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คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  คู"มือนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย----------------------------------------------------------------------------------พิมพ2ครั้งท่ี ๑  :  กุมภาพันธ2 ๒๕๖๑ จํานวนพิมพ2 :  ๑,๕๐๐ เล"ม ท่ีปรึกษา :  พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร พระสุวรรณเมธาภรณ9, ผศ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหมบรรณาธิการ :  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณคณะทํางาน :  พระมหาทองแดง สิริป=ฺโญดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง พระวิชัย อคฺคธมฺโม พระประจิรักษ9 มหาป=ฺโญนายวิจารณ9 จันทร9สันต9 นายอิทธิภัทร ศรีจันทร9 นายอภิวัฒน9 สัณฐาน ออกแบบปก : นายถาวร  ภูษา  พิมพ2ท่ี  :  โรงพิมพ9มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๑๑-๑๗ ถนนมหาราช ท�าพระจันทร9 เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร : ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๒ โทรสาร : ๐๒-๖๒๓-๕๖๒๓คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ---------------------------------------------------------------------------------- ดร. พระราชวรเมธี, ดร. ดร. พระราชวรมุนี, ดร. ผศ.ดร. พระเมธีธรรมาจารณ9, ดร.  สุรพล สุยะพรหม พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.  พระมหาปNญญา ป=ฺญาสิริ, ดร. พระมหาทองแดง สิริป=ฺโญ พระมหาสวงค9 ญาณวโร     นายชัยโชค คณนาวุฒิ  พระเจษฎา โชติมนฺโต พระประจิรักษ9 มหาป=ฺโญ นายคเชนทร9 สุขชื่น   นายมาณพ วิฤทธิ์ชัย   นายพิชิต เชาว9ชาญ   นายศิริ สุดสังข9 โรงพิมพ9มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถนนมหาราช ท�าพระจันทร9 เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ ๘๘๙๒ , ๐๒-๖๒๓-๕๖๒๓ ๕๖๒๓   



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  คํานํา คู�มือเล�มนี้จัดทําข้ึนเพ่ืออธิบายระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติสําหรับนิสิตใหม� ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได�ใช�เป'นประสานงานเรื่องการศึกษาระหว�างนิสิตกับสํานักทะเบียนและวัดผล เริ่มต้ังแต�สมัครเข�าเรียน จนกระท่ังสําเร็จการศึกษา ตามเนื้อหาท่ีปรากฏภายในเล�ม ดังนี้ ข้ันตอนท่ี ๑ สมัครเรียน และ สอบคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ รายงานตัวเป'นนิสิตใหม� ข้ันตอนท่ี ๓ ลงทะเบียนเรียน  ข้ันตอนท่ี ๔ เพ่ิม/ถอนรายวิชา ข้ันตอนท่ี ๕ ลงทะเบียนซ�อมเสริม ข้ันตอนท่ี ๖ ลงทะเบียนเทียบโอนผลการศึกษา ข้ันตอนท่ี ๗ ลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร  ข้ันตอนท่ี ๘ ย�ายคณะ / สาขาวิชา ข้ันตอนท่ี ๙ ขอพักการศึกษา/ ข้ันตอนท่ี ๑๐ ทําบัตรนิสิตใหม�  ข้ันตอนท่ี ๑๑ ประเมินอาจารย9ออนไลน9 ข้ันตอนท่ี ๑๒ ขอสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้คณะผู�จัดทําได�รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข�อง และแบ�งเนื้อหาออกเป'น คือ ส�วนท่ีหนึ่ง ได�แก� แผนผังรายละเอียดการดําเนินการโดยภาพรวม ส�วนท่ีสอง ได�แก� รายละเอียดเนื้อหา และส�วนท่ีสาม ได�แก� คําร�องต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ประโยชน9แก�นิสิตและผู�สอนไว�ได�เป'นอย�างดีข้ันตอนต�างๆ จากคู�มือเล�มนี้ได�เพ่ือความเหมาะสม โดยสํานักทะเบียนและวัดผล จะแจ�งให�นิสิตทราบต�อไป คณะผู�จัดทํา๑ กุมภาพันธ2 คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๓ คํานํา คู�มือเล�มนี้จัดทําข้ึนเพ่ืออธิบายระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติสําหรับนิสิตใหม� ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได�ใช�เป'นแนวทางในการติดต�อประสานงานเรื่องการศึกษาระหว�างนิสิตกับสํานักทะเบียนและวัดผล เริ่มต้ังแต�สมัครเข�ากษา ตามเนื้อหาท่ีปรากฏภายในเล�ม ดังนี้ สมัครเรียน และ สอบคัดเลือก รายงานตัวเป'นนิสิตใหม�  ถอนรายวิชา ลงทะเบียนซ�อมเสริม ลงทะเบียนเทียบโอนผลการศึกษา ลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร (ป.ธ.๓) สาขาวิชา /รักษาสถานภาพ/ขอกลับเข�าศึกษา  ประเมินอาจารย9ออนไลน9และตรวจสอบผลการศึกษา ขอสําเร็จการศึกษาและข้ึนทะเบียนบัณฑิตออนไลน9 ท้ังนี้คณะผู�จัดทําได�รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข�อง และแบ�งเนื้อหาออกเป'น ๓ ส�วน คือ ส�วนท่ีหนึ่ง ได�แก� แผนผังรายละเอียดการดําเนินการโดยภาพรวม ส�วนท่ีสอง ได�แก� รายละเอียดเนื้อหา และส�วนท่ีสาม ได�แก� คําร�องต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง หวังว�าคู�มือเล�มนี้จะเป'นและผู�สอนไว�ได�เป'นอย�างดี และเรียนให�ทราบว�า อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ันตอนต�างๆ จากคู�มือเล�มนี้ได�เพ่ือความเหมาะสม โดยสํานักทะเบียนและวัดผล จะแจ�งให�คณะผู�จัดทํา กุมภาพันธ2  ๒๕๖๑  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๔  สารบัญ เร่ือง         หน�า คํานํา……………………………………………………………………………..……………………………….…๒ สารบัญ………………………………………………………………………………………………………..……๓ รู�จักมหาวิทยาลัย............................................................................................................๕ ข้ันตอนท่ี ๑ สมัครเรียน และ สอบคัดเลือก………………………………………..….....…...๔๑ ข้ันตอนท่ี ๒ รายงานตัวเป'นนิสิตใหม�…………………………………..………………………...๔๙ ข้ันตอนท่ี ๓ ลงทะเบียนเรียน…………………………………………………………….………….๕๓ ข้ันตอนท่ี ๔ เพ่ิม/ถอนรายวิชา……………………………….…………….……………………….๖๔ ข้ันตอนท่ี ๕ ลงทะเบียนซ�อมเสริม………………………………………………………………….๖๘ ข้ันตอนท่ี ๖ ลงทะเบียนเทียบโอนผลการศึกษา……………………………………………….๗๒ ข้ันตอนท่ี ๗ ลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร (ป.ธ.๓) ………………………………………….๗๘ ข้ันตอนท่ี ๘ ย�ายคณะ / สาขาวิชา…………………………………………………………………๘๒ ข้ันตอนท่ี ๙ ขอพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ/ขอกลับเข�าศึกษา………………………๙๐ ข้ันตอนท่ี ๑๐ ทําบัตรนิสิตใหม�……………………………………………………..………………….๙๔ ข้ันตอนท่ี ๑๑ ประเมินอาจารย9ออนไลน9และตรวจสอบผลการศึกษา…………………….๙๙ ข้ันตอนท่ี ๑๒ ขอสําเร็จการศึกษาและข้ึนทะเบียนบัณฑิตออนไลน9……………………..๑๐๖ ภาคผนวก  ข�อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑…………….…….๑๑๙ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว�าด�วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต�งกายนิสิตคฤหัสถ9 พ.ศ. ๒๕๔๓……………………………………..๑๔๒ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว�าด�วยการฝXกภาคปฏิบัติวิปNสสนากรรมฐาน พ.ศ.๒๕๔๑........๑๔๔ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว�าด�วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ.๒๕๔๖...................................๑๔๖ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว�าด�วยการปฏิบัติงานบริการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖.......................๑๕๑ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว�าด�วยหอพักนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒…..๑๕๕ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่องค�าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘………………………………………………………………………….…๑๖๑ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า   สารบัญเร่ือง     ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยชาวต�างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒............................................................ประวัติความเป'นมาสํานักทะเบียนและวัดผลทําเนียบคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและวัดผลผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี สํานักทะเบียนและวัดผลเจ�าหน�าท่ีทะเบียนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ9 ห�องเรียน หน�วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.......................................คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๕ สารบัญ (ต"อ)     หน�า ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่องการศึกษาสําหรับ .........................................................................................๑๖๕ ประวัติความเป'นมาสํานักทะเบียนและวัดผล………………………………………………..….…..๑๖๘ ทําเนียบคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและวัดผล………………………………………….๑๗๔ ผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี สํานักทะเบียนและวัดผล................................................................๑๗๗ เจ�าหน�าท่ีทะเบียนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ9 ห�องเรียน หน�วยวิทยบริการ ....................................................................๑๘๔               



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ประวัติมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป�นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ"หนึ่งในสองแห&งของประเทศ ฝ)ายมหานิกาย เป�นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐบาล ต้ังอยู&ท่ีวัดมหาธาตุพระกรุณาโปรดเกล3าฯ ให3ก&อต้ังข้ึนภายในวัดมหาธาตุฯ เม่ือป7 พ.ศ. ๒๔๓๒ ก&อนท่ีจะพระราชทานนามใหม&ว&า คราวทรงสถาปนาอาคารสังฆิกเสนาสน"ราชวิทยาลัยให3เป�นมหาวิทยาลัยสงฆ" ในป7 พ๒๔๓๙ โดยทรงต้ังพระทัยจะให3เป�นสถาบันศึกษาพระไตรป>ฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสงฆ"สามเณรและคฤหัสถ" การดําเนินงานของมมหาวิทยาลัยได3เริ่มต3นอเม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยพระพิมลธรรม (ช3อย ฐานฑตฺตเถรตามลําดับ จนได3รับการยกฐานะให3เป�นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในป7 พความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พปFจจุบัน คือ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป�นมหาวิทยาลัยท่ีเน3นการศึกษาด3านพระพุทธศาสนา และมุ&งพัฒนามหาวิทยาลัยให3เป�นศูนย"กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับชาติและระกับนานาชาติท่ีคณะสงฆ"ไทยโดยมุ&งผลิตบัณฑิตมีวิชชาและจรณะมีปฏิปทาน&าเลื่อมใส มีการจัดต้ังวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ" ห3องเรียน หน&วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ กระจายไปท่ัวทุกภูมิภาคท้ังภายในและต&างประเทศ ปFจจุบันเป>ดการเรียนการสอนใน ๕ คณะ ครอบคลุมท้ังระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก มีหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษและนานาชาติ นอกจากนี้ ยังได3การศึกษาค3นคว3า วิจัยในด3านพระพุทธศาสนาพัฒนาองค"ความรู3 บูรณาการกับศาสตร"สมัยใหม& ก&อต้ังวิทยาลัยพุทธศาสตร"นานาชาติ เป>ดทําการเรียนการสอนเป�นภาษาอังกฤษและวิทยาลัยพระธรรมทูต เพ่ือผลิตพระธรรมทูตออกเผยแผ&และประกาศพระพุทไปยังต&างประเทศ   คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๖ ประวัติมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป�นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ"หนึ่งในสองแห&งของประเทศ ฝ)ายมหานิกาย เป�นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐบาล ต้ังอยู&ท่ีวัดมหาธาตุพระกรุณาโปรดเกล3าฯ ให3ก&อต้ังข้ึนภายในวัดมหาธาตุฯ เม่ือนามใหม&ว&า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เม่ือคราวทรงสถาปนาอาคารสังฆิกเสนาสน"ราชวิทยาลัยให3เป�นมหาวิทยาลัยสงฆ" ในป7 พ.ศ. โดยทรงต้ังพระทัยจะให3เป�นสถาบันศึกษาพระไตรป>ฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสงฆ"สามเณรและคฤหัสถ" การดําเนินงานของมมหาวิทยาลัยได3เริ่มต3นอย&างจริงจังช3อย ฐานฑตฺตเถร) และมีการดําเนินงานมาตามลําดับ จนได3รับการยกฐานะให3เป�นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในป7 พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ อธิการบดีประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙) ศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป�นมหาวิทยาลัยท่ีเน3นการศึกษาด3านพระพุทธศาสนา และมุ&งพัฒนามหาวิทยาลัยให3เป�นศูนย"กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับชาติและระกับนานาชาติท่ีคณะสงฆ"ไทยโดยมุ&งผลิตบัณฑิตมีวิชชาและจรณะมีปฏิปทาอมใส มีการจัดต้ังวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ" ห3องเรียน หน&วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ กระจายไปท่ัวทุกภูมิภาคท้ังภายในและต&างประเทศ ปFจจุบันเป>ดการเรียนการสอนคณะ ครอบคลุมท้ังระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก มีหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษและนานาชาติ นอกจากนี้ ยังได3จัดต้ังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร" เพ่ือดําเนินการศึกษาค3นคว3า วิจัยในด3านพระพุทธศาสนาพัฒนาองค"ความรู3 บูรณาการกับศาสตร"สมัยใหม& ก&อต้ังวิทยาลัยพุทธศาสตร"นานาชาติ เป>ดทําการเรียนการสอนเป�นภาษาอังกฤษและวิทยาลัยพระธรรมทูต เพ่ือผลิตพระธรรมทูตออกเผยแผ&และประกาศพระพุทธศาสนา



