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1.ระบบรับสมัครออนไลน์ 
เป็นระบบที่เปิดบริการให้นิสิต หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สามารถติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ และท ารายการ
สมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบบริการออนไลน์ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

2.เริ่มต้นใช้งานระบบ 
เรียกใช้ระบบรับสมัครออนไลน์ ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เช่ือมต่ออยู่กับระบบเครือข่ายของ

มหาวิทยาลัยฯและ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการก าหนด Location หรือ Net siteในโปรแกรม Internet Explorer
ไปท่ี URL ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด () แล้วกดปุ่ม Enter ระบบจะแสดงหน้าจอระบบรับสมัครออนไลน์ ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 หน้าจอหลักระบบรับสมคัรออนไลน ์

จากหน้าจอ  ด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงฟังก์ช่ันต่างๆ ในการใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วย  ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ 
เข้าสู่ระบบ และหลักสูตรที่รับสมัครและด้านขวามือแสดงข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกียวกับการรับสมัครออนไลน์ 

แสดงประกาศเกี่ยวกับงานรับสมัคร ซ่ึง
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) 
โดยใช้เมาส์คลิกที่หัวข้อประกาศแต่ละ
เร่ือง 

เมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ ที่
สามารถใช้งานได้ 
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2.1   การตรวจสอบหลักสูตร/โครงการ/สาขาที่เปิดรับสมัคร 

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร/โครงการ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ดังนี ้

วิธีใช้งาน 
1. คลิกท่ี เมนู “หลักสูตรที่รับสมัคร” ด้านซ้ายมือของหน้าจอ จากนั้น 

 
รูปที่ 2หน้าจอหลกัสูตรที่รับสมัคร 

2. เลือกประเภท และสาขาท่ีสนใจสมัครเข้าศึกษา เพื่อศึกษาคุณสมบตัิของการสมัคร ตลอดจนรายละเอียด
อื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยฯ จัดเตรียมไว้เลือกประเภทการศึกษา ที่ต้องการสมคัร 

  
รูปที่ 3 หน้าจอสาขาท่ีเปิดรับสมคัร 

ท่านจะสามารถสมัครสอบได้ ภายในช่วงวันท่ีเปิดรับสมัครเท่านัน้ 

 

1.   คลิกที่น่ีเพ่ือตรวจสอบข้อมลู
หลกัสตูร/โครงการ/สาขาวิชาที่
เปิดรับสมคัร 

 

2. เลือกประเภทการรับ
สมคัร  
 

3.คลิกเคร่ืองหมาย+ 

เพ่ือแสดงรายละเอียด 
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3. ตรวจสอบคุณสมบัติของหลักสตูร/โครงการ/สาขาวิชาที่สนใจสมัครเข้าศึกษา โดยคลิกท่ีช่ือสาขาวิชาที่
ต้องการสมัครเข้าศึกษา  ระบบจะแสดงข้อมูลเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา แต่ละหลักสตูร/โครงการ/สาขาวิชา
ดังรูป 

 

 
รูปที่ 4 หน้าจอรายละเอียดเง่ือนไขสาขาท่ีเปิดรับสมัคร 

 

   ควรศึกษารายละเอียดของสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครอย่างถ่ีถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
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2.2 ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 

 ผู้ที่สามารถท ารายการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบรับสมัคร
ออนไลน์ได้นั้น ต้องท าการลงทะเบียนผู้สมัคร เพื่อก าหนดรหัสประจ าตัว และรหัสผ่านส าหรับการ Login เข้าใช้งานระบบ
รับสมัครออนไลน์ ดังนี ้

วิธีใช้งาน 

1. เลือกรายการที่เมนหูลัก คลิกเมนู “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” 
2. ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับลงทะเบียนผู้สมคัร บันทึกข้อมูลประวตัิ ให้ครบถ้วน 

 

 
 

 
 

 

 
 

รูปที่ 5หน้าจอลงทะเบียนผู้สมัคร 
3. เมื่อลงทะเบยีนส าเร็จ ระบบจะเขา้สู่หน้าจอส าหรับการสมัครต่อไป หรือสามารถเข้าสู่ระบบรับ

สมัครไดต้ามรายละเอียดในหัวข้อ 2.3 
 

 

เมื่อบันทึกข้อมูลประวัติตามที่ระบบ
ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม 
“ลงทะเบียน” 
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2.3 เข้าสู่ระบบ 

2.3.1 Login เข้าใช้งานระบบ 

วิธีใช้งาน 

1. คลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ” จากเมนหูลัก  
2. ระบบจะแสดงหน้าจอ ส าหรับระบุรหัสเข้าใช้งานระบบ (เลขท่ีบัตรประชาชน) และรหสัผ่าน 

 

 
 
