๑

ประวัติมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ"หนึ่งในสองแห&งของประเทศ ฝ)ายมหานิกาย เปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับ
ของรัฐบาล ตั้งอยู&ที่วัดมหาธาตุพระกรุณาโปรดเกล3าฯ ให3ก&อตั้งขึ้นภายในวัดมหาธาตุฯ เมื่อ
ป7 พ.ศ. ๒๔๓๒ ก&อนที่จะพระราชทานนามใหม&ว&า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อ
คราวทรงสถาปนาอาคารสังฆิกเสนาสน"ราชวิทยาลัยให3เปนมหาวิทยาลัยสงฆ" ในป7 พ.ศ.
๒๔๓๙ โดยทรงตั้ งพระทั ย จะให3 เ ปนสถาบั น ศึ ก ษาพระไตรป> ฎ กและวิ ช าชั้ น สู ง สํ า หรั บ
พระภิกษุสงฆ"สามเณรและคฤหัสถ" การดําเนินงานของมมหาวิทยาลัยได3เริ่มต3นอย&างจริงจัง
เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยพระพิ ม ลธรรม ( ช3 อ ย ฐานฑตฺ ต เถร ) และมี ก ารดํ า เนิ น งานมา
ตามลําดับ จนได3รับการยกฐานะให3เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในป7 พ.ศ. ๒๕๔๐ ตาม
ความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ อธิการบดี
ปFจจุบัน คือ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙) ศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยที่เน3นการศึกษาด3าน
พระพุทธศาสนา และมุ&งพัฒนามหาวิทยาลัยให3เปนศูนย"กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา
ระดับชาติและระกับนานาชาติที่คณะสงฆ"ไทยโดยมุ&งผลิตบัณฑิตมีวิชชาและจรณะมีปฏิปทา
น&าเลื่ออมใส
มใส มีการจัดตั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ" ห3องเรียน หน&วยวิทยบริการ และสถาบัน
สมทบ กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคทั้งภายในและต&างประเทศ ปFจจุบันเป>ดการเรียนการสอน
ใน ๕ คณะ ครอบคลุ ม ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ถึ ง ปริ ญ ญาเอก มี ห ลั ก สู ต รภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและนานาชาติ นอกจากนี้ ยังได3 จัดตั้งสถาบันวิจัยพุ ทธศาสตร" เพื่อดําเนิ น
การศึ กษาค3 นคว3 า วิ จั ย ในด3 า นพระพุทธศาสนาพั ฒนาองค" ความรู3 บูร ณาการกั บศาสตร"
สมัยใหม& ก&อตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตร"นานาชาติ เป>ดทําการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
และวิทยาลัยพระธรรมทูต เพื่อผลิตพระธรรมทูตออกเผยแผ&และประกาศพระพุทธศาสนา
ไปยังต&างประเทศ
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สุภาษิต
ป=ฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโตแปลวา ปNญญาเป'นแสงสวางในโลก
ปรัชญา
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร9สมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม
ปณิธาน
ศึกษาพระไตรปZฎกและวิชาชั้นสูง สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ9
วิสัยทัศน2
ศูนย9กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
ที่สรางคนดีและเกง อยางมีสมรรถภาพ
จัดการศึกษาและวิจัยดีอยางมีคุณภาพ
บริการวิชาการดีอยางมีสุขภาพ
บริหารดีอยางมีประสิทธิภาพ
ผลิตคนดีและเก"ง อย"างมีสมรรถภาพ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหเป'นผูมีปฏิปทานาเลื่อมใส ใฝ[รู ใฝ[คิด เป'นผูนํา
จิตใจและปNญญา มีโลกทัศน9กวางไกล มีความสามารถในการแกปNญหา มีศรัทธาอุทิศตน
เพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย"างมีคุณภาพ
จั ด การศึ ก ษาและพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู โดยบู ร ณาการวิ ช าการดาน
พระพุทธศาสนาเขากับศาสตร9สมัยใหมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผานกระบวนการศึกษา
คนควา วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อกาวไปสูความเป'นเลิศทางวิชาการ
และเพื่อสรางองค9ความรูใหมในการพัฒนา มนุษย9 สังคม และสิ่งแวดลอม ใหอยูรวมกันได
อยางสมดุล และสันติสุข
บริการวิชาการดีอย"างมีสุขภาพ
มุงมั่นในการใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกคณะสงฆ9และสังคม รวมทั้ง
สงเสริ ม การเรี ย นรู และความรวมมื อ อั น ดี ร ะหวางพุ ท ธศาสนิ ก ชนในระดั บ ชาติ และ
นานาชาติ เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่อง
ดวยพระพุทธศาสนา
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บริหารดีอย"างมีประสิทธิภาพ
มุงพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักนิติธรรม จริยธรรม ความสํานึกรับผิดชอบ
การมีสวนรวม ความโปรงใสตรวจสอบได และความคุมคา รวมทั้งสนับสนุน สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อกาวไปสูความเป'นองค9กรแหงการเรียนรูอยางแทจริง
พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิต
ผลิตและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค9 ๙ ประการ คือ
M = Morality
มีปฏิปทานาเลื่อมใส
A = Awaraness
รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
H = Helpfulness
มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
A = Abuliby
มีความสามารถในการแกปNญหา
C = Curiosity
มีความใฝ[รูใฝ[คิด
H = Hospitality
รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม
U = Universality
มีโลกทัศน9 กวางไกล
L = Leadership
เป'นผูนําดานจิตใจและปNญญา
A = Aspiration
มี ศั ก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นาตนเอง ใหเพี ย บพรอมดวย
คุณธรรมและจริยธรรม
๒. วิจัยและพัฒนา
การวิจัยและคนควา เพื่อสรางองค9ความรูควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอน
เนนการพัฒนาองค9ความรูในพระไตรปZฎก โดยวิธีสหวิทยาการแลวนําองค9ความรูที่คนพบ
มาประยุ กต9 ใชแกปN ญหา ศี ลธรรม และจริ ยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒ นา คุณภาพงาน
วิชาการดานพระพุทธศาสนา
๓. ส"งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก"สังคม
สงเสริ ม พระพุ ท ธศาสนาและบริ การวิ ช าการแกสั ง คม ตามปณิ ธ านการจั ด ตั้ ง
มหาวิทยาลัย ดวยการปรับปรุงกิจกรรมตางๆ ใหประสานสอดคลอง เอื้อตอการสงเสริม
สนับสนุนกิจการคณะสงฆ9 สรางความรู ความเขาใจหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา สราง
จิต สํ า นึกดานคุณธรรม จริ ย ธรรมแกประชาชน จั ดประชุ ม สั มมนา และฝX กอบรม เพื่ อ
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๔
พัฒนาพระสงฆ9และบุคลากรทางศาสนา ใหมีศักยภาพในการธํารงรักษา เผยแผหลักคําสอน
และเป'นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกวาง
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เสริมสรางและพัฒนาแหลงการเรียนรูดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเอื้อตอ
การศึกษา เพื่อสรางจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป'นไทย สนับสนุนใหมีการนําภูมิ
ปNญญาทองถิ่น มาเป'นรากฐานของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ
ตราประจํามหาวิทยาลัย

๑. พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว)
พระราชลัญ จกรประจํา พระองค9พระบาทสมเด็ จพระปรมิน ทรมหาจุฬาลงกรณ9
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษรยอวา ม จ ร และมีรูป
ธรรมจักรวางเป'นฉากเบื้องหลัง

๒. เป'นรูปวงกลมครอบธรรมจักรสวนกลางเป'นพระเกี้ยว
เป'นพระราชลัญจกรประจําพระองค9พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๕ รอบกรอบดานบนมีอักษรภาษาบาลีวา ป=ฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต รอบกรอบ
ดานลางมีอักษรวา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตราประจํามหาวิทยาลัย
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หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
ที่

ระดับการศึกษา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

สาขาวิชา / หลักสูตร

พระพุทธศาสนา
การสอนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
รัฐศาสตร9
การจัดการเชิงพุทธ
พระพุทธศาสนา
ปรัชญา
พระพุทธศาสนา
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ขั้นตอนที่ ๑
สมัครเรียน และ สอบคัดเลือก
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ขั้นตอนที่ ๑
สมัครเรียน และ สอบคัดเลือก
สมัครเรียนผ"านระบบออนไลน2
http://regweb.mcu.ac.th/
registrar/apphome.asp

สราง USER และ PASSWORD
เลขที่บัตรประชาชน
และรหัสผ"าน

กรอกประวัติ วุฒิการศึกษา
เลือกสาขาวิชา

ปริ้นใบชําระค"าธรรมเนียม
การสมัคร

เลือกสาขาที่ตรง
กับคุณสมบัติ

ชําระค"าธรรมเนียมการสมัคร
ผ"านธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ

ไม"ผ"าน

เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผ"าน

จัดเลขที่นั่งสอบ

ปริ้นบัตรผูเขาสอบ + ติดรูปถ"าย
เขาสอบตามวันและเวลาที่กําหนด

ตรวจขอสอบ
ประกาศผลสอบ

ไม"ผ"าน

เลือกสาขาที่ ๒ และ ๓ ตามลําดับ

ผ"าน

รายงานตัวผ"านระบบออนไลน2
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๘

คําอธิบายขั้นตอนการรับสมัครนิสิตใหม&
ผ&านระบบออนไลน/

รวบรวมโดย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.
รักษาการผูอํานวยการสวนทะเบียนนิสิต
ขั้นตอนการรับสมัครนิสิตใหมผานระบบออนไลน9 (http://regweb.mcu.ac.th/
registrar/apphome.asp)ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเขาศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ผานระบบออนไลน9 โดยไมจําเป'นตองเดินทางมา
สมัครดวยตนเอง ระบบนี้จะพัฒนาตอไปเพื่อรองรับการสมัครเรียนในระดับปริญญาโทและ
เอก ในอนาคตดวย
สิ่งที่ตองศึกษาก"อนสมัครเรียน
ผูที่สนใจจะสมัครเรียนจําเป'นตองศึกษาขอมูลเกี่ยวมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชาที่
สนใจ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย กอนตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่
ตนเองสนใจจะเลือกศึกษา โดยผูที่สนใจสามารถเขาไปศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่
เว็บไซด9หลักของมหาวิทยาลัย : www.mcu.ac.th
เว็บไซด9สํานักทะเบียนและวัดผล : reg.mcu.ac.th
เว็บไซด9ของกองวิชาการ : mcuadd.mcu.ac.th
ขั้นตอนการสมัครเรียน
ขั้นตอนที่ ๑ ลงทะเบียนเขาใชระบบ สราง USER และ PASSWORD
๑.๑ เขาเว็บไซด9 http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
๑.๒ เลือกเมนู ลงทะเบียนเขาใชระบบ
๑.๓ กรอกขอมูลพื้นฐานเบื้องตน เชน ชื่อ นามสกุล ฉายา สัญชาติ เลขประจําตัว
ประชาชน อีเมล9ล9 และหมายเลขโทรศัพท9
๑.๔ กดลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ ๒ เขาสู"ระบบ กรอกประวัติส"วนตัว เลือกสาขาวิชา
๒.๑ เขาเว็บไซด9 http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
๒.๒ เลือกเมนู เขาสูระบบ
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๙

๒.๓ กรอกหมายเลขประจําตัวประชาชน และรหัสผาน (ในการเขาใชงานครั้งแรก
รหัสผานคือ หมายเลขประจําตัวประชาชน สามารถเปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง ในกรณีที่
ลืมรหัสผานใหติดตอเจาหนาที่กลุมงานรับนิสิต ทะเบียนและสถิติ สวนทะเบียนนิสิต สํานัก
ทะเบียนและวัดผล หมายเลขโทรศัพท9 ๐๓๕-๒๔๘๐๐๐ ตอ ๘๔๒๑)
๒.๔ เลือกระดับการศึกษา ประเภทที่ตองการสมัคร
๒.๕ กดยอมรับเงื่อนไขการสมัคร
๒.๖ กรอกขอมูลใบสมัครเขาศึกษาใหครบถวน
๒.๗ เลือกสาขาวิชาที่สนใจยืนยันการสมัคร
๒.๘ พิมพ9ใบแจงยอดการชําระเงิน
ขั้นตอนที่ ๓ ชําระเงินค"าสมัคร พิมพ2บัตรประจําตัวผูสมัคร
๓.๑ ผูสมัครสามารถชําระคาสมัครไดที่ ธนาคารทหารไทย (TMB) ไดทุกสาขาทั่ว
ประเทศ ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากเลยกําหนดถือวาสละสิทธิ์ในการสมัครเรียน หรือ
ชําระที่จุดใหบริการของมหาวิทยาลัย ไดแก กลุมงานการเงิน หอง ๒๐๑ อาคารสํานักงาน
อธิ การบดี หรื อ สํ า นั กทะเบี ย นและวั ด ผล หอง C๓๐๐ อาคารเรี ย นรวม โซนซี ชั้ น ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือธนานัติ สั่งจายในนาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(คาสมัครเรียน) ๗๙ หมู ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
๓.๒ เขาเว็บไซด9 http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
๓.๓ เลือกเมนู ผลการสมัคร
๓.๔ พิมพ9บัตรประจําตัวผูสมัคร
๓.๕ ติดรูปถายลงบนบัตรประจําตัวผูสมัคร และนําบัตรประชาชนหรือใบสุทธิตัว
จริงไปในวันสอบคัดเลือกเพื่อยืนยันตัวตนดวย
ขั้นตอนที่ ๔ สอบคัดเลือกขอเขียนและสอบสัมภาษณ2
๔.๑ เขาสอบขอเขียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยผูสมัครจะตอง
สอบผานในรายวิชา
๔.๑.๑ วิชาพระพุทธศาสนา
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๔.๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
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๑๐

๔.๑.๓ วิชาความรูความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คะแนน
และผูสมัครที่สมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชา ของคณะครุศาสตร9 จะตองสอบวิชา
เฉพาะสาขาเพิ่มเติม คือ
๔.๑.๔ วิ ช าความรู3 ทั่วไปทางด3านการศึ กษาและวิ ชาชี พครู คะแนนเต็ ม
๑๐๐ คะแนน
และผูสมัครที่เป'นชาวตางประเทศ จะตองสอบวิชาเฉพาะสาขาเพิ่มเติม คือ
๔.๑.๕ วิชาภาษาไทย
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๔.๒ ผูสมัครสอบคัดเลือกที่ทําคะแนนรวมทุกวิชา ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของ
คะแนนรวมทั้งหมด จึงเป'นผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ9
๔.๓ ผู ที่ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ9 ใหมาสอบสั ม ภาษณ9 กั บ คณะกรรมการที่ ท าง
มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้น ตามวันและเวลาที่กําหนด โดยผูสมัครที่ทําคะแนนสอบสัมภาษณ9
มากกวารอยละ ๕๐ จึงเป'นผูสอบผานการคัดเลือก
๔.๔ ผูสมัครสามารถตรวจสอบผลสอบไดที่เว็บไซด9ที่สมัคร กดเมนูผลการสมัคร
ขั้นตอนที่ ๕ การรายงานตัวนิสิตใหม" ผ"านระบบออนไลน2
๕.๑ ผูสมัครที่สอบผานการคัดเลือกใหดําเนินการรายงานตัวนิสิตใหม ผานระบบ
ออนไลน9 ตามวันและเวลาที่กําหนด
๕.๒ เขาเว็บไซด9 http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
๕.๓ เลือกเมนูผลการสมัคร กดรายงานตัวนิสิตใหม
๕.๔ กรอกรายละเอียดขอมูลใหครบถวน
๕.๕ พิมพ9ใบรายงานตัว และสงใหเจาหนาที่กลุมงานรับนิสิต ทะเบียนและสถิติ
สวนทะเบี ย นนิสิ ต สํ า นั กทะเบี ย นและวั ด ผล พรอมเอกสารประกอบการสมั ครทั้ งหมด
ประกอบดวย
๕.๕.๑ ใบรายงานตัวนิสิตใหม
จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๕.๒ สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาใบสุทธิ จํานวน ๒ ฉบับ
๕.๕.๓ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๒ ฉบับ
๕.๕.๔ สําเนาวุฒิการศึกษา
จํานวน ๒ ฉบับ
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๑๑

๕.๕.๕ สําเนาวุฒิการศึกษานักธรรมหรือบาลี (ถามี) จํานวน ๒ ฉบับ
๕.๕.๖ รูปถาย ขนาด ๑.๕ นิ้ว
จํานวน ๒ รูป
๕.๕.๗ เอกสารอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ
จํานวน ๒ ฉบับ
๕.๖ เขารวมกิจกรรมรายงานตัวนิสิตใหม ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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๑๒

เอกสารที่เกี่ยวข0อง
กับขั้นตอนการรับสมัครนิสิตใหม&
๑ . คู มื อ ก า ร ใ ช ง า น ร ะ บ บ ด า ว น9 โ ห ล ด ที่ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/
apphome.asp

๒. เว็บไซด9ที่ใชในการรับสมัคร
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๑๓
๓. ใบแจงยอดการชําระเงิน

Page 13 of 136

๑๔

ขั้นตอนที่ ๒
รายงานตัวเป2นนิสิตใหม&
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๑๕

ขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตใหม"
ผูสมั ครสอบคัด เลื อกที่ ส ามารถสอบผานการสอบคั ด เลือกทั้ งขอเขีย นและสอบ
สัมภาษณ9แลว ใหดําเนินการกรอกขอมูลรายงานตัวนิสิตใหม ดังนี้
ตรวจสอบสาขาวิชาที่เรียน

สอบผานขอเขียนและสอบสัมภาษณ9

รายงานตัวออนไลน9
ผานเว็บไซด9 “รับสมัคร”
เมนูผลการสมัคร

๑. ใบรายงานตั ว นิ สิ ต ใหมจํ า นวน ๑
ฉบับ
๒. สํ าเนาบัต รประชาชน หรือ สํ าเนา
ใบสุทธิ จํานวน ๒ ฉบับ
๓. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๒ ฉบับ
๔. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน ๒ ฉบับ
๕. สํ า เนาวุ ฒิ ก ารศึ ก ษานั ก ธรรมหรื อ
บาลี (ถามี)จํานวน ๒ ฉบับ
๖. รูปถาย ขนาด ๑.๕ นิ้วจํานวน ๒ รูป
๗. เอกสารอื่ น ๆ เชน ใบเปลี่ ย นชื่ อ
จํานวน ๒ ฉบับ

กรอกขอมูลตางๆ ใหครบถวน
พิมพ9ใบรายงานตัว ๑ ชุด
ใหผูปกครอง (หรือเจาอาวาส)
ลงนามรับรองเอกสาร
เตรียมเอกสารสําหรับการรายงานตัว

สงเอกสารรายงานตัวทั้งหมดใหเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตอง

ไม"ผ"าน

การสอบเป'นโมฆะ

ผ"าน

ออกรหัสนิสิต

เขารวมกิจกรรมรายงานตัวนิสิตใหม
รับฟNงขอแนะนําจาก
สํานักทะเบียนและวัดผล

ลงทะเบียนเรียน
ชําระคาเทอม

ถายรูป
ทําบัตรนิสติ
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๑๖

คําอธิบายขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตใหม&
ผ&านระบบออนไลน/

รวบรวมโดย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.
รักษาการผูอํานวยการสวนทะเบียนนิสิต
ขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตใหมผานระบบออนไลน9 (http://regweb.mcu.ac.th/
registrar/apphome.asp)ถูกพัฒนาขึ้นพรอมกับระบบรัยสมัครออนไลน9เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกนิสิตใหมที่สอบผานการคัดเลือกไดรายงานตัวเพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียนเป'น
นิ สิ ต ใหม ของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย และเป' น อี ก ชองทางในการ
ติดตอสื่อสารระหวางสํานักทะเบียนและวัดผลกับนิสิตดวย
สิ่งที่ตองดําเนินการก"อนรายงานตัวนิสิตใหม" ผ"านระบบออนไลน2
ผูสมัครสอบคัดเลือกที่ผานการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ9ตามวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด สามารถรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป'นนิสิตใหมผานระบบออนไลน9
หลังจากประกาศผลสอบแลว โดยผูสมัครที่ผานการสอบคัดเลือกแลวจะตองดําเนินการ
รายงานตั ว ผานระบบ ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด (กอนวั น กิ จ กรรมรายงานตั ว ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น)
ขั้นตอนการรายงานตัวผ"านระบบออนไลน2
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกขอมูลรายงานตัว
๑.๑ เขาเว็บไซด9 (http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp)
๑.๒ เลือกเมนู ผลการสมัคร
๑.๓ เลือกเมนู รายงานตัว
๑.๔ กรอกขอมูลตางๆ ตามที่ระบบกําหนดใหครบถวน
๑.๕ พิมพ9ใบรายงานตัว
ขั้ น ตอนที่ ๒ ใหผู ปกครองลงนามรั บ รอง (บรรพชิ ต ใหเจาอาวาสรั บ รอง ,
คฤหัสถ2ใหผูปกครองรับรอง)
๒.๑ นําใบรายงานตัวที่พิมพ9ออกจากระบบใหผูปกครองลงนามรับรอง
ขั้นตอนที่ ๓ เตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว
๓.๑ ใบรายงานตัวนิสิตใหม
จํานวน ๑ ฉบับ
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๑๗

๓.๒ สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาใบสุทธิ
จํานวน ๒ ฉบับ
๓.๓ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๒ ฉบับ
๓.๔ สําเนาวุฒิการศึกษา
จํานวน ๒ ฉบับ
๓.๕ สําเนาวุฒิการศึกษานักธรรมหรือบาลี (ถามี) จํานวน ๒ ฉบับ
๓.๖ รูปถาย ขนาด ๑.๕ นิ้ว
จํานวน ๒ รูป
๓.๗ เอกสารอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ
จํานวน ๒ ฉบับ
ขั้นตอนที่ ๔ ส"งเอกสารใบรายงานตัว
ในขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศวัน เวลาและสถานที่ในการรับรายงานตัว
นิสิ ตใหมในแตละป• การศึกษา ซึ่งผู สมั ครที่ ผ านการคัด เลือกใหดํา เนิน การสงเอกสารใบ
รายงานตัว ดังนี้
๔.๑ รับแฟ€มประวัตินิสิตใหม
๔.๒ สงเอกสารทั้งหมดใหเจาหนาที่ตรวจสอบ
๔.๓ เจาหนาที่ออกรหัสประจําตัวนิสิตให
๔.๔ เขารวมกิจกรรมรับฟNงคําแนะนําจากสํานักทะเบียนและวัดผล
๔.๕ ลงทะเบียนเรียนออนไลน9
๔.๖ ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา (คาเทอม)
๔.๗ ถายรูปทําบัตรนิสิตใหม
๔.๘ เขารวมกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด

เอกสารที่เกี่ยวของ
๑. ใบรายงานตัวนิสิตใหมพิมพ9จากระบบออนไลน9
๒. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาใบสุทธิ
๓. สําเนาทะเบียนบาน
๔. สําเนาวุฒิการศึกษา
๕. สําเนาวุฒิการศึกษานักธรรมหรือบาลี (ถามี)
๖. รูปถาย ขนาด ๑.๕ นิ้ว (บรรพชิตหมคลุม , คฤหัสถ9แตงชุดนิสิต)
๗. เอกสารอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ
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๑๘

