


     คู่มือปฐมนิเทศนิสิตใหม่ฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อแนะน าประวัติ ความเป็นมาของ
มหาวิทยาลัย นิสิตจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของฝ่ายต่าง ๆ ที่นิสิตควร
ทราบในเบื้องต้นและข้อมูลอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตใหม่ ตั้งแต่แรกเข้า
จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ขอกราบขอบพระคุณพระเทพ
ปริยัติเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดี และพระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยสงฆ์ ที่เมตตากล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุก
ส่วนงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการแก่นิสิต 
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สารต้อนรบันิสิตใหม่ 
รองอธิการบดี 

พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 

     ผม/อาตมาในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอ
แสดงความยินดีและต้อนรับต่อนิสิตใหม่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ทุกท่าน ที่ได้ก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยแห่งปัญญา  เพ่ือผลิตคน
ดีคนเก่งอย่างมีสมรรถภาพ  คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ ทรง
สถาปนาขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๓๒ เป็นต้นมา  
     การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเป็นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้ศึกษาเล่าเรียนทุกคน 
เนื่องจากเป็นความหวัง ความอ่ิมเอมของครอบครัว มวลญาติมิตร ต่างก็มี ความยินดีโดยทั่วกัน อย่างไรก็ตาม ชีวิตการเรียน
ในมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างเป็นอย่างมากจากการเรียนในระดับอุดมศึกษาซ่ึงเป็นความรู้พ้ืนฐาน เน้นการน าไปใช้
ประโยชน์ในการด ารงชีวิต ส่วนหลักสูตรการอุดมศึกษามุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็น “พหูสูต” คือ มีความเป็นผู้คงแก่เรียน มีความรู้
ลุ่มลึกในศาสตร์หรือวิชาหลักที่นิสิตเลือกเรียน ในขณะเดียวกันต้องมีความรอบรู้และความเข้าใจในศาสตร์อ่ืนๆ อย่าง
กว้างขวาง สามารถเชื่อมโยมความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีทักษะ การสืบค้น  ค้นคว้า ต่อยอด
ความรู้ได้  การเป็นนิสิตมืออาชีพต้อง  Learn for the knowledge, Knowledge for the Wisdom, Work for the 
work, and do good for the goodness. (เรียนเพ่ือรู้ รู้เพ่ือบูรณาการสู่ภูมิปัญญา แล้วท างานเพ่ืองาน และท าดีเพ่ือความ
ดี) ดังนั้น ความเป็น นิสิตใน มหาวิทยาลัยต้องมองตนให้ออก บอกตนให้ได้ ใช้ตนเองให้เป็น เห็นตนเองให้ชัด แล้วจะได้รับ 
ประโยชน์โสตถิผลจากการศึกษา เพ่ือให้เกิดหลักคิดหลักธรรมในการด าเนินชีวิตและป ฏิบัติหน้าที่ ต่างๆ โดยต้องมีใจ ใช้
ปัญญา เสียสละ อดทน กตัญญู รักมั่นสถาบันการศึกษา  
     อนึ่ง  ในภาวะหลังวิกฤต การแพร่ระบาดโรคติดเช่ือโคโรน่า  ๒๐๑๙ ( COVID-19) วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน การศึกษาแบบเช่ือมโยงกับยุค “New Normal” ที่เกิดขึ้นใน
ยุค “COVID-19” ที่ผลักดันให้ผู้คนทั่วโลกเข้าสู่ “ความปกติรูปแบบใหม่” ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา อัน
ประกอบด้วย การใช้ชีวิต  การเรียนรู้  และการท างาน  โดยก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic) รวม ๔ 
ประการ ที่ยึดโยงกัน คือ  
     ๑. การเรียนรู้อย่างมี ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย (Purpose full learning)  
     ๒. การเรียนรู้ยิ่งสร้างสรรค์ (Generative learning)   
     ๓. การเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วมและแบ่งปัน (Collective learning)  
     ๔. การเรียนรู้ แบบ เน้นผลสัมฤทธิ์ (Result-based learning) 
     เนื่องในโอกาสปฐมนิเทศการศึกษาปีนี้ ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีพระพุทธศรสวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดจงดลบันดาลให้นิสิตใหม่ทุกท่าน ประสบแต่ ความสุข ความเกษมส าราญ มีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์ และมีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน และ สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการตลอดไป  



สารต้อนรบันิสิตใหม่ 
ผูอ้ านวยการวิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค ์