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๗  สุภาษิต ป=ฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโตแปลว�า ปNญญาเป'นแสงสว�างในโลก ปรัชญา จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร9สมัยใหม� พัฒนาจิตใจและสังคม ปณิธาน ศึกษาพระไตรปZฎกและวิชาชั้นสูง สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ9 วิสัยทัศน2 ศูนย9กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ท่ีสร�างคนดีและเก�ง อย�างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอย�างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย�างมีสุขภาพ  บริหารดีอย�างมีประสิทธิภาพ ผลิตคนดีและเก"ง อย"างมีสมรรถภาพ  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให�เป'นผู�มีปฏิปทาน�าเลื่อมใส ใฝ[รู� ใฝ[คิด เป'นผู�นําจิตใจและปNญญา มีโลกทัศน9กว�างไกล มีความสามารถในการแก�ปNญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม จัดการศึกษาและวิจัยดีอย"างมีคุณภาพ  จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู�  โดยบูรณาการวิชาการด�านพระพุทธศาสนาเข�ากับศาสตร9สมัยใหม�ท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผ�านกระบวนการศึกษา ค�นคว�า วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือก�าวไปสู�ความเป'นเลิศทางวิชาการ และเพ่ือสร�างองค9ความรู�ใหม�ในการพัฒนา มนุษย9 สังคม และสิ่งแวดล�อม ให�อยู�ร�วมกันได�อย�างสมดุล และสันติสุข บริการวิชาการดีอย"างมีสุขภาพ  มุ�งม่ันในการให�บริการวิชาการด�านพระพุทธศาสนาแก�คณะสงฆ9และสังคม รวมท้ังส�งเสริมการเรียนรู� และความร�วมมืออันดีระหว�างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือธํารงรักษาไว�ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่องด�วยพระพุทธศาสนา 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘  บริหารดีอย"างมีประสิทธิภาพ  มุ�งพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักนิติธรรม จริยธรรม ความสํานึกรับผิดชอบ การมีส�วนร�วม ความโปร�งใสตรวจสอบได� และความคุ�มค�า รวมท้ังสนับสนุน ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือก�าวไปสู�ความเป'นองค9กรแห�งการเรียนรู�อย�างแท�จริง  พันธกิจ ๑. ผลิตบัณฑิต ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให�มีคุณลักษณะอันพึงประสงค9 ๙ ประการ คือ M = Morality  มีปฏิปทาน�าเลื่อมใส A = Awaraness  รู�เท�าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม H = Helpfulness มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา A = Abuliby  มีความสามารถในการแก�ปNญหา C = Curiosity  มีความใฝ[รู�ใฝ[คิด H = Hospitality  รู�จักเสียสละเพ่ือส�วนรวม U = Universality มีโลกทัศน9 กว�างไกล L = Leadership  เป'นผู�นําด�านจิตใจและปNญญา A = Aspiration  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเอง ให� เ พียบพร�อมด�วยคุณธรรมและจริยธรรม ๒. วิจัยและพัฒนา  การวิจัยและค�นคว�า เพ่ือสร�างองค9ความรู�ควบคู�ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน�นการพัฒนาองค9ความรู�ในพระไตรปZฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล�วนําองค9ความรู�ท่ีค�นพบมาประยุกต9ใช�แก�ปNญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมท้ังพัฒนา คุณภาพงานวิชาการด�านพระพุทธศาสนา ๓. ส"งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก"สังคม ส�งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก�สังคม ตามปณิธานการจัดต้ังมหาวิทยาลัย ด�วยการปรับปรุงกิจกรรมต�างๆ ให�ประสานสอดคล�อง เอ้ือต�อการส�งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ9 สร�างความรู� ความเข�าใจหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา สร�างจิตสํานึกด�านคุณธรรม จริยธรรมแก�ประชาชน จัดประชุม สัมมนา และฝXกอบรม เพ่ือ



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  พัฒนาพระสงฆ9และบุคลากรทางศาสนา ให�มีศักยภาพในการธํารงรักษา เผยแผ�หลักคําสอน และเป'นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว�าง ๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เสริมสร�างและพัฒนาแหล�งการเรียนรู�ด�านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให�เอ้ือต�อการศึกษา เพ่ือสร�างจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป'นไทย สนับสนุนให�มีการนําภูมิปNญญาท�องถ่ิน มาเป'นรากฐานของการพัฒนาอย�างมีดุลยภาพตราประจํามหาวิทยาลัย ๑. พระจุลมงกุฎ พระราชลัญจกรประจําพระองค9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ9 พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี ๕ ตรงฐานของพระเก้ียวมีอักษรย�อว�า ม จ ร และมีรูปธรรมจักรวางเป'นฉากเบ้ืองหลัง ๒. เป'นรูปวงกลมครอบธรรมจักรส�วนกลางเป'นพระเก้ียวเป'นพระราชลัญจกรประจําพระองค9พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี ๕ รอบกรอบด�านบนมีอักษรภาษาบาลีว�า ป=ฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต รอบกรอบด�านล�างมีอักษรว�า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตราประจํามหาวิทยาลัย คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙ พัฒนาพระสงฆ9และบุคลากรทางศาสนา ให�มีศักยภาพในการธํารงรักษา เผยแผ�หลักคําสอน และเป'นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว�าง  เสริมสร�างและพัฒนาแหล�งการเรียนรู�ด�านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให�เอ้ือต�อการศึกษา เพ่ือสร�างจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป'นไทย สนับสนุนให�มีการนําภูมิปNญญาท�องถ่ิน มาเป'นรากฐานของการพัฒนาอย�างมีดุลยภาพ  พระจุลมงกุฎ (พระเก้ียว) พระราชลัญจกรประจําพระองค9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ9 ตรงฐานของพระเก้ียวมีอักษรย�อว�า ม จ ร และมีรูป เป'นรูปวงกลมครอบธรรมจักรส�วนกลางเป'นพระเก้ียว เป'นพระราชลัญจกรประจําพระองค9พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว รอบกรอบด�านบนมีอักษรภาษาบาลีว�า ป=ฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต รอบกรอบด�านล�างมีอักษรว�า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตราประจํามหาวิทยาลัย 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า    คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๐  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๑  สภามหาวิทยาลัย  พระธรรมปEญญาบดี(พีร2 สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัย  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.  อธิการบด ี



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๒  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู�บริหารมหาวิทยาลัย     พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝHายบริหาร พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝHายวิชาการ พระเทพสิงหวราจารย2 รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม"    พระสุวรรณเมธาภรณ2,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝHายวางแผนและพัฒนา สมเด็จพระพุทธชินวงศ2,ศ.พิเศษ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก"น     พระครูโสภณพุทธิศาสตร2,ผศ.ดรคณบดีคณะครุศาสตร2   