ขั้นตอนที่ ๓
ลงทะเบียนเรียน
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๑๙

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
ผ"านระบบออนไลน2
ตรวจสอบรายวิชาที่จะลงทะเบียน

ตรวจสอบจากคณะหรือคูมือนิสิต

เขาเว็บไซด9บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
Regweb.mcu.ac.th

USER : รหัสนิสิต ๑๐ หลัก
PASSWORD : รหัสนิสิต ๑๐ หลัก
PASSWORD เปลี่ยนแปลงได

กดดึงรายวิชา
กดลงทะเบียนเรียน
ยืนยันขอมูล

ตรวจสอบรายวิชา
รายวิชาที่ไมลงทะเบียนใหลบออก
กดยืนยันการลงทะเบียน
ตามกําหนดเวลา

ติดตอเจาหนาที่

เพิ่ม / ถอนรายวิชา
เลยกําหนดเวลา

พิมพ9ใบแจงหนี้
ชําระเงินผานธนาคาร
กลุมงานการเงินของมหาวิทยาลัย
เขาเรียนตามปกติ
ติดตอเจาหนาที่

ยื่นคํารองเพิ่มถอนรายวิชา
พบอาจารย9ประจําวิชา
อาจารย9ที่ปรึกษา
หัวหนาภาควิชา
คณบดี
ผูอํานวยการสวนทะเบียนนิสิต
เพื่ออนุมัติและรับทราบ
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๒๐

คําอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
ผ&านระบบออนไลน/

รวบรวมโดย
นายชัยโชค คณนาวุฒิ
รองผูอํานวยการสวนทะเบียนนิสิต

หลักการและเหตุผล
การขึ้นทะเบียนเรียน/รายงานตัว นิสิตที่มีชื่อสอบผานการสอบคัดเลือก จะตอง
มาทําการขึ้นทะเบียนนิสิตพรอมชําระคาธรรมเนียมดวยตนเองภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณีที่ไมสามารถมาไดตามวันเวลาที่กําหนด นิสิตตองแจงเหตุขัดของใหสํานัก
ทะเบี ย นและวั ด ผลทราบเป' น ลายลั ก ษณ9 อั ก ษร ภายใน ๗ วั น หลั ง จากที่ กํ า หนดไว
มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
การลงทะเบียนเรียนปกติ นิสิตทุกรูป/คนจะตองมาทําการลงทะเบียนเรียนดวย
ตนเอง และตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย9ที่ปรึกษาในการลงทะเบียนเรียน พรอม
ทั้งชําระคาธรรมเนียมและสวนที่คางชําระ (ถามี) ภายใน ๑๐ วันแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถือวาการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ9
กรณี ที่ไมสามารถมาลงทะเบี ยนไดตามปกตินิ สิ ต ตองทํ า หนั งสื อขออนุมัติ จ าก
กรรมการประจํ า คณะ และเสี ย คาธรรมเนี ย มการลงทะเบี ย นเรี ย นลาชา ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดแตตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของภาคการศึกษานั้น
ถานิสิตรู ป/คนใดไมลงทะเบียนเรียนภาคการศึ กษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง นิสิ ต
จะตองทําเรื่องขอลาพักการศึกษาในภาคนั้น หากไมปฏิบัติดังกลาว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนนิสิตและใหพนสภาพการเป'นนิสิตทันที
หมายเหตุ:- นิสิตสามารถลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไดไมนอยกวา ๙ หนวย
กิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต และในภาคการศึกษาฤดูรอนลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน
๑๐ หนวยกิ ต ยกเวนคณะครุ ศ าสตร2 ใ หเปm น ไปตามหลั ก สู ต รของคณะที่ มหาวิ ทยาลั ย
ประกาศใช
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๒๑
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน2ดวยตนเอง
สําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑. เขาเว็บไซด9บริการศึกษาของมหาวิทยาลัย http://regweb.mcu.ac.th
๒. คลิกเมนู “เขาสูระบบ”
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๒๒
๓. ใสรหัสประจําตัว และรหัสผาน (คือรหัสประจําตัวนิสิต ๑๐ หลัก) แลวกด “ตรวจสอบ”

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

๖. เมื่อดึงรายวิชาจากแผนแลว จะปรากฏรายวิชาทั้งหมดที่สามารถลงทะเบียนได ใหนิสิต
ตรวจสอบจํานวนและความถูกตองของรายวิชา หากรายวิชาใดไมประสงค9จะลงทะเบียนให
กด (ลบ) วิชานั้นออก คงไวเฉพาะรายวิชาที่ประสงค9จะลงทะเบียนเทานั้น
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๒๓
๗. คลิกเลือกเมนู “ยืนยันการลงทะเบียน” ดานซายมือ

๘. กด “ยืนยันการลงทะเบียน”

๙. เมื่อกดยืนยันการลงทะเบียนแลวจะปรากฏหนาตาง “ระบบทําการสําเร็จ” ใหกดปุ[ม
“ผลการลงทะเบียน”
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๒๔

๑๐. จะปรากฏหนาตางผลการลงทะเบียนใหนิสิตตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง หาก
ตองการพิมพ9เอกสารใบแจงยอดชําระเงินใหคลิกที่เครื่องหมาย เพื่อพิมพ9ใบแจงยอด
การชําระเงิน
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๒๕

ขั้นตอนที่ ๔
เพิ่ม/ถอนรายวิชา
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๒๖

ขั้นตอนการขอเพิ่ม/ถอนรายวิชา
ลงทะเบียนเรียนผ&านระบบออนไลน"
ก&อนเป>ดภาคเรียน ๗ วัน
เขียนคําร3องขอเพิ่มถอนรายวิชา
ภายใน ๑๕ วัน หลังเป>ดภาคการศึกษา

หลัง ๑๕ วัน
คําร3องทั่วไป

ขอรับการอนุมัติจาก

ขอรับการอนุมัติจาก

อาจารย"ประจําวิชา

คณบดี/คณะกรรมการประจําคณะ

อาจารย"ที่ปรึกษา
ผู3อํานวยการส&วนฯ

ผู3อํานวยการสํานักฯ

ไม&อนุมัติ

อนุมัติ
เจ3าหน3าที่เพิ่ม/ถอนรายวิชา
ชําระค&าธรรมเนียม
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๒๗

คําอธิบายขั้นตอนการเพิ่ม/ถอนรายวิชา

รวบรวมโดย
นายชัยโชค คณนาวุฒิ
รองผูอํานวยการสวนทะเบียนนิสิต

หลักการและเหตุผล
การขอเพิ่มรายวิชา นิสิตอาจจะขอเพิ่มรายวิชาได กรณีที่ยายสังกัด/คณะ หรือ
เทียบโอน เพื่อจะตองเก็บรายวิชาที่ยังไมไดเรียน โดยไดรับอนุมัติจากอาจารย9ผูสอนและ
อาจารย9ที่ปรึกษาเสียกอน และตองยื่นใบคํารองภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษา
ปกติ และ ๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน
กรณี นิสิตไมยื่นใบคํารองตามวันเวลาที่กําหนด ใหนิสิตเขียนคํารองทั่วไปพรอมทั้ง
ระบุ ส าเหตุ ที่ไมสามารถเพิ่ มถอนรายวิ ช าไดตามกํ า หนดแลวขออนุ มัติ จ ากคณบดี และ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผลตามลําดับ
การขอถอนรายวิชานิสิตอาจจะขอถอนรายวิชาได กรณีที่นิสิตมีเกรดเฉลี่ยสะสม
ต่ํ า กวาเกณฑ9 ที่ กํา หนดหรื อลงรายวิ ช าผิ ด จะตองไดรั บ อนุ มั ติ จ ากอาจารย9 ผู สอนและ
อาจารย9ที่ปรึกษา และตองยื่นใบคํารองดวยตนเองภายในเงื่อนไข และใหมีผลดังตอไปนี้
-ถอนภายใน ๑๕ วั น แรกของภาคการศึ ก ษาปกติ และ ๗ วั น แรกของภาค
การศึกษาฤดูรอน รายวิชานั้นจะ ไม"ปรากฏสัญลักษณ2 W ในระเบียน
-ถอนภายใน ๑๕ วันแรก แตยังไมเกิน ๔๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ และ ๗
วั น แรก แตยั ง ไมเกิ น ๒๐วั น แรกของภาคการศึ ก ษาฤดู ร อน รายวิ ช านั้ น จะปรากฏ
สัญลักษณ2 Wในระเบียน ทั้งนี้ และตองมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ
๘๐

หมายเหตุ:- การถอนรายวิชาซึ่งไมเป'นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว นิสิตจะไดรับระดับ F ใน
รายวิชานั้นและใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสมดวย
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๒๘

ขั้นตอนการปฏิบัติ มีดังนี้
-เขียนแบบฟอร9ม ท.๐๓
-ขออนุมัติจากอาจารย9ประจําวิชา อาจารย9ที่ปรึกษา
-ยื่ น คํ า รองใหเจาหนาที่ ท ะเบี ย นตรวจสอบและขออนุ มั ติ จ าผู อํ า นวยการสวน
ทะเบียนนิสิต
-ดําเนินการเพิ่มถอนรายวิชา
-รอรับใบแจงยอด (คาหนวยกิต + คาธรรมเนียมตาง ๆ)
-ชําระเงินที่การเงิน

เอกสารที่เกี่ยวของ
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๒๙

ขั้นตอนที่ ๕
ลงทะเบียนซ&อมเสริม
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๓๐

ขั้นตอนการลงทะเบียนซ"อมเสริม
ภาคการศึกษาปกติ

ภาคฤดูรอน

ต3องเปนรายวิชาที่เป>ดสอน
ในภาคการศึกษานั้นๆ

เป>ดสํารวจรายวิชาที่จะเป>ด
เรียนซ&อมเสริม
ก&อนสอบปลายภาค ๑ เดือน

คําร3องทั่วไป
ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
และเชิญอาจารย"ผู3บรรยาย

เขียนคําร3องขอ
ลงทะเบียนเรียนซ&อมเสริม
ขอรับการอนุมัติจาก

ขอรับการอนุมัติจาก

อาจารย"ประจําวิชา

คณบดี/คณะกรรมการประจํา
คณะ

อาจารย"ที่ปรึกษา

ผู3อํานวยการสํานักฯ

ผู3อํานวยการส&วนฯ

ไม&อนุมัติ

อนุมัติ
เจ3าหน3าที่ลงทะเบียนเรียน

ชําระค&าธรรมเนียม
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๓๑

คําอธิบายการลงทะเบียนเรียนซ&อมเสริม

รวบรวมโดย
นายชัยโชค คณนาวุฒิ
รองผูอํานวยการสวนทะเบียนนิสิต

หลักการและเหตุผล
การงทะเบี ย นเรี ย นซอมเสริ ม ทั้ ง ภาคปกติ แ ละภาคฤดู ร อนนั้ น กระทํ า ไดโดย
เจาหนาที่ ดั งนั้ นนิสิ ตที่มีความประสงค9จ ะลงทะเบีย นเรี ยนซอมเสริ ม จํ าเป'นตองทราบ
ขอมูลตางๆ ดังนี้
๑) ตองเป' นรายวิ ชาที่ เปZ ดสอนในภาคการศึ กษานั้น ๆ หรือไดรั บการอนุมัติ จาก
มหาวิทยาลัยใหเปZดสอน
๒) การลงทะเบียนเรียนซอมเสริมใหนับหนวยกิตรวมกับหนวยกิตในรายวิชาปกติที่
ลงทะเบี ย นแลวในภาคการศึ กษานั้ น ๆ ทั้ งนี้ร วมกั น ตองไมเกิ น กวา ๒๒ หนวยกิ ต ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัย
๓) ตองไดรับการอนุมัติจากอาจารย9ประจํารายวิชานั้นๆ กอนลงทะเบียนเรียน
๔) การสอบปลายภาคอาจจั ดใหเฉพาะสํ า หรั บ รายวิ ช าซอมเสริ ม ทั้ งนี้ ต องไม
กระทบกับรายวิชาปกติที่ทําการสอบ
๕) นิสิตจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติ มีดังนี้
-เขียนคํารองขอลงทะเบียนเรียนซอมเสริม
-ขออนุมัติจากอาจารย9ประจําวิชา และอาจารย9ที่ปรึกษา
-ยื่ น คํ า รองใหเจาหนาที่ ท ะเบี ย นตรวจสอบและขออนุ มั ติ จ าผู อํ า นวยการสวน
ทะเบียนนิสิต
-เจาหนาที่ดําเนินการลงทะเบียนเรียนภายใน ๑ วันทําการ
-รอรับใบแจงยอด (คาหนวยกิต + คาธรรมเนียมตาง ๆ)
-ชําระเงินที่การเงิน
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๓๒

ขั้นตอนที่ ๖
ลงทะเบียนเทียบโอนผลการศึกษา
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๓๓

ขั้นตอนการเทียบโอนผลการศึกษา
นิสิตตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต3น
ตามข3อบังคับของมหาวิทยาลัย

เขียนคําร3องขอเทียบโอนผลการศึกษา
พร3อมแนบวุฒิการศึกษา

ขออนุมัติจากอาจารย"ที่ปรึกษา
ยื่นคําร3องพร3อมวุฒิการศึกษาให3
เจ3าหน3าที่ทะเบียนตรวจสอบ

ไม&ผ&าน

ผ&าน
เจ3าหน3าที่บันทึกรายวิชาลงในระบบ
ขออนุมัติจากผู3อํานวยการส&วนฯ

ออกหนังสือถึงคณะ/ภาควิชา

ไม&อนุมัติ

อนุมัติ

ภาควิชาพิจารณาในเบื้องต3น

เจ3าหน3าที่บันทึก
เกรดลงในระบบ

ขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ

แจ3งนิสิตทราบ

ชําระค&าธรรมเนียมการเทียบวุฒิการศึกษา
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๓๔

คําอธิบายการเทียบโอนผลการศึกษา

รวบรวมโดย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.
รักษาการผูอํานวยการสวนทะเบียนนิสิต

หลักการและเหตุผล
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ9 ก ารโอนและการเที ย บโอนผล
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๒ เรื่องการเทียบโอนผลการศึกษา กําหนดไวดังตอไปนี้
๑) วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทย เที ยบโอนผลการศึกษาในหลั กสู ตรพุทธศาสตรบัณฑิตไดในหมวดวิช าศึ กษาทั่ วไป
จํานวน ๓๐ หนวยกิต
๒) วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค บาลีศึกษา ๙ ประโยค และอภิธรรม
บัณฑิต เทียบโอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ๑๕๐ หนวยกิต ไดจํานวน
๘๐ หนวยกิ ต คื อ หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จํ า นวน ๓๐ หนวยกิ ต และวิ ช าแกน
พระพุทธศาสนา จํานวน ๕๐ หนวยกิต
๓) วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค บาลีศึกษา ๙ ประโยค และอภิธรรม
บัณฑิต เทียบโอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ๑๔๐ หนวยกิต ไดจํานวน
๖๐ หนวยกิ ต คื อ หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จํ า นวน ๓๐ หนวยกิ ต และวิ ช าแกน
พระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐ หนวยกิต
๔) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาดาน
พระพุ ทธศาสนาที่ มหาวิทยาลัย รับ รอง เที ย บโอนผลการศึ กษาในหลั กสู ตรพุทธศาสตร
บัณฑิต ไดจํานวน ๖๐ หนวยกิต คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หนวยกิตและวิชา
แกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐ หนวยกิต
๕) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
เทียบโอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตไดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน
๓๐ หนวยกิต
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๓๕

รายวิชาที่เทียบโอนได
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หน"วยกิตประกอบดวย
๐๐๐๑๐๑ มนุษย9กับสังคม
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐๑๐๘ ปรัชญาเบื้องตน
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐๑๑๕ ภาษาศาสตร9เบื้องตน
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐๑๓๙ คณิตศาสตร9เบื้องตน
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐๒๑๐ตรรกศาสตร9เบื้องตน
(๒) (๒-๐-๔)

๑๐) ๐๐๐๒๓๘ สถิติเบื้องตนและการวิจัย
๒ (๒-๐-๔)
๑๑) ๐๐๐๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
๒ (๒-๐-๔)
๑๒) ๐๐๐๑๐๔ เศรษฐศาสตร9ในชีวิตประจําวัน
๒ (๒-๐-๔)
๑๓) ๐๐๐๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน
๒ (๒-๐-๔)
๑๔) ๐๐๐๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
๑๕) ๐๐๐๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
๒ (๒-๐-๔)
๑๖) ๐๐๐๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร9และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔)
***รวม ๓๐ หนวยกิต ยกเวนวิชา ๐๐๐๒๑๐ ตรรกศาสตร9เบื้องตน ไมนับหนวยกิต
หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐ หน"วยกิต ประกอบดวย
๑) ๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
๒ (๒-๐-๔)
๒) ๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ9
๒ (๒-๐-๔)
๓) ๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปZฏกศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
๔) ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปZฏก
๒ (๒-๐-๔)
๕) ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปZฏก
๒ (๒-๐-๔)
๖) ๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปZฎก
๒ (๒-๐-๔)
๗) ๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒) (๑-๒-๔)

Page 35 of 136

๓๖

๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑ (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒) (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑ (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒) (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑ (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑ (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ9ไทย
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๔๖ บาลีไวยากรณ9ชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
***รวม ๓๐ หนวยกิต ยกเวนวิชา ๐๐๐๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ , ๐๐๐๒๕๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓, ๐๐๐๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ ไมนับหนวยกิต

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. นิสิตตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๒.เขี ย นคํ า รองขอเที ย บโอนผลการศึ ก ษา พรอมแนบวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและขออนุ มั ติ จ าก
อาจารย9ที่ปรึกษา
๓. ยื่นคํารองพรอมวุฒิการศึกษาใหเจาหนาที่ทะเบียนตรวจสอบ
๔. เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบในเบื้องตนแลว ขออนุมัติจากผูอํานวยการสวนทะเบียนนิสิต
๕. เจาหนาที่บันทึกรายวิชาลงในระบบทะเบียนนิสิต
๕. ผูอํานวยการสวนทะเบียนนิสิตทําหนังสือถึงคณบดีเพื่อขออนุมัติเทียบโอน
๖. คณบดีโดยการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะอนุมัติเทียบโอนรายวิชาหรอมเกรด
๗. คณะแจงสวนทะเบียนนิสิตเพื่อทราบ
๘. เจาหนาที่บันทึกเกรดลงในระบบทะเบียนนิสิต พรอมแจงคาธรรมเนียมใหนิสิตทราบ
๙. นิสิตชําระคาธรรมเนียมการเทียบวุฒิการศึกษา
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๓๗

ขั้นตอนที่ ๗
ลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร (ป.ธ.๓)
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๓๘

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร (ป.ธ.๓)
นิสิตยื่นความประสงค"
ลงทะเบียนเรียนกับเจ3าหน3าที่
เจ3าหน3าที่ออกรหัสนิสิต
และลงทะเบียนเรียน
ชําระค&าธรรมเนียม
เข3าเรียนภาคการศึกษาละ ๑๖
สัปดาห" จํานวน ๒ ภาค
การศึกษา
สอบวัดผลการศึกษา
โดยอาจารย"ผู3สอน
อาจารย"ประจําวิชาออกเกรด
ส&งเกรดให3เจ3าหน3าที่ทะเบียน
รวบรวมรายชื่อเพื่อขออนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย

ออกหนังสือรับรอง/
ใบแสดงผลการศึกษา
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๓๙

คําอธิบายการลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร (ป.ธ.๓)

รวบรวมโดย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.
รักษาการผูอํานวยการสวนทะเบียนนิสิต

หลักการและเหตุผล
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่๒) พุทธศักราช๒๕๕๐” “ขอ๖กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา
ไวดังนี้
คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผูสมัครเขาศึกษา
(๑) เป'นผูสอบไดเปรียญธรรม๓ประโยคและตองศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
คุณสมบัติของคฤหัสถ9ผูสมัครเขาศึกษา
(๑) เป'นผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา๓ประโยคและตองศึกษาวิชาสามัญ
เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
วิชาสามัญตามที่ระบุไวในเบื้องตน มหาวิทยาลัยไดกําหนดเป'นหลักสูตรสัมฤทธิ
บัตรวิชาสามัญเพิ่มเติมมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรดังกลาวดําเนินการเรียนการสอนโดยภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ครุศาสตร9 โดยจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงกับหลักสูตรปริญญาตรี
โครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวย
กลุมหมวดวิชาพื้นฐาน จํานวน ๒๘ หนวยกิต ไดแกคือ วิชาคณิตศาสตร9 ๑-๒ วิชา
วิทยาศาสตร9 ๑-๒ และวิชาภาษาอังกฤษ ๑-๒
กลุ มหมวดประสบการณ9 วิ ช าชี พ จํ า นวน ๔๘ หนวยกิ ต ไดแก วิ ช าภาษาไทย
วิชาการพัฒนาสังคมและชุมชน วิชาพัฒนาทักษะชีวิต ๑ และ ๒ วิชาพัฒนาอาชีพ
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๔๐

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. นิสิตยื่นความประสงค9ลงทะเบียนเรียนและเทียบโอนผลการศึกษากับเจาหนาที่
๒. เจาหนาที่ออกรหัสนิสิตเฉพาะหลักสูตร ตางหากจากรหัสนิสิตปกติและลงทะเบียนเรียน
ให ภาคการศึ ก ษาละ ๓ วิ ช า คื อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร9 วิ ช าวิ ท ยาศาสตร9 และวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
๓. นิสิตชําระคาธรรมเนียม (เหมาจาย) ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท
๔. นิสิตเขาเรียนกับอาจารย9ตามตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาละ ๑๖ สัปดาห9
จํานวน ๒ ภาคการศึกษา
๕. อาจารย9ประจําวิชาทดสอบและออกผลการเรียนใหเจาหนาที่ทะเบียนลงในระบบ
๖. สวนประเมินผลการศึกษารวบรวมรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติตอสภาวิชาการ
เพื่อเห็นชอบแลวเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
๗. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว นิสิตสามารถขอหนังสือรับรอง/ใบแสดงผลการศึกษา
ได

ตัวอย"างผลการเรียน
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๔๑

ขั้นตอนที่ ๘
ย0ายคณะ / สาขาวชิา
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๔๒

ขั้นตอนการขอยายสาขาวิชา
เขียนคําร3องทั่วไป
เพื่อขอย3ายสาขาวิชา
ขออนุมัติจาก
อาจารย"ที่ปรึกษา
หัวหน3าสาขาวิชาเดิม

ยื่นคําร3องให3เจ3าหน3าที่
ผู3อํานวยการส&วนฯ
รับทราบ

ชําระค&าธรรมเนียม

เจ3าหน3าที่ย3ายสาขาวิชาในระบบ
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๔๓

ขั้นตอนการขอยายคณะ
เขียนคําร3องขอย3ายคณะ
ขออนุมัติจาก
หัวหน3าภาควิชาเดิม
คณบดีเดิม
ขออนุมัติจาก
หัวหน3าภาควิชาใหม&
คณบดีใหม&

ยื่นคําร3องให3เจ3าหน3าที่
ผู3อํานวยการสํานักฯ
รับทราบ/อนุมัติ

ชําระค&าธรรมเนียม

เจ3าหน3าที่ย3ายคณะวิชาในระบบ
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๔๔