     ผม/อาตมภาพในนามมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
ขอแสดงความยินดีต่อนิสิตใหม่ทุกท่านที่ได้ก้าวเข้าสู่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็น
สถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซ่ึงสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ มีชื่อเดิมว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” และมีพระบรมราชโองการเปลี่ยน
นามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ แห่งนี้อย่างเต็มความภาคภูมิใจ และสมดัง
ความมุ่งหวังตั้งใจ 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF:HEd) โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการในกระบวนการ
จัดการเรียนสอน เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่ให้การศึกษาเป็น
เครื่องมือกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง มีองค์ประกอบ ๔ ด้าน คือ มีคุณลักษณะนิสัยและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และมีทักษะการ
ด ารงชีวิต และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ของบัณฑิต ๙ ประการ คือ 
 M – Morality  มีปฏิปทาน่าเล่ือมใส 
 A – Awareness  รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 H – Helpfulness  มีศรัทธา อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
 A – Ability  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 C – Curiosity  มีความใฝ่รู่ใฝ่คิด 
 H - Hospitality  มีน้ าใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 U – Universality  มีโลกทัศน์กว้างไกล 
 L – Leadership  มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา 
 A – Aspiration  มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 
     เนื่องในโอกาสปฐมนิเทศการศึกษาปีนี้ ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีพระพุทธศรีสัพพัญญูอันศักดิ์สิทธิ์ พระ
ประธานประจ าพุทธอุทยานนครสวรรค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดจงดลบันดาลให้นิสิตใหม่ทุกท่าน ประสบแต่
ความสุข ความเกษมส าราญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และประสบแต่ความเจริญพร้อมด้วยจตุ รพิธพรชัยทั้ง ๔ 
ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ทุกท่านเทอญ 

พระราชรัตนเวท,ี ผศ.ดร. 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประวติัความเป็นมา 

     วิทยาเขตนครสวรร ค์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ศูนย์การศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมถ์ ณ ศูนย์
การศึกษาวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ โดยใช้
อาคารเรียนเทพประสิทธ์ิวิทยากรของวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ซึ่ง
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาได้รับการยก
ฐานะเป็น “วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์” เมื่อวันที่  ๓ กันยายน ๒๕๔๑ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง ลงวันที่ ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๔๑ 
     ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ได้ย้ายจากวัดนครสวรรค์
มาท าการที่พุทธอุทยานนครสวรรค์ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์
ออก อ าเภอเมืองฯ จ. นครสวรรค์ 
     ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาเขตนครสวรรค์” 
ตามข้อก าหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้ง
ส่วนงาน (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้ังแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 
     ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์จัดการศึกษา ๓ ระดับ 
ได้แก่ 
๑.ระดับปริญญาเอก ๒ หลักสูตร 
๒.ระดับปริญญาโท ๕ หลักสูตร 
๓.ระดับปริญญาตรี ๕ หลักสูตร 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

อ่านทัง้หมดไดท่ี้น่ี 
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เก่ียวกบั มจร. วิทยาเขตนครสวรรค ์

ปณิธาน 
ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูงส าหรบัพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 

วิสัยทัศน์ 
เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาและวิจัย  

บรูณาการกับศาสตรส์มัยใหม ่ 
ในเขตภาคเหนือตอนล่างและกลางตอนบน 

พันธกิจ 
 ผลิตบัณฑิต 
 วิจัยและพัฒนา 
 ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบรกิารวิชาการแก่สงัคม 
 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สุภาษิต 
ปญฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
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สญัลกัษณ์มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) 

     พระราชลัญจกรประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตรงฐานของพระเกี้ยวมี
อักษรย่อว่า ม จ ร และมีรูปธรรมจักรวางเป็นฉากเบื้องหลัง 

     เป็นพระราชลัญจกรประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ รอบกรอบด้านบนมีอักษรภาษาบาลีว่า ปญฺญาโลกสฺมิ 
ปชฺโชโต รอบกรอบด้านล่างมีอักษรว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยตราประจ ามหาวิทยาลัย  

ตราธรรมจักร 
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ระเบียบการแต่งกาย นิสิตบรรพชิต 

นิสิต มจร. ร่วมใจแต่งกายถูกระเบียบ 



ระเบียบการแต่งกาย นิสิตคฤหสัถ ์

นิสิต มจร. ร่วมใจแต่งกายถูกระเบียบ 
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อาคารสถานท่ี 

อาคารส านักงาน 

อาคาร ส.มหารัช 

อาคารหอประชุมฯ 

อาคารอาคันตุกะ 

อาคารหอสมุด 

อาคารเรียนใหม่ 

อาคารหลวงพ่อคูณฯ 

อาคารเรียนใหม ่

*ก าลังด าเนินการก่อสร้าง 
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< ดาวน์โหลด 
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o เข้าเว็บไซด์บริหารการศึกษาของมหาวิทยาลยั http://regweb.mcu.ac.th 
o เข้าสู่ระบบ ใส่รหัสประจ าตัว และรหัสผ่าน (รหัสนิสิต 10 หลัก) แล้วกด ตรวจสอบ 
o กดดึงรายวิชา กดลงทะเบียนเรียนยืนยันข้อมูล  
o เพิ่ม/ถอนรายวิชา 
o พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ช าระเงินผ่านธนาคารกลุ่มงานการเงินของมหาวิทยาลยั  
o เข้าเรียนตามปกติ 

การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ด้วยตัวเอง หรือติดต่อเจ้าหน้าท่ีผ่ายทะเบียน 

o ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบยีน 
o ลงทะเบียนเรียนผ่านออนไลน์กอ่นเปิดภาคเรียน 7 วัน  
o เขียนค าร้องขอเพิ่ม/ถอนรายวิชา ภายใน 15 วัน หลังเปิดภาคการศึกษา 
o ขอรับการอนุมัติจาก อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต 
o เจ้าหน้าที่เพิ่ม/ถอนรายวิชา 
o ช าระค่าธรรมเนียม 

การขอเพ่ิม/ถอนรายวิชา 

o ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบยีน  
o เขียนค าร้องทั่วไปเพื่อขอย้ายสาขาวิชา 
o ขออนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาเดิม คณบดี 
o ยื่นค าร้องให้เจ้าหน้าที่ 
o ผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนิสิตรับทราบ และเจ้าหน้าที่ย้ายสาขาวิชาในระบบ 
o ช าระค่าธรรมเนียม  

การขอย้ายสาขาวิชา 
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o ขออนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาและคณบดี  
o ยื่นค าร้องให้เจ้าหน้าที่ 
o ผู้อ านวยการส านักทะเบยีนและวัดผลรบัทราบ 
o เจ้าหน้าที่บันทึกลงในระบบ 
o ช าระค่าธรรมเนียม 

o ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบยีน 
o เขียนค าร้องขอพักการศึกษา/การรักษาสถานภาพ/การขอกลบัเข้ามาศึกษา 

การขอพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการขอกลับเข้ามาศึกษา 

- การลาพัก นิสิตต้องยื่นใบค าร้อง ก่อนเปิดภาคการศึกษาหรืออย่างช้าภายใน 7 วัน นับ
จากวันที่เปิดภาคการศึกษา 
- การรักษาสถานภาพ นิสิตต้องยื่นใบค าร้อง ก่อนเปิดภาคการศึกษาหรืออย่างช้า
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษา 
- การขอกลับเข้ามาศึกษา กรณี ที่นิสิตได้ลงทะเบียนลาพักหรือ รักษาสถานภาพไว้ใน
กรณีที่มีความประสงค์จะกลับมาศึกษาต่ออีกครั้งให้นิสิตต้องยื่นใบค าร้อง ก่อนเปิดภาค
การศึกษาหรืออย่างช้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ เปิดภาคการศึกษา เพื่อขออนุมัติ 
ตามล าดับ 
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1. เริ่มต้นใช้งานระบบ 

2. การเข้าสู่ระบบ 
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3. เลือกรายวิชา 

4. ดูรายละเอียดรายวิชา 
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พระพุทธศรีสัพพัญญู  

พระพุทธศรีสัพพัญญู เป็นพระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ ประดิษฐานบนเนื้อที่ 
๓๒๗ ไร่ ณ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ หล่อด้วย
โลหะใหญ่ที่สุด ขนาดหน้าตัก ๑๘ เมตร 

หลวงพ่อเพชร 

หลวงพ่อเพชร พระประธานวัดภัทรสิทธาราม ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดภัทรสิทธาราม 
พุทธอุทยานนครสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สร้างอาคารมอบถวายให้วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 7 
มีนาคม พ.ศ.2551 โดยใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารเรียนรวม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ” 

พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง
สถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น โดยให้ย้ายการสอนพระปริยัติธรรมจาก
ศาลาบอกพระปริยัติธรรมภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปตั้งที่วัดมหาธาตุ เพ่ือเป็น
ที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคฤหัสถ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ และโปรดให้
เรียกว่า มหาธาตุวิทยาลัย 
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ติดต่อสอบถาม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค ์ 

ท่ีตั้ง 
999 หมู่ 6 ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

หมายเลขโทรศัพท์ 
อาคารส านักงาน โทร. 056-219998 , 056-219999 
โทรสาร 056-219998 
สมัครเรียนระดับปริญญาตร ี056-219998 , 082-6069685 
สมัครเรียนระดับบณัฑิตศึกษา 098-6523966 , 083-4883016 



MCU SOCIAL 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
mcu.ac.th 

มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์ 
www.nbc.mcu.ac.th 

Facebook  วิทยาเขตนครสวรรค์ 
facebook.com/mcunsw 

ส านักทะเบียนและวัดผล มจร. 
reg.mcu.ac.th 

ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ 
Line ID : 

MCU TV CHANNEL 
tv.mcu.ac.th 

MCU E-LEARNING 
elearning.mcu.ac.th 
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www.nbc.mcu.ac.th 