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๓  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน"ง         รศ.นพ.กําจร ตติยกวี  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสมศักด์ิ โชติรัตนะศิริ ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ ดร.สุภัทร จําปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษา              นางเมธีนี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน พ.ต.ท.พงศ2พร พราหมณ2เสน"ห2  ผู�อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห"งชาติ ดร.กมล รอดคล�าย เลขาธิการสภาการศึกษา  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๔    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ        สมเด็จพระพุฒาจารย2 เจ�าคณะภาคใหญ"หนตะวันออก พระพรหมโมลี เจ�าคณะภาค ๕  ผู�ช"วยเจ�าอาวาสวัดปากน้ําภาษีเจริญ พระมหาโพธิวงศาจารย2 ราชบัณฑิต  เจ�าอาวาสวัดราชโอรสาราม             ศ.พิเศษ จํานงค2 ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต นายนนทพล นิม่สมบุญ ผู�ทรงคุณวุฒิ รศ. ดร.ไทย ทิพย2สุวรรณกุล ท่ีปรึกษาอธิการบดี ด�านการบริหาร 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๕   อธิการบดี  พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, ศ.,ดร.) ราชบัณฑิตกิตตมิศักดิ,์  กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ�าคณะภาค ๒, เจ�าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  รองอธิการบดี พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝHายบริหาร พระราชปริยัติกวีรองอธิการบดีฝHายวิชาการ พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝHายกิจการนิสิต พระโสภณวชิราภรณ2รองอธิการบดีฝHายกิจการต"างประเทศ  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหมรองอธิการบดีฝHายกิจการท่ัวไปคู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๖ รองอธิการบดี    พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝHายวิชาการ พระสุวรรณเมธาภรณ2,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝHายวางแผนและพัฒนา   พระโสภณวชิราภรณ2 รองอธิการบดีฝHายกิจการต"างประเทศ พระเมธีธรรมาจารย2 รองอธิการบดีฝHายประชาสัมพันธ2และเผยแผ"   สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝHายกิจการท่ัวไป  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  คณบดี พระมหาสมบูรณ2 วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พระราชปริยัติมุนีคณบดีคณะพุทธศาสตร2  พระครูสังฆรักษ2เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.   คณบดีคณะมนุษยศาสตร2     คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๗ คณบดี    พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร2 พระครูโสภณพุทธิศาสตร2,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร2      พระครูปริยัติกิตติธํารง, รศ.ดร.  คณบดีคณะสังคมศาสตร2  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๘  หลักสูตรของมหาวิทยาลัย รายงานข�อมูลหลักสูตร  จําแนกตามส"วนงาน ๑. บัณฑิตวิทยาลัย ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร ๑ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา ๒ ปริญญาโท ปรัชญา ๓ ปริญญาโท ธรรมนิเทศ ๔ ปริญญาโท สันติศึกษา  ๕ ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา  ๖ ปริญญาเอก ปรัชญา ๗ ปริญญาเอก สันติศึกษา ๒. คณะพุทธศาสตร2 ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา ๒ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  (English Program) ๓ ปริญญาตรี ศาสนา ๔ ปริญญาตรี ศาสนา  (English Program) ๕ ปริญญาตรี ปรัชญา ๖ ปริญญาตรี ปรัชญา (English Program) ๗ ปริญญาตรี ภาษาบาลีสันสกฤต ๘ ปริญญาตรี ภาษาบาลีสันสกฤต (English Program) ๙ ปริญญาตรี วิปNสสนาภาวนา ๑๐ ปริญญาโท ศาสนาเปรียบเทียบ  ๑๑ ปริญญาโท พระไตรปZฎกศึกษา  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๙  ๓. คณะครุศาสตร2 ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี สังคมศึกษา  ๒ ปริญญาตรี การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว  ๓ ปริญญาตรี การสอนภาษาไทย  ๔ ปริญญาตรี การสอนภาษาอังกฤษ  ๕ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา  ๖ ปริญญาโท การสอนสังคมศึกษา  ๗ ปริญญาโท จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  ๘ ปริญญาเอก พุทธบริหารการศึกษา  ๔. คณะมนุษยศาสตร2 ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี ภาษาไทย  ๒ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  ๓ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  (English Program) ๔ ปริญญาตรี พุทธจิตวิทยา  ๕ ปริญญาตรี จิตวิทยา ๖ ปริญญาโท ภาษาศาสตร9  ๗ ปริญญาโท พุทธจิตวิทยา  ๘ ปริญญาโท ชีวิตและความตาย  ๙ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ๑๐ ปริญญาโท พุทธศาสตร9และศิลปะแห�งชีวิต ๑๑ ปริญญาเอก พุทธจิตวิทยา  ๑๒ ปริญญาเอก ภาษาศาสตร9  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒๐  ๕. คณะสังคมศาสตร2 ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร9  ๒ ปริญญาตรี สังคมวิทยา  ๓ ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  ๔ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ  ๕ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๖ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร9  ๗ ปริญญาตรี นิติศาสตร9  ๘ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร9  ๙ ปริญญาโท การจัดการเชิงพุทธ  ๑๐ ปริญญาโท การพัฒนาสังคม  ๑๑ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร9การพัฒนาเชิงพุทธ  ๑๒ ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร9  ๑๓ ปริญญาเอก การจัดการเชิงพุทธ  ๑๔ ปริญญาเอก การพัฒนาสังคม  ๑๕ ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร9 (หลักสูตรนานาชาติ) ๖. สถาบันภาษา ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร ๑ ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (ป.ออ.) ๒ ประกาศนียบัตร การแปล (ป.กป.) ๗. วิทยาลัยพุทธศาสตร2นานาชาติ ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร ๑ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา(นานาชาติ) ๒ ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา ( แบบ๑.๑ ) 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒๑  ๓ ปริญญาเอก สันติศึกษา (นานาชาติ) ๘. วิทยาเขตหนองคาย ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  ๒ ปริญญาตรี สังคมศึกษา  ๓ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  ๔ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๕ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา  ๙. วิทยาเขตเชียงใหม" ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา ๒ ปริญญาตรี พุทธศิลปกรรม  ๓ ปริญญาตรี ภาษาบาลี ๔ ปริญญาตรี สังคมศึกษา  ๕ ปริญญาตรี การสอนภาษาอังกฤษ  ๖ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  ๗ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ (English Program) ๘ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๙ ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห9ศาสตร9  ๑๐ ปริญญาโท ปรัชญาพระพุทธศาสนา  ๑๑ ปริญญาโท ปรัชญา ๑๒ ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา  ๑๐.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา /หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒๒  ๒ ปริญญาตรี สังคมศึกษา  ๓ ปริญญาตรี การสอนภาษาอังกฤษ  ๔ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๕ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา  ๖ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา  ๗ ปริญญาโท การพัฒนาสังคม  ๑๑. วิทยาเขตขอนแก"น ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  ๒ ปริญญาตรี ปรัชญา ๓ ปริญญาตรี สังคมศึกษา  ๔ ปริญญาตรี การสอนภาษาไทย  ๕ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  ๖ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๗ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร9  ๘ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา  ๙ ปริญญาโท ปรัชญา ๑๐ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา  ๑๑ ปริญญาโท การสอนสังคมศึกษา  ๑๒ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร9  ๑๓ ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา  ๑๔ ปริญญาเอก ปรัชญา ๑๒. วิทยาเขตนครราชสีมา ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  ๒ ปริญญาตรี การสอนภาษาไทย  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒๓  ๓ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  ๔ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๕ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ  ๖ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา  ๗ ปริญญาโท ปรัชญา ๑๓.วิทยาเขตอุบลราชธานี ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี ศาสนา ๒ ปริญญาตรี สังคมศึกษา  ๓ ปริญญาตรี การสอนภาษาอังกฤษ  ๔ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  ๕ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๖ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร9  ๗ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา  ๑๔. วิทยาเขตแพร" ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  ๒ ปริญญาตรี สังคมศึกษา  ๓ ปริญญาตรี การสอนภาษาอังกฤษ  ๔ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๕ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา ๖ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร9  ๑๕. วิทยาเขตสุรินทร2 ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒๔  ๒ ปริญญาตรี สังคมศึกษา  ๓ ปริญญาตรี การสอนภาษาอังกฤษ  ๔ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๕ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร9  ๖ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา ๑๖. วิทยาเขตพะเยา ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา ๒ ปริญญาตรี ปรัชญา ๓ ปริญญาตรี สังคมศึกษา  ๔ ปริญญาตรี การสอนภาษาไทย ๕ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๖ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ ๗ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา  ๘ ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา  ๑๗.วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  ๒ ปริญญาตรี บาลีพุทธศาสตร9 ๓ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา  ๔ ปริญญาโท วิปNสสนาภาวนา ๕ ปริญญาเอก บาลีพุทธศาสตร9  ๑๘. วิทยาเขตนครสวรรค2 ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒๕  ๒ ปริญญาตรี สังคมศึกษา  ๓ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  ๔ ปริญญาตรี นิติศาสตร" ๕ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๖ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร9  ๗ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ ๘ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา  ๙ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา  ๑๐ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร9  ๑๑ ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา ๑๒ ปริญญาเอก พุทธบริหารการศึกษา ๑๙. วิทยาลัยสงฆ2เลย ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา ๒ ปริญญาตรี การสอนภาษาไทย  ๓ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๔ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา  ๒๐. วิทยาลัยสงฆ2นครพนม ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  ๒ ปริญญาตรี สังคมศึกษา  ๓ ปริญญาตรี การสอนภาษาอังกฤษ  ๔ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  ๕ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒๖  ๒๑. วิทยาลัยสงฆ2ลําพูน ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา ๒ ปริญญาตรี สังคมศึกษา  ๓ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  ๔ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร" ๕ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร9 ๖ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา  ๒๒.วิทยาลัยสงฆ2พุทธชินราช ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  ๒ ปริญญาตรี ปรัชญา ๓ ปริญญาตรี สังคมศึกษา  ๔ ปริญญาตรี การสอนภาษาไทย  ๕ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  ๖ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ ๗ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร9  ๘ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา  ๒๓.วิทยาลัยสงฆ2บุรีรัมย2 ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  ๒ ปริญญาตรี สังคมศึกษา ๓ ปริญญาตรี การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว  ๔ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๕ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒๗  ๒๔. วิทยาลัยสงฆ2ปEตตานี ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี ศาสนา ๒ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๓ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ  ๒๕.วิทยาลัยสงฆ2นครน"าน ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  ๒ ปริญญาตรี การสอนภาษาไทย  ๓ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๔ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร9  ๒๖.วิทยาลัยสงฆ2พุทธโสธร ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  ๒ ปริญญาตรี สังคมศึกษา  ๓ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๔ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ  ๒๗.วิทยาลัยสงฆ2นครลําปาง ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  ๒ ปริญญาตรี การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว  ๓ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๔ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา  ๒๘.วิทยาลัยสงฆ2เชียงราย ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒๘  ๒ ปริญญาตรี พุทธศิลปกรรม  ๓ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  ๔ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร9  ๒๙.วิทยาลัยสงฆ2ศรีสะเกษ ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  ๒ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๓ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ  ๔ ปริญญาโท พระพุทธศาสนา  ๓๐.วิทยาลัยสงฆ2ราชบุรี ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๒ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ  ๓๑.วิทยาลัยสงฆ2พุทธปEญญาศรีทวารวดี ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  ๒ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ  ๓ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร9  ๓๒.วิทยาลัยสงฆ2พ"อขุนผาเมือง เพชรบูรณ2 ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  ๒ ปริญญาตรี ศาสนา ๓ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร9  ๓๓. วิทยาลัยสงฆ2ร�อยเอ็ด ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๒๙  ๒ ปริญญาตรี ศาสนา ๓ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๔ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ  ๓๔.วิทยาลัยสงฆ2ชัยภูมิ ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา  ๒ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๓ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ  ๓๕. โครงการขยายห�องเรียนคณะพุทธศาสตร2 วัดพิกุลทอง อ.ท"าช�าง จ.สิงห2บุรี ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา ๓๖. โครงการขยายห�องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร2ธานี ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี ศาสนา ๒ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ  ๓ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร9  ๓๗.ห�องเรียนคณะพุทธศาสตร2 วัดไชยชุมพลชนะสงครามวรวิหาร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา ๓๘.หน"วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร2 วัดหงษ2ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ" จ.สงขลา ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา ๒ ปริญญาตรี ศาสนา ๓๙.หน"วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก"น วัดอภิสิทธิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๓๐  ๔๐. หน"วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร2 วัดใหญ"อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี รัฐศาสตร" ๒ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ ๔๑.หน"วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร2 วัดปHาประดู" อ.เมือง จ.ระยอง ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี รัฐศาสตร9 ๒ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ  ๔๒. หน"วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร2 พุทธมณฑลจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ ๔๓. หน"วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร2 วัดพระรูป อ.เมือง จ.เพชรบุรี ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี รัฐศาสตร" ๒ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ ๔๔. หน"วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ2นครสวรรค2 วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธาน ีท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี รัฐศาสตร" ๒ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ ๔๕. หน"วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ2นครสวรรค2 วัดพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ ๒ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร" ๔๖. หน"วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ2นครสวรรค2 วัดพฤกษะวันโชติการาม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ท่ี ระดับการศึกษา สาขาวิชา / หลักสูตร ๑ ปริญญาตรี การจัดการเชิงพุทธ ๒ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร"    



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ๔๗. หน"วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ2พุทธชินราช วัดท"านา อท่ี ระดับการศึกษา ๑ ปริญญาตรี ๒ ปริญญาตรี ๔๘. หน"วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ2พุทธชินราช วัดหมอนไม� อท่ี ระดับการศึกษา ๑ ปริญญาตรี ๒ ปริญญาตรี ๔๙. หน"วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร2 วัดปHาเลไลยก2วรวิหาร อท่ี ระดับการศึกษา ๑ ปริญญาตรี ๒ ปริญญาตรี ๕๐. หน"วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร2 วัดสระแก�ว อท่ี ระดับการศึกษา ๑ ปริญญาตรี ๕๑. หน"วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร2 สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพท่ี ระดับการศึกษา ๑ ปริญญาโท หมายเหตุ : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาปริญญาปริญญาเอกเปZดสอนท้ังภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษแหล"งข�อมูล http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/tqfคู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๓๑ หน"วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ2พุทธชินราช วัดท"านา อ.เมือง จ.ตาก สาขาวิชา / หลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ  รัฐประศาสนศาสตร9  หน"วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ2พุทธชินราช วัดหมอนไม� อ.เมือง จ.อุตรดิตถ2 สาขาวิชา / หลักสูตร  การจัดการเชิงพุทธ  รัฐประศาสนศาสตร9   หน"วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร2 วัดปHาเลไลยก2วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี สาขาวิชา / หลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ รัฐประศาสนศาสตร9  หน"วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร2 วัดสระแก�ว อ.เมือง จ.สระแก�ว สาขาวิชา / หลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพ สาขาวิชา / หลักสูตร พุทธศาสตร9และศิลปะแห�งชีวิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาปริญญาตรี ปริญญาปริญญาโท และเปZดสอนท้ังภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  แหล"งข�อมูล : กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/curr/tqf๒.php ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐    



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๓๒  คณะและส&วนงานภายในมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย   สํานักงานคณบดี   คณะพุทธศาสตร2 สํานักงานคณบดี ภาควิชาพระพุทธศาสนา  ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ภาควิชาบาลีและสันสกฤต คณะครุศาสตร2 สํานักงานคณบดี  ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  ภาควิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน   โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา   โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา   ศูนย9ฝXกประสบการณ9วิชาชีพครู คณะมนุษยศาสตร2 สํานักงานคณบดี ภาควิชาภาษาไทย  ภาควิชาภาษาต�างประเทศ  ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร2  สํานักงานคณบดี  ภาควิชารัฐศาสตร9  ภาควิชาเศรษฐศาสตร9  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๓๓   ภาควิชานิติศาสตร9  สถาบันภาษา ส�วนงานบริหาร  ส�วนวิชาการ  โครงการหลักสูตร สาขาสันติศึกษา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร2   ส�วนงานบริหาร   ส�วนวางแผนและส�งเสริมการวิจัย สถาบันวิปEสสนาธุระ   ส�วนงานบริหาร   ส�วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สํานักทะเบียนและวัดผล   ส�วนทะเบียนนิสิต   ส�วนประเมินผลการศึกษา สํานักส"งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม   ส�วนงานบริหาร   ส�วนธรรมนิเทศ   อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย   โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย9 สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ส�วนหอสมุดกลาง   ส�วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย2อาเซียนศึกษา   ส�วนงานบริหาร   ส�วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๓๔  วิทยาลัยพุทธศาสตร2นานาชาติ   สํานักงานวิทยาลัย   สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยพระธรรมทูต   สํานักงานวิทยาลัย   สํานักงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี  กองกลาง   มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ9ราชวิทยาลัย   มหาจุฬาบรรณาคาร   โรงพิมพ9มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   กองกิจการนิสิต   กองกิจการวิทยาเขต   กองคลังและทรัพย9สิน   กองนิติการ   กองแผนงาน   กองวิชาการ   สํานักพิมพ9มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   กองวิเทศสัมพันธ9   กองสื่อสารองค9กร  กองกิจการพิเศษ   กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ   สํานักงานประกันคุณภาพ   สํานักงานตรวจสอบภายใน   สํานักงานพระสอนศีลธรรม   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๓๕  วิทยาเขต ๑๑ แห"ง ๑. วิทยาเขตหนองคาย  ๒. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๓. วิทยาเขตเชียงใหม� ๔. วิทยาเขตขอนแก�น  ๕. วิทยาเขตนครราชสีมา ๖. วิทยาเขตอุบลราชธานี  ๗. วิทยาเขตแพร�  ๘. วิทยาเขตสุรินทร9  ๙. วิทยาเขตพะเยา  ๑๐. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ๑๑. วิทยาเขตนครสวรรค9   วิทยาลัยสงฆ2 ๑๖ แห"ง ๑. วิทยาลัยสงฆ9เลย  ๒. วิทยาลัยสงฆ9นครพนม  ๓. วิทยาลัยสงฆ9ลําพูน  ๔. วิทยาลัยสงฆ9พุทธชินราช  ๕. วิทยาลัยสงฆ9บุรีรัมย9 ๖. วิทยาลัยสงฆ9ปNตตานี  ๗. วิทยาลัยสงฆ9นครน�านเฉลิมพระเกียรติฯ  ๘.  วิทยาลัยสงฆ9พุทธโสธร ๙.  วิทยาลัยสงฆ9นครลําปาง ๑๐. วิทยาลัยสงฆ9เชียงราย ๑๑.  วิทยาลัยสงฆ9ศรีสะเกษ ๑๒. วิทยาลัยสงฆ9ราชบุร ี๑๓.  วิทยาลัยสงฆ9พุทธปNญญาศรีทวารวดี 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๓๖  ๑๔. วิทยาลัยสงฆ9พ�อขุนผาเมือง ๑๕. วิทยาลัยสงฆ9ร�อยเอ็ด ๑๖. วิทยาลัยสงฆ9ชัยภูมิ โครงการขยายห�องเรียน ๓ แห"ง ๑. โครงการขยายห�องเรียนคณะพุทธศาสตร9 วัดพิกุลทอง จังหวัด สิงห9บุรี ๒. โครงการขยายห�องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดใหญ�พัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร9ธานี ๓. โครงการขยายห�องเรียนคณะพุทธศาสตร9 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี หน"วยวิทยบริการ ๑๔ แห"ง ๑. หน�วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงษ9ประดิษฐาราม อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา ๒.หน�วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ9ขอนแก�น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดอภิสิทธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๓.หน�วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดใหญ�อินทาราม (พระอารามหลวง) อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๔.หน�วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดป[าประดู� (พระอารามหลวง) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ๕ .หน�วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ๖. หน�วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗.หน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ9นครสวรรค9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหนองขุนชาติ อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ๘.หน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ9นครสวรรค9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระบรมธาตุ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ๙.  หน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ9นครสวรรค9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพฤกษะวันโชติการาม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร๑๐.  หน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ9พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท�านา อําเภอเมือง จังหวัดตาก๑๑. หน�วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ9พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม� อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ9 ๑๒. หน�วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดป[าเลไลยก9วรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี๑๓. หน�วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยวิทยาลัย วัดสระแก�ว อําเภอเมือง จังหวัดสระแก�ว ๑๔. หน�วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร9 สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แขวงท�าแร�ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สถาบันสมทบ ๗ แห"ง ๑. วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธ๒. มหาปNญญาวิทยาลัย อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา๓. มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซินจู สาธารณรัฐไต�หวัน๔. ศูนย9การศึกษาพระอาจารย9พรัหม ประเทศสิงคโปร9๕. วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา๖. วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร9๗. วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท      คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๓๗ หน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ9นครสวรรค9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพฤกษะวันโชติการาม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร หน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ9พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท�านา อําเภอเมือง จังหวัดตาก ยสงฆ9พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม� อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ9  หน�วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดป[าเลไลยก9วรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี หน�วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระแก�ว อําเภอเมือง จังหวัดสระแก�ว  หน�วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร9 สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แขวงท�าแร�ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี มหาปNญญาวิทยาลัย อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซินจู สาธารณรัฐไต�หวัน ศูนย9การศึกษาพระอาจารย9พรัหม ประเทศสิงคโปร9 วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร9 วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๓๘         ขั้นตอนท่ี ๑ สมัครเรียน และ สอบคัดเลือก       