 

 
รูปที่ 6หน้าจอระบุรหัสประจ าตัวและรหัสผ่าน 

 
3. หากระบรุหัสประจ าตัวและรหสัผา่นถูกต้อง จะเข้าสูร่ะบบรบัสมคัรออนไลน์ได้ดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7แสดงหน้าจอเมื่อ Login เข้าระบบรับสมัครออนไลน์ส าเร็จ 

 

 

คลิก เม่ือลืมรหสัผ่าน 

ชื่อ-นามสกลุ ผู้สมคัร 

เมนกูารใช้งาน 
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4. กรณลีืมรหัสผ่าน สามารถคลิก “ลมืรหัสผ่าน/ขอรหัสผ่านใหม่” จากรูปที่ 6 

ระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุข้อมลู เลขท่ีบัตรประชาชน และ วันเดอืนปีเกิด 
 

 
ระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน 

 

 
ก าหนดรหสัผ่านและยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง จากนั้นคลิก “PROCESS” 

รูปที่ 8หน้าจอก าหนดรหัสผ่าน/ขอรหัสผ่านใหม่ 
 

2.3.2 สมัครเข้าศึกษาต่อ 

วิธีใช้งาน 

1. เมื่อเข้าสูร่ะบบส าเร็จ คลิกเมนู “สมัครเข้าศึกษาต่อ” จากเมนูหลัก  
2. เลือกระดับการศึกษา หลักสูตร และประเภทการสมัคร จากนั้นคลิก “Next” 
 

  

รูปที่ 9หน้าจอสมัครเข้าศึกษาต่อ 

 

 



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครออนไลน์ 

  ข้อมูลทีแ่สดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น มิใช่ข้อมูลจริงแต่อย่ำงใด                 8  

 
3. ระบบจะแสดงหน้าจอเง่ือนไขการรับสมคัร คลิก “ยอมรับ” 

 

 
 

รูปที่ 10หน้าจอแสดงเง่ือนไขการสมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก “ยอมรับ” 
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4. บันทึกข้อมูลประวตัิ (เพิ่มเตมิ) 

 

 
รูปที่ 11หน้าจอบันทกึประวัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก “หน้าต่อไป” 
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5. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอส าหรับเลือกหลักสตูรที่ต้องการสมัคร 

1. เลือก ศูนย/์สถานศึกษา ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา 

2. คลิก เครื่องหมาย  หน้าหลักสูตรที่ต้องการสมัคร 

  
 
 
 
 

3. หลักสตูรที่เลือกจะแสดงรายการดา้นบน 

 

สามารถคลิก “ลบ” ในกรณีต้องการเปลี่ยน
หลักสูตรที่สมัคร ก่อนยืนยันการสมัคร 

คลิก “ยืนยันการสมัคร” 

คลิกเลือกหลักสูตรที่
ต้องการสมัคร 
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4. เมื่อคลิก “ยืนยนัการสมัคร” ระบบจะแสดงหน้าจอผลการสมัคร โดยท่านสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าสมัครได้ 

  

 
 

5. ตัวอย่างใบช าระเงินค่าสมัคร สามารถน าไปช าระเงินได้ที่ธนาคารและเคาน์เตอร์การเงิน
มหาวิทยาลยัฯ 

 
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา เสร็จสิ้นสมบรูณ์  เมื่อผูส้มัครด าเนินการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว 
                                 รูปที่ 12 แสดงขั้นตอนการสมัคร 

 

พิมพ์ใบแจ้งยอดการ
ช าระเงินค่าสมัคร 
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2.3.3 เปลี่ยนรหัสผ่าน 

วิธีใช้งาน 

1. ผู้สมคัรสามารถเปลีย่นรหสัผ่านไดโ้ดย คลิกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” จากเมนูหลัก  
2. ระบุ “รหสัผ่านเดิม”, “รหัสผ่านใหม่ และ ยืนยันรหสัผ่านใหม่อีกครัง้” จากนั้นคลิก  
     “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

 
รูปที่ 13หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน 

2.3.4 ผลการสมัคร 

สามารถ คลิกเมนู “ผลการสมัคร” จากเมนูหลัก เพื่อตรวจสอบผลการสมคัร และสถานะการสมัครได้ 

 
รูปที่ 14 หน้าจอผลการสมัคร 

3. ออกจากระบบ 
เสร็จสิ้นการใช้งานแล้ว ต้องคลิกท่ีปุ่ม“ออกจากระบบ”เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งานระบบแทนตัวท่าน 

แสดงข้อมูลผลการสมัครเข้าศึกษา 
เช่น เลขประจ าตัวสอบ, ประเภท
การสอบ สาขาวิชาที่สมัครสอบ 
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ เป็นต้น 