ขั้นตอนการขอยายวิทยาเขต
เขียนคําร3องทั่วไป
เพื่อขอย3ายวิทยาเขต
ขออนุมัติจาก
อาจารย"ที่ปรึกษา
หัวหน3าวิชา

ยื่นคําร3องให3เจ3าหน3าที่
ผู3อํานวยการสํานัก ฯ
รับทราบ/อนุมัติ

ชําระค&าธรรมเนียม

คณะออกหนังสือส&งตัวนิสิต
ถึงวิทยาเขตปลายทาง

ออกผลการเรียน
ประวัติ

ยื่นเอกสารทั้งหมดให3
ผู3อํานวยการวิทยาลัยสงฆ"
เพื่อทราบและอนุมัติ
เจ3าหน3าที่ทะเบียนประจํา
วิทยาลัยสงฆ"ดําเนินการย3าย
นิสิตเข3าสังกัด
พร3อมลงทะเบียนเรียน

Page 44 of 136

๔๕

คําอธิบายการย0ายสาขาวิชา ย0ายคณะ ย0ายวิทยาเขต

รวบรวมโดย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.
รักษาการผูอํานวยการสวนทะเบียนนิสิต

หลักการและเหตุผล
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๖๑ หมวดที่ ๗ การยายโอนสังกัดและหน"วยกิต
ข3อ ๖๒ การย3ายโอนสังกัดคณะ หรือวิทยาลัยอาจทําได3ในกรณี ต&อไปนี้
๖๒.๑ นิสิตจะมีสิทธิ์ขอย3ายโอนสังกัดคณะ หรือวิทยาลัยที่ได3
ศึกษาอยู&ไปอยู&ในสังกัดอีกคณะหนึ่งได3ต&อเมื่อได3ศึกษาในคณะ หรือวิทยาลัยที่กําลังศึกษาอยู&
มาแล3ว ไม&น3อยกว&า ๒ ภาคการศึกษาปกติไม&นับภาคการศึกษาที่ลาพัก ถูกสั่งพัก หรือถูก
ถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต และต3องได3ค&าระดับเฉลี่ยสะสมไม&ต่ํากว&า ๑.๗๕
๖๒.๒ การขอย3ายโอนสังกัดคณะ หรือวิทยาลัยให3นิสิตผู3ประสงค"
จะขอย3ายโอนสังกัดแสดงความจํานงเปนลายลักษณ"อักษรพร3อมเหตุผลประกอบยื่นต& อ
คณบดี หรือผู3อํานวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดอย&างช3า ๑๕ วัน ก&อนวันเป>ดภาคการศึกษา
ปกติ
ให3คณบดี หรือผู3อํานวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอยู&ส&ง
คําขอย3ายโอนพร3อมข3อคิดเห็นประกอบไปยังคณะ หรือวิทยาลัย ที่นิสิตขอย3ายโอนไปสังกัด
เพื่อศึกษานั้น
การจะอนุมัติหรือไม& ให3อยู&ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยที่เกี่ ยวข3อง เมื่อได3รั บอนุมัติให3ย3ายโอน
สังกัดแล3วต3องเสียค&าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๖๒.๓ การย3ายโอนคณะ หรือวิทยาลัยต3องดําเนินการให3เสร็จ
ก&อนการลงทะเบียนรายวิชาเว3นแต&อธิการบดีจะประกาศ หรือสั่งการเปนอย&างอื่น
๖๒.๔ ให3คณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยที่รับย3ายโอนมีอํานาจพิจารณาเทียบรายวิชา และหน&วยกิตที่นิสิตผู3นั้นได3ศึกษาไว3
แล3วเพื่อกําหนดเงื่อนไขการศึกษา และจํานวนหน&วยกิตที่จะต3องศึกษาใหม&ในคณะ หรือ
วิทยาลัยที่รับย3ายโอน
ให3คณะ หรือวิทยาลัยที่รับย3ายโอนดําเนินการตามความในวรรค
แรกให3เสร็จสิ้น และแจ3งผลให3สํานักทะเบียนและวัดผลทราบก&อนวันลงทะเบียนเรียนของ
ภาคการศึกษานั้น ๆ
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๔๖
๖๒.๕ การนั บระยะเวลาศึกษาตามข3อ ๕๖, ๕๘.๓ และข3 อ
๖๔.๑ ให3นับระยะเวลาการศึกษาในคณะเดิมรวมด3วย
ข3อ ๖๓ สําหรับนิสิตที่ย3ายโอนคณะ หรือวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยให3
นําผลการศึกษาของรายวิชาต&าง ๆ ที่ได3ศึกษาจากคณะ หรือวิทยาลัยเดิมมาคํานวณค& า
ระดับเฉลี่ยสะสมด3วย แม3รายวิชาที่นิสิตผู3ย3ายโอนคณะได3ศึกษาจะไม&ตรงกับหลักสูตรของ
คณะ หรื อ วิ ท ยาลั ย ที่ สั ง กั ด ใหม& ก็ ต าม สํ า หรั บ นิ สิ ต ที่ โ อนคณะ หรื อ วิ ท ยาลั ย มาจาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นให3ทําการประเมินผล เฉพาะรายวิชาที่ได3ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนี้เท&านั้น
ในกรณีนิสิต ได3รับอนุมัติจากคณบดี หรือผู3อํานวยการวิทยาลัยที่
ตนสังกัดให3ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให3นํา
ผลการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ มาคํานวณหาค&าระดับเฉลี่ยด3วย

ขั้นตอนการยายสาขาวิชาและคณะ
๑. นิสสิิตเขียนคํารองขอยายวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ9 หองเรียน หนวยวิทยาลัยสงฆ9
๒. ขออนุมัติจากอาจารย9ที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชา และคณบดี ตามลําดับ
๓. ยื่นคํารองใหเจาหนาที่ เพื่อขออนุมัติจากผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล
๔. ขอหนังสือสงตัวจากคณะ และขอหนังสือรับรองผลการศึกษาและประวัติ เอกสารตางๆ
จากเจาหนาที่ทะเบียน
๕. ยื่นหนังสือสงตัว และเอกสารตางๆที่หนวยงานปลายทางรองขอ
๖. ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ9รับทราบและอนุมัติ
๗. เจาหนาที่ทะเบียนสวนงานปลายทางรับเอกสารและดําเนินการยายนิสิตในระบบ พรอม
ทั้งลงทะเบียนเรียน
๘. ชําระคาธรรมเนียมตางๆ
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๔๗

ขั้นตอนที่ ๙
ขอพักการศึกษา / รักษาสถานภาพ /
ขอกลับเข0าศึกษา
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๔๘

ขั้นตอนการขอพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ
และการขอกลับเขามาศึกษา
เขียนคํารองขอพักการศึกษา/การรักษาสถานภาพ
/การขอกลับเขามาศึกษา

ขออนุมัติจาก
อาจารย"ที่ปรึกษา
หัวหน3าภาควิชาและ
คณบดี
ยื่นคําร3องให3เจ3าหน3าที่
ผู3อํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล
รับทราบ

ชําระค&าธรรมเนียม

เจ3าหน3าที่บันทึกลงในระบบ
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๔๙

คําอธิบายการขอพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ
และการขอกลับเข0ามาศึกษา

รวบรวมโดย
นายชัยโชค คณนาวุฒิ
รองผูอํานวยการสวนทะเบียนนิสิต

หลักการและเหตุผล
การลาพัก กรณี ที่นิสิตมีความจําเป'นจะขอหยุดพักการศึกษาภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งนิสิตตองยื่นใบคํารองก"อนเปpดภาคการศึกษาหรืออย"างชาภายใน ๗
วัน นับจากวันที่เปpดภาคการศึกษา
การรั ก ษาสถานภาพ กรณี ที่ นิ สิ ต มี ค วามจํ า เป' น จะขอรั ก ษาสถานภาพภาค
การศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งนิสิตตองยื่นนใบคํ
ใบคํารองก"อนเปpดภาคการศึกษาหรืออย"างชา
ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่เปpดภาคการศึกษา
การขอกลับเขามาศึกษากรณี ที่นิสิตไดลงทะเบียนลาพักหรือรักษาสถานภาพไว
ในกรณีที่มีความประสงค9จะกลับมาศึกษาตออีกครั้ง ใหนิสิตตองยื่นใบคํารองก"อนเปpดภาค
การศึ ก ษาหรื ออย" า งชาภายใน ๗ วั น นั บจากวั น ที่ เ ปp ด ภาคการศึ ก ษา เพื่ อขออนุ มั ติ
ตามลําดับ

ขั้นตอนการขอพักการศึกษา การรักษาสถานภาพและการขอกลับเขามาศึกษา
๑. นิสิตเขียนคํารองขอพักการศึกษา การรักษาสถานภาพและการขอกลับเขามาศึกษา
๒. ขออนุมัติจากอาจารย9ที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชา และคณบดี ตามลําดับ
๓. ยื่นคํารองใหเจาหนาที่ เพื่อขออนุมัติจากผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล
๔. เจาหนาที่ปรับสถานะในระบบและลงทะเบียน
๕. ชําระคาธรรมเนียมตางๆ
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๕๐

ขั้นตอนที่ ๑๐
ทําบัตรนิสติ ใหม&
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๕๑

ขั้นตอนการทําบัตรใหม"
ยื่นคํารองขอทําบัตรผานระบบ
http://reg.mcu.ac.th
เมนู “ระบบคํารองทําบัตรนิสิต”

กรอกขอมูลใหครบ/ถูกตอง
แนบไฟล9รูป

เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูล

ครบถวนและ
ถูกตอง

ไมผาน

ชําระคาธรรมเนียม
ดําเนินการ
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๕๒

คําอธิบายขั้นตอนการทําบัตรนิสิตใหม"
ผ"านระบบออนไลน2
รวบรวมโดย นายวิจารณ9 จันทร9สันต9
นักจัดการงานทั่วไป สวนทะเบียนนิสิต
ขั้ น ตอนการทํ า บั ต รนิ สิ ต ใหมผานระบบออนไลน9 (http://reg.mcu.ac.th)ถู ก
พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับและอํานวยความสะดวกใหแกนิสิตในการทําบัตรใหม และเป'นการลด
ขั้ น ตอนการใชเอกสารและลดขอผิ ด พลาดในการพิ ม พ9 ฐ านขอมู ล และขอมู ล บนบั ต รที่
ผิดพลาดสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ9และเวลาโดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ยื่นคํารองผานระบบ http://reg.mcu.ac.th
กรอกขอมูลรายละเอียด เชน ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วัน/เดือน/ป• และ
แนบรูปถายขนาด ๑×๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป พระสงฆ9สามเณรหมคลุม
ไมสวมแวนตาดํา
นิสิตชาย-หญิงใสชุดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขั้นตอนที่ ๒ ชําระคาธรรมเนียมคาทําบัตรไดที่ฝ[ายการเงิน (ตึกอธิการและเก็บใบเสร็จ
มารับบัตร)
ขั้นตอนที่ ๓ เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลหากไมถูกตองหรือครบถวนจะ
ดําเนินการแจงใหนิสิตทราบและแกไข
ขั้นตอนที่ ๔ จัดทําบัตร ใชเวลาประมาณ ๗ วัน
ขั้นตอนที่ ๕ นิสิตรับบัตรไดที่ เจาหนาที่ทําบัตร
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๕๓

ขั้นตอนที่ ๑๑
ประเมินอาจารย/ออนไลน/
และตรวจผลการศึกษา
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๕๔

คําอธิบายขั้นตอนการประเมินอาจารย/และตรวจผลการศึกษา
ผ&านระบบออนไลน/

รวบรวมโดย พระมหาปNญญา ป=ฺญาสิริ, ดร.
ผูอํานวยการสวนประเมินผลการศึกษา
ระบบประเมิ น อาจารย9 ผู สอนออนไลน9 เ ป' น สวนหนึ่ ง ที่ เ ชื่ อ มตอระบบบริ ก าร
การศึกษา ผูใชงานคือ สําหรับนิสิต ระบบประเมินอาจารย9ผูสอนออนไลน9 สําหรับนิสิต คือ
ระบบที่นิสิตใชสําหรับประเมินผลการสอนของผูสอนในแตละวิชาที่ลงทะเบียนแตละป•ภาค
การศึกษา โดยทานสามารถเรียกใชโปรแกรมผานระบบบริการการศึกษาเดิมได จากทุกจุด
ที่สามารถเชื่อมโยงเขากับเครือขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือขายอินเตอร9เน็ต

ขอตกลงเบื้องตน
ความรูพื้นฐานก"อนการใชระบบ
กอนใชระบบบริการการศึกษาผานเครื อขายอิ นเตอร9เ น็ต ทานจะตองมีความรู
พื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร9เบื้องตน และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer ๕.x ขึ้นไป

คําศัพท2ที่ใชในคู"มือ
เมาส2หหมายถึ
มายถึงอุปกรณ9ชวยในการนําขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร9 ซึ่งผูใชจะใช
งานอุปกรณ9ชนิดนี้รวมกับแป€นพิมพ9 อักษร
รูปที่ ๑ รูปเมาส2ตัวอย"าง
คลิก หมายถึงการใชนิ้วกดลงบนปุ[มสวนบนเมาส9ดานซาย ๑ครั้งแลวปลอย
๑.เริ่มตนใชงานระบบ
ทานสามารถใชงานระบบประเมินอาจารย9ผูสอนออนไลน9 โดยสามารถเรียกใชงาน
ผานระบบบริ การการศึ กษาไดจากเครื่ องคอมพิ ว เตอร9 ทุกเครื่ องที่ เ ชื่อมตออยูกั บ ระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัยและ/หรื อ เครือขายอินเตอร9เ น็ต โดยการกําหนด Location
หรือ Net site ในโปรแกรม Internet Explorer ไปที่ URL http://regweb.mcu.ac.th/
แลวกดปุ[ม Enter ระบบจะนําทานไปสูขอมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใชงานไดดัง
จอภาพตอไปนี้
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๕๕

เมนูแสดง

ระบบจะแสดงประกาศเรื่ อ งตางๆ
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได
(ถามี ) โดยใชเมาส9 ค ลิ ก ที่ หั ว ขอ
ประกาศแตละเรื่อง

ฟNงก9ชัน
ตางๆ ที่
สามารถใช
งานได

รูปที่ ๒ หนาจอแรกเมื่อเขาสู"ระบบ
เมื่อทานเขามาที่เว็บไซต9ของสํานักทะเบียนและวัดผล หนาขาวประกาศจะแสดง
ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ จากระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยเรียงลําดับที่มีความสําคัญจากมากไปหานอยใหทานใช
เมาส9คลิกที่ชื่อเรื่องประกาศดังกลาวเพื่อแสดงรายละเอียดของประกาศนั้นๆ (ถามี) ทาน
ควรใชเว็บไซต9นี้อยางตอเนื่องเพื่อจะไดทราบขาวหรือประกาศตาง ๆ ของสํานักทะเบียน
และวัดผล
จากหนาจอ จะเห็นไดวาดานซายมือเป'นเมนูแสดงฟNงก9ชั่นตางๆ ในการใชงาน ซึ่ง
ประกอบไปดวย การเขาสูระบบวิชาที่เปZดสอนปฏิทินการศึกษา หลักสูตรที่เปZดสอน และ
ตอบคําถาม ถาทานสนใจตองการทราบรายละเอียดเรื่องใดใหทานใชเมาส9คลิกที่เมนูนั้น
๒.การเขาสู"ระบบ
นิสิตสามารถประเมินอาจารย9ผูสอนไดโดย การ Log In เขาใชงานระบบบริการ
การศึกษาออนไลน9 เชนเดียวกับการลงทะเบียนออนไลน9 และเมื่อนักศึกษาเขาสูระบบแลว
วิธีใชงาน
๑. ใหทานคลิกที่เมนู “เขาสู"ระบบ”
๒. พิมพ9รหัสประจําตัว และรหัสผาน
๓. คลิกที่ปุ[ม “เขาสู"ระบบ”
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๕๖

๑. ป้อนรหัส
ประจําตัวของท่าน

๒. ป้อนรหัสผ่าน
๓. คลิกทีปุ่ ม
“เข้ าสู่ระบบ”

รูปที่ ๓ หนาจอสําหรับปsอนรหัสประจําตัว และรหัสผ"าน
ความปลอดภัยของการสงรหัสผานในระบบบริการการศึกษานี้ไดมาตรฐานสากล
ขอมูลรหัสผานที่ทานป€อนจะถูกทําการเขารหัสกอนสงผานเครือขาย
เมื่อผานขั้นตอนการตรวจสอบวาเป'นทานเรียบรอยแลว ระบบจะนําทานไปสูหนา
ขาวประกาศซึ่งจะเป'นการแจงถึงตัวทานโดยตรง
เมื่อทานเขาสูระบบเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงหนาจอเมนูหลักระบบงานของ
อาจารย9 โดยมีเมนูแสดงฟNงก9ชันตางๆที่ทานอาจารย9สามารถใชงานไดแสดงอยูทางดานซาย
ของจอภาพ ดังรูปตอไปนี้

ข่าวประกาศทีส่งถึง

นิสิตโดยเฉพาะ

รูปที่ ๔ หนาจอระบบงานของอาจารย2
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๕๗
๓. ประเมินการสอนโดยนิสิต
นิสิตสามารถประเมินอาจารย9ผูสอนไดโดย การ Log In เขาใชงานระบบ
บริการการศึกษาออนไลน9 เชนเดียวกับการลงทะเบียนออนไลน9 และเมื่อนักศึกษาเขาสู
ระบบแลว ระบบจะแสดงหนาจอการประเมินอาจารย9ผูสอน ซายมือจะแสดงเมนูการใชงาน
นิสิต รวมถึงปุ[ม ดังรูป

รูปที่ ๕ หนาจอ ประเมินอาจารย2ผูสอน
ขั้นตอนการตรวจสอบผลประเมิน
๑. คลิกปุ[ม
๒. จะแสดงหนาจอ “การประเมินการสอนของอาจารย2โดยนิสิต” ทานสามารถ
คลิกเลือก“ชื่ออาจารย9ผูสอน”เพื่อทําการประเมินการสอนในแตละรายวิชา
๓. ระบบจะแสดงรายละเอียดชุดการประเมินตัวอยางดังรูป
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๕๘

รูปที่ ๖ หนาจอชุดประเมินแต"ละรายวิชา
๔. อาจารย9ผูสอนในรายวิชาที่ทําการประเมินแลว นักศึกษาจะไมสามารถทําการ
ประเมินซ้ําไดอีกดังรูป
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๕๙

๕. ระบบจะแสดงขอความใหทราบ กรณีที่ ยังไมไดกําหนดชุดประเมินใหกับทาน
อาจารย9ผูสอน นิสิตจะไมสามารถทําการประเมินอาจารย9ผูสอนทานนั้นไดสามารถ
ติดตอเจาหนาที่งานทะเบียนได
๖. กรณีที่นิสิตยังไมทําการประเมินผูสอนในรายวิชาใด นิสิตจะไมสามารถดูผล
การศึกษาในรายวิชานั้นได ดังรูป

เมื่อนิสิตทําการประเมินผูสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเรียบรอยแลว นิสิต
สามารถดูผลการศึกษาเฉพาะรายวิชานั้นไดเทานั้น
๔. ออกจากระบบ
เมื่อเสร็จสิ้นการใชงานระบบบริการการศึกษาแลว ทานตองคลิกที่ปุ[ม “ออกจาก
ระบบ”เพื่อป€องกันมิใหผูอื่นเขามาใชงานระบบแทนตัวทาน
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๖๐

ขั้นตอนที่ ๑๒
ขอสําเร็จการศึกษาและ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน/
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๖๑

คําอธิบายขั้นตอนการขอสําเร็จการศึกษาและ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ&านระบบออนไลน/

รวบรวมโดย พระมหาปNญญา ป=ฺญาสิริ, ดร.
ผูอํานวยการสวนประเมินผลการศึกษา
บัณฑิตสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน9ไดจากระบบบริการทางการศึกษา โดย
เขาไปที่ http://regweb.mcu.ac.thคลิกที่ปุ[ม เขาสู"ระบบ

ใส รหัสประจําตัวนิสิต และ รหัสผ"าน (รหัสผานสอบถามเจาหนาที่ฝ[ายทะเบียนนิสิตใน
กรณีไมทราบรหัสผาน) เชนเดียวกับการเขาไปตรวจสอบผลการศึกษา และคลิกที่ปุ[ม เขาสู
ระบบ
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๖๒

เมื่อบัณฑิต Login ผานเรียบรอยแลว ระบบจะนําบัณฑิตไปสูหนาจอเมนูหลัก และหาก
บั ณ ฑิ ต ไดรั บ อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาจากสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย บรอยแลว จะปรากฏเมนู
ดังรูป
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๖๓
เมื่ อ กดปุ[ ม
การขึ้ น ทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต ระบบ
เรียกหนาจอการบันทึ กขอมูลการขึ้น ทะเบี ยนบัณฑิต ดังรูป บัณฑิตอานขั้น ตอนการขึ้ น
ทะเบียนบัณฑิต แลวกดปุ[ม ยอมรับ
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๖๔
หนาที่ ๑ ระบบจะเปZดใหตรวจสอบ และแกไขขอมูลทั่วไป เชน คํานําหนา ชื่อ
นามสกุล (ภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ) คณะ หลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา วันเดือนป•เกิด วันที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสําเร็จการศึกษาและ เลขที่บัตรประชาชน ที่อยูตามภูมิลําเนาเดิม
ขอมูลเหลานี้ ถาเกิดมีขอมูลผิดพลาด ใหติดตอเจาหนาที่สํานักทะเบียนและวัดผล
เทานั้นในการแกไขขอมูล ในสวนนี้ บัณฑิตไมสามารถแกไขขอมูลสวนนี้ ไดเมื่อตรวจสอบ
ขอมูลครบถวนตามที่ระบบกําหนดแลว กดปุ[ม ต"อไป เพื่อบันทึกขอมูลในสวนอื่นตอไป

หนานี้บัณฑิตสามารถบันทึก/แกไขในสวนของรายละเอียดขอมูลที่อยูปNจจุบัน และ
สถานภาพการทํางานในปNจจุบัน เบื้องตนระบบจะดึงขอมูลจากฐานขอมูลประวัติบัณฑิตมา
แสดง หากไมถูกตองสามารถแกไขได และชองที่เครื่องหมาย * (ดอกจันทร9สีแดง) ตอง
กรอก หรือเลือกทุกชอง เมื่อบันทึกขอมูลครบถวนตามที่ระบบกําหนดแลว กดปุ[ม ต"อไป
เพื่อบันทึกขอมูลในสวนอื่น
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๖๕
ในกรณีเลือก ไมไดทํางานแตกําลังศึกษาตอ ก็จะปรากฏ ตอนที่ ๔ การศึกษาตอ
(เฉพาะผูที่ ตองการศึ กษาตอ)หลั งจากกรอกขอมูล ตามชองที่กําหนด กดปุ[ม ต"อไป เพื่ อ
บันทึกขอมูลในสวนอื่นตอไป

ตอนที่ ๕ ขอเสนอแนะ ใหบัณฑิต คลิก รายละเอียดตางๆที่ทางมหาวิทยาลัยได
สอบถาม หรือแสดงความคิด เห็นเกี่ยวกั บ หลั กสูตรของมหาวิทยาลัย หรือควรเพิ่มเติ ม
รายวิชาและความรูเรื่องใดจากนั้นกดปุ[ม ต"อไป เพื่อบันทึกขอมูลสวนอื่นตอไป
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๖๖