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๓๙  ข้ันตอนท่ี ๑ สมัครเรียน และ สอบคัดเลอืก                  สมัครเรียนผ"านระบบออนไลน2 http://regweb.mcu.ac.th/ registrar/apphome.asp กรอกประวัติ วุฒิการศึกษา เลือกสาขาวิชา สร�าง USER และ PASSWORD เลขท่ีบัตรประชาชน และรหัสผ"าน ปริ้นใบชําระค"าธรรมเนียม การสมัคร ชําระค"าธรรมเนียมการสมัคร ผ"านธนาคารทหารไทยท่ัวประเทศ เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ ผ"าน ไม"ผ"าน จัดเลขท่ีนั่งสอบ ปริ้นบัตรผู�เข�าสอบ + ติดรูปถ"าย เข�าสอบตามวันและเวลาท่ีกําหนด ตรวจข�อสอบ ประกาศผลสอบ ผ"าน ไม"ผ"าน รายงานตัวผ"านระบบออนไลน2 เลือกสาขาท่ี ๒ และ ๓ ตามลําดับ เลือกสาขาท่ีตรงกับคุณสมบัติ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๔๐  คําอธิบายข้ันตอนการรับสมัครนิสิตใหม& ผ&านระบบออนไลน/ รวบรวมโดย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. รักษาการผู�อํานวยการส�วนทะเบียนนิสิต  ข้ันตอนการรับสมัครนิสิตใหม�ผ�านระบบออนไลน9  (http://regweb.mcu.ac.th/ registrar/apphome.asp)ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก�นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจจะเข�าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ผ�านระบบออนไลน9โดยไม�จําเป'นต�องเดินทางมาสมัครด�วยตนเอง ระบบนี้จะพัฒนาต�อไปเพ่ือรองรับการสมัครเรียนในระดับปริญญาโทและเอก ในอนาคตด�วย ส่ิงท่ีต�องศึกษาก"อนสมัครเรียน  ผู�ท่ีสนใจจะสมัครเรียนจําเป'นต�องศึกษาข�อมูลเก่ียวมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชาท่ีสนใจ ตลอดจนระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย ก�อนตัดสินใจเลือกสาขาวิชาท่ีตนเองสนใจจะเลือกศึกษา โดยผู�ท่ีสนใจสามารถเข�าไปศึกษาข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ี  เว็บไซด9หลักของมหาวิทยาลัย  :  www.mcu.ac.th  เว็บไซด9สํานักทะเบียนและวัดผล : reg.mcu.ac.th  เว็บไซด9ของกองวิชาการ : mcuadd.mcu.ac.th ข้ันตอนการสมัครเรียน  ข้ันตอนท่ี ๑  ลงทะเบียนเข�าใช�ระบบ  สร�าง USER และ PASSWORD  ๑.๑ เข�าเว็บไซด9 http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp  ๑.๒ เลือกเมนู ลงทะเบียนเข�าใช�ระบบ  ๑.๓ กรอกข�อมูลพ้ืนฐานเบ้ืองต�น เช�น ชื่อ นามสกุล ฉายา สัญชาติ เลขประจําตัวประชาชน อีเมล9ล9 และหมายเลขโทรศัพท9  ๑.๔ กดลงทะเบียน  ข้ันตอนท่ี ๒ เข�าสู"ระบบ กรอกประวัติส"วนตัว เลือกสาขาวิชา  ๒.๑ เข�าเว็บไซด9 http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp  ๒.๒ เลือกเมนู เข�าสู�ระบบ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๔๑   ๒.๓ กรอกหมายเลขประจําตัวประชาชน และรหัสผ�าน (ในการเข�าใช�งานครั้งแรกรหัสผ�านคือ หมายเลขประจําตัวประชาชน สามารถเปลี่ยนแปลงได�ในภายหลัง ในกรณีท่ีลืมรหัสผ�านให�ติดต�อเจ�าหน�าท่ีกลุ�มงานรับนิสิต ทะเบียนและสถิติ ส�วนทะเบียนนิสิต สํานักทะเบียนและวัดผล หมายเลขโทรศัพท9 ๐๓๕-๒๔๘๐๐๐ ต�อ ๘๔๒๑)  ๒.๔ เลือกระดับการศึกษา ประเภทท่ีต�องการสมัคร  ๒.๕ กดยอมรับเง่ือนไขการสมัคร  ๒.๖ กรอกข�อมูลใบสมัครเข�าศึกษาให�ครบถ�วน  ๒.๗ เลือกสาขาวิชาท่ีสนใจยืนยันการสมัคร  ๒.๘ พิมพ9ใบแจ�งยอดการชําระเงิน  ข้ันตอนท่ี ๓ ชําระเงินค"าสมัคร พิมพ2บัตรประจําตัวผู�สมัคร  ๓.๑ ผู�สมัครสามารถชําระค�าสมัครได�ท่ี ธนาคารทหารไทย (TMB) ได�ทุกสาขาท่ัวประเทศ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากเลยกําหนดถือว�าสละสิทธิ์ในการสมัครเรียน หรือชําระท่ีจุดให�บริการของมหาวิทยาลัย ได�แก� กลุ�มงานการเงิน ห�อง ๒๐๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี หรือ สํานักทะเบียนและวัดผล ห�อง C๓๐๐ อาคารเรียนรวม โซนซี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู� ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังน�อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือธนานัติ สั่งจ�ายในนาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ค�าสมัครเรียน) ๗๙ หมู� ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังน�อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  ๓.๒ เข�าเว็บไซด9 http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp  ๓.๓ เลือกเมนู ผลการสมัคร  ๓.๔ พิมพ9บัตรประจําตัวผู�สมัคร  ๓.๕ ติดรูปถ�ายลงบนบัตรประจําตัวผู�สมัคร และนําบัตรประชาชนหรือใบสุทธิตัวจริงไปในวันสอบคัดเลือกเพ่ือยืนยันตัวตนด�วย ข้ันตอนท่ี ๔ สอบคัดเลือกข�อเขียนและสอบสัมภาษณ2 ๔.๑ เข�าสอบข�อเขียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยผู�สมัครจะต�องสอบผ�านในรายวิชา  ๔.๑.๑  วิชาพระพุทธศาสนา   คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ๔.๑.๒  วิชาภาษาอังกฤษ   คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๔๒   ๔.๑.๓  วิชาความรู�ความสามารถท่ัวไป   คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน รวมท้ังสิ้น ๓๐๐ คะแนน และผู�สมัครท่ีสมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชา ของคณะครุศาสตร9 จะต�องสอบวิชาเฉพาะสาขาเพ่ิมเติม คือ  ๔.๑.๔  วิชาความรู3ท่ัวไปทางด3านการศึกษาและวิชาชีพครู คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน และผู�สมัครท่ีเป'นชาวต�างประเทศ จะต�องสอบวิชาเฉพาะสาขาเพ่ิมเติม คือ  ๔.๑.๕  วิชาภาษาไทย   คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน ๔.๒ ผู�สมัครสอบคัดเลือกท่ีทําคะแนนรวมทุกวิชา ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐ ของคะแนนรวมท้ังหมด จึงเป'นผู�มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ9 ๔.๓ ผู� ท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ9 ให�มาสอบสัมภาษณ9กับคณะกรรมการท่ีทางมหาวิทยาลัยแต�งต้ังข้ึน ตามวันและเวลาท่ีกําหนด โดยผู�สมัครท่ีทําคะแนนสอบสัมภาษณ9มากกว�าร�อยละ ๕๐ จึงเป'นผู�สอบผ�านการคัดเลือก ๔.๔ ผู�สมัครสามารถตรวจสอบผลสอบได�ท่ีเว็บไซด9ท่ีสมัคร กดเมนูผลการสมัคร ข้ันตอนท่ี ๕ การรายงานตัวนิสิตใหม" ผ"านระบบออนไลน2 ๕.๑ ผู�สมัครท่ีสอบผ�านการคัดเลือกให�ดําเนินการรายงานตัวนิสิตใหม� ผ�านระบบออนไลน9 ตามวันและเวลาท่ีกําหนด ๕.๒ เข�าเว็บไซด9 http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp ๕.๓ เลือกเมนูผลการสมัคร กดรายงานตัวนิสิตใหม� ๕.๔ กรอกรายละเอียดข�อมูลให�ครบถ�วน ๕.๕ พิมพ9ใบรายงานตัว และส�งให�เจ�าหน�าท่ีกลุ�มงานรับนิสิต ทะเบียนและสถิติ ส�วนทะเบียนนิสิต สํานักทะเบียนและวัดผล พร�อมเอกสารประกอบการสมัครท้ังหมดประกอบด�วย  ๕.๕.๑ ใบรายงานตัวนิสิตใหม�   จํานวน ๑ ฉบับ  ๕.๕.๒ สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาใบสุทธิ   จํานวน ๒ ฉบับ  ๕.๕.๓ สําเนาทะเบียนบ�าน   จํานวน ๒ ฉบับ  ๕.๕.๔ สําเนาวุฒิการศึกษา    จํานวน ๒ ฉบับ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า   ๕.๕.๕ สําเนาวุฒิการศึกษานักธรรมหรือบาลี  ๕.๕.๖ รูปถ�าย ขนาด ๑.๕  ๕.๕.๗ เอกสารอ่ืนๆ เช�น ใบเปลี่ยนชื่อ๕.๖ เข�าร�วมกิจกรรมรายงานตัวนิสิตใหม� ตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด       บันทึกเพ่ิมเติม..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๔๓ สําเนาวุฒิการศึกษานักธรรมหรือบาลี (ถ�ามี) จํานวน ๒ ฉบับ ๕ นิ้ว   จํานวน ๒ รูป เอกสารอ่ืนๆ เช�น ใบเปลี่ยนชื่อ  จํานวน ๒ ฉบับ เข�าร�วมกิจกรรมรายงานตัวนิสิตใหม� ตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ....................................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  เอกสารที่เกี่ยวข0องกับข้ันตอนการรับสมัครนิสิตใหม& ๑ .  คู� มื อ ก า ร ใ ช� ง า น ร ะ บบ  ด า ว น9 โ ห ลด ท่ี  apphome.asp ๒. เว็บไซด9ท่ีใช�ในการรับสมัคร  คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๔๔ เอกสารที่เกี่ยวข0อง กับข้ันตอนการรับสมัครนิสิตใหม& คู� มื อ ก า ร ใ ช� ง า น ร ะ บบ  ด า ว น9 โ ห ลด ท่ี  http://regweb.mcu.ac.th/registrar/   



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๔๕  ๓. ใบแจ�งยอดการชําระเงิน   



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๔๖         ขั้นตอนท่ี ๒ รายงานตัวเป2นนิสิตใหม&      



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๔๗  ข้ันตอนการรายงานตัวนิสิตใหม"  ผู�สมัครสอบคัดเลือกท่ีสามารถสอบผ�านการสอบคัดเลือกท้ังข�อเขียนและสอบสัมภาษณ9แล�ว ให�ดําเนินการกรอกข�อมูลรายงานตัวนิสิตใหม� ดังนี้                         สอบผ�านข�อเขียนและสอบสัมภาษณ9 รายงานตัวออนไลน9 ผ�านเว็บไซด9 “รับสมัคร” เมนูผลการสมัคร กรอกข�อมูลต�างๆ ให�ครบถ�วน พิมพ9ใบรายงานตัว ๑ ชุด ให�ผู�ปกครอง (หรือเจ�าอาวาส) ลงนามรับรองเอกสาร เตรียมเอกสารสําหรับการรายงานตัว ส�งเอกสารรายงานตัวท้ังหมดให�เจ�าหน�าท่ี ตรวจสอบความถูกต�อง ตรวจสอบสาขาวิชาท่ีเรียน ๑. ใบรายงานตัวนิสิตใหม�จํานวน ๑ ฉบับ ๒. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาใบสุทธิ   จํานวน ๒ ฉบับ ๓. สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน ๒ ฉบับ ๔. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน ๒ ฉบับ ๕. สําเนาวุฒิการศึกษานักธรรมหรือบาลี (ถ�ามี)จํานวน ๒ ฉบับ ๖. รูปถ�าย ขนาด ๑.๕ น้ิวจํานวน ๒ รูป ๗. เอกสารอ่ืนๆ เช�น ใบเปลี่ยนช่ือ จํานวน ๒ ฉบับ  ผ"าน ไม"ผ"าน การสอบเป'นโมฆะ เข�าร�วมกิจกรรมรายงานตัวนิสิตใหม� รับฟNงข�อแนะนําจาก สํานักทะเบียนและวัดผล ลงทะเบียนเรียน  ชําระค�าเทอม ถ�ายรูป ทําบัตรนิสติ ออกรหัสนิสิต 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๔๘  คําอธิบายข้ันตอนการรายงานตัวนิสิตใหม& ผ&านระบบออนไลน/ รวบรวมโดย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. รักษาการผู�อํานวยการส�วนทะเบียนนิสิต  ข้ันตอนการรายงานตัวนิสิตใหม�ผ�านระบบออนไลน9 (http://regweb.mcu.ac.th/ registrar/apphome.asp)ถูกพัฒนาข้ึนพร�อมกับระบบรัยสมัครออนไลน9เพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก�นิสิตใหม�ท่ีสอบผ�านการคัดเลือกได�รายงานตัวเพ่ือยืนยันการข้ึนทะเบียนเป'นนิสิตใหม� ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป'นอีกช�องทางในการติดต�อสื่อสารระหว�างสํานักทะเบียนและวัดผลกับนิสิตด�วย ส่ิงท่ีต�องดําเนินการก"อนรายงานตัวนิสิตใหม" ผ"านระบบออนไลน2  ผู�สมัครสอบคัดเลือกท่ีผ�านการสอบข�อเขียนและสอบสัมภาษณ9ตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สามารถรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเป'นนิสิตใหม�ผ�านระบบออนไลน9 หลังจากประกาศผลสอบแล�ว โดยผู�สมัครท่ีผ�านการสอบคัดเลือกแล�วจะต�องดําเนินการรายงานตัวผ�านระบบ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (ก�อนวันกิจกรรมรายงานตัวท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน) ข้ันตอนการรายงานตัวผ"านระบบออนไลน2  ข้ันตอนท่ี ๑ กรอกข�อมูลรายงานตัว  ๑.๑ เข�าเว็บไซด9 (http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp)  ๑.๒ เลือกเมนู ผลการสมัคร  ๑.๓ เลือกเมนู รายงานตัว  ๑.๔ กรอกข�อมูลต�างๆ ตามท่ีระบบกําหนดให�ครบถ�วน  ๑.๕ พิมพ9ใบรายงานตัว  ข้ันตอนท่ี ๒ ให�ผู�ปกครองลงนามรับรอง (บรรพชิตให�เจ�าอาวาสรับรอง , คฤหัสถ2ให�ผู�ปกครองรับรอง)  ๒.๑ นําใบรายงานตัวท่ีพิมพ9ออกจากระบบให�ผู�ปกครองลงนามรับรอง  ข้ันตอนท่ี ๓ เตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว  ๓.๑ ใบรายงานตัวนิสิตใหม�   จํานวน ๑ ฉบับ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๔๙   ๓.๒ สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาใบสุทธิ   จํานวน ๒ ฉบับ  ๓.๓ สําเนาทะเบียนบ�าน    จํานวน ๒ ฉบับ  ๓.๔ สําเนาวุฒิการศึกษา     จํานวน ๒ ฉบับ  ๓.๕ สําเนาวุฒิการศึกษานักธรรมหรือบาลี (ถ�ามี) จํานวน ๒ ฉบับ  ๓.๖ รูปถ�าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว   จํานวน ๒ รูป  ๓.๗ เอกสารอ่ืนๆ เช�น ใบเปลี่ยนชื่อ  จํานวน ๒ ฉบับ  ข้ันตอนท่ี ๔ ส"งเอกสารใบรายงานตัว  ในข้ันตอนท่ีทางมหาวิทยาลัยจะประกาศวัน เวลาและสถานท่ีในการรับรายงานตัวนิสิตใหม�ในแต�ละป�การศึกษา ซ่ึงผู�สมัครท่ีผ�านการคัดเลือกให�ดําเนินการส�งเอกสารใบรายงานตัว ดังนี้  ๔.๑ รับแฟ�มประวัตินิสิตใหม�   ๔.๒ ส�งเอกสารท้ังหมดให�เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบ  ๔.๓ เจ�าหน�าท่ีออกรหัสประจําตัวนิสิตให�  ๔.๔ เข�าร�วมกิจกรรมรับฟNงคําแนะนําจากสํานักทะเบียนและวัดผล  ๔.๕ ลงทะเบียนเรียนออนไลน9  ๔.๖ ชําระค�าธรรมเนียมการศึกษา (ค�าเทอม)  ๔.๗ ถ�ายรูปทําบัตรนิสิตใหม�  ๔.๘ เข�าร�วมกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด  เอกสารที่เกี่ยวข�อง ๑. ใบรายงานตัวนิสิตใหม�พิมพ9จากระบบออนไลน9 ๒. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาใบสุทธิ    ๓. สําเนาทะเบียนบ�าน     ๔. สําเนาวุฒิการศึกษา     ๕. สําเนาวุฒิการศึกษานักธรรมหรือบาลี (ถ�ามี)  ๖. รูปถ�าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว (บรรพชิตห�มคลุม , คฤหัสถ9แต�งชุดนิสิต) ๗. เอกสารอ่ืนๆ เช�น ใบเปลี่ยนชื่อ  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๕๐         ขั้นตอนท่ี ๓ ลงทะเบียนเรียน      



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๕๑  ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน ผ"านระบบออนไลน2                       ตรวจสอบรายวิชาท่ีจะลงทะเบียน เข�าเว็บไซด9บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย Regweb.mcu.ac.th กดดึงรายวิชา กดลงทะเบียนเรียน ยืนยันข�อมูล พิมพ9ใบแจ�งหนี้ ชําระเงินผ�านธนาคาร กลุ�มงานการเงินของมหาวิทยาลัย เพ่ิม / ถอนรายวิชา เข�าเรียนตามปกติ ตรวจสอบจากคณะหรือคู�มือนิสิต USER : รหัสนิสิต ๑๐ หลัก PASSWORD : รหัสนิสิต ๑๐ หลัก PASSWORD เปลี่ยนแปลงได� ตรวจสอบรายวิชา รายวิชาท่ีไม�ลงทะเบียนให�ลบออก กดยืนยันการลงทะเบียน ตามกําหนดเวลา เลยกําหนดเวลา ยื่นคําร�องเพ่ิมถอนรายวิชา พบอาจารย9ประจําวิชา อาจารย9ท่ีปรึกษา หัวหน�าภาควิชา คณบด ีผู�อํานวยการส�วนทะเบียนนิสิต เพ่ืออนุมัติและรับทราบ  ติดต�อเจ�าหน�าท่ี ติดต�อเจ�าหน�าท่ี 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๕๒  คําอธิบายข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน ผ&านระบบออนไลน/ รวบรวมโดย นายชัยโชค คณนาวุฒิ รองผู�อํานวยการส�วนทะเบียนนิสิต  หลักการและเหตุผล การข้ึนทะเบียนเรียน/รายงานตัว นิสิตท่ีมีชื่อสอบผ�านการสอบคัดเลือก  จะต�องมาทําการข้ึนทะเบียนนิสิตพร�อมชําระค�าธรรมเนียมด�วยตนเองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  กรณีท่ีไม�สามารถมาได�ตามวันเวลาท่ีกําหนด นิสิตต�องแจ�งเหตุขัดข�องให�สํานักทะเบียนและวัดผลทราบเป'นลายลักษณ9อักษร  ภายใน  ๗  วันหลังจากท่ีกําหนดไว�  มิฉะนั้นจะถือว�าสละสิทธิ์  การลงทะเบียนเรียนปกติ นิสิตทุกรูป/คนจะต�องมาทําการลงทะเบียนเรียนด�วยตนเอง  และต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย9ท่ีปรึกษาในการลงทะเบียนเรียน  พร�อมท้ังชําระค�าธรรมเนียมและส�วนท่ีค�างชําระ (ถ�ามี) ภายใน ๑๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ ถือว�าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ9 กรณี ท่ีไม�สามารถมาลงทะเบียนได�ตามปกตินิสิตต�องทําหนังสือขออนุมัติจากกรรมการประจําคณะ และเสียค�าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนล�าช�า  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดแต�ต�องมีเวลาเรียนไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐ ของภาคการศึกษานั้น  ถ�านิสิตรูป/คนใดไม�ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง นิสิตจะต�องทําเรื่องขอลาพักการศึกษาในภาคนั้น หากไม�ปฏิบัติดังกล�าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิตและให�พ�นสภาพการเป'นนิสิตทันที  หมายเหตุ:- นิสิตสามารถลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติได�ไม�น�อยกว�า ๙ หน�วยกิต และไม�เกิน  ๒๒ หน�วยกิต และในภาคการศึกษาฤดูร�อนลงทะเบียนรายวิชาได�ไม�เกิน ๑๐ หน�วยกิตยกเว�นคณะครุศาสตร2ให�เปmนไปตามหลักสูตรของคณะท่ีมหาวิทยาลัยประกาศใช�  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน2ด�วยตนเองสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๑.  เข�าเว็บไซด9บริการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ๒.  คลิกเมนู “เข�าสู�ระบบ”  คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๕๓ ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน2ด�วยตนเอง สําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   เข�าเว็บไซด9บริการศึกษาของมหาวิทยาลัย  http://regweb.mcu.ac.th  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ๓. ใส�รหัสประจําตัว และรหัสผ�าน (คือรหัสประจําตัวนิสิต ๔. คลิกเมนู “ลงทะเบียน”ด�านซ�ายมือ ๕. คลิกเลือก “ดึงรายวิชาจากแผน” ๖.  เม่ือดึงรายวิชาจากแผนแล�ว จะปรากฏรายวิชาท้ังหมดท่ีสามารถลงทะเบียนได� ให�นิสิตตรวจสอบจํานวนและความถูกต�องของรายวิชา หากรายวิชาใดไม�ประสงค9จะลงทะเบียนให�กด (ลบ) วิชานั้นออก คงไว�เฉพาะรายวิชาท่ีประสงค9จะลงทะเบียนเท�านั้นคู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๕๔ คือรหัสประจําตัวนิสิต ๑๐ หลัก) แล�วกด “ตรวจสอบ”   เม่ือดึงรายวิชาจากแผนแล�ว จะปรากฏรายวิชาท้ังหมดท่ีสามารถลงทะเบียนได� ให�นิสิตตรวจสอบจํานวนและความถูกต�องของรายวิชา หากรายวิชาใดไม�ประสงค9จะลงทะเบียนให�วิชานั้นออก คงไว�เฉพาะรายวิชาท่ีประสงค9จะลงทะเบียนเท�านั้น 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ๗. คลิกเลือกเมนู “ยืนยันการลงทะเบียน” ๘. กด “ยืนยันการลงทะเบียน”  ๙. เม่ือกดยืนยันการลงทะเบียนแล�วจะปรากฏหน�าต�าง “ผลการลงทะเบียน” คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๕๕  ด�านซ�ายมือ   เม่ือกดยืนยันการลงทะเบียนแล�วจะปรากฏหน�าต�าง “ระบบทําการสําเร็จ” ให�กดปุ[ม



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า   ๑๐. จะปรากฏหน�าต�างผลการลงทะเบียนให�นิสิตตรวจสอบความถูกต�องอีกครั้งหนึ่ง หากต�องการพิมพ9เอกสารใบแจ�งยอดชําระเงินให�คลิกท่ีเครื่องหมาย เพ่ือพิมพ9ใบแจ�งยอดการชําระเงิน   คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๕๖  จะปรากฏหน�าต�างผลการลงทะเบียนให�นิสิตตรวจสอบความถูกต�องอีกครั้งหนึ่ง หากต�องการพิมพ9เอกสารใบแจ�งยอดชําระเงินให�คลิกท่ีเครื่องหมาย เพ่ือพิมพ9ใบแจ�งยอด   



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๕๗  เอกสารที่เกี่ยวข�อง     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คําร�องทั่วไป ภาคการศึกษาที่................../……………. เรียน/นมัสการ……………………………………………………………………..  ข�าพเจ�า………………………………………………………………รหัสประจําตัวนิสิต………………………….….……………………. คณะ...........................................................ช้ันป�.............................สาขาวิชา....................................................................... อาจารย9ที่ปรึกษา ช่ือ............................................................................................................................................................. มีความประสงค9  (โปรดระบุ) .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................  จึงเรียน/นมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงช่ือ.................................................. (.........................................................) ............../........................../..............  ความเห็นอาจารย2ที่ปรึกษา ………………………………………………..………… ……………………………………..…………………… ลงช่ือ…………………………..……………………….. (…………………………………………………………..) ………/………..…/……… คําสั่งคณบด ี………………………………………….………………… ………………………………………….………………… ลงช่ือ……………………………….………………….. (…………………………………………………………..) ………/………..…/……….. ความเห็นหัวหน�าภาควิชา / หัวหน�าสาขาวชิา ………………………………………………..………… ……………………………………..…………………… ลงช่ือ…………………………..……………………….. (…………………………………………………………..) ………/………..…/……… รับทราบ ………………………………………………..………… ……………………………………..…………………… ลงช่ือ…………………………..……………………….. (…………………………………………………………..) ………/………..…/………   ท.๑๖ /๑  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๕๘                           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใบลงทะเบียนเรียน ช่ือ………………………………..……….….ฉายา………………………...…………นามสกุล…………………..…..……...…… รหัสประจําตัวนิสติ……………………..คณะ…………………..…….…………ช้ันป�ท่ี………….ป�การศึกษา…..…………สาขาวิชา………………………………….……อาจารย9ท่ีปรึกษาช่ือ……………………………………………………………… ขอลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี……………….….ป�การศึกษา…………………………………..ในรายวิชาดังต�อไปน้ี  ท่ี รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน"วยกิต เปmนรายวิชาเปpดสอน คณะ/สาขา/ชั้นป� ชื่อผู�สอน หมายเหตุ                                            รวม      ลงช่ือ…………………………………… ……./……………/……..     หมายเหตุ     ให�นิสิตติดต�อลงทะเบียนหลังจากเปZดภาคการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนด ในปฏิทินการศึกษาน้ันๆ หากเกินเวลาท่ีกําหนดไม�มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน  นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเกิน ๒๒ หน�วยกิต ต�องได�รับการอนุมัติจากคณบดี จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได�  ลงช่ือ………………………………….. อาจารย"ท่ีปรึกษา ……/…………./…….. ลงช่ือ…………………………………..       (เจ�าหน�าท่ีรับลงทะเบียน) ……./………./…….  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๕๙   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คําร�องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ  เรียน/นมัสการ คณบดีคณะ……………………………………………..  ข�าพเจ�า...........……….……ฉายา…………………นามสกุล…………….รหัสประจําตัวนิสิต.......…………คณะ..........………ช้ันป�ท่ี………ป�การศึกษา.…………สาขาวิชา….………….อาจารย9ท่ีปรึกษา ช่ือ.....................คะแนนเฉลีย่สะสม …………ลงทะเบียนครั้งสดุท�ายในภาคการศึกษาท่ี…..….. ป�การศึกษาท่ี………………..… มีความประสงค9ΟขอลาพักการศึกษาΟขอรักษาสถานภาพเน่ืองจาก   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… โดยขอลาพักการศึกษาเป'นระยะเวลา…………………..…ภาคการศึกษา  คือภาคการศึกษาท่ี……………..…… ป�การศึกษา……………………และภาคการศึกษาท่ี…………ป�การศึกษา……………..………………………….………… ในระหว�างท่ีลาพักการศึกษาข�าพเจ�าอาศัยอยู�บ�านเลขท่ี.........หมู�ท่ี............วัด........................................... ตําบล/แขวง.....................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด............................…………………… รหัสไปรษณีย9.........…………………โทร...................................……………………………………...……………………...  จึงเรียน/นมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณา ลงช่ือ..............………………………………ผู�ยื่นคําร�อง ………/……….………/………           ท. ๐๖ ความเห็นอาจารย2ท่ีปรึกษา …………………………………………….………………………………………………………………………..………. ลงช่ือ………………………………………. ………./………………./……….. คําสั่งคณบดี ……………………………………..……………………..…….. …………………………………………………………….....…. ลงช่ือ……………………..……………………. ………./………./……….. ความเห็นหัวหน�าภาควิชา …………………………………………….………………………………………………………………………..………. ลงช่ือ………………………………………. ………./………………./……….. รับทราบ  ลงช่ือ…………………………….……………………………. ผู�อํานวยการส�วนทะเบียนนิสิต   ………./………./……….. 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๖๐                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คําร�องขอเพ่ิม/ถอนรายวิชา เรียน/นมัสการ ผู�อํานวยการส�วนทะเบียนนิสิต ข�าพเจ�า…………………….….………ฉายา…………....…….……นามสกุล……….……................………… รหัสประจําตัวนิสติ………………………………..คณะ………………………..ช้ันป�ท่ี……….….. ป�การศึกษา…….……สาขาวิชา……………………………………..……..อาจารย9ท่ีปรึกษาช่ือ……………………………………………………..… ภาคการศึกษาท่ี……….…./……..……ได�ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแล�ว จํานวน……………….…………หน�วยกิต มีความประสงค9ขอO  เพ่ิมรายวิชา O  ถอนรายวิชา ดังน้ี  ท่ี รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน"วยกิต ภาควิชา อาจารย2 ประจําวิชา ลายมือชื่ออาจารย2ประจําวิชา                        รวมวิชาท่ีเพ่ิม/ถอนท้ังหมด       รวมวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน      ลงช่ือ…………….………………….…..………ผู�ยื่นคําร�อง ….………/………………../……….…      หมายเหตุ   การเพ่ิม/ถอนรายวิชา ให�ปฏิบัตติามข�อบังคับมหาวิทยาลยั ว�าด�วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข�อท่ี ๒๘ อย�างเคร�งครัด  การเพ่ิม/ถอน รายวิชา ให�ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในสิบห�าวันแรกของภาคการศึกษาปกติ โดยได�รับการอนุมัตจิากอาจารย9ผู�สอนและอาจารย9ท่ีปรึกษา ความเห็นอาจารย/ท่ีปรึกษา ………………………………………………………. ลงช่ือ……………………………..………………. …….……./……….……../…………....  รับทราบ  ลงช่ือ…………………………………. ผู3อํานวยการส&วนทะเบียนนิสิต ………./…………../………..  ท. ๐๔ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๖๑            ขั้นตอนท่ี ๔ เพิ่ม/ถอนรายวิชา      



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๖๒  ข้ันตอนการขอเพ่ิม/ถอนรายวิชา                      ลงทะเบียนเรียนผ&านระบบออนไลน"  ก&อนเป>ดภาคเรียน ๗ วัน เขียนคําร3องขอเพ่ิมถอนรายวิชา  ภายใน ๑๕ วัน หลังเป>ดภาคการศึกษา ขอรับการอนุมัติจาก อาจารย"ประจําวิชา อาจารย"ท่ีปรึกษา ผู3อํานวยการส&วนทะเบียนนิสิต อนุมัติ เจ3าหน3าท่ีเพ่ิม/ถอนรายวิชา ไม&อนุมัติ ชําระค&าธรรมเนียม คณบดี/คณะกรรมการประจําคณะ ผู3อํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล หลัง ๑๕ วัน คําร3องท่ัวไป ขอรับการอนุมัติจาก 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๖๓   คําอธิบายข้ันตอนการเพ่ิม/ถอนรายวิชา รวบรวมโดย นายชัยโชค คณนาวุฒิ รองผู�อํานวยการส�วนทะเบียนนิสิต  หลักการและเหตุผล การขอเพ่ิมรายวิชา  นิสิตอาจจะขอเพ่ิมรายวิชาได�  กรณีท่ีย�ายสังกัด/คณะ หรือเทียบโอน เพ่ือจะต�องเก็บรายวิชาท่ียังไม�ได�เรียน โดยได�รับอนุมัติจากอาจารย9ผู�สอนและอาจารย9ท่ีปรึกษาเสียก�อน และต�องยื่นใบคําร�องภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ และ ๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร�อน    กรณี นิสิตไม�ยื่นใบคําร�องตามวันเวลาท่ีกําหนด ให�นิสิตเขียนคําร�องท่ัวไปพร�อมท้ังระบุสาเหตุท่ีไม�สามารถเพ่ิมถอนรายวิชาได�ตามกําหนดแล�วขออนุมัติจากคณบดี และผู�อํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผลตามลําดับ การขอถอนรายวิชานิสิตอาจจะขอถอนรายวิชาได�   กรณีท่ีนิสิตมีเกรดเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�าเกณฑ9ท่ีกําหนดหรือลงรายวิชาผิด  จะต�องได�รับอนุมัติจากอาจารย9ผู�สอนและอาจารย9ท่ีปรึกษา และต�องยื่นใบคําร�องด�วยตนเองภายในเง่ือนไข และให�มีผลดังต�อไปนี้  -ถอนภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ และ ๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร�อน รายวิชานั้นจะ ไม"ปรากฏสัญลักษณ2  W  ในระเบียน -ถอนภายใน ๑๕ วันแรก แต�ยังไม�เกิน ๔๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  และ ๗ วันแรก แต�ยังไม�เกิน ๒๐วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร�อน  รายวิชานั้นจะปรากฏสัญลักษณ2 Wในระเบียน ท้ังนี้ และต�องมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นมาแล�วไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐    หมายเหตุ:- การถอนรายวิชาซ่ึงไม�เป'นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว� นิสิตจะได�รับระดับ F ในรายวิชานั้นและให�นํามาคํานวณค�าระดับเฉลี่ยสะสมด�วย 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๖๔  ข้ันตอนการปฏิบัติ มีดังนี้  -เขียนแบบฟอร9ม ท.๐๓  -ขออนุมัติจากอาจารย9ประจําวิชา อาจารย9ท่ีปรึกษา  -ยื่นคําร�องให�เจ�าหน�าท่ีทะเบียนตรวจสอบและขออนุมัติจาผู�อํานวยการส�วนทะเบียนนิสิต  -ดําเนินการเพ่ิมถอนรายวิชา  -รอรับใบแจ�งยอด (ค�าหน�วยกิต + ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ) -ชําระเงินท่ีการเงิน     เอกสารที่เกี่ยวข�อง           



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๖๕       ขั้นตอนท่ี ๕ ลงทะเบียนซ&อมเสริม      



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๖๖  ชําระค&าธรรมเนียม ข้ันตอนการลงทะเบียนซ"อมเสริม                        เป>ดสํารวจรายวิชาท่ีจะเป>ดเรียนซ&อมเสริม ก&อนสอบปลายภาค ๑ เดือน เขียนคําร3องขอ ลงทะเบียนเรียนซ&อมเสริม ขอรับการอนุมัติจาก อาจารย"ประจําวิชา อาจารย"ท่ีปรึกษา ผู3อํานวยการส&วนทะเบียนนิสิต อนุมัติ เจ3าหน3าท่ีลงทะเบียนเรียน ไม&อนุมัติ คณบดี/คณะกรรมการประจําคณะ ผู3อํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล คําร3องท่ัวไป ขอรับการอนุมัติจาก ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย และเชิญอาจารย"ผู3บรรยาย ภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูร�อน ต3องเป�นรายวิชาท่ีเป>ดสอน ในภาคการศึกษานั้นๆ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๖๗  คําอธิบายการลงทะเบียนเรียนซ&อมเสริม รวบรวมโดย นายชัยโชค คณนาวุฒิ รองผู�อํานวยการส�วนทะเบียนนิสิต  หลักการและเหตุผล การงทะเบียนเรียนซ�อมเสริมท้ังภาคปกติและภาคฤดูร�อนนั้น กระทําได�โดยเจ�าหน�าท่ี ดังนั้นนิสิตท่ีมีความประสงค9จะลงทะเบียนเรียนซ�อมเสริม จําเป'นต�องทราบข�อมูลต�างๆ ดังนี้ ๑) ต�องเป'นรายวิชาท่ีเปZดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ หรือได�รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให�เปZดสอน ๒) การลงทะเบียนเรียนซ�อมเสริมให�นับหน�วยกิตรวมกับหน�วยกิตในรายวิชาปกติท่ีลงทะเบียนแล�วในภาคการศึกษานั้นๆ ท้ังนี้รวมกันต�องไม�เกินกว�า ๒๒ หน�วยกิต ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย ๓) ต�องได�รับการอนุมัติจากอาจารย9ประจํารายวิชานั้นๆ ก�อนลงทะเบียนเรียน ๔) การสอบปลายภาคอาจจัดให�เฉพาะสําหรับรายวิชาซ�อมเสริม ท้ังนี้ต�องไม�กระทบกับรายวิชาปกติท่ีทําการสอบ ๕) นิสิตจะต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ข้ันตอนการปฏิบัติ มีดังนี้  -เขียนคําร�องขอลงทะเบียนเรียนซ�อมเสริม  -ขออนุมัติจากอาจารย9ประจําวิชา และอาจารย9ท่ีปรึกษา  -ยื่นคําร�องให�เจ�าหน�าท่ีทะเบียนตรวจสอบและขออนุมัติจาผู�อํานวยการส�วนทะเบียนนิสิต  -เจ�าหน�าท่ีดําเนินการลงทะเบียนเรียนภายใน ๑ วันทําการ  -รอรับใบแจ�งยอด (ค�าหน�วยกิต + ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ) -ชําระเงินท่ีการเงิน      



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๖๘  เอกสารที่เกี่ยวข�อง  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๖๙        ขั้นตอนท่ี ๖ ลงทะเบียนเทียบโอนผลการศึกษา       



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๗๐  เขียนคําร3องขอเทียบโอนผลการศึกษา พร3อมแนบวุฒิการศึกษา  ขออนุมัติจากอาจารย"ท่ีปรึกษา ยื่นคําร3องพร3อมวุฒิการศึกษาให3เจ3าหน3าท่ีทะเบียนตรวจสอบ  ผ&าน  ไม&ผ&าน  เจ3าหน3าท่ีบันทึกรายวิชาลงในระบบ ขออนุมัติจากผู3อํานวยการส&วนทะเบียนนิสิต ออกหนังสือถึงคณะ/ภาควิชา ภาควิชาพิจารณาในเบ้ืองต3น ขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ อนุมัติ  ไม&อนุมัติ  เจ3าหน3าท่ีบันทึก เกรดลงในระบบ แจ3งนิสิตทราบ ชําระค&าธรรมเนียมการเทียบวุฒิการศึกษา ข้ันตอนการเทียบโอนผลการศึกษา           นิสิตตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต3น ตามข3อบังคับของมหาวิทยาลัย 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๗๑    คําอธิบายการเทียบโอนผลการศึกษา รวบรวมโดย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. รักษาการผู�อํานวยการส�วนทะเบียนนิสิต หลักการและเหตุผล ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ9การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ข�อ ๒ เรื่องการเทียบโอนผลการศึกษา กําหนดไว�ดังต�อไปนี้  ๑) วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เทียบโอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตได�ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน ๓๐ หน�วยกิต  ๒) วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค บาลีศึกษา ๙ ประโยค และอภิธรรมบัณฑิต เทียบโอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ๑๕๐ หน�วยกิต ได�จํานวน ๘๐ หน�วยกิต คือ หมวดวิชา ศึกษา ท่ัวไป จํ านวน ๓๐ หน�วยกิตและวิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๕๐ หน�วยกิต ๓) วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค บาลีศึกษา ๙ ประโยค และอภิธรรมบัณฑิต เทียบโอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ๑๔๐ หน�วยกิต ได�จํานวน ๖๐ หน�วยกิต คือ หมวดวิชา ศึกษา ท่ัวไป จํ านวน ๓๐ หน�วยกิตและวิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐ หน�วยกิต ๔) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีจัดการศึกษาด�านพระพุทธศาสนาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง เทียบโอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ได�จํานวน ๖๐ หน�วยกิต คือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน ๓๐ หน�วยกิตและวิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐ หน�วยกิต ๕) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง เทียบโอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตได�ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน ๓๐ หน�วยกิต   



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๗๒  รายวิชาที่เทียบโอนได� หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน ๓๐ หน"วยกิตประกอบด�วย ๑) ๐๐๐๑๐๑   มนุษย9กับสังคม ๒ (๒-๐-๔)  ๒) ๐๐๐๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป ๒ (๒-๐-๔)  ๓) ๐๐๐๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ (๒-๐-๔)  ๔) ๐๐๐๑๐๘   ปรัชญาเบ้ืองต�น ๒ (๒-๐-๔)  ๕) ๐๐๐๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป ๒ (๒-๐-๔)  ๖) ๐๐๐๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔)  ๗) ๐๐๐๑๑๕   ภาษาศาสตร9เบ้ืองต�น ๒ (๒-๐-๔)  ๘) ๐๐๐๑๓๙   คณิตศาสตร9เบ้ืองต�น ๒ (๒-๐-๔)  ๙) ๐๐๐๒๑๐ตรรกศาสตร9เบ้ืองต�น   (๒) (๒-๐-๔)  ๑๐) ๐๐๐๒๓๘   สถิติเบ้ืองต�นและการวิจัย ๒ (๒-๐-๔)  ๑๑) ๐๐๐๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔)  ๑๒) ๐๐๐๑๐๔   เศรษฐศาสตร9ในชีวิตประจําวัน ๒ (๒-๐-๔)  ๑๓) ๐๐๐๑๑๖   ภาษาอังกฤษเบ้ืองต�น ๒ (๒-๐-๔)  ๑๔) ๐๐๐๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔)  ๑๕) ๐๐๐๒๑๑   วัฒนธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔)  ๑๖) ๐๐๐๒๔๒   พ้ืนฐานคอมพิวเตอร9และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔)  ***รวม ๓๐ หน�วยกิต ยกเว�นวิชา ๐๐๐๒๑๐ ตรรกศาสตร9เบ้ืองต�น ไม�นับหน�วยกิต หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐ หน"วยกิต ประกอบด�วย 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)  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๗๓  ๘) ๐๐๐ ๑๕๒    ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ (๑-๒-๔)  ๙) ๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒) (๑-๒-๔)  ๑๐) ๐๐๐ ๒๕๔    ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ (๑-๒-๔)  ๑๑) ๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) (๑-๒-๔)  ๑๒) ๐๐๐ ๓๕๖    ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑ (๑-๒-๔)  ๑๓) ๐๐๐ ๔๕๗    ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔)  ๑๔) ๐๐๐ ๑๕๘    ประวัติพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)  ๑๕) ๐๐๐ ๒๕๙    เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)  ๑๖) ๐๐๐ ๒๖๐    การปกครองคณะสงฆ9ไทย ๒ (๒-๐-๔)  ๑๗) ๐๐๐ ๒๖๑    ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)  ๑๘) ๐๐๐ ๒๖๒    ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔)  ๑๙) ๐๐๐ ๒๖๓    งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)  ๒๐) ๐๐๐ ๒๔๖    บาลีไวยากรณ9ชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔)  ***รวม ๓๐ หน�วยกิต ยกเว�นวิชา ๐๐๐๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ , ๐๐๐๒๕๓ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓, ๐๐๐๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ ไม�นับหน�วยกิต ข้ันตอนการดําเนินการ ๑. นิสิตตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต�นตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัย ๒.เขียนคําร�องขอเทียบโอนผลการศึกษา พร�อมแนบวุฒิการศึกษาและขออนุมัติจากอาจารย9ท่ีปรึกษา ๓. ยื่นคําร�องพร�อมวุฒิการศึกษาให�เจ�าหน�าท่ีทะเบียนตรวจสอบ ๔. เม่ือเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบในเบ้ืองต�นแล�ว ขออนุมัติจากผู�อํานวยการสวนทะเบียนนิสิต ๕. เจ�าหน�าท่ีบันทึกรายวิชาลงในระบบทะเบียนนิสิต ๕. ผู�อํานวยการส�วนทะเบียนนิสิตทําหนังสือถึงคณบดีเพ่ือขออนุมัติเทียบโอน ๖. คณบดีโดยการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะอนุมัติเทียบโอนรายวิชาหร�อมเกรด ๗. คณะแจ�งส�วนทะเบียนนิสิตเพ่ือทราบ ๘. เจ�าหน�าท่ีบันทึกเกรดลงในระบบทะเบียนนิสิต พร�อมแจ�งค�าธรรมเนียมให�นิสิตทราบ ๙. นิสิตชําระค�าธรรมเนียมการเทียบวุฒิการศึกษา 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๗๔  เอกสารท่ีเก่ียวข�อง    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คําร�องขอเทียบโอนผลการศึกษา กราบเรียน/กราบนมสัการ   …………………………………………..  ข�าพเจ�า  ………………………………………..…………………  รหัสประจําตัวนิสิต  ………………………… ปNจจุบันเป'นนิสติคณะ………………………….…………….ช้ันป�ท่ี…………….สาขาวิชา…………………………………… มีความประสงค9จะขอเทียบโอนหน�วยกิตในรายวิชาท่ีได�ศึกษาจากสถาบันอ่ืน โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ดังน้ี   ๑.   ช่ือสถาบันอุดมศึกษา…………………………………………………………………………………………………………….. ๒.  คณะ  ……………………….……………ภาควิชา……..……………………สาขาวิชา/วิชาเอก………………………...   ๓.  ระดบัการศึกษาท่ีสําเรจ็ �ปริญญาตรี  �อนุปริญญาตรี  �ไม�สาํเร็จการศึกษา 
� อ่ืน ๆ  (ระบุ)………………………………….……………………………………. ๔.  �สําเร็จการศึกษา    �พ�นจากสภาพเป'นนักศึกษา  เมื่อป�  พ.ศ…………………….……….. ๕.  ได�แนบหลักฐานการศึกษาจากสถาบันเดมิมาด�วย ดังน้ี 
�ใบแสดงผลการศึกษา 
�หลักสตูรการศึกษาของรายวิชาท่ีจะนํามาเทียบโอน 
�อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………….………………. จึงกราบเรียน/กราบนมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณา ลงช่ือ  …………………………………  (                   )  …………/…………/…………    ท. ๑๑ ความเห็นอาจารย2ท่ีปรึกษา …………………………………………….. ………………………………………….… ลงชื่อ…………………………………… ……./……../…….. ความเห็นของเจ�าหน�าท่ีผู�ตรวจหลักฐาน ได�ตรวจสอบแล�วปรากฏว�ารายวิชาท่ีนิสิตนํามาขอ โอนหน�วยกิต�เป'น �ไม�เป'นรายวิชาท่ี สามารถเทียบโอนได�ตามระเบียบมหาวิทยาลยั  ลงช่ือ………………………………………. (                                      ) ……./……../…….. 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๗๕        ขั้นตอนท่ี ๗ ลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร (ป.ธ.๓)      



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๗๖  ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร (ป.ธ.๓)             นิสิตยื่นความประสงค" ลงทะเบียนเรียนกับเจ3าหน3าท่ี เจ3าหน3าท่ีออกรหัสนิสิต และลงทะเบียนเรียน ชําระค&าธรรมเนียม เข3าเรียนภาคการศึกษาละ ๑๖สัปดาห" จํานวน ๒ ภาคการศึกษา สอบวัดผลการศึกษา  โดยอาจารย"ผู3สอน อาจารย"ประจําวิชาออกเกรด ส&งเกรดให3เจ3าหน3าท่ีทะเบียน ออกหนังสือรับรอง/ ใบแสดงผลการศึกษา รวบรวมรายชื่อเพ่ือขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๗๗  คําอธิบายการลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร (ป.ธ.๓) รวบรวมโดย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. รักษาการผู�อํานวยการส�วนทะเบียนนิสิต หลักการและเหตุผล ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี๒) พุทธศักราช๒๕๕๐” “ข�อ๖กําหนดคุณสมบัติของผู�สมัครเข�าศึกษาไว�ดังนี้ คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผู�สมัครเข�าศึกษา  (๑) เป'นผู�สอบได�เปรียญธรรม๓ประโยคและต�องศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด คุณสมบัติของคฤหัสถ9ผู�สมัครเข�าศึกษา  (๑) เป'นผู�สอบได�เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา๓ประโยคและต�องศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  วิชาสามัญตามท่ีระบุไว�ในเบ้ืองต�น มหาวิทยาลัยได�กําหนดเป'นหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิชาสามัญเพ่ิมเติมมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรดังกล�าวดําเนินการเรียนการสอนโดยภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร9 โดยจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงกับหลักสูตรปริญญาตรี โครงสร�างของหลักสูตร ประกอบด�วย กลุ�มหมวดวิชาพ้ืนฐาน จํานวน ๒๘ หน�วยกิต ได�แก�คือ วิชาคณิตศาสตร9 ๑-๒ วิชาวิทยาศาสตร9 ๑-๒ และวิชาภาษาอังกฤษ ๑-๒ กลุ�มหมวดประสบการณ9วิชาชีพ จํานวน ๔๘ หน�วยกิต ได�แก� วิชาภาษาไทย วิชาการพัฒนาสังคมและชุมชน วิชาพัฒนาทักษะชีวิต ๑ และ ๒ วิชาพัฒนาอาชีพ     



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๗๘  ข้ันตอนการดําเนินการ ๑. นิสิตยื่นความประสงค9ลงทะเบียนเรียนและเทียบโอนผลการศึกษากับเจ�าหน�าท่ี ๒. เจ�าหน�าท่ีออกรหัสนิสิตเฉพาะหลักสูตร ต�างหากจากรหัสนิสิตปกติและลงทะเบียนเรียนให� ภาคการศึกษาละ ๓ วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร9 วิชาวิทยาศาสตร9  และวิชาภาษาอังกฤษ ๓. นิสิตชําระค�าธรรมเนียม (เหมาจ�าย) ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท ๔. นิสิตเข�าเรียนกับอาจารย9ตามตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาละ ๑๖ สัปดาห9 จํานวน ๒ ภาคการศึกษา ๕. อาจารย9ประจําวิชาทดสอบและออกผลการเรียนให�เจ�าหน�าท่ีทะเบียนลงในระบบ ๖. ส�วนประเมินผลการศึกษารวบรวมรายชื่อผู�สําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติต�อสภาวิชาการเพ่ือเห็นชอบแล�วเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ๗. เม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล�ว นิสิตสามารถขอหนังสือรับรอง/ใบแสดงผลการศึกษาได� ตัวอย"างผลการเรียน  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๗๙       ขั้นตอนท่ี ๘ ย0ายคณะ / สาขาวชิา       



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๐   ข้ันตอนการขอย�ายสาขาวิชา                       เขียนคําร3องท่ัวไป เพ่ือขอย3ายสาขาวิชา ขออนุมัติจาก อาจารย"ท่ีปรึกษา หัวหน3าภาควิชาเดิม คณบดี ยื่นคําร3องให3เจ3าหน3าท่ี ผู3อํานวยการส&วนทะเบียนนิสิต รับทราบ เจ3าหน3าท่ีย3ายสาขาวิชาในระบบ ชําระค&าธรรมเนียม 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๑   ข้ันตอนการขอย�ายคณะ                       เขียนคําร3องขอย3ายคณะ ขออนุมัติจาก หัวหน3าภาควิชาเดิม คณบดีเดิม ยื่นคําร3องให3เจ3าหน3าท่ี ผู3อํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล รับทราบ/อนุมัติ เจ3าหน3าท่ีย3ายคณะวิชาในระบบ ชําระค&าธรรมเนียม ขออนุมัติจาก หัวหน3าภาควิชาใหม& คณบดีใหม& 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๒   ข้ันตอนการขอย�ายวิทยาเขต                       เขียนคําร3องท่ัวไป เพ่ือขอย3ายวิทยาเขต ขออนุมัติจาก อาจารย"ท่ีปรึกษา หัวหน3าภาควิชา คณบดี ยื่นเอกสารท้ังหมดให3 ผู3อํานวยการวิทยาลัยสงฆ" เพ่ือทราบและอนุมัติ ยื่นคําร3องให3เจ3าหน3าท่ี ผู3อํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล รับทราบ/อนุมัติ ออกผลการเรียน ประวัติ คณะออกหนังสือส&งตัวนิสิต ถึงวิทยาเขตปลายทาง เจ3าหน3าท่ีทะเบียนประจําวิทยาลัยสงฆ"ดําเนินการย3ายนิสิตเข3าสังกัด  พร3อมลงทะเบียนเรียน 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๓  คําอธิบายการย0ายสาขาวิชา ย0ายคณะ ย0ายวิทยาเขต รวบรวมโดย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. รักษาการผู�อํานวยการส�วนทะเบียนนิสิต หลักการและเหตุผล ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช ๒๕๖๑ หมวดท่ี ๗ การย�ายโอนสังกัดและหน"วยกิต  ข3อ ๖๒ การย3ายโอนสังกัดคณะ หรือวิทยาลัยอาจทําได3ในกรณี ต&อไปนี้ ๖๒.๑   นิสิตจะมีสิทธิ์ขอย3ายโอนสังกัดคณะ หรือวิทยาลัยท่ีได3ศึกษาอยู&ไปอยู&ในสังกัดอีกคณะหนึ่งได3ต&อเม่ือได3ศึกษาในคณะ หรือวิทยาลัยท่ีกําลังศึกษาอยู&มาแล3ว ไม&น3อยกว&า ๒ ภาคการศึกษาปกติไม&นับภาคการศึกษาท่ีลาพัก ถูกสั่งพัก หรือถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต และต3องได3ค&าระดับเฉลี่ยสะสมไม&ต่ํากว&า ๑.๗๕ ๖๒.๒  การขอย3ายโอนสังกัดคณะ หรือวิทยาลัยให3นิสิตผู3ประสงค"จะขอย3ายโอนสังกัดแสดงความจํานงเป�นลายลักษณ"อักษรพร3อมเหตุผลประกอบยื่นต&อคณบดี หรือผู3อํานวยการวิทยาลัยท่ีตนสังกัดอย&างช3า ๑๕ วัน ก&อนวันเป>ดภาคการศึกษาปกติ ให3คณบดี หรือผู3อํานวยการวิทยาลัยท่ีนิสิตสังกัดอยู&ส&งคําขอย3ายโอนพร3อมข3อคิดเห็นประกอบไปยังคณะ หรือวิทยาลัย ท่ีนิสิตขอย3ายโอนไปสังกัดเพ่ือศึกษานั้น การจะอนุมัติหรือไม& ให3อยู&ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยท่ีเก่ียวข3อง เม่ือได3รับอนุมัติให3ย3ายโอนสังกัดแล3วต3องเสียค&าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ๖๒.๓  การย3ายโอนคณะ หรือวิทยาลัยต3องดําเนินการให3เสร็จก&อนการลงทะเบียนรายวิชาเว3นแต&อธิการบดีจะประกาศ หรือสั่งการเป�นอย&างอ่ืน ๖๒.๔  ให3คณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยท่ีรับย3ายโอนมีอํานาจพิจารณาเทียบรายวิชา และหน&วยกิตท่ีนิสิตผู3นั้นได3ศึกษาไว3แล3วเพ่ือกําหนดเง่ือนไขการศึกษา และจํานวนหน&วยกิตท่ีจะต3องศึกษาใหม&ในคณะ หรือวิทยาลัยท่ีรับย3ายโอน ให3คณะ หรือวิทยาลัยท่ีรับย3ายโอนดําเนินการตามความในวรรคแรกให3เสร็จสิ้น และแจ3งผลให3สํานักทะเบียนและวัดผลทราบก&อนวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ๖๒.๕  การนับระยะเวลาศึกษาตามข3อ ๖๔.๑ ให3นับระยะเวลาการศึกษาในคณะเดิมรวมด3วยข3อ ๖๓ สําหรับนิสิตท่ีย3ายโอนคณะ หรือวิทยาลัยภายในําผลการศึกษาของรายวิชาต&าง ๆ ท่ีได3ศึกษาจากคณะ หรือวิทยาลัยเดิมมาคํานวณค&าระดับเฉลี่ยสะสมด3วย แม3รายวิชาท่ีนิสิตผู3ย3ายโอนคณะได3ศึกษาจะไม&ตรงกับหลักสูตรของคณะ หรือวิทยาลัยท่ีสังกัดใหม&ก็ตาม  สําหรับนิสิตท่ีโอนคณะ หรือวิทยาลัยมาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนให3ทําการประเมินผล เฉพาะรายวิชาท่ีได3ศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้เท&านั้น  ในกรณีนิสิต ได3รับอนุมัติจากคณบดี หรือผู3อํานวยการวิทยาลัยท่ีตนสังกัดให3ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให3นําผลการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ มาคํานวณหาค&าระดับเฉลี่ยด3วย ข้ันตอนการย�ายสาขาวิชาและคณะ๑. นิสิตเขียนคําร�องขอย�ายวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ9 ห�องเรียน หน�วยวิทยาลัยสงฆ9๒. ขออนุมัติจากอาจารย9ท่ีปรึกษา หัวหน�าภาควิชา และคณบดี ตามลําดับ๓. ยื่นคําร�องให�เจ�าหน�าท่ี เพ่ือขออนุมัติจากผู�อํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล๔. ขอหนังสือส�งตัวจากคณะ และขอหนังสือรับรองผลการศึกษาและประวัติ เอกสารต�างๆ จากเจ�าหน�าท่ีทะเบียน ๕. ยื่นหนังสือส�งตัว และเอกสารต�างๆท่ีหน�วยงานปลายทางร�องขอ๖. ผู�อํานวยการวิทยาลัยสงฆ9รับทราบและอนุมัติ๗. เจ�าหน�าท่ีทะเบียนส�วนงานปลายทางรับเอกสารและดําเนินการย�ายนิสิตในระบบ พร�อมท้ังลงทะเบียนเรียน ๘. ชําระค�าธรรมเนียมต�างๆ        คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๔ การนับระยะเวลาศึกษาตามข3อ ๕๖, ๕๘.๓ และข3อ ให3นับระยะเวลาการศึกษาในคณะเดิมรวมด3วย สําหรับนิสิตท่ีย3ายโอนคณะ หรือวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยให3นําผลการศึกษาของรายวิชาต&าง ๆ ท่ีได3ศึกษาจากคณะ หรือวิทยาลัยเดิมมาคํานวณค&าระดับเฉลี่ยสะสมด3วย แม3รายวิชาท่ีนิสิตผู3ย3ายโอนคณะได3ศึกษาจะไม&ตรงกับหลักสูตรของคณะ หรือวิทยาลัยท่ีสังกัดใหม&ก็ตาม  สําหรับนิสิตท่ีโอนคณะ หรือวิทยาลัยมาจากรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนให3ทําการประเมินผล เฉพาะรายวิชาท่ีได3ศึกษาในในกรณีนิสิต ได3รับอนุมัติจากคณบดี หรือผู3อํานวยการวิทยาลัยท่ีตนสังกัดให3ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให3นําคํานวณหาค&าระดับเฉลี่ยด3วย ข้ันตอนการย�ายสาขาวิชาและคณะ สิตเขียนคําร�องขอย�ายวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ9 ห�องเรียน หน�วยวิทยาลัยสงฆ9 ขออนุมัติจากอาจารย9ท่ีปรึกษา หัวหน�าภาควิชา และคณบดี ตามลําดับ เพ่ือขออนุมัติจากผู�อํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล ขอหนังสือส�งตัวจากคณะ และขอหนังสือรับรองผลการศึกษาและประวัติ เอกสารต�างๆ ยื่นหนังสือส�งตัว และเอกสารต�างๆท่ีหน�วยงานปลายทางร�องขอ ผู�อํานวยการวิทยาลัยสงฆ9รับทราบและอนุมัติ าหน�าท่ีทะเบียนส�วนงานปลายทางรับเอกสารและดําเนินการย�ายนิสิตในระบบ พร�อม



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๕  เอกสารท่ีเก่ียวข�อง  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๖    



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๗       ขั้นตอนท่ี ๙ ขอพักการศึกษา / รักษาสถานภาพ / ขอกลับเข0าศึกษา     



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๘   ข้ันตอนการขอพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการขอกลับเข�ามาศึกษา                     เขียนคําร�องขอพักการศึกษา/การรักษาสถานภาพ /การขอกลับเข�ามาศึกษา ขออนุมัติจาก อาจารย"ท่ีปรึกษา หัวหน3าภาควิชาและ คณบดี ยื่นคําร3องให3เจ3าหน3าท่ี ผู3อํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล รับทราบ เจ3าหน3าท่ีบันทึกลงในระบบ ชําระค&าธรรมเนียม 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  คําอธิบายการขอพักการศึกษา การรักษาสถานภาพและการขอกลับเข0ามาศึกษา หลักการและเหตุผล การลาพัก  กรณี  ท่ีนิสิตมีความจําเป'นจะขอหยุดพักการศึกษาภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งนิสิตต�องยื่นใบคําร�องก"อนเปpดภาคการศึกษาหรืออย"างช�าภายใน วัน นับจากวันท่ีเปpดภาคการศึกษา การรักษาสถานภาพ กรณี ท่ีนิสิตมีความจําเป'นจะขอรักษาสถานภาพภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งนิสิตต�องยื่นใบคําร�องภายใน ๗  วัน นับจากวันท่ีเปpดภาคการศึกษาการขอกลับเข�ามาศึกษากรณี ท่ีนิสิตในกรณีท่ีมีความประสงค9จะกลับมาศึกษาต�ออีกครั้ง ให�การศึกษาหรืออย"างช�าภายใน ๗  วัน นับจากวันท่ีเปpดภาคการศึกษาตามลําดับ ข้ันตอนการขอพักการศึกษา การรักษาสถานภาพและการขอกลับเข�ามาศึกษา๑. นิสิตเขียนคําร�องขอพักการศึกษา การรักษาสถานภาพและการขอกลับเข�ามาศึกษา๒. ขออนุมัติจากอาจารย9ท่ีปรึกษา หัวหน�าภาควิชา และคณบดี ๓. ยื่นคําร�องให�เจ�าหน�าท่ี เพ่ือขออนุมัติจากผู�อํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล๔. เจ�าหน�าท่ีปรับสถานะในระบบและลงทะเบียน๕. ชําระค�าธรรมเนียมต�างๆ  คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๘๙  การขอพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการขอกลับเข0ามาศึกษา รวบรวมโดย นายชัยโชค คณนาวุฒิ รองผู�อํานวยการส�วนทะเบียนนิสิต ท่ีนิสิตมีความจําเป'นจะขอหยุดพักการศึกษาภาคการศึกษาใดก"อนเปpดภาคการศึกษาหรืออย"างช�าภายใน ๗ กรณี ท่ีนิสิตมีความจําเป'นจะขอรักษาสถานภาพภาคนใบคําร�องก"อนเปpดภาคการศึกษาหรืออย"างช�าวัน นับจากวันท่ีเปpดภาคการศึกษา กรณี ท่ีนิสิตได�ลงทะเบียนลาพักหรือรักษาสถานภาพไว� ในกรณีท่ีมีความประสงค9จะกลับมาศึกษาต�ออีกครั้ง ให�นิสิตต�องยