๕๖๔  ณ ห้อง C๑๑๔ อำคำรเรียนรวม  โซน C ช้ัน ๑ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำเวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 ๗. กิจกรรมแนะแนวการศึกษานิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 วันจันทร์ท่ี ๓๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๔  เวลำ  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องเธียร์เตอร์ โซนซี อำคำรเรียนรวม  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  อ ำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  ให้นิสิตใหมร่ะดับปริญญำ
ตรีทุกคณะเข้ำร่วมกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำส ำหรับนิสิตใหม่  โดยพร้อมเพรียงกัน 
  

ประกำศ  ณ  วันท่ี            พฤศจิกำยน    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(พระรำชปริยัติกวี, ศ.ดร.) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 



๓๙ 
 

 

๔.๓ เรื่องแนวทางการด าเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร และการรับสมัคร
นิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สาระส าคัญ 
 ตำมที่ส ำนักทะเบียนและวัดผลได้รับมอบหมำยจำกทำงมหำวิทยำลัย ให้ด ำเนินกำร
โครงกำรประชำสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร และรับสมัครนิสิตใหม่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ร่วมกับคณะ
ต่ำงๆ นั้น 

 บัดนี้ทำงส ำนักทะเบียนและวัดผลได้จัดท ำแนวทำงในกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำร
รับสมัครนิสิตใหม่มำแล้ว รำยละเอียดปรำกฏในหน้ำที่ ๔๐ – ๕๐ 
 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจำรณำ 

ประเด็นท่ีต้องพิจารณา 

 ๑. งบประมำณในกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรรับสมัครนิสิตใหม่ในปีที่ผ่ำนมำ 
พร้อมเสนอแนวทำงแผนกำรด ำเนินกำรและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
 ๒. แนวทำงหรือช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรรับสมัครนิสิตใหม่                         
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑. แนวทำงในกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรรับสมัครนิสิตใหม่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
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........................................................................................................................................................ 
 



๔๐ 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

แนวทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

และการรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 

 
จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 

 
โปสเตอร์ประชาสมัพันธ์ 

 

 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 
 

ป้ายขนาดใหญ่ ติดหน้ามหาวิทยาลัยและแยกมักกะสัน 
หรือหน้าคณะครุศาสตร์ จ านวน ๓ ป้าย 

 



๔๔ 
 

 

 
 

ป้ายขนาด 1.2x2.4 ม. จ านวน 12 ป้าย 
ติดตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยถึงอาคารเรียนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสตูร 
 

 
 

 



๔๖ 
 

 

 
 

 
 
 



๔๗ 
 

 

 สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง 
 

 
 

 
 
 
 



๔๘ 
 

 

-ร่าง- 

อนุทินการรับสมัคร 

พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ ์  
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
วันท่ี ๑ ธันวำคม ๒๕๖๓    สมัครสอบคัดเลือก ผ่ำนระบบออนไลน์หรือสมัครด้วย 
– ๑๐ พฤษภำคม  ๒๕๖๔   ตนเองท่ี ส ำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C ๓๐๐ อำคำร 

เรียนรวม มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
วันท่ี  ๑๔ พฤษภำคม  ๒๕๖๔ ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ผ่ำนระบบออนไลน์ 
วันท่ี     ๑๘ พฤษภำคม  ๒๕๖๔ ปริ้นท์บัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบ ผ่ำนระบบออนไลน์  

พร้อมติดรูปถ่ำย *ให้น าหนังสือสุทธิหรือบัตรประจ าตัว 
ประชาชนตัวจริงมาวันสอบด้วย* 

วันท่ี  ๑๗ พฤษภำคม  ๒๕๖๔ เวลำ ๐๘.๓๐ น. สอบสัมภำษณ์  
(วิชำพระพุทธศำสนำ, วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป,  
วิชำภำษำอังกฤษ)  
และผู้สมัครคณะครุศำสตร์สอบวิชำควำมรู้ท่ัวไปทำงด้ำนกำรศึกษำและวิชำชีพครู  

วันท่ี  ๒๐ พฤษภำคม  ๒๕๖๔ ประกำศรำยช่ือผู้สอบผ่ำนคัดเลือกผ่ำนระบบออนไลน์ 
วันท่ี  ๒๗ – ๒๙ พฤษภำคม  ๒๕๖๔ รำยงำนตัวผ่ำนระบบออนไลน์ และส่งเอกสำรกำรสมัครด้วยตนเอง 

ท่ี ห้อง C ๑๑๔ อำคำรเรียนรวม มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ 
รำชวิทยำลัย 

วันท่ี    ๓๑ พฤษภำคม    ๒๕๖๔ กิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำนิสิตใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  
และลงทะเบียนเรียน 

วันท่ี    ๑ มิถุนำยน    ๒๕๖๔ เปิดเรียน ภำคกำรศึกษำท่ี ๑/๒๕๖๔ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



๔๙ 
 

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๔

 



๕๐ 
 

 

 



๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

วาระที่ ๕ 
เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 
 
 
 
.. 
 
 
 
 
 
 

 



๕๒ 
 

 

วาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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