ตอนที่ ๖ บั ณ ฑิ ต คลิ ก เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจตอมหาวิ ท ยาลั ย ในดานตางๆ
หลั งจากนั้ น กด ยื น ยั น การบั น ทึ ก ขอมู ลภาวะการณ2 มีงานทํ า ก็ จ ะมี ป• อบอั พแจงวา
สถาบันขอขอบคุณที่ใหขอมูล ระบบทําการบันทึกขอมูลเสร็จสิ้น
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๖๗
หลังจากผานการยืนยันการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว ระบบก็จะพาไปสูหนา ร"วม
พิธีประสาทปริญญาบัตร

หนานี้ บัณฑิตมีความประสงค9รวมพิธีประสาทปริญญาบัตร ใหดําเนินการ คลิกที่
เมนู การเขารับปริญญาบัตร ปุ[ม เขารับ หรือไม"เขารับ จากนั้นกดปุ[ม บันทึก เพื่อบันทึก
ขอมูลในสวนอื่นตอไป
หมายเหตุค"าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
๑. เขารับ จํานวน ๑๒๐๐ บาท (พรอมเอกสารการศึกษา)
๒. ไมเขารับ จํานวน ๘๐๐ บาท (พรอมเอกสารการศึกษา)
ระดับปริญญาโท
๑. เขารับ และไมเขารับ จํานวน ๑๒๐๐ บาท (ไมรวมเอกสารการศึกษา)
ระดับปริญญาเอก
๑. เขารับ และไมเขารับ จํานวน ๒๗๐๐ บาท (ไมรวมเอกสารการศึกษา)
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๖๘
บัณฑิตยืนยันการขึ้นทะเบียนบัณฑิต อานรายละเอียดใหเรียบรอย แลว คลิก ชอง
สี่เหลี่ยม แลวกด ยืนยันเพื่อบันทึกขอมูล

จากนั้นกดปุ[ม บันทึกหนาต"อไป เพื่อบันทึกขอมูลในสวนอื่นตอไป
จะปรากฏหนารายการคาใชจายในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต แลว คลิกพิมพ2ใบชําระเงิน
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๖๙
พิมพ2ใบชําระเงิน
โปรดพิมพ9 ใบแจงยอดการชําระเงินค"าขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อนําไปชําระเงินที่
ธนาคารที่ระบุไว ทุกสาขาทั่วประเทศ พรอมเสียคาธรรมเนียม ๑๐ บาท หรือที่ฝ[ายการเงิน
ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี จากนั้นนําเอกสารดังกลาว และหลักฐานการชําระเงินไป
ติดตอขอรับเอกสารสําคัญทางการศึกษาที่สํานักทะเบียนและวัดผล หลังจากชําระเงิน ๗
วันทําการในกรณีติดตอขอรับเอกสารสําคัญทางการศึกษามหาวิทยาลัยจะเริ่มบริการตั้งแต
วันที่ ๑ เมษายน ของทุกป•ของรุนที่สําเร็จการศึกษา
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๗๐

ภาคผนวก
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๗๑

ข0อบังคับ ประกาศ ระเบียบ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๗๒

ข0อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๗๓

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว"าดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๑
.
เพื่อใหการบริหารงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค9 จึงเห็นสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
คราวประชุ มครั้ งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่ อวั น ที่ ๒๙ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึ งมี มติ ใหออก
ขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
าตรี พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตที่รับเขาศึกษาตั้งแตป•การศึกษา ๒๕๖๑
เป'นตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๓.๑ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐
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๓.๓ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๑
ขอ ๔ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด คําสั่ง หรือประกาศอื่น
ใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
“นิสิต” หมายความวา ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเป'นนิสิตระดับปริญญา
ตรีเรียบรอยแลว
ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเป'นไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจ
ออกประกาศหรือวิธีการปฏิบัติเพื่อใหเป'นไปตามขอบังคับ

หมวด ๑
คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา
ขอ ๗ ผูสมัครเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้
๗.๑ คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผูสมัครเขาศึกษา
๗.๑.๑ เป'นผู สอบไดเปรีย ญธรรม ๓ ประโยค และสําเร็ จ
การศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
๗.๑.๒ เป' น ผู สอบไดเปรี ย ญธรรม ๓ ประโยค และตอง
ศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
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๗.๑.๓ เป' น ผู สอบไดเปรี ย ญธรรม ๓ ประโยค และไดรั บ
ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
๗.๑.๔ เป'นผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา หรือ
๗.๑.๕ เป'นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่
สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
๗.๑.๖ เป'นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่
สอบไดนั ก ธรรมชั้ น เอก
และสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ
เทียบเทา หรือ
๗.๑.๗ เป'นผูสอบไดนักธรรมชั้นเอก และสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และเมื่อขึ้นทะเบียนเป'นนิสิตแลวตองศึกษาวิชา
บาลี ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต ยกเวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลี
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
๗.๑.๘ เป'นผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา หรือผูที่ไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อขึ้นทะเบียน
เป' น นิ สิ ต แลว ตองศึ ก ษาวิ ช าบาลี ไ มนอยกวา ๒๔ หนวยกิ ต ยกเวนผู สํ า เร็ จ การศึ กษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
๗.๑.๙ เป' น ผู ที่ มหาวิ ทยาลั ย อนุ มัติ ใหเขาศึ กษาเป' น กรณี
พิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ9ที่สภาวิชาการกําหนด
๗.๑.๑๐ ไมเคยถู ก คั ด ชื่ อ ออก หรื อ ถู ก ไลออกจาก
สถานศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ หรือวินัย
๗.๑.๑๑ ผูเขาศึกษาคณะครุศาสตร9 ตองมีคุณสมบัติตามขอ
๗.๑.๔, ๗.๑.๖, ๗.๑.๗, ๗.๑.๘ และขอ ๗.๑.๑๐
๗.๒ คุณสมบัติของคฤหัสถ9ผูสมัครเขาศึกษา
๗.๒.๑ เป' น ผู สอบไดเปรี ย ญธรรม หรื อ บาลี ศึ ก ษา ๓
ประโยค และสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
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๗.๒.๒ เป' น ผู สอบไดเปรี ย ญธรรม หรื อ บาลี ศึ ก ษา ๓
ประโยค และตองศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
๗.๒.๓ เป' น ผู สอบไดเปรี ย ญธรรม ๓ ประโยค และไดรั บ
ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
๗.๒.๔ เป'นผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา หรือ
๗.๒.๕ เป'นผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา หรือผูไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อขึ้นทะเบียน
เป' น นิ สิ ต แลวตองศึ กษาวิ ช าบาลี ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิ ต ยกเวนผู สํ า เร็ จ การศึ กษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
๗.๒.๖ เป' น ผู ที่ มหาวิ ทยาลั ย อนุ มัติ ใหเขาศึ กษาเป' น กรณี
พิเศษ เพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ9ที่สภาวิชาการกําหนด
๗ . ๒ . ๗ ไม เ คย ถู กคั ด ชื่ อ อ อก หรื อ ถู ก ไ ล อ อ กจ า ก
สถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ หรือวินัย
๗.๒.๘ ผูเขาศึกษาคณะครุ ศาสตร9 ตองเป' นผู ที่มีคุณสมบั ติ
ตามขอ ๗.๒.๔, ๗.๒.๕ และขอ ๗.๒.๗
ขอ ๘ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม โดย
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีในแตละป•
การศึกษา
ขอ ๙ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นขึ้นทะเบียนเป'นนิสิตเพื่อเขาศึกษาใน
อีกสาขาวิชาหนึ่งได ทั้งนี้ ใหมีการโอน
หรือเทียบโอนผลการศึกษาตามเกณฑ9 และ
วิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต และ
มีเวลาศึกษาอีกไมนอยกวา ๓ ภาคการศึกษาปกติ
ขอ ๑๐ การนับ วัน ตาง ๆ ตามขอบั งคั บนี้ มหาวิ ทยาลัย จะประกาศให
ทราบเป'นป• ๆ ไป
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หมวด ๒
การจัดและวิธีการศึกษา
ขอ ๑๑ การจั ด การศึกษาในมหาวิ ทยาลัย ใหใชระบบหนวยกิต ทวิภ าค
โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละป•การศึกษาออกเป'น ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑๑.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห9
๑๑.๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห9
นอกจากนั้ น จะจั ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร อน ตอจากภาค
การศึกษาที่ ๒ อีก ๑ ภาคก็ได โดยมีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห9 แตใหเพิ่มชั่วโมง
ศึ ก ษาในแตละรายวิ ช าใหเทากั บ ภาคการศึ ก ษาปกติ ภาคการศึ ก ษาฤดู ร อนเป' น ภาค
การศึกษาที่ไมบังคับ
ขอ ๑๒ ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรี
๑๒.๑ หลั กสู ต รปริ ญ ญาตรี (๔ ป• ) ใชเวลาศึ กษาไมเกิ น ๘ ป•
การศึกษารวมการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป•) ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ป•
การศึ กษา และการปฏิ บั ติ งานตามที่ มหาวิ ทยาลั ย กํ า หนดใหนั บ เขาในป• การศึ กษาที่ ๕
ยกเวนในกรณีขอ ๙ ใหเป'นไปตามระยะเวลาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๓ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหศึกษารายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๔ การคิดหนวยกิต
๑๔.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปNญหา
ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๑๔.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝXก หรือทดลองไมนอยกวา
๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๑๔.๓ การฝXกงาน หรือฝXกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝXกไมนอยกวา ๔๕
ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
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๑๔.๔ การทํ าโครงงาน หรื อกิ จกรรมการเรียนอื่ นใดตามที่ ไดรั บ
มอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบ ทวิภาค
ขอ ๑๕ ใหแตละคณะ หรือวิทยาลัยกําหนดหลักสูตร และจํานวนหนวยกิ
ตที่ จ ะตองเรี ย น โดยตองมี ห มวดวิช าศึ กษาทั่ ว ไป กลุ มวิ ช าพระพุ ทธศาสนา หมวดวิ ช า
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในแตละหลักสูตร
ขอ ๑๖ การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชา หรือวิชาเอกใหเป'นหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะ หรือวิทยาลัยที่จะออกประกาศ หรือกําหนดหลักเกณฑ9
ขอ ๑๗ ใหแตละคณะ หรือวิทยาลัยสงชื่อรายวิชาที่จะเปZดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหสํานักทะเบียนและวัดผลทราบกอนวันลงทะเบียน
ภายหลั ง วั น ลงทะเบี ย นรายวิ ช าแลวหากคณะ หรื อ วิ ท ยาลั ย
จําเป'นตองเปZดสอนรายวิชาใหมเพิ่มขึ้นหรือไมเปZดสอนรายวิชาใดที่ไดแจงไวก็ใหดําเนินการ
ได แตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัย และตองแจงใหสํานักทะเบียนและวัดผลทราบ ทั้งนี้ ตองไมเกิน ๑๕ วันนับจากวัน
เปZดภาคการศึกษา
ขอ ๑๘ ใหสํานักทะเบียนและวัดผลออกประกาศ หรือกําหนดหลักเกณฑ9
ซึ่งไมขั ดกั บขอบั งคั บนี้ ในการรับ นิสิ ตที่ จะขอยายจากคณะ หรือวิทยาลัย ตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย หรือโอนจากสถาบันการศึกษาอื่นโดยจะตองมีเวลาการศึกษาตอเนื่องในคณะ
หรือวิทยาลัยที่เขาศึกษาใหมไมนอยกวา
๓ ภาคการศึกษาปกติ และตองมีหนวยกิต
สะสมใหมไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต
ขอ ๑๙ การเทียบฐานะชั้น ป•ที่ของนิสิตในมหาวิ ทยาลัย กําหนดจํานวน
หนวยกิ ต ที่ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นเรี ย นและสอบไดตามหลั กสู ต รของมหาวิ ทยาลั ย เป' น เกณฑ9
พิจารณา และกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค
ขอ ๒๐ สภาพนิสิตแบงออกได ดังนี้
๒๐.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ9 ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป
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๒๐.๒ นิ สิ ต สภาพรอพิ นิ จ ไดแก นิ สิ ต ที่ ส อบไดคาระดั บ เฉลี่ ย
สะสมต่ํากวา ๒.๐๐
การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต
ละภาค ทั้งนี้ ยกเวนนิสิตที่เขาศึกษาเป'นป•แรก ซึ่งการจําแนกสภาพจะกระทําเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ ๒ นับแตเริ่มเขาศึกษา
สํานักทะเบียนและวัดผลจะตองแจงสภาพรอพินิจใหนิสิต
ที่มีสภาพเชนนั้น และอาจารย9ที่ปรึกษาของนิสิตผูนั้นทราบโดยเร็วที่สุด
ขอ ๒๑ การลาพัก และการขอกลับเขาศึกษาตอ นิสิตอาจยื่นคํารองขอลา
พักการศึกษาตอคณบดี หรือผูอํานวยการวิทยาลัยไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
๒๑.๑ ถูกเกณฑ9 หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
๒๑.๒ ไดรั บ ทุ น การศึ ก ษาระหวางประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
๒๑.๓ เจ็บป[วยตองพักรักษาตัวเป'นเวลานานตามคําสั่งของแพทย9
โดยมีใบรับรองแพทย9มาแสดงตอมหาวิทยาลัย
๒๑.๔ มีเหตุจําเป'นสุดวิสัยอื่นที่สําคัญ
ในกรณี ที่นิสิ ต ขอลาพั กกอนลงทะเบี ย นรายวิ ช า หรือกอนเปZ ด
ภาคการศึกษา นิสิตตองยื่นคํารองตอคณบดี หรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดอยางชา
ภายใน ๗ วันนับจากวันเปZดภาคการศึกษา และตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ
การเป'นนิสิตไว หากไมปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนิสิตผูนั้นออกจากทะเบียนนิสิต
และใหพนสภาพการเป'นนิสิตทันที
อนึ่ง ถานิสิตขอลาพักการศึกษาหลังจากที่ไดลงทะเบียนรายวิชา
แลว หรือในระหวางภาคการศึกษา นิสิตตองยื่นคํารองโดยเร็วที่สุด และจะตองมีเวลาศึกษา
โดยสม่ําเสมอในระยะกอนการยื่นคํารองขอลาพัก หากรายวิชาใดนิสิตขาดเรียนเกินกวา
รอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหถือวาไดผลการศึกษาระดับ F เฉพาะรายวิชานั้น และ
ใหนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยดวย
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ขอ ๒๒ ใหคณบดี หรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอนุมัติใหนิสิตลา
พักไดครั้งละไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ถานิสิตยังมีความจําเป'นที่จะตองขอลาพักตอไป
อีก ใหยื่นคํารองขอลาพักใหมตามวิธีการดังกลาวแลว
นิสิตที่ไดรับอนุญาตใหลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อจะกลับ
เขาศึกษาตอ จะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาตอคณบดี หรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่นิสิต
สั ง กั ด กอนวั น เปZ ด ภาคการศึ ก ษาไมนอยกวา ๑๕ วั น หากไมปฏิ บั ติ ต ามจะไมมี สิ ท ธิ์
ลงทะเบี ย นรายวิ ช าในภาคการศึ ก ษานั้ น เวนแตคณะกรรมการประจํ า คณะหรื อ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยเห็นวามีเหตุสําคัญ และจําเป'นที่ทําใหนิสิตผูนั้นไมสามารถ
ยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาไดทันตามกําหนด จะอนุมัติใหเป'นกรณีพิเศษก็ได
ขอ ๒๓ คณะหรือวิทยาลัยตองแจงรายชื่อนิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลาพักหรือ
ถูกสั่งพักการศึกษา และรายชื่อนิสิตที่ขอกลับเขาศึกษาตอใหสํานักทะเบียนและวัดผล
ทราบกอนวันลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๑๕ วัน

หมวด ๓
การขึ้นทะเบียนเปmนนิสิต การลงทะเบียน การเพิ่มและการถอนรายวิชา
ขอ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป'นนิสิต
๒๔.๑ ผู ขึ้ น ทะเบี ย นเป' น นิ สิ ต ตองนํ า หลั ก ฐานที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กําหนดมายื่นตอ
สํานักทะเบียนและวัดผลดวยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนด พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๔.๒ ผูไมสามารถมายื่นคํารองขอขึ้นทะเบียนเป'นนิสิตตามวันที่
กําหนดตองแจงเหตุขัดของใหสํานักทะเบียนและวัดผลทราบเป'นลายลักษณ9อักษรภายใน ๗
วัน หลังจากวันที่กําหนดไว มิฉะนั้น จะถือวาสละสิทธิ์
ในกรณี ที่ ไดแจงใหสํ า นั กทะเบี ย นและวั ด ผลทราบตาม
ความในวรรคแรกแลวตองมาขึ้ น ทะเบี ย นเป' น นิ สิ ต ดวยตนเอง ยกเวนในกรณี ที่
คณะกรรมการประจํ า คณะ หรื อคณะกรรมการประจํ า วิ ทยาลั ย เห็ น วามี เ หตุ สุ ด วิ สั ย จึ ง
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อนุญาตใหมอบหมายผูแทนมาขึ้นทะเบียนได ทั้งนี้ ตองทําใหเสร็จเรียบรอยภายใน ๗ วัน
นับจากวันเปZดภาคการศึกษาปกติ
๒๔.๓ ผูขึ้นทะเบียนเป'นนิสิตจะศึกษาเกินกวา ๑ สาขาวิชาใน
ขณะเดียวกันไมได
ขอ ๒๕ การลงทะเบียนรายวิชา
๒๕.๑ นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาตามที่ประสงค9จะศึกษาตาม
รูปแบบ และหลักเกณฑ9ที่สํานักทะเบียนและวัดผลกําหนด
๒๕.๒ ใหมีการลงทะเบี ยนรายวิชาทุกภาคการศึกษา และการ
ลงทะเบียนทุกครั้ง ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย9ที่ปรึกษา
๒๕.๓ นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนดพรอมทั้งชําระคาธรรมเนียม และสวนที่คางชําระ (ถามี) ใหเรียบรอยจึงถือ
วาการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ9 และนิสิตจะไดรับรายงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
เฉพาะรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลวเทานั้น
๒๕.๔ นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาหลังจากวันที่สํานักทะเบียนและ
วัดผลกํ าหนดใหถือวาลงทะเบียนชา ตองชํ าระคาธรรมเนียมเพิ่ มเป' นพิ เศษตามอัต ราที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะประกาศใหทราบเป'นคราว ๆ ไป
๒๕.๕ นิสิตไมลงทะเบียนรายวิ ชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาค
การศึ ก ษาปกติ หรื อ ๗ วั น แรกของภาคการศึ ก ษาภาคฤดู ร อน ตองไดรั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนไดเป'น
กรณีพิเศษ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่พนกําหนดนั้นตองไมเกิน ๗ วัน และตองชําระคาธรรมเนียม
ตามขอ ๒๕.๔
ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนรายวิชาเป'นกรณี
พิเศษเชนนี้ ถาเวลาเรียนนับจากวันที่ลงทะเบียนรายวิชาเหลืออยูไมถึงรอยละ ๘๐ ของภาค
การศึกษานั้นก็ใหมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชาที่ไดลงทะเบียนดวย แตทั้งนี้ ตองมีเวลาเรียนไม
นอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาที่เหลือ
๒๕.๖ นิสิตที่ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติภาคใด
ภาคหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเปZดทําการสอนจะตองลาพักการศึกษาภายใตเงื่อนไขที่ไดระบุไวใน
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ขอ ๒๑ หากไมปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนิสิตผูนั้นออกจากทะเบียนนิสิต และให
พนสภาพการเป'นนิสิตทันที
๒๕.๗ ถาไมเกิ น กํ า หนด ๒ ป• ก ารศึ ก ษาปกติ นั บ จากวั น ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ถอนชื่ อ นิ สิ ต ออกจากทะเบี ย นนิ สิ ต ตามขอ ๒๑.๔ ขอ ๒๕.๖ และขอ
๕๘.๓.๑๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตผูนั้นกลับเขาเป'นนิสิตใหมไดเมื่อมีเหตุอันสมควร
โดยใหถือระยะเวลานั้นเป'นระยะเวลาพักการศึกษา
ในกรณีเชนนี้ นิสิตตองเสียคาธรรมเนียมเสมือนเป'นผูลา
พักการศึกษา รวมทั้งคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่คางชําระ (ถามี) ดวย
ขอ ๒๖ จํานวนหนวยกิตที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได มีดังนี้
๒๖.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ9ใหลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษา
ปกติไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนให
ลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
๒๖.๒ นิ สิ ตสภาพรอพิ นิ จในภาคการศึ กษาปกติ ใหลงทะเบี ยน
รายวิ ชาไดไมนอยกวา ๖ หนวยกิ ต และไมเกิ น ๑๕ หนวยกิ ต สวนภาคฤดู ร อนให
ลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๖ หนวยกิต
๒๖.๓ นิ สิ ต พิ เ ศษที่ ม หาวิ ทยาลั ย อนุ มั ติ รั บ เขาศึ กษาเป' น กรณี
พิเศษใหลงทะเบียนรายวิชาตามคําแนะนําของอาจารย9ที่ปรึกษา
๒๖.๔ หลักสูตรระดับปริญญาตรีใหสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
กําหนดในขอ ขอ ๑๒
ขอ ๒๗ นิสิตที่ประสงค9จะลงทะเบียนรายวิชา นอกเหนือไปจากที่กําหนด
ไวในขอ ๒๖ ตองยื่นคํารองเป'นลายลักษณ9อักษรตอคณบดี หรือผูอํานวยการวิทยาลัยเพื่อ
ขออนุมัติเป'นกรณีพิเศษ
ขอ ๒๘ การขอเพิ่ม หรือการขอถอนรายวิชา
๒๘.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๑๔ วันแรกของ
ภาคการศึ กษาปกติ
หรือภายใน ๗ วั นแรกของภาคการศึกษาฤดู รอนโดยไดรั บ
อนุมัติจากอาจารย9ผูสอน และอาจารย9ที่ปรึกษา
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๒๘.๒ การขอถอนรายวิชา ตองไดรับอนุมัติจากอาจารย9ผูสอน
และอาจารย9ที่ปรึกษาภายในเงื่อนไข และใหมีผล ดังตอไปนี้
๒๘.๒.๑ ถาขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษา
ปกติ หรือ ๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน หรือนิสิตที่ถูกสั่งพักการศึกษา รายวิชาที่
ถอนนั้นจะไมปรากฏสัญลักษณ9 W ในระเบียน
๒๘.๒.๒ ถาขอถอนเมื่อพนกําหนด ๑๔ วันแรก แตยังอยู
ภายใน ๔๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพนกําหนด ๗ วันแรก แตยังอยูภายใน
๒๐ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน ถือวานิสิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้น และจะ
ไดรับสัญลักษณ9 W ในรายวิชานั้น ทั้งนี้ ตองมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นมาแลวไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
๒๘.๒.๓ การขอถอนเมื่อพนกําหนด ตามขอ ๒๘.๒.๒ นั้น
จะกระทํามิได เวนแตคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
เห็นสมควรอนุมัติดวยเหตุผลพิเศษ ในกรณีเชนนี้ นิสิตจะไดรับสัญลักษณ9 W ใน
รายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอนนั้น
๒๘.๒.๔ นิสิตจะถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแลวจน
เหลือจํานวน
หนวยกิตต่ํากวา ๙ หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติไมได เวนแตจะไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ขอ ๒๙ มหาวิทยาลัยจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ รวมทั้งสิทธิ์การ
ไดรับคาธรรมเนียมคืนในบางกรณี ซึ่งจะประกาศใหทราบเป'นคราว ๆ ไป

หมวด ๔
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๓๐ ใหมีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียนเรียนไว
แตละภาคการศึกษา
ขอ ๓๑ การวัดผลการศึกษาอาจทําไดหลายวิธี ในระหวางภาคการศึกษา
จะมีการสอบทุกรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษานั้น ถารายวิชาใดไมมีการ
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สอบใหคณบดี หรือผูอํานวยการวิทยาลัยประกาศใหนิสิตทราบกอนการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษานั้น
ขอ ๓๒ นิสิตตองมีเวลาศึกษาในแตละรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนไวไม
นอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาที่ทําการเรียนการสอนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้น จึงจะมี
สิทธิ์เขาสอบในรายวิชานั้น ยกเวนกรณีตามขอ ๒๕.๕
นิสิ ตผู มี เวลาศึ กษาในรายวิช าใดไมครบเกณฑ9กํา หนดดั งกลาว
และมิไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัย จะไดระดับ F ในรายวิชานั้น และ
ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยดวย
ขอ ๓๓ การประเมินผลการศึกษา ระบบการประเมินผลการศึกษา
ระบบการประเมิ น ผลการศึ ก ษาในแตละรายวิ ช านั้ น ใหมี ผ ล
การศึกษาระดับ (Grade) และคาระดับ (Grade-point) ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
ค"าระดับ
ดีเยี่ยม (Excellent)
A
๔.๐
ดีมาก (Very Good)
B+
๓.๕
ดี
(Good)
B
๓.๐
คอนขางดี (Very Fair)
C+
๒.๕
พอใช (Fair)
C
๒.๐
คอนขางพอใช (Quite Fair)
D+
๑.๕
ออน
(Poor)
D
๑.๐
ตก
(Failed)
F
๐
ทั้งนี้ เกณฑ9คะแนนต่ําสุด ที่ถือวาผานในรายวิชานั้น ๆ คือระดับ
D
ขอ ๓๔ การใหระดับ F ใหกระทําในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
๓๔.๑ นิสิตเขาสอบ และสอบตก
๓๔.๒ นิ สิ ต ขาดสอบโดยไมไดรั บ อนุ ญ าตจากคณบดี หรื อ
ผูอํานวยการวิทยาลัย
๓๔.๓ นิสิตไมมีสิทธิ์เขาสอบ ตามขอ ๓๒
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๓๔.๔ นิสิตขอถอนรายวิชาในกรณีอื่น นอกจากที่ไมระบุไวในขอ
๒๘.๒.๔
๓๕.๕ นิสิตไมแกผลการศึกษาที่ไมสมบูรณ9 ( I ) ตามกําหนดเวลาที่ระบุ
ไวในขอ ๓๗ วรรค ๒
๓๔.๖ นิสิตกระทําผิดระเบียบการสอบไล และไดรับการตัดสินให
สอบตก
ขอ ๓๕ นอกจากการวั ด ผลเป' น ระดั บ ตามขอ ๓๓ แลวรายงานผล
การศึกษาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณ9อื่นอีก ดังนี้
สัญลักษณ2
ผลการศึกษา
I (Incomplete)
ไมสมบูรณ9
S (Satisfactory)
สอบไดไมกําหนดระดับ
U (Unsatisfactory)
สอบตกไมกําหนดระดับ
W (Withdrawn)
ถอนรายวิชาที่ศึกษา
AU (Audit)
ศึกษาโดยไมนับหนวยกิต
ขอ ๓๖ ในการศึ ก ษารายวิ ช าตามหลั ก สู ต รวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัย หรือรายวิชา ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
อาจมีการวัดผลโดยไมมีคาระดับก็ได และใหแสดงผลการศึกษาโดยใชสัญลักษณ9 S หรือ U
ขอ ๓๗ การใหสัญลักษณ9 I สําหรับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ใหกระทําได
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
๓๗.๑ นิสิตไมสงงานมอบหมาย หรือไมเขาทดสอบยอยใหครบ
เกณฑ9ตามกําหนดที่อาจารย9ผูสอนรายวิชานั้นสั่ง หรือดําเนินการในภาคการศึกษา
๓๗.๒ นิสิตป[วยไมอาจกระทําการสอบระหวางการสอบรายวิชา
นั้นโดยมีใบรับรองแพทย9มาแสดงตอมหาวิทยาลัย
๓๗.๓ นิสิตขาดสอบโดยไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูอํานวยการ
วิทยาลัย หรือดวยเหตุสุดวิสัยบางประการซึ่งทําใหนิสิตนั้นยังปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
สําหรับรายวิชานั้นไมสมบูรณ9 และอาจารย9ผูสอนเห็นวาไมสมควรประเมินผลการศึกษาขั้น
สุดทายของนิสิตผูนั้น
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ในกรณี ดังกลาว ตามขอ ๓๗.๑, ๓๗.๒ และขอ ๓๗.๓ นิสิ ต
จะตองทําการสอบ และปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากอาจารย9ผูสอนใหเรียบรอยเพื่อให
ไดผลการศึกษาที่สมบูรณ9อยางชาภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันลงทะเบียนรายวิชาในภาค
การศึกษาปกติถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ9 I จะถูกปรับเป'น F ทันที
นิสิ ต ที่ไดรับ ผลการศึ กษาสมบูร ณ9 ตามเงื่ อนไขในวรรคแรก จะ
ไดรับระดับคะแนนไมสูงกวา C เวนแตผลไมสมบูรณ9 ( I ) นั้น เกิดเนื่องมาแตเหตุสุดวิสัยอาจ
ใหไดระดั บ สู งกวา C ได ทั้ งนี้ ใหอยู ในดุ ล พิ นิ จของคณะกรรมการประจํ า คณะ หรื อ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๓๘ การใหสั ญ ลั กษณ9 S จะใหเฉพาะรายวิ ช าซึ่ งนิ สิ ต สอบได และ
หลักสูตรระบุวาเป'นรายวิชาที่นิสิตตองเรียน และสอบใหไดโดยไมกําหนดระดับ
ขอ ๓๙ การใหสัญลักษณ9 U จะใหเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบตก และ
หลักสูตรระบุวาเป'นรายวิชาที่นิสิตตองเรียน และสอบใหไดโดยไมกําหนดระดับ ในกรณีนี้
นิสิตตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบไดสัญลักษณ9 S
ขอ ๔๐ การใหสั ญ ลั ก ษณ9 Au ใหกระทํ า เฉพาะรายวิ ช าที่ นิ สิ ต ได
ลงทะเบียนไว และแจงความจํานงในวันลงทะเบียนวาจะเรียนโดยไมนับหนวยกิต และไม
ประสงค9จะใหมีการวัดผล
ขอ ๔๑ การใหสัญลักษณ9 W ใหกระทําเฉพาะรายวิชาในกรณีที่ระบุไวใน
ขอ ๒๘.๒.๒ และขอ ๒๘.๒.๓
ขอ ๔๒ นิสิตที่ผลการสอบในรายวิชาใดไมต่ํากวาระดับ D ใหถือวาสอบ
ไดรายวิชานั้น ยกเวนในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาจะตองสอบใหไดสูงกวาระดับ D
หากรายวิ ช าที่ ส อบตกเป' น วิ ช าบั ง คั บในหลั กสู ต รนิ สิ ต จะตอง
ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นจนสอบไดตามหลักเกณฑ9ที่กําหนดไวในวรรคแรก
หากรายวิชาที่สอบตกเป'นวิชาเลือกนิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ํา
ในรายวิชานั้น หรืออาจลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นแทนก็ได
ขอ ๔๓ การเรียนเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน
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๔๓.๑ รายวิชาที่จะขอเรียนเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ถาเป'นการเรียนซ้ําจะตองเป'นรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนต่ํากวา C หรือ ๒.๐ ทั้งนี้ ใหอยู
ในดุลยพินิจของอาจารย9ที่ปรึกษา
๔๓.๒ ในแตละภาคการศึ กษา นิ สิตลงทะเบี ยนเรีย นซ้ํ าไดโดย
ตองลงทะเบียนรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรไมนอยกวา ๙ หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่นิสิต
เรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรปริญญาตรีแลว แตคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑ9 ตามขอ
๖๔.๑ สามารถเรียนซ้ําเฉพาะรายวิชาที่เรียนเพื่อยกระดับคะแนนได
ขอ ๔๔ การนับหนวยกิตสะสมใหนับรวมเฉพาะ ของรายวิชาที่นิสิตสอบ
ไดตามเกณฑ9ขอ ๓๘ และขอ ๔๒ เทานั้น
๔๔.๑ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง
ใหนับจํานวนของ
หนวยกิตของรายวิชานั้นไปคิดเป'นหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้ง
เดียว
๔๔.๒ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาที่ระบุไววาเป'นวิชาที่
เทียบเทากันใหนับหนวยกิตเฉพาะรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเทานั้นเป'นหนวยกิตสะสม
ขอ ๔๕ ใหมี การประเมิ น ผลการศึ กษา เมื่ อสิ้ น การศึ กษาทุ กภาคโดย
คํานวณหา “คาระดับเฉลี่ย” ของรายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียนไวสําหรับภาคการศึกษานั้น
คานั้นเรียกวา “คาระดับเฉลี่ยประจําภาค” (SEMESTER GRADE POINT AVERAGE = SGPA)
และใหคิดคาระดับเฉลี่ยสําหรับรายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษาตั้งแตเริ่มเป'นนิสิตจนถึง
ภาคการศึกษาปNจจุบัน คานั้นเรียกวา “คาระดับเฉลี่ยสะสม” (CUMMULATIVE GRADE
POINT AVERAGE = CUM GPA)

ขอ ๔๖ การคิดคาระดับเฉลี่ยประจําภาค (SGPA) คํานวณไดจากการนํา
ผลบวกของผลคูณระหวางคาระดับตอหนวยกิตกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่
ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นตั้งแลวหารดวยหนวยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนไวในภาค
การศึกษานั้น
ขอ ๔๗ การคิดคาระดับเฉลี่ยสะสม (CUM GPA) คํานวณไดจากการนํา
ผลบวกของผลคูณระหวางคาระดับตอหนวยกิตกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่

Page 87 of 136

๘๘

ลงทะเบี ย นไวทั้ งหมดตั้ งแลวหารดวยจํ า นวนหนวยกิ ต ทั้ งหมดที่ ไดลงทะเบี ย นไว ไมวา
รายวิชานั้นจะซ้ํากัน หรือแทนกันก็ตาม
ขอ ๔๘ รายวิชาที่มีรายงานผลการศึกษาเป'นสัญลักษณ9 I, S, W, Au จะ
ไมนํามาคํานวณหาคาระดับเฉลี่ยตามขอ ๔๖ และขอ ๔๗
ขอ ๔๙ การหาคาระดับเฉลี่ยใหคิดทศนิยมสองตําแหนงไมปNดเศษ

หมวด ๕
การเตือนและการรอพินิจ
ขอ ๕๐ มหาวิทยาลัยจะนําผลการศึกษาของนิสิตแตละรายมาพิจารณา
ทุกภาคการศึกษา รวมทั้งภาคการศึกษาภาคฤดูรอนนิสิตจะตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมถึง
ภาคการศึกษานั้น ๆ ไมต่ํากวา ๒.๐๐ มิฉะนั้น จะไดรับการเตือน หรืออยูในภาวะรอพินิจใน
ตนภาคการศึกษาถัดไป หรือถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิตแลวแตกรณี
ขอ ๕๑ ในภาคแรกที่ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นิสิ ตผู ใดไดคาระดั บ
เฉลี่ย สํา หรั บภาคการศึกษานั้น ต่ํา กวา ๑.๕๐ จะไดรับ การเตือนจากมหาวิทยาลัย ซึ่งไม
นับเป'นการเตือนตามขอ ๕๓
ขอ ๕๒ นิสิตตองไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้น ๒ ภาคแรกที่ไดศึกษา
ในมหาวิทยาลัยไมต่ํากวา ๑.๗๕ มิฉะนั้น จะตองถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต
ขอ ๕๓ หากไดรั บ การเตื อ น ๒ ภาคการศึ ก ษาติ ด ตอกั น โดยยั ง ไดคา
ระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ อยูเชนเดิม ใหอยูในภาวะรอพินิจในภาคการศึกษาถัดไป
และใหบันทึกภาวะรอพินิจนั้นลงในระเบียนเรียนดวย
ขอ ๕๔ ในภาคการศึ กษาที่ อยู ในภาวะรอพินิ จ หากนิ สิต ยั งไดคาระดั บ
เฉลี่ยสะสม เมื่อจบภาคการศึกษานั้นต่ํากวา ๒.๐๐ อยูอีก นิสิตผูนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนิสิต ยกเวนกรณีตามขอ ๕๕
ขอ ๕๕ นิสิตที่ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด
ไวในหลั กสู ต รแลวไดคาระดั บ เฉลี่ ย สะสมไมต่ํ า กวา ๑.๗๕ แตไมถึ ง ๒.๐๐ ตามเกณฑ9
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สมบูรณ9 มหาวิทยาลัยอาจใหนิสิตผูนั้นศึกษาตอไปตามที่เห็นสมควร โดยจะใหศึกษาตอใน
คณะเดิม หรือเปลี่ยนสาขาวิชา หรือยายโอนคณะสังกัดภายใตขอ ๖๒.๑ และขอ ๖๒.๕
ขอ ๕๖ กรณี ข อ ๕๕ นิ สิ ต จะตองศึ ก ษาใหไดคาระดั บ เฉลี่ ย สะสมถึ ง
เกณฑ9 ๒.๐๐ ภายในระยะ ๓ ภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ ตองไมเกินสองเทา (๘ ป•) สําหรับ
การศึกษาภาคปกติ นับแตวันที่ขึ้นทะเบียนเป'นนิสิต
ขอ ๕๗ ภายใตขอ ๕๖ การเปลี่ยนสาขาวิชาก็ดี การยายโอนคณะสังกัดก็
ดี การพักการศึกษาก็ดี ไมมีผลทําใหการเตือน และภาวะรอพินิจเปลี่ยนแปลง

หมวด ๖
การพนสภาพนิสิตและวินัยของนิสิต
ขอ ๕๘ นิสิตตองพนสภาพการเป'นนิสิตในกรณี ดังตอไปนี้
๕๘.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ
๖๔
๕๘.๒ ไดรั บ อนุ มั ติ จ ากคณบดี หรื อ ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ให
ลาออก
๕๘.๓ ถูกถอนชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ในกรณีดังตอไปนี้
๕๘.๓.๑ ไมลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษาใดภาค
การศึกษาหนึ่งตามขอ ๒๕.๖
๕๘.๓.๒ เมื่อพนกําหนดเวลา ๑ ภาคการศึกษาแลว ไม
ชําระคาบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อรักษาสถานภาพการเป'นนิสิตภาคปกติ
๕๘.๓.๓ เมื่อตรวจพบวาขาดคุณวุฒิ หรือคุณสมบัติตาม
ขอ ๗ อยางใดอยางหนึ่งตามแตกรณี
๕๘.๓.๔ สอบไดคาระดั บ เฉลี่ ย ประจํ า ภาคในภาค
การศึกษาแรก ของการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ต่ํากวา ๑.๒๕ หรือสอบไดคาระดับเฉลี่ย
สะสม ๒ ภาคการศึกษาแรกของการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยต่ํากวา ๑.๗๕
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๕๘.๓.๕ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๓ ของการเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเป'นตนไปสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐
๕๘.๓.๖ ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๗๕ เป'นเวลา ๒
ภาคการศึกษาติดตอกัน
๕๘.๓.๗ ไมพนสภาพรอพินิจตามความในขอ ๕๔
๕๘.๓.๘ สอบไดไมครบตามหลักสูตรของแตละคณะ หรือ
ไดคาระดั บเฉลี่ย สะสมตลอดหลักสู ต รไมถึ ง ๒.๐๐ ภายในระยะเวลา ๒ เทา ของเวลา
การศึกษาตามหลักสูตร
๕๘.๓.๙ ทําการทุจริตอยางรายแรงในการสอบ
๕๘.๓.๑๐ ไมสามารถเลือกวิชาเอก - โท (ถามี) ภายใน
ระยะเวลาตามหลักเกณฑ9ที่แตละคณะกําหนดไวในหลักสูตร
๕๘.๓.๑๑ ถู ก สั่ ง พั ก การศึ ก ษารวมกั น เกิ น กวา ๒ ภาค
การศึกษาปกติ
๕๘.๓.๑๒ ประพฤติ ผิ ด อยางรายแรง และไดรั บ การ
พิจารณาโทษใหพนสภาพการเป'นนิสิต
๕๘.๓.๑๓ โอนไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๕๘.๓.๑๔ มรณภาพ หรือตาย
ขอ ๕๙ นิสิ ต ที่ พนสภาพการเป' น นิ สิ ต แลว หากกลั บ มาศึ กษาใหมอาจ
เทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาใหมอีกก็ได ทั้งนี้ การโอนหรือเทียบโอน
ผลการศึกษาตองเป'นไปตามหลักเกณฑ9และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนการพน
สภาพตามขอ ๕๘.๓.๙ และขอ ๕๘.๓.๑๒
ขอ ๖๐ ในกรณี ที่ นิ สิ ต กระทํ า ผิ ด กฎ ระเบี ย บ ขอบั ง คั บ ขอกํ า หนด
คําสั่ง หรือประกาศอื่นของมหาวิทยาลัยตองไดรับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๖๐.๑ ภาคทัณฑ9
๖๐.๒ พักการศึกษา
๖๐.๓ พนสภาพการเป'นนิสิต
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ขอ ๖๑ การลงโทษนิสิตที่กระทําผิดระเบียบการสอบในการสอบประจํา
ภาค หรือการสอบระหวางภาคใหคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจํา
วิ ท ยาลั ย ที่ นิ สิ ต ผู นั้ น สั ง กั ด อยู รวมกั บ กรรมการคุ มสอบเป' น ผู พิ จ ารณาวาเป' น ความผิ ด
ประเภททุจริต หรือสอเจตนาทุจริต หรือเป'นความผิดอื่น
๖๑.๑ ถาเป'นความผิดประเภททุจริตใหลงโทษนิสิตผูกระทําผิด
ดังตอไปนี้
๖๑.๑.๑ ใหนิสิตผูนั้นไดรับระดับ F ในรายวิชานั้น
และ
๖๑ . ๑ . ๒ ใหคณะกรรมการประจํ า คณะ หรื อ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยที่นิสิตผูนั้นสังกัดอยู พิจารณาสั่งพักการศึกษาอยางนอย ๑
ภาคการศึกษาปกติ หรืออาจใหพนสภาพการเป'นนิสิตได
การพักการศึกษาของนิสิตผูกระทําผิดนั้นใหเริ่มในภาค
การศึกษาปกติถัดจากภาคการศึกษาที่กระทําผิด และใหนับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษา
เป'นระยะเวลาการศึกษาดวย
๖๑.๒ ถาเป' นความผิดประเภทผิดระเบีย บการสอบอยางอื่ น
นอกเหนือจากขอ ๖๑.๑ ใหคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
เป'นผูพิจารณาการลงโทษตามควรแกกรณีความผิด แตจะตองไมเกินกวาที่ระบุไวในขอ
๖๑.๑.๑
ทั้งนี้ ใหคณบดี หรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่นิสิตผูกระทํา
ผิดนั้นสังกัดอยูดําเนินการลงโทษตามมติของคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยแลวแจงใหสํานักทะเบียนและวัดผลทราบทันที

หมวด ๗
การยายโอนสังกัดและหน"วยกิต
ขอ ๖๒ การยายโอนสังกัดคณะ หรือวิทยาลัยอาจทําไดในกรณี ตอไปนี้
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๖๒.๑ นิสิตจะมีสิทธิ์ขอยายโอนสังกัดคณะ หรือวิทยาลัยที่ได
ศึกษาอยูไปอยูในสังกัดอีกคณะหนึ่งไดตอเมื่อไดศึกษาในคณะ หรือวิทยาลัยที่กําลังศึกษาอยู
มาแลว ไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติไมนับภาคการศึกษาที่ลาพัก ถูกสั่งพัก หรือถูก
ถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต และตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๑.๗๕
๖๒.๒ การขอยายโอนสังกัดคณะ หรือวิทยาลัยใหนิสิตผูประสงค9
จะขอยายโอนสังกัดแสดงความจํานงเป'น ลายลักษณ9อักษรพรอมเหตุผลประกอบยื่นตอ
คณบดี หรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดอยางชา ๑๕ วัน กอนวันเปZดภาคการศึกษา
ปกติ
ใหคณบดี หรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอยูสง
คําขอยายโอนพรอมขอคิดเห็นประกอบไปยังคณะ หรือวิทยาลัย ที่นิสิตขอยายโอนไปสังกัด
เพื่อศึกษานั้น
การจะอนุมัติหรือไม ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยที่เกี่ ยวของ เมื่อไดรั บอนุมัติใหยายโอน
สังกัดแลวตองเสียคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๖๒.๓ การยายโอนคณะ หรือวิทยาลัยตองดําเนินการใหเสร็จ
กอนการลงทะเบียนรายวิชาเวนแตอธิการบดีจะประกาศ หรือสั่งการเป'นอยางอื่น
๖๒.๔ ใหคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยที่รับยายโอนมีอํานาจพิจารณาเทียบรายวิชา และหนวยกิตที่นิสิตผูนั้นไดศึกษาไว
แลวเพื่อกําหนดเงื่อนไขการศึกษา และจํานวนหนวยกิตที่จะตองศึกษาใหมในคณะ หรือ
วิทยาลัยที่รับยายโอน
ใหคณะ หรือวิทยาลัยที่รับยายโอนดําเนินการตามความในวรรค
แรกใหเสร็จสิ้น และแจงผลใหสํานักทะเบียนและวัดผลทราบกอนวันลงทะเบียนเรียนของ
ภาคการศึกษานั้น ๆ
๖๒.๕ การนั บระยะเวลาศึกษาตามขอ ๕๖, ๕๘.๓ และขอ
๖๔.๑ ใหนับระยะเวลาการศึกษาในคณะเดิมรวมดวย
ขอ ๖๓ สําหรับนิสิตที่ยายโอนคณะ หรือวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยให
นําผลการศึกษาของรายวิชาตาง ๆ ที่ไดศึ กษาจากคณะ หรือวิทยาลัยเดิมมาคํานวณคา
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ระดับเฉลี่ยสะสมดวย แมรายวิชาที่นิสิตผูยายโอนคณะไดศึกษาจะไมตรงกับหลักสูตรของ
คณะ หรื อ วิ ท ยาลั ย ที่ สั ง กั ด ใหมก็ ต าม สํ า หรั บ นิ สิ ต ที่ โ อนคณะหรื อ วิ ท ยาลั ย มาจาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหทําการประเมินผล เฉพาะรายวิชาที่ไดศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนี้เทานั้น
ในกรณีนิสิต ไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่
ตนสังกัดใหลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหนํา
ผลการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ มาคํานวณหาคาระดับเฉลี่ยดวย

หมวด ๘
การสําเร็จการศึกษา
ขอ ๖๔ นิสิตผูสําเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๖๔.๑ สอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เขาศึกษาภายใน
ระยะเวลาไมเกิน ๒ เทาของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร และมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํา
กวา ๒.๐๐
๖๔.๒ ผานการฝXกภาคปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฏฐาน และการปฏิบัติ
ศาสนกิ จ หรือการปฏิ บั ติงานบริ การสั งคม หรื อการฝX กประสบการณ9การฝX กสอนตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๖๔.๓ ไมมีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
ขอ ๖๕ นิสิตที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๖๕.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๖๕.๑.๑ สอบไดหนวยกิ ต ครบตามหลั ก สู ต รภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ
๖๕.๑.๒ สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไมต่ํากวา
๓.๕๐
๖๕.๑.๓ ไมมี ร ายวิ ช าใดสอบไดระดั บ คะแนนต่ํ า กวา C
หรือไดสัญลักษณ9 U
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๙๔

๖๕.๑.๔ ไมเคยเรียนซ้ํา รายวิช าใด ๆ เพื่อปรับ คาระดั บ
คะแนน
๖๕.๑.๕ ไมมี ป ระวั ติใ นระเบี ย นการศึ กษาวาเป' น ผู เคย
ประพฤติผิดอยางรายแรงในระหวางที่ศึกษา
๖๕.๒ เกียรตินิยมอันดับสอง
๖๕.๒.๑ สอบไดหนวยกิ ต ครบตามหลั ก สู ต รภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ
๖๕.๒.๒ สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไมต่ํากวา
๓.๒๕
๖๕.๒.๓ ไมมี ร ายวิ ช าใดสอบไดระดับ คะแนนต่ํ า กวา D
หรือไดสัญลักษณ9 U
๖๕.๒.๔ ไมเคยเรียนซ้ํา รายวิช าใด ๆ เพื่อปรับ คาระดั บ
คะแนน
๖๕.๒.๕ ไมมี ป ระวั ติใ นระเบี ย นการศึ กษาวาเป' น ผู เคย
ประพฤติผิดอยางรายแรงในระหวางที่ศึกษา
ขอ ๖๖ นิ สิ ต ที่ โ อนหรื อ เที ย บโอนผลการศึ กษาไมมี สิ ทธิ์ ไดรั บ ปริ ญ ญา
เกียรตินิยม
ขอ ๖๗ นิ สิ ต ตองยื่ น คํ า รองตอคณะกรรมการประจํ า คณะ หรื อ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยเพื่อขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายที่นิสิตจะ
สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร
ขอ ๖๘ ใหคณะกรรมการประจํ า คณะ หรื อ คณะกรรมการประจํ า
วิทยาลัย และผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล เป'นผูพิจารณาคํารองของนิสิตเบื้องตน
แลวเสนอตอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา หรือปริญญา
เกียรตินิยมตอไป
ขอ ๖๙ สภามหาวิทยาลัยจะพิจ ารณาอนุมัติ ปริญญาอยางนอยป•ละ ๑
ครั้ง
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๙๕

ขอ ๗๐ มหาวิทยาลัยจัดใหมีพิธีประสาทปริญญาป•ละ ๑ ครั้ง ซึ่งจะประกาศ
กําหนดวันใหทราบเป'นป• ๆ ไป

บทเฉพาะกาล
ขอ ๗๑ นิสิตที่เขาศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีกอนป•การศึกษา ๒๕๖๑
ยังคงปฏิ บัติ ตามขอบั งคับ มหาวิ ทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลั ย วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหา
จุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย วาดวยการศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ ๓) พุ ทธศั กราช
๒๕๕๑
ประกาศ ณ วันที่
กุมภาพันธ9 พ.ศ. ๒๕๖๑
(พระธรรมปEญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๙๖

ข0อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ว&าด0วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต&งกายนิสิตคฤหัสถ/ พ.ศ. ๒๕๔๓

-------------------------------------------------------------------------

เพื่ออนุวัตใหเป'นไปตามมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเห็นสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนิสิตคฤหัสถ9
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีมติใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
เครื่องแบบเครื่องหมาย หรือเครื่อองแตงกายนิ
งแตงกายนิสิตคฤหัสถ9”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป'นตนไป
ขอ ๓ คําวา “นิสิตคฤหัสถ9" หมายถึง นิสิตชายและนิสิตหญิงของคณะและวิทยาลัยตาง ๆ แต
ไมรวมถึงบัณฑิตวิทยาลัย และนิสิตที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยหรือคณะเป'น กรณีพิเศษ
ขอ ๔ การแตงกายของนิ สิ ต ชายในบางโอกาสตาม คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ คณะ
ประกอบดวย
๔.๑ เสื้อ กางเกงตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๔.๒ ถุงเทาสีดํา
๔.๓ รองเทาหุมสนดํา
๔.๔ เข็มขัดสีดํา มีหัวเข็มขัดตราพระเกี้ยวดานหลังมีธรรมจักร ตามแบบของ
มหาวิทยาลัย
๔.๕ เนคไทสีดํา มีเข็มสัญลักษณ9ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ การแตงกายของนิ สิ ต หญิ ง ในบางโอกาสตาม คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ คณะ
ประกอบดวย
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๙๗
๕.๑ เสื้อทําดวยผาสีขาวไมมีลวดลาย มีความหนาพอสมควร สวนยาวของตัว
เสื้ออใหเลยสะเอวโดยใหกระโปรงทั
ใหเลยสะเอวโดยใหกระโปรงทับไวอยางมิดชิดปกเสื้อแบบปกเสื้อปลายแหลมผาอกตรงโดย
ตลอด ติดกระดุมมีรูปพระเกี้ยวดานหลังมีธรรมจักร ๔ กระดุม ตามแบบของมหาวิทยาลัย มีสาบ
ดานหลังของเสื้อกึ่งกลางตัว ใตสาบทําจีบชนิดครีบ แขนเสือสันเหนือขอศอก ปลายแขนมีผาอีก
ชิ้นหนึ่งตลบขึ้น สวนที่ตลบกลับตรงทองแขนใหแคบกวาหลังแขน
๕.๒ เข็มสัญลักษณ9ของมหาวิทยาลัยประดับที่อกเสื้อดานขวา
๕.๓ เข็มขัดสีดํา มีหัวเข็มขัดตราพระเกี้ยวดานหลังมีธรรมจักร ตามแบบ ของ
มหาวิทยาลัย
๕.๔ กระโปรงยาว ทําดวยผาสีดําไมมีลวดลาย แบบสุภาพเรียบรอย
๕.๕ รองเทา แบบสุภาพหุมสัน หรือมีสายรัดสีดํา
ขอ ๖ การแตงกายมาเรียนปกติของนิสิตชาย หรือนิสิตหญิง ใหแตงกายตามขอ ๔ หรือ
ขอ ๕ แลวแตกรณี หรือแตงกายสุภาพตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ ผูฝ[าฝ“นไมปฏิบัติตามระเบียบนี้จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยนิสิต
ขอ ๘ ใหอธิการบดีเป'นผูรักษาการตามขอบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๙๘

ข0อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ว&าด0วยการฝIกภาคปฏิบตั ิวปิ Kสสนากัมมัฎฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑

------------------------------------------------------------------------เพื่อใหการศึกษาวิชาธรรมภาคปฏิบัติตามหลักสูตรปริญญาตรีของพระนิสิตชั้นป•ที่หนึ่ง
ชั้นป•ที่สองชั้นป•ที่สามและชั้นป•ที่สี่ทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค9ของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๑๒/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑จึงมีมติใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวย
การฝXกภาคปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑”
ขอ๒ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเป'นตนไป
ขอ๓ใหยกเลิกระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการฝXกปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎ
ฐานพุทธศักราช ๒๕๒๖ และระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว าดวยการฝXกภาคปฏิบัติ
วิปNสสนากัมมัฎฐาน พุทธศักราช ๒๕๒๖ (ฉบับที่๒) แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช๒๕๓๔
ขอ๔ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวาคณะกรรมการโครงการปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎ
ฐานประกอบดวย
๑. รองอธิการบดีฝ[ายกิจการนิสิต
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยอธิการบดีฝ[ายกิจการนิสิต
รองประธานกรรมการ
๓. คณบดีคณะพุทธศาสตร9
กรรมการ
๔. คณบดีคณะครุศาสตร9
กรรมการ
๕. คณบดีคณะมนุษยศาสตร9
กรรมการ
๖. คณบดีคณะสังคมศาสตร9
กรรมการ
๗. ผูแทนวิทยาเขตทุกวิทยาเขต
กรรมการ
๘. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กรรมการ
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๙๙
๙. หัวหนาฝ[ายวิปNสสนาธุระ
กรรมการ
๑๐. ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. หัวหนาฝ[ายสงเสริมกิจการนิสิต
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ๕ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) วางนโยบายกําหนดหลักเกณฑ9และวิธีเกี่ยวกับการฝXกภาคปฏิบัติวิปNสสนา
กัมมัฎฐานการวัดผลและติดตามผลลัพธ9ของการฝXกภาคปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฏฐาน
(๒) บริหารโครงการปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฏฐานใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ
(๓) กําหนดวันเวลาสถานที่ของการปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎฐาน
(๔) รายงานผลการฝXกภาคปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎฐานตอมหาวิทยาลัย
ขอ๖นิสิตทุกชั้นทุกคณะทุกวิทยาลัยและทุกวิทยาเขตตองฝXกภาคปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎ
ฐานอยางนอยสิบวันติดตอกัน
ขอ๗ผูลวงละเมิดขอ๖ตองปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎฐานติดตอกันอยางนอยยี่สิบวันตาม
สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ๘ใหอธิการบดีรักษาการใหเป'นไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๑๐๐

ข0อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว&าด0วยการปฏิบตั ิศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖

------------------------------------------------------------------------เพื่อใหการปฏิบัติ ศาสนกิจของนิสิ ตเป'น ไปดวยความเรี ยบรอยมี ป ระสิท ธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค9และนโยบายของมหาวิทยาลัย

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา
ดวยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖”
ขอ ๒ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือ
แยงกับ ขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบีย บมหาจุ ฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย วาดวยการปฏิ บัติศ าสนกิจ ของ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๒๒
(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ9
ที่ ๒/๒๕๓๒ เรื่อง การปฏิบัติงานของพระบัณฑิต
ขอ ๔ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเป'นตนไป
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้
“คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจ
“นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ”หมายความวา พระภิกษุหรือสามเณรผูศึกษาครบตาม
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและกําลังปฏิบัติศาสนกิจ
“ศาสนกิจ”หมายความวา การสนองงานในกิจการคณะสงฆ9และงานตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเป'นไปตามขอบังคับนี้
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๑๐๑

หมวด ๒
คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ประธานคณะกรรมการ ไดแก อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมาย
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก คณบดี
(๓) กรรมการผูแทนสภาวิชาการ จํานวน ๓ รูป /คน ซึ่งสภาวิชาการคัดเลือก
จาก ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและหรือผูอํานวยการ
(๔) กรรมการผูแทนสภาวิชาการประเภทคณาจารย9ประจําคณะ จํานวน ๔ คน
ซึ่งสภา วิชาการคัดเลือกตามสัดสวนของแตละคณะ
(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๓ รูป /คน ซึ่งสภาวิชาการแตงตั้งโดย
คําแนะนําของอธิการบดี
(๖) กรรมการและเลขานุการ ไดแก ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
ใหประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกกรรมการที่เป'นภิกษุรูป
หนึ่ง เป'นรองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการอาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนงหัวหนาฝ[ายปฏิบัติศาสนกิจและหัวหนา
ฝ[ายสงเสริมกิจการนิสิตเป'นผูชวยเลขานุการไดตามคําแนะนําของกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๘ คณะกรรมการตามขอ ๗ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป• และ
อาจ ไดรับแตงตั้งอีกได
นอกจากพนตําแหนงตามวาระแลว คณะกรรมการตามขอ ๗(๓)(๔)และ (๕)พนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) มรณภาพหรือตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป'นคณะกรรมการของประเภทนั้นๆ
กรณีที่กรรมการตามขอ ๗ (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงกอนวาระ และไดมีการ
แตงตั้ง ผูดํารงตําแหนงแทนแลวใหผูที่ไดรับการแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลือของ
ผูซึ่งตนแทน
ขอ ๙คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ แผนงาน หลักเกณฑ9
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๑๐๒
(๑) กําหนดนโยบาย ลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจที่พึงประสงค9 แผนหลักเกณฑ9
และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ
(๒) วางระบบการนิเทศ ติดตาม สงเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจทั้ง
ดานวิชาการและทรัพยากรที่จําเป'นสําหรับการปฏิบัติศาสนกิจ
(๓) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติศาสนกิจใหเป'นไปใชตามนโยบายแผนงานและ
วัตถุประสงค9
(๔) เรียกนิสิตและผูเกี่ยวของมาชี้แจงตอคณะกรรมการและเสนอขอมูลการ
ลงโทษแกนิสิตผูละเมิดขอบังคับ
(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่
ของ คณะกรรมการ
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

หมวด ๓
การปฏิบัติศาสนกิจ
ขอ ๑๐ การปฏิบัติศาสนกิจมีวัตถุประสงค9 ดังนี้
(๑) เพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา
(๒) เพื่อการสนองงานในกิจการคณะสงฆ9
(๓) เพื่อพัฒนานิสิตใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงค9
(๔) เพื่อสงเคราะห9ประชาชน
(๕) เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจขิงมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ คุณสมบัติของนิสิตผูปฏิบัติศาสนกิจ
(๑) สอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เขาศึกษาภายในระยะเวลาไม
เกิน ๒ เทา ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร และมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ และ
ตองมีหนังสือรับรองจากกองทะเบียนและวัดผล
(๒) ตองผานการฝXกภาคปฏิบัติวปิ Nสสนากัมมัฏฐานครบตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ระยะเวลาการปฏิบัติศาสนกิจนิสิตตองปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิตเป'นเวลา
๒ ภาคการศึกษา ยกเวนนิสิตชาวตางประเทศไมตองปฏิบัติศาสนกิจ
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๑๐๓
ขอ ๑๓ สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ
(๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่เป'นพระสังฆาธิการ ใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขอ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย
(๒) นิสิตจะปฏิบัติศาสนกิจสถานที่ใดใหเจาอาวาสหรือเจาสํานักที่นิสิตจะไป
พักอาศัยอยูปฏิบัติศาสนกิจทําหนังสือขอตัวตอมหาวิทยาลัย
(๓) ในกรณีที่ไปปฏิบัติศาสนกิจนอกวัดที่สังกัดจะตองไดรับอนุญาตจากเจา
อาวาส หรือเจาสํานักที่นิสิตสังกัดเป'นลายลักษณ9อักษร
ขอ ๑๔ นิ สิ ต ปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ จะตองดํ า เนิ น การยื่ น คํ า รองขอปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ตอ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหอธิการบดีอนุมัติภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ของทุกป•ที่ศึกษาครบหลักสูตร
หากพนกํ า หนดถื อ วาไมปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ เวนแตมี เ หตุ จํ า เป' น และไดรั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ
ขอ ๑๕ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควรเป'นที่ปรึกษานิสิตปฏิบัติศาสนกิจแตละรูป
ขอ ๑๖ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ จะตองเขารับการปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถา
ไมเขารับการปฐมนิเทศถือวาไมปฏิบัติศาสนกิจ เวนแตมีเหตุจําเป'นและไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ
ขอ ๑๗ ในระหวางที่ปฏิบัติศาสนกิจหากจําเป'นตองยายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ใหเจา
อาวาส หรือเจาสํานักที่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจสถานที่ใหม ทําหนังสือถึงเจาอาวาส หรือเจาสํานักที่
นิสิตปฏิบัติศาสนกิจอยูเดิมเพื่อขอตัวนิสิต เมื่อไดรับอนุญาตแลว ใหนิสิตทําหนังสือขออนุมัติตอ
คณะกรรมการ
ขอ ๑๘ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจตองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจตอมหาวิทยาลัยอยางนอย
ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๙ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจตองปฏิบัติตนใหเหมาะสม ไมนําความเสื่อมเสียมาใหแก
พระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๐ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจตองไมละทิ้งหนาที่ และตองไมรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ
อันเป'นเท็จ
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๑๐๔

หมวด ๔
บทกําหนดโทษ

ขอ ๒๑ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจละเมิดขอบังคับ มีโทษดังนี้
(๑) วากลาวตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ9
(๓) ไมไดรับหนังสือรับรองผลการศึกษาและระงับการใหปริญญาตั้งแต ๒ ป•ขึ้นไป
(๔) ใหพนสภาพนิสิต

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๑๐๕

ข0อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว&าด0วยการปฏิบตั ิงานบริการสังคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

------------------------------------------------------------------------เพื่ อ ใหการปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารสั ง คมของนิ สิ ต คฤหั ส ถ9 เ ป' น ไปดวยความเรี ย บรอย มี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตที่เป'นพระภิกษุและสามเณร และบรรลุ
วัตถุประสงค9ตาม นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ จึงออก
ขอบังคับไว ดังตอไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การปฏิบัติงานบริการสังคม พุทธศักราช ๒๕๔๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเป'นตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการพั ฒนาและสงเสริม การปฏิบั ติงาน
บริการสังคม
“นิ สิ ต ปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารสั ง คม " หมายความวา นิ สิ ต คฤหั ส ถ9 ที กํ า ลั ง ศึ ก ษาตาม
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกําลังปฏิบัติงาน
บริการสังคม
“การปฏิบัติงานบริการสังคม" หมายความวา การปฏิบัติงานดวยการใหบริการแก
สังคมตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเป'นไปตามขอบังคับนี้
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๑๐๖

หมวด ๒
คณะกรรมการพัฒนาและส"งเสริมการปฏิบัติงานบริการสังคม
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ไดแก อธิ ก ารบดี หรื อ รองอธิ ก ารบดี ที่ อ ธิ ก ารบดี
มอบหมาย
(๒) กรรมการโดยตําแหนงไดแกคณบดี
(๓) กรรมการผูแทนสภาวิชาการ จํานวน๔ รูปหรือคนซึ่งสภาวิชาการคัดเลือก
จาก ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการ
(๔) กรรมการผูแทนสภาวิชาการประเภทคณาจารย9ประจําคณะ จํานวน ๓
คน ซึ่งสภาวิชาการคัดเลือกตามสัดสวนของแตละคณะ
(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ รูปหรือคน ซึ่งสภาวิชาการแตงตั้งโดย
คําแนะนํา ๆของอธิการบดี
(๖) กรรมการและเลขานุการ ไดแก ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต ใหประธาน
กรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกกรรมการที่เป'นพระภิกษุหนึ่ง รูปเป'นรอง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการอาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนงหัวหนาฝ[ายปฏิบัติศาสนกิจและหัวหนัา
ฝ[าย สงเสริมกิจการนิสิตเป'นผูชวยเลขานุการ
ขอ ๖ คณะกรรมกาตามขอ ๕ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป• และ
อาจ ไดรับการแตงตั้งอีกได
นอกจากพันจากตําแหนงตามวาระแลว คณะกรรมการตามขอ ๕ (สา) (๔) และ (๕) พน
จาก ตําแหนงเมื่อ
(๑) มรณภาพหรือตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนสภาพตามวาระ
กรณีที่กรรมการตามขอ ๕ (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงกอนวาระและไดมีการ
แตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลือของ
ผูซึ่งตนแทน
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๑๐๗
ขอ ๗ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบาย ลักษณะ เป€าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
บริการสังคม กรอบแนวทางและแผนงานการปฏิบัติงานบริการสังคม
(๒) วางระบบการนิเทศ ติดตาม สงเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการ
สังคม ทั้งดานวิชาการ และทรัพยากรที่จําเป'นสําหรับการปฏิบัติงานบริการสังคม
(๓) ควบคุม ดูแล และนําผลการปฏิบัติงานบริการสังคม ไปใชตามนโยบาย
แผนงาน และวัตถุประสงค9
(๔) เรียกนิสิตและผูเกี่ยวของมาชี้แจงตอคณะกรรมการ และเสนอขอมูล การ
ลงโทษ แกนิสิตผูละเมิดขอบังคับ
(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

หมวด ๓
การปฏิบัติงานบริการสังคม
ขอ ๘ การปฏิบัติงานบริการสังคม มีวัตถุประสงค9ดังนี้
(๑) เพื่อพัฒนานิสิตใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงค9
(๒) เพื่อสนองงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
(๓) เพื่อสนองนโยบายของรัฐและคณะสงฆ9
(๔) เพื่อสงเคราะห9ประชาชน
ขอ ๙ คุณสมบัติของนิสิตที่จะปฏิบัติงานบริการสังคม
(๑) นิสิตที่กําลังศึกษาอยูในชั้นป•ที่ ๓ ขึ้นไป
(๒) ผลการศึกษามีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
ขอ ๑๐ นิสิตตองปฏิบัติงานบริการสังคม เป'นเวลาไมนอยกวา ๒๐๐ ชั่วโมง ยกเวนนิสิต
ชาว ตางประเทศไมตองปฏิบัติงานบริการสังคม
ขอ ๑๑ นิสิตที่จะปฏิบัติงานบริการสังคม ณ สถานที่ใด ตองยื่นคํารองการบริการสังคม
ตาม แบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๒ นิสิตที่จะปฏิบัติงานบริการสังคมตองเขารับการปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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๑๐๘
ขอ ๑๓ ในระหวางปฏิบัติงานบริการสังคม หากจําเป'นจะตองยายสถานที่ปฏิบัติงาน
บริการสังคมจะตองดําเนินการขออนุมัติตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๔ การรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม
(๑) นิสิตตองรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม ตออาจารย9ที่ปรึกษา โดย
สม่ําเสมอ ดามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) เมื่ อ ปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารสั ง คมครบ ๒๐๐ ชั่ ว โมง ตองรายงานผลการ
ปฏิบัติงานบริการสังคมดามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๕ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณาจารย9ประจําเป'นอาจารย9ที่ปรึกษานิสิตปฏิบัติงาน
บริการสังคมแตละคน

หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
ขอ ๑๖ มหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติปริญญา เป'นเวลา ๒ ป• แกนิสิตผูละเมิดขอบังคับตอไปนี้
(๑) ไมปฏิบัติงานบริการสังคม
(๒) ละทิ้งการปฏิบัติงานบริการสังคม
(๓) ไมรายงานผล หรือรายงานผลอันเป'นเท็จ
ขอ๑๗ นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม หากปฏิบัติตนไมเหมาะสมอันอาจนํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัย เมื่อคณะกรรมการสอบสวนแลวมีความผิด จะถูกพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี
(๑) วากลาวตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ9
(๓) ระงับการใหปริญญา ตั้งแต ๒ ป•ขึ้นไป
(๔) ใหพนสภาพนิสิต
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๑๐๙

ข0อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว&าด0วยหอพักนิสิต พุทธศักราช ๒๕๕๒

------------------------------------------------------------------------โดยที่เป'นการสมควรใหมีวิธีการบริหารจัดการเกี่ยวกับหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค9
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณ ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้

หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวย
หอพักนิสิต พุทธศักราช ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันลัดจากวันประกาศเป'นดนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบั ง คั บ ขอกํ า หนด กฎ ระเบี ย บ ดํ า สั่ ง หรื อ ประกาศอื่ น ใดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
“หอพัก” หมายถึง หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังงหวั
หวัดพระนครศรีอยุธยา
“ผูกํากับหอพัก” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่ดูแล
หอพักนิสิต
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๑๑๐
“เจาหนาที่ประจําหอพัก” หมายถึง เจาหนาที่ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหทําหนาที่ดูแล
นิสิตใหปฏิบัติตามขอบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหอพักนิสิต
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเป'นไปตามขอบังคับนี้

หมวดที่ ๒
การดําเนินงาน
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการหอพักคณะหนึ่ง ซึ่งอธิการบดีแตงตั้ง ประกอบดวย
(๑) รองอธิการบดีฝ[ายกิจการนิสิต
เป'นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีฝ[ายกิจการทั่วไป
เป'นรองประธานกรรมการ
(๓) ผูชวยอธิการบดีฝ[ายกิจการนิสิต
เป'นกรรมการ
(๔) คณบดีทุกคณะ
เป'นกรรมการ
(๕) ผูแทนคณาจารย9ประจําคณะ ๆ ละ ๑ รูป/คนเป'นกรรมการ
(๖) หัวหนาฝ[ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ เป'นกรรมการ
(๗) ผูอํานวยการกองกิจการนิสติ
เป'นกรรมการและเลขานุการ
(๘) หัวหนาฝ[ายกิจการนิสติ
เป'นกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการหอพักนิสิต มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ออกประกาศหรือคําสั่งในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหอพัก
(๒) แตงตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดซึ่ ง อยู ในอํ า นาจของ
คณะกรรมการ
(๓) พิ จ ารณาลงโทษนิ สิ ต ที่ ฝ[ า ผื น ขอบั ง คั บ คํ า สั่ ง และประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๔) รายงานการกระทําผิดและผลการพิจารณาลงโทษนิสิต ที่ฝ[าฝ“น ขอบังคับ
คํ า สั่ ง และประกาศเกี่ ย วกั บ หอพั ก ตออธิ ก ารบดี หรื อ ผู ที่ อ ธิ ก ารบดี
มอบหมาย
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๘ ใหผูกํากับหอพักนิสิตมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปกครอง ควบคุม ดูแล นิสิต และเจาหนาที่ประจําหอพัก ใหเป'นไปตาม
ขอบังคับ คําสั่ง กฎ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย
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๑๑๑
(๒) เรี ย กนิ สิ ต ที่ ฝ[ า ผื น ขอบั ง คั บ กฎ ระเบี ย บ คํ า สั่ ง และประกาศของ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับหอพัก เขามาชี้แจงตอคณะกรรมการ
(๓)เสนอพิจารณาลงโทษนิสิต ที่ฝ[าผืน ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศของมหา
วิทยาลัย
(๔) รายงานการกระทําผิดและการพิจารณาโทษของนิสิต ที่ฝ[าผืนขอบังคั บ
คําสั่ง และประกาศเกี่ยวกับหอพักตอคณะกรรมการ
(๕) พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ผู เขาอยู หอพั ก การเขาและออกจากหอพั ก ตาม
ขอบังคับ กฎ ระเบียบ คําสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัย
(๖)ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

หมวดที่ ๓
คุณสมบัติของผูอยู"หอพัก
ขอ ๙ มีสถานภาพเป'นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอ ๑๐ นิสิตที่มีคุณสมบัติตองหามดังตอไปนี้ไมมีสิทธิ์เขาพักหอพัก
(๑) ผูเป'นโรคติดตอ
(๒)ผูอยูในระหวางที่มหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาหรือไตรับอนุญาตใหลาพัก
การศึกษา
(๓)ผูฝ[าฝ“นขอบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหอพัก และถูกลงโทษ
ใหออกจากหอพัก
(๔) ผูเสพสิ่งเสพย9ติดใหโทษ
(๕) นิสิตที่สําเร็จการศึกษาแลว
(๖) ผูไมใชนิสิตของมหาวิทยาลัย
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๑๑๒

หมวดที่ ๔
การเขาและออกจากหอพัก
ขอ ๑๑ มหาวิท ยาลัย จัด หอพักใหนิสิ ตทุ กระดั บเขาพัก อาศัย ทุก ภาคการศึก ษาตาม
ความเหมาะสม
ขอ ๑๒ นิสิตที่ประสงค9จะเขาพัก จะตองยื่นคํารองตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๓ การกําหนดวัน เวลา การเขาและออกหอพักของนิสิต ใหเป'นไปตามประกาศ
คณะกรรมการ
ขอ ๑๔ นิสิตตองเขาพักในหอพักที่ผูกํากับหอพักจัดใหเทานั้น จะแลกเปลี่ยนหองพัก จะ
โอนสิทธิ์ใหผูอื่น หรือจะยายหอพัก ตองไตรับอนุญาตจากผูกํากับหรือเจาหนาที่ประจําหอพัก
เทานั้น
ขอ ๑๕ นิสิตที่พักในหอพัก เมื่อปZดภาคการศึกษาแลว จะตองคืนกุญแจหองพักและหรือ
วัสดุ อุปกรณ9ที่สําคัญของหอพักใหแกผูกํากับหอพัก ตามวัน เวลาที่กําหนด

หมวดที่๕
ขอปฏิบัติในหอพัก
ขอ ๑๖ ตองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ขอบังคับ ขอกําหนด กฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือ
ประกาศ มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหอพักนิสิต
ขอ ๑๗ ตองทําวัตรสวดมนต9 และเจริญจิตภาวนา ตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๘ ตองประพฤติตนอยูในสมณสารูป และหรือความเป'นสุภาพซน
ขอ ๑๙ ตองรักษาความสะอาดภายในหองพักและบริเวณหอพัก
ขอ ๒๐ ตองรักษาความสามัคคีของหมูคณะ
ขอ ๒๑ ตองนุมหมจีวรใหเป'นปริมณฑล และหรือแตงกายสุภาพเรียบรอยเมื่อออกจากหอพัก
ขอ ๒๒ ตองแสดงบัตรประจําตัวนิสิตทุกครั้ง เมื่อยายเขายายออกจากหอพัก
ขอ ๒๓ ตองติดบัตรประจําตัวนิสิตไวที่หนาอกทุกครั้ง เมื่อเขาออกหอพัก
ขอ ๒๔ ตองเชื่อฟ€งผูกํากับหอพัก และเจาหนาที่ที่วากลาวดักเตือนตามหนาที่
ขอ ๒๕ ตองปZดน้ํา ไฟฟ€าทุกครั้งเมื่อเลิกใช
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๑๑๓
ขอ ๒๖ ตองไมนําทรัพย9สินอันมีคาไวในหอพัก หากมีการสูญหายเกิดขึ้นมหาวิทยาลัย
จะไมรับ ผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ ๒๗ ขอหามการเขาพักในหอพักใหเป'นไปตามประกาศของคณะกรรมการ

หมวดที่ ๖
บทลงโทษ
ขอ ๒๘ นิสิตผูฝ[าฝ“นขอบังดับนี้ใหคณะกรรมการพิจารณาลงโทษดังตอไปนี้
(๑) ตักกเตื
เตือนดวยวาจา หรือทําเป'นลายลักษณ9อักษร
(๒) ภาคทัณฑ9
(๓) ใหออกจากหอพัก
ขอ ๒๙ นิสิตที่พักหรือถูกใหออกจากหอพัก หากทําวัสดุ ครุภัณฑ9หรืออุป กรณ9อื่นใด
เสียหาย ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายตามจํานวนเงินที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๓๐ นิสิต เมื่อถูกลงโทษ หากเห็นวาไมไตรับความเป'นธรรมจากคณะกรรมการ ให
ยื่นคํารองขออุทธรณ9ตออธิการบดีภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ถูกลงโทษ
ขอ ๓๑ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป'นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย
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๑๑๔

ประกาศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๑๑๕

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ค&าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

------------------------------------------------------------------------เพื่อใหการบริหารจัดการและการจัดเก็บคา ธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยมี
ความเหมาะสม สอดคลองกับภาวการณ9ทางเศรษฐกิจในปNจจุบันและคาใชจายในการผลิตบัณฑิต
ที่เพิ่มสูงขึ้น จึงสมควรปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย9สิน ในคราว
ประชุ ม ครั้ ง ที ๔/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ จึ ง ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๘ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งประกาศกอนหนานี้เมื่อนิสิตที่เขาศึกษากอนป•การศึกษา ๒๕๕๙
พนสภาพการเป'นนิสิต
ขอ ๓ บรรดาคําสั่งหรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน
ทั้งนี้ไมใหใชบังคับกับนิสิตที่เขาศึกษากอนป•การศึกษา ๒๕๕๙ ขอ ๔ ใหประกาศนี้มีผลใชบังคับ
สําหรับผูที่ไดขึ้นทะเบียนเป'นนิสิตตั้งแตป•การศึกษา ๒๕๕๙
ขอ ๕ คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีใหเป'นไปตามตารางตอไปนี้
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๑๑๖
รายการ
๑. ค"าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก (ตลอดหลักสูตร)
๑.๑ คาขึ้นทะเบียนเป'นนิสิตใหม
๑.๒ คาบัตรประจําตัวนิสิต (ตอครั้ง)
๑.๓ คาขึ้นทะเบียนรับปริญญาพรอมเอกสาร
๑.๔ คาบํารุงสิ่งอํานวยความสะดวกตลอดหลักสูตร
๑.๕ คากิจกรรมนอกสถานที่ (ปฏิบัติศาสนกิจ)
๒. ค"าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ข (รายปการศึกษา)
๒.๑คาบํารุงกิจกรรมปฏิบัติธรรม
๒.๒ คาประกันอุบัติเหตุ
๓. ค"าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค (รายภาคการศึกษา)
๓.๑ คาบํารุงการศึกษา
๓.๑.๑ นิสิตบรรพชิต
๓.๑.๒ นิสิตคฤหัสถ9
๓.๒ คาบํารุงหองสมุด
๓.๓ คาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๔ คาบํารุงหองพยาบาล หรือ คาบํารุงสถานพยาบาล
คาบํารุงสถานพยาบาล
(เรียกเก็บอยางใดอยางหนึ่งแลวแตประเภทสถานพยาบาลที่มี)
๓.๕ คานิตยสารวารสารและสิ่งพิมพ9
๓.๖ คาบํารุงกิจกรรมนิสิต
๔ ค"าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง ค"าลงทะเบียนรายวิชา ค"าโอน
และ ค"าเทียบโอนผลการศึกษา
๔.๑ หลักสูตรภาษาไทย
๔.๑.๑ บรรพชิต หนวยกิตละ
๔.๑.๒ คฤหัสถ9 หนวยกิตละ
๔.๑.๓ การลงทะเบียนเรียนซอมเสริมและภาคฤดูรอน
สําหรับนิสิตทุกรูปหรือคน หนวยกิตละ

จํานวนเงิน
๓๐๐.๑๕๐.๑,๕๐๐.๑,๐๐๐.๕๐๐.๑๕๐.๒๐๐.-

๒,๐๐๐.๓,๐๐๐.๒๐๐.๓๐๐.๕๐.๓๐๐.๑๐๐ ๓๐๐ -

๕๐.๑๐๐.๕๐๐.-
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๑๑๗
๔.๒ หลักสูตรนานาชาติ
๔.๒.๑ บรรพชิต หนวยกิตละ
๔.๒.๒ คฤหัสถ9 หนวยกิตละ
๔.๒.๓ การลงทะเบียนเรียนซอมเสริมและภาคฤดูรอน รูปหรือ
คน หนวยกิตละ
๔.๓ การฝXกงานภาคปฏิบัติ หนวยกิตละ
๕ ค"าธรรมเนียมการศึกษาประเภท จ (เฉพาะรายการที่เกิด)
๕.๑ คารักษาสถานภาพนิสิต ภาคการศึกษาละ
๕.๒ คาใบแสดงผลการศึกษา ภาษาไทยหรืออังกฤษ ฉบับละ
๕.๓ คารับรองเอกสารเพื่อการศึกษาตอตางประเทศ ฉบับละ
๕.๔ คาธรรมเนียมการยายโอนสังกัด คณะหรือวิทยาลัย
๕.๕ คาหนังสือรับรองอื่น ๆ ภาษาไทย ฉบับละ
ภาษาอังกฤษ ฉบับละ
๕.๖ คาคืนสภาพนิสิตหลังจากครบกําหนดรักษาสถานภาพนิสิต
๕.๗ คาปรับ การลงทะเบียนเรียนหลังกําหนด วันละ (ทั้งนี้ตองไม
เกิน ๔๕ วัน นับจากวันครบกําหนดวันลงทะเบียนลาชา)
๕๘ คาบัตรอื่น ๆ เชน บัตรประจําตัวชั่วคราวในการสอบ (ครั้งละ)
๕.๙ คาสอบวัดระดับความรูภาษาที่สอง (ครั้งละ)
๕.๑๐ คาธรรมเนียมการศึกษาและคาเทียบโอน กรณีที่ตองศึกษา
วิ ช าสามั ญ เพิ่ ม เติ ม ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดตามขอบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เหมาจายรายละ
๖. ค"าธรรมเนียมเปลี่ยนสถานภาพความเปmนบัณฑิต
จากบรรพชิตเปmนคฤหัสถ2 ก"อนเขาร"วมพิธีประสาทปริญญา

๓๐๐.๔๐๐.๒,๐๐๐.๕๐๐.๕๐๐.๒๕๐.๑,๐๐๐.๒,๕๐๐.๒๕๐.๕๐๐.๕๐๐.๕๐.๕๐.๒,๐๐๐.-

๕,๐๐๐.-

๕๐,๐๐๐.-
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๑๑๘
ขอ ๖ มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนรายวิชาใหนิสิตที่ขอถอนการลงทะเบียน
ภายหลังจากนิสิตผูนั้นนไดลงทะเบี
ไดลงทะเบียนเรียบรอยแลว ในทุกกรณี
ขอ ๗ กรณีทีมีเหตุผลและความจําเป'นพิเศษ อธิการบดีจะอนุญาตใหเก็บคาธรรมเนียม
ซึ่งไม เป'นไปตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ก็ได ทั้งนี้ อาจขอความเห็นของคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย9สิน เพื่อประกอบการพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(พระพรหมบัณฑิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๑๑๙

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การศึกษาสําหรับชาวต&างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒

------------------------------------------------------------------------เพื่อใหการจัดการศึกษาสําหรับชาวตางประเทศที่จะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยเป'นไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค9 ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๙) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๑๙ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึ ง ออกประกาศมหาวิท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เรื่ อง
การศึกษาสําหรับชาวตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การรับสมัครชาวตางประเทศเขาศึกษาใหเป'นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒ ในแตละป•การศึกษากอนที่จะรับสมัครชาวตางประเทศเขาศึกษาใหกองทะเบียน
และวั ด ผล สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ประสานงานไปยั ง แตละคณะเพื่ อ ขอรั บ ทราบ จํ า นวนชาว
ตางประเทศที่แต ละคณะจะรับเขาศึกษา สวนในวิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ9ใหกําหนดจํานวน
ชาวตางประเทศที่จะ รับเขาศึกษาตาม จํานวนที่เหมาะสม
ขอ ๓ ชาวตางประเทศผูประสงค9จะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยใหสมัครเขาศึกษาดวย
ตนเอง หรือสงผูแทนมาสมัคร หรือสมัครโดยวิธีตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยในสวนกลางสมัคร
ที่ กองทะเบียนและวัดผล สํานักงานอธิการบดี
วิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ9ใหสมัครตามที่วิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ9กําหนด
ผูประสงค9ที่จะเขาศึกษาตองยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงการ สําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา จํานวน ๓ ชุด
(๒) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน ๓ ชุด
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๑๒๐
(๓) เอกสารแสดงสถานะของผูสมัคร สําเนาพาสปอร9ตที่แสดงวันเวลาออก วัน หมดอายุ
และสถานที่ออกพาสปอร9ต ใบสุทธิ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใดที่แสดง
สถานะของประชาชนในประเทศนั้น ๆ จํานวน ๓ ชุด
สําเนาเอกสารตามขอ (๑) (๒) และ (๓) ที่ยื่นเพื่อพิจารณาเขาศึกษาตองผานการรับรอง
จาก สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ หรือสถานศึกษาที่จบ โดยแปลเป'นภาษาอังกฤษ
ซึ่งรับรองโดยสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ขอ ๔ เมื่อกองทะเบียนและวัดผล รับสมัครชาวตางประเทศผูประสงค9จะเขาศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยแลว ใหสงมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปยังกองวิเทศสัมพันธ9 เพื่อตรวจสอบ
ความ ถูกตองของเอกสารหลักฐานของผูสมัครและรับรองใหเขาศึกษาได
ขอ ๕ ใหกองวิเทศสัมพันธ9 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานการสมัครเขา
ศึกษาของชาวตางประเทศแลวแจงผลการตรวจสอบไปใหกองทะเบียนและวัดผล ภายใน ๑๕ วัน
นับจากวัน รับเอกสารหลักฐาน และใหกองวิเทศสัมพันธ9 ดําเนินการออกเอกสารรับรองการมีสิทธิ์
เขาศึกษา
วิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ9ใหดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและออกเอกสาร
รับรอง การมีสิทธิ์เขาศึกษาใหชัดเจน
ขอ ๖ ใหกองทะเบี ย นและวั ด ผลจั ด ทดสอบความรู ชาวตางประเทศ ผู สมั ค รชาว
ตางประเทศ สมัครเขาศึกษาในหลักสูตรภาคภาษาใด ตองผานการทดสอบความรูภาษานั้น โดย
ใหสอบผานเกณฑ9 การทดสอบจึงจะรับเขาศึกษา
ชาวตางประเทศที่เขาศึกษาหลักสูตรภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษตองผานการทดสอบ
ความรู ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ไมผานการทดสอบตองเขาศึกษาภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดให แตตองผานเกณฑ9ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ ใหวิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ9สงขอมูลนิสิตชาวตางประเทศ ใหกองวิเทศสัมพันธ9
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลภายใน ๑๕ วัน หลังจากเปZดการศึกษาแลว
ขอ ๘ ใหมีที่ปรึกษานิสิตชาวตางประเทศ (Foreign Student Advisor) ในระดับตางๆ
ดังนี้
(๑) ใหรองอธิการบดีฝ[ายกิจการตางประเทศ เป'นที่ปรึกษานิสิตตางประเทศ
ระดั บ มหาวิ ทยาลัย มี อํา นาจหนาที่ ดูแ ลการศึ กษาเลาเรีย นของนิสิต ตางประเทศทั้ง หมดใน
มหาวิทยาลัยให เป'นไปดวยความเรียบรอย
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๑๒๑
(๒) ใหคณะหรือวิทยาลัย แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่เป'นคณาจารย9ประจํา
ของคณะหรือวิทยาลัยเป'นที่ปรึกษานิสิตตางประเทศของคณะหรือวิทยาลัย มีหนาที่ใหคําปรึกษา
และ ควบคุมดูแลการศึกษาเลาเรียนของนิสิตตางประเทศในสังกัด
ขอ ๙ การขอรับเอกสารสําหรับนิสิตชาวตางประเทศที่จะนําไปยื่นตออายุการพํานักอยู
ในประเทศใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ในสวนกลาง ใหยื่น คํา รองตามแบบที่ม หาวิท ยาลัย กํ าหนดที่ก องวิเทศ
สัมพันธ9 และ ใหอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เป'นผูลงนามในเอกสาร
(๒) ในวิ ท ยาเขตหรื อ วิ ท ยาลั ย สงฆ9 ใหยื่ น คํ า รองตามแบบที่ วิ ท ยาเขตหรื อ
วิทยาลัย สงฆ9 กํา หนด และใหรองอธิการบดีประจํ าวิทยาเขต หรือผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ9
แลวแตกรณีเป'นผูลงนามในเอกสาร
การดําเนินการขอรับเอกสารดังกลาว ตองดําเนินการกอนวันหมดอายุการพํานักอยูใน
ประเทศไมนอยกวา ๓๐ วัน
ขอ ๑๐ ในสวนกลาง วิท ยาเขตหรื อวิ ทยาลัย สงฆ9 แลวแตกรณี ใหสงเสริ มนิ สิต ชาว
ตางประเทศของแตละประเทศใหจั ด ตั้ ง ชมรมนิ สิ ต ชาวตางประเทศของตนเพื่ อ ชวยเหลื อ
มหาวิทยาลัย ในการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและใหคําปรึกษา
แกมหาวิทยาลัยใน การดูแลการศึกษาเลาเรียนของนิสิตชาวตางประเทศ
ขอ ๑๑ การใดที่มิไดกําหนดไวในประกาศนี้ ที่จะตองปฏิบัติใหเกิดความเรียบรอยดีงาม
ในการศึกษาของนิสิตชาวตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ใหรองอธิการบดีฝ[ายกิจการ
ตางประเทศหรื อรองอธิการบดี ประจํา วิทยาเขต นําเสนออธิ การบดี เพื่อพิจารณาสั่ง การและ
การวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเป'นที่สุด
ขอ ๑๒ การดําเนินการสําหรับนิสิตชาวตางประเทศใด ๆ ที่ดําเนินการมาแลวกอนที่จะ
ออกประกาศนี้ ใหเป'นไปตามนั้น
ขอ ๑๓ ใหใชประกาศนี้ สําหรับการศึกษาชาวตางประเทศ ตั้งแตป•การศึกษา ๒๕๕๒
เป'นตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๒
(พระธรรมโกศาจารย2)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๑๒๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่
๑

ชื่อ-นามสกุล/ฉายา
นายกิตติพัฒน9 สุวรรณสิริเมธี

ส"วนจัดการศึกษา
วิทยาเขตนครราชสีมา

โทรศัพท2
๐๘-๖๒๕๑-๖๔๐๐

๒

นายคํานวน ไทยอัฐวิถี

วิทยาเขตนครราชสีมา

๐๔๔-๙๒๔๕๕๖

๓

นายณัฐพนธ9 เบาคํา

วิทยาเขตนครราชสีมา

๐๘-๗๘๘๐-๐๓๗๔
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๑๒๕

ประวัตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
รวบรวมโดย นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี
ผู้อานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

ภาระหน้าที่หลักของหน่วยงานที่สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสถาปนาขึ้นเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปฎิก
และวิชาชั้นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป จากนั้นจึงเริ่มขยายการเรียนการสอนมายังส่วน
ภูมิภาค โดยตั้งวิทยาเขตขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดหนองคายจากนั้นจึงมีการสร้างวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และ
ห้องเรียนเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวิทยาเขต ๑๐ แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ ๔ แห่ง
และห้องเรียนอีก ๕ แห่ง กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ
ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ พระเถระและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทั้งพระสังฆาธิการ ในจังหวัด
นครราชสีมาและคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ โดยมีพระพรหมคุณาภรณ์ ( พุ่ม กิตฺติสารเถร, ป.ธ.๗ ) เมื่อครั้งดารง
สมณศักดิ์ ที่ พระธรรมวิสุทธาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารและ พระ
ธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี ป.ธ. ๖ ) เมื่อครั้งดารงสมณศักดิ์ที่พระสีหราชสมาจารมุนี เจ้าคณะ
จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมและมีมติให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมาขึ้น ( ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๒๙ ) เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ และเพื่อให้จัด
การศึกษามีความสมบูรณ์แห่งวิทยฐานะตามกฎหมาย พระพรหมคุณาภรณ์ ( พุ่ม กิตฺติสารเถร ป.ธ. ๗ )
ประธานสภาวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา ได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปยังสภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมาเป็นวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และต่อมามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นาเรื่องเข้าสู่การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๒๙ และที่ประชุม มีมติได้อนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมาเป็น
วิทยาเขตนครราชสีมา หนังสือลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ และสภามหาวิทยาลัย จึงมีมติให้จัดตั้งเป็น
วิทยาเขตนครราชสีมามาตามลาดับ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓๐
ปัจจุบันมี พระธรรมวรนายก ( โอภาส นิรุตฺติเมธี ป.ธ. ๖ ) เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช
และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ดารงตาแหน่ง ประธานสภาวิทยาเขตนครราชสีมา และ
พระราชสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี ป.ธ.๗, พธ.บ.,พธ.ม.(กิตติ์. ) เจ้าอาวาสวัดบึง (พระอารามหลวง) และ
เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา
โดยเปิดการเรียนการสอน ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรมี ๒ หลักสูตร
ด้วยกัน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส. ) หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) ระดับปริญญาตรี ๕ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ระดับปริญญา
โท ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาปรัชญา ระดับปริญญาเอก ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา ดังตารางต่อไปนี้
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๑๒๖

ระดับ
ประกาศนียบัตร

คณะ

สาขาวิชา

*หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส. )
*หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

ปริญญาตรี

พุทธศาสตร์

พระพุทธศาสนา

ครุศาสตร์

การสอนภาษาไทย

มนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
รัฐศาสตร์

ปริญญาโท

สังคมศาสตร์

การจัดการเชิงพุทธ

พุทธศาสตร์

พระพุทธศาสนา
ปรัชญา

ปริญญาเอก

พุทธศาสตร์

พระพุทธศาสนา

หมายเหตุ: หลักสูตรประกาศนียบัตรทั้ง ๒ หลักสูตร เป็นหลักสูตร ๑ ปี
ตารางที่ หลั กสู ต รคณะและสาขาวิช าที่ เปิ ดของมหาวิท ยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย วิทยา เขต
นครราชสีมา
๑.) โครงสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มีหน่วยงาน ภายใน
อื่น ๆ ที่สนับสนุนให้ ภารกิจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดาเนินไปได้ยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพตาม นโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งหน่วยงานต่างๆ มีบทบาทตามภารกิจหน้าที่แตกต่างกันตาม การแบ่ง โครงสร้างมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ดังภาพที่ ๑
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โครงสร้างองค์กรและการบริ หารของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสี มา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสี มา

คณะกรรมการสภาวิทยาเขตนครราชสี มา
-คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

-คณะกรรมการประจาวิทยาเขตนครราชสี มา
-คณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสี มา
-คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงำนวิทยำเขตนครรำชสี มำ
(กลุ่มงานสนับสนุนการบริหาร)

- กลุ่มงานบริหาร
- กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน
- กลุ่มงานวางแผนและนโยบาย

ศูนย์บณ
ั ฑิตศึกษา
(กลุ่มงานบริการการศึกษา)

-บริ หารงานทัว่ ไป
-วางแผนและวิชาการ
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชาปรัชญา
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(ดุษฎีบณั ฑิต)

สำนักวิชำกำร
(กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ)
ชการ)

- กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

- กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ
- กลุ่มงานวิจัยและประกันคุณภาพ
- กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม

สานักงานวิทยาลัยสงฆ์
(กลุ่มงานบริหาร)

วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
(กลุ่มงานบริการการศึกษา)

-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
-สาขาวิชารัฐศาสตร์
-สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
-หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการ
บริ หารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
-หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการ
สอนศีลธรรมในโรงเรี ยน (ป.สศ.)

-บริหารงานทัว่ ไป
(กลุม่ งานวางแผนและวิชาการ)
-งานวางแผนและวิชาการ
(กลุม่ งานบริการการศึกษา)
-สาขาวิชาที่เปิ ดดาเนิ นการ

หมายเหตุ: ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่ องอานาจหน้าที่และความรับ ของสวนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสี มา ในรอบปี การศึกษา ๒๕๖๐ มีผลการ
ดาเนิ นงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านผลิตบัณฑิ ต การวิจยั การบริ การวิชาการ การทานุ บารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริ หารการจัดการศึกษา รวมทั้งผลการดาเนิ นงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา สรุ ปได้ดงั นี้
๑. ผลการดาเนนินงานาามัันกกิหหลักองงมหาวิยาาลัา
๑.๑ ด้ านการผลิาบัณฑิา
ปี การศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสี มา เปิ ดสอน
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๘ หลักสู ตร จาแนกเป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญา
ตรี จานวน ๕ หลัก สู ต ร กล่ าวคื อ ๑) สาขาวิช า พระพุ ท ธศาสนา ๒) สาขาวิช า การสอนภาษาไทย ๓)
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ๔) สาขาวิชา รัฐศาสตร์ การปกครอง ๕) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และหลักสู ตร
พุท ธศาสตรมหาบัณ ฑิ ต ระดับปริ ญญาโท จานวน ๒ หลักสู ตร คือ สาขา พระพุ ทธศาสนา และสาขาวิชา
ปรัชญา ระดับปริ ญญาเอก มี ๑ หลักสู ตร ๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีอาจารย์ประจาหลักสู ตรและอาจารย์
ผูส้ อน จานวน ๔๔ รู ป /คน มี นิ สิ ตทั้งหมด จานวน ๗๓๖ รู ป/คน จาแนกเป็ นนิ สิ ตระดับปริ ญ ญาตรี
จานวน ๗๖๘ รู ป/คน ระดับปริ ญญาโท จานวน ๖๔ รู ป/คน ระดับปริ ญญาเอก จานวน ๓๕ รู ป/คน
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในรอบปี การศึกษา วิทยาเขตนครราชสี มา ได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
งานประกัน คุ ณ ภาพร่ วมกับ คณะท างานการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสี มา แก่ผบู ้ ริ หาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิ สิต ได้จดั อบรมและพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ดา้ นงานวิจยั ร่ วมกับสถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ พร้อมทั้งส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้
อาจารย์ได้ไปอบรมเป็ นนักวิจยั เพื่อจัดทางานวิจยั ครบทุกสาขาวิชาที่เปิ ดดาเนิ นการทั้ง ๘ หลักสู ตร และเข้า
ร่ วมประชุ ม ภาคี เครื อข่ ายความร่ วมมื อทางวิช าการ ของ มจร ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อทุ ก ครั้ ง ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นการเขียนบทความทางวิชาการ การนาเสนอและเผยแพร่ บทความวิจยั และบทความวิชาการ ส่ วน
การส่ งเสริ มพัฒนานิสิต ได้พฒั นาศักยภาพการเรี ยนรู ้ภายใต้งบประมาณของโครงการกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
ครบทุกสาขาวิชาที่เปิ ดดาเนินการ
วิทยาเขตนครราชสี มา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่ วยสนับสนุ นงานด้านบริ หารและการจัดการ
เรี ยนการสอน เช่ น การลงทะเบี ยนระบบออนไลน์ ตารางการเรี ยนการสอนออนไลน์ ระบบฐานข้อมูล
ประวัตินิสิต การประเมินอาจารย์ผสู้ อนรายวิชาระบบออนไลน์ การตรวจเช็คเกรดนิสิตระบบออนไลน์ เป็ น
ต้น
จากผลการประเมินการประกันคุ ณภาพการศึกษา ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสี มา ระดับวิทยาเขต จานวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ องค์ประกอบที่ ๑ มีตวั บ่งชี้ ที่มี
ผลประเมิ น อยู่ใ นระดับ ดี ม าก กล่ า วคื อ ตัวบ่ ง ชี้ ที่ ๑.๒ อาจารย์ป ระจาที่ มี วุฒิ ป ริ ญ ญาเอก ตัวบ่ ง ชี้ ที่ ๑.๔
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จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริ การนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี และตัวบ่งชี้ ที่ ๑.๖ กิ จกรรมนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในองค์ประกอบที่ ๒ มีตวั บ่งชี้ ที่มีผลประเมินอยู่
ในระดับดีมาก กล่าวคือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ส่ วนองค์ประกอบคุณภาพที่อยูใ่ นระดับดี มีอยู่ ๓ องค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๓ ตัว
บ่งชี้ ที่ ๓.๑ การบริ การวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที่ ๔ ตัวบ่งชี้ ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทานุ บารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ ที่ ๕.๑ การบริ หารเพื่อการกากับติ ดตามผลลัพภ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย
๑.๒ ด้ านงานวิหัา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสี มา มีการกาหนดนโยบายและมีแผน
งานวิจยั ที่ มุ่ งเน้นงานวิจยั ด้านพระพุ ท ธศาสนาและหลักพุ ท ธธรรมเพื่ อการพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิต อาจารย์มี
ผลงานวิ จ ัย และได้รั บ ทุ น สนับ สนุ น จากสถาบัน วิ จ ัย พุ ท ธศาสตร์ และทุ น วิ จ ัย ภายนอก เช่ น ส านัก งาน
คณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ มีการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้อาจารย์ประจาหลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อนได้รับทุน
สนับ สนุ น ในการท าวิ จ ัย และมี แ รงจู ง ใจในการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จยั บทความทางวิ ช าการ เพื่ อ น าไปใช้
ประโยชน์หรื อการเผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ แต่ยงั พบว่ามีจานวนผลงานบทความงานวิจยั และ
บทความทางวิชาการค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ผลการประเมินในภาพรวมของ
องค์ประกอบด้านงานวิจยั อยูใ่ นระดับดีมาก
๑.๓ ด้ านบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสี มา มีสานักวิชาการ กากับดูแลงาน มี
คณะกรรมการ และมีแผนบริ การวิชาการแก่สังคม จึงมีการดาเนิ นงานและมีแผนงานด้านการบริ การวิชาการ
เช่ น โครงการพระสอนศี ล ธรรมในโรงเรี ย น โครงการอบรมเข้าค่ ายคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม โครงการอบรม
บุคลากรเพื่อการให้บริ การแก่สังคม โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ เป็ นต้น มีศูนย์ปฏิบตั ิธรรมประจา
วิทยาเขตนครราชสี มาเพื่อการบริ การ มีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มจร นครราชสี มา เพื่อการเผยแพร่ ธรรมะ
และประชาสัมพันธ์งานกิจการมหาวิทยาลัยเชื่ อมโยงกับงานกิจการคณะสงฆ์ แต่ยงั ขาดผลการประเมินครบ
ทุ กโครงการของงานบริ ก ารวิชาการแก่ สั งคม และผลการปรั บ ปรุ งแก้ไขพัฒ นาจากประเมิ นคุ ณ ภาพของ
องค์ประกอบด้านงานบริ การวิชาการแก่สังคม อยูใ่ นระดับดี
๑.๔ ด้ านการยานุบารุ งศิลปวัฒนกรรม
มหาวิท ยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสี มา มี แผนงานด้านการท านุ บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม มีคณะกรรมการดาเนิ นงานให้การสนับสนุ นและความร่ วมมือทั้งอาจารย์และนิ สิตเสริ มสร้าง
งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่ น โครงการเทศน์มหาชาติ โครงการทอดกฐิ น เป็ นต้น แต่ยงั ขาดผลการ
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ประเมินในภาพรวมของงานทุกโครง/กิ จกรรม และนาผลการประเมิ นเพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนา
งานให้มีความหลากหลายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบนี้ อยูใ่ นระดับดี
๑.๕ ด้ านบริหารหัดการ
มหาวิท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย วิท ยาเขตนครราชสี ม า มี ระบบการบริ ห ารจัดการที่ มี
คณ ะกรรมการประจ าวิ ท ยาเขตนครราชสี มา คณ ะกรรมการประจ าวิ ท ยาลั ย สงฆ์ น ครราชสี มา
คณะอนุ กรรมการบริ หารงานบุคคล คณะอนุ กรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริ หารโครงการ
พระสอนศีลธรรม คณะอนุ กรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา มีอานาจหน้าที่กากับ ดูแลกิจการงานตาม
พันธกิ จมหาวิทยาลัยของวิทยาเขตนครราชสี มา นอกจากนี้ ยงั มี ระบบฐานข้อมูลในการบริ หารจัดการ การ
จัดการเรี ยนการสอน การวิจยั ซึ่ งเป็ นข้อมูล ให้ผูบ้ ริ หารตัดสิ น ใจ เช่ น ระบบฐานข้อมู ล บุ คลากร ระบบ
ฐานข้อมูลนิ สิต ระบบประเมิ นอาจารย์ผสู ้ อนออนไลน์ ระบบข้อมูลงานวิจยั และบริ การวิชาการแก่ สังคม
ระบบฐานข้อมูลงบประมาณการเงินและบัญชี รวมทั้งระบบสารสนเทศการเผยแพร่ งานทางวิชาการ เป็ นต้น
วิทยาเขตนครราชสี มา ยังขาดผลการประเมินผลของแผนปฏิบตั ิการประจาปี การทบทวนแผนพัฒนา และนา
ผลการประเมินไปปรับปรุ งแก้ไขในปี ต่อไปอย่างเป็ นระบบ ผลการประเมินขององค์ประกอบคุ ณภาพด้าน
บริ หาร อยูใ่ นระดับดี
๒)โครงสร้ างการปฏิ บ ัติ ง านมหาวิท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาเขตนครราชสี มาลัย ในการ
ปฏิบตั ิงานนั้นไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานหรื อองค์กรใดก็ตามบัญชาสายงานตามลาดับชั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสี มาก็เช่ นเดี ยวกัน ย่อมมี ผูบ้ งั คับบัญชา และผูม้ ีอานาจในการพิจารณา
เห็นชอบ และอนุมตั ิตามลาดับชั้น ตามโครงสร้างปฏิบตั ิงาน ดังภาพที่ ๒ ต่อไปนี้
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๑๓๑
โครงสร้างการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา

ที่ปรึกษารองอธิการบดี

สภาวิทยาเขต

ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

อธิการบดีฝ่ายบริหาร

คณะอนุกรรมการบริหารบุคคล

คณะกรรมการประจาวิทยาเขต

คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

คณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ

ผู้อานวยการ
สานักงานวิทยาเขตนครราชสีมา

-รองผู้อานวยการฯ
-ผอ.ส่วนบริหาร
-ผอ.ส่วนคลังและทรัพย์สิน

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้อานวยการ
สานักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา

-ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ

ผู้อานวยการ
วิทยาเขตนครราชสีมา

-คณะกรรมการประจาวิทยาลัย
- ผอ.สานักงานวิทยาลัย
-สาขาวิชา/หลักสูตร

หมายเหตุ: ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่ องภารกิจ อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่ วนงาน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
ภาพที่ ๒ โครงสร้างการปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสี มา
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๑๓

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและตาแหน่ง
๑) โครงสร้างสานักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ซึ่งเขียนโครงสร้างงาน
(Organization Chart) ของสานักวิชาการ ดังภาพที่ ๓
โครงสร้างงานของสานักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา

สานักงานวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา

ส่วนสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มงานทะเบียน
และวัดผล

กลุ่มงานวิจัย
และคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานห้องสมุด
และสารสนเทศ

กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม

หมายเหตุ : ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องภารกิจ อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานใน
มหาวิทยาลัย

ภาพที่ ๓ โครงสร้างงานของสานักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา
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๑๓๓

๒) โครงสร้างการปฏิบัติงานสานักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา ผู้เขียนคู่มือเล่มนี้ปฏิบัติงานสานักวิชาการที่
ฝ่ายทะเบี ยนและวัดผล ซึ่งมีห น้าที่และภารกิจหน้าที่ห ลักเกี่ยวกับงานรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี งานทะเบียนประวัตินักศึกษาแรกเข้า งานตรวจสอบคุณวุฒิการศึ กษา งานประเมินและวัดผล งานสาเร็จ
การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา นอกจากนี้
ยังมีงานอื่นๆ ที่เป็นภารกิจสนับสนุนโดยได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชาวึ่งการปฏิบัติงานในสานักวิชาการเพื่อให้
เกิดความสะดวกในการปฏิ บัติงาน จึงมีการมอบหมายความรับผิดชอบในแต่ละงานตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน
(Activity Chart) ดังภาพที่ ๔
โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) สานักวิชาการวิทยาเขนครราชสีมา
พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร.
ผู้อานวยการสานักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา

นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิรเิ มธี
ผู้อานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มงานทะเบียน
และวัดผล

กลุ่มงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ

กลุ่มงาน
วิจัยและคุณภาพการศึกษา

นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี
ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ

นางวาสนา เถาว์พุดซา
บรรณารักษ์

นางสาวนันทพร ดิษกิ่ง
นักวิชาการศึกษา

นายคานวณ ไทยอัฐวิถี
นักวิชการศึกษา

นายวรนุช แบบนา
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นางสาวเบญจวรรณ์ เทียนขุนทด
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ช่วยงานวิจยั

กลุ่มงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
พระครูปลัดวินัย วชิรญาโณ
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวฉัตรสุดา มุ่งเขตกลาง
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายวิฑูรย์ เพียงวิชยั กูล
พนักงานขับรถ

ภาพที่ ๔ โครงสร้างการปฏิบัติงานสานักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา
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๑๓๔

๒.๓ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ภาระงานตามตาแหน่งของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการ
งานสารบัญของฝ่ายทะเบียนและวัดผล ทั้งหนังสือภายในและภายนอก งานการจัดการทาคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย
ทะเบียนและวัดผล งานรับสมัครนิสิต งานทะเบียนประวัตินิสิต งานตรวจสอบประวัติและคุณวุฒิของนิสิตกลับไปยัง
สถาบันเดิม งานลงทะเบียนเรียน โอนย้ายสังกัดคณะ โอนย้ายสถานศึกษา โดยมีการกลั่นกรองและตรวจสอบความ
ถูกต้องตามลาดับชั้นสายการบังคับบัญชา ดังภาพที่ ๕

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักวิชาการ
รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ
เห็นชอบอนุมัติ

ผู้อานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล
ปฏิบัติงานตามภาระงานหน้าที่และดูแล

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่หลัก
และภาระหน้าที่รอง
ภาพที่ ๕ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
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๑๓๕

๒.๔ อัตรากาลังของสานักวิชาการและกลุ่มงานสนับสนุน
บุคลากรของสานักวิชาการ ประกอบด้วยบุคลากร และ ลูกจ้างชัว่ คราว (สายสนับสนุน) ดังตารางที่ ๒
อัตรากาลังของสานักวิชาการ
ที่

๑

๒

๓

๔

๕

กลุ่ม/ฝ่ าย

สานักงานผูอ้ านวยการ
-บรรจุ
-ลูกจ้างชัว่ คราว
กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
-บรรจุ
-ลูกจ้างชัว่ คราว
กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ
-บรรจุ
-ลูกจ้างชัว่ คราว
กลุ่มงานวิจยั และคุณภาพการศึกษา
-บรรจุ
-ลูกจ้างชัว่ คราว
กลุ่มงานส่งเสริ มพระพุทธศาสนา
-บรรจุ
-ลูกจ้างชัว่ คราว
รวม

จานวนอัตรากาลังสายสนับสนุนรู ป/คน
ต่ากว่า ปริ ญญาตรี ปริ ญญา ปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
โท
เอก
๑

๑

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑

๑
๑
๖

๒

๑

รวม
๒
๒
๑
๑
๒
๑
๑
๒
๑
๑
๓
๑
๒
๑๐

ตารางที่ ๒ อัตรากาลังสานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสี มา
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๑๓๖
ลักษณะงานที่ปฏิบัติกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา
๑. งานสารบัญของฝ่ายทะเบียนและวัดผล ทั้งหนังสือภายในและภายนอก
๒. งานบริหาร กากับ ติดตาม ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายทะเบียนและวัดผล ทั้งภายในและภายนอก
๓. งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ของฝ่ายทะเบียนและวัดผล
๔. งานรายงานการปฏิบัติงานประจาปี ของฝ่ายทะเบียนและวัดผล
๕. งานการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียนและวัดผล
๖. งานรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในวิทยาเขตนครราชสีมา ประจาปีการศึกษา
๗. งานทะเบียนประวัตินิสิต ทุกหลักสูตรเข้าระบบ
๘. งานตรวจสอบประวัติและคุณวุฒิของนิสิตกลับไปยังสถาบันเดิม
๙. งานลงทะเบียนรายวิชา/โอนย้ายรายวิชา/เพิ่ม/ถอนรายวิชา/ในแต่ละภาคการศึกษา
๑๐. งานจัดสอบวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
๑๑. งานส่งผลการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต และทุกหลักสูตร
๑๒. งานตรวจสอบผลการศึกษาของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต และทุกหลักสูตร
๑๓. งานกรอกผลการศึกษา แต่ละภาคการศึกษาของสิสิตทุกหลักสูตรเข้าระบบ
๑๔. งานออกแบบประเมิน การประเมิน และวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการนิสิต ของฝ่ายทะเบียน
และวัดผล ตามภาระงานที่เกี่ยวข้องในฝ่าย
๑๕. งานบริหารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน เช่น การเสริมศักยภาพการวัดผลประเมินผลแก่คณาจารย์ อย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง
๑๖. งานเข้าร่วมกิจกรรม ด้านบริการวิชาการแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑๗. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สรุปภารหน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
ฝ่ายทะเบียนและวัดผล สานักวิชาการ มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบดังนี้
๑. จัดทาคู่มือนิสิต จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตและการรายงานตัวนิสิตใหม่ดาเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร
นิสิตและ รับสมัครนิสิต/สอบคัดเลือกนิสิต การออกรหัสนิสิต การพิมพ์รายชื่อนิสิต การตรวจหลักฐานการรับสมัครและการรายงานตัว
นิสิตใหม่
๒. บันทึกทะเบียนประวัติของนิสิตลงในทะเบียน บันทึกการลาพักการเรียน บันทึกการลาออกบันทึกการรักษาสภาพการเป็น
นิสิต บันทึกสถานะ การพ้นสภาพการเป็นนิสิต บันทึกการขอคืนสภาพการเป็นนิสิต บันทึกการเปลี่ยนสาขาวิชา ย้ายคณะ เมื่อมีนิสิต
ขอลาออกระหว่างปีหรือจบการศึกษาให้ดาเนินการจาหน่ายนิสิตออกจากทะเบียนนิสิตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๓. ดาเนินการเทียบโอนผลการศึกษาของนิสิต กรณีย้ายสถานศึกษา
๔. จัดทาและตรวจสอบระเบียนแสดงผลการศึกษา ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๕. จัดทาแบบรายงานผลการศึกษาของผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษา
๖. จัดทาสถิติที่เกี่ยวข้อง
๗. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติก่อนจัดทาเอกสารสาคัญทางการศึกษา
๘. จัดพิมพ์ใบรายงานผลการศึกษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๙. จัดพิมพ์หนังสือรับรอง
๑๐. จัดเก็บเอกสารสาคัญทางการศึกษา
๑๑. จัดพิมพ์และสาเนาแบบคาร้องต่างๆ
๑๒. ให้บริการสอบถามข้อมูลทางวิชาการ หรือข้อมูลอื่นๆ ทางโทรศัพท์และเว็บไซด์
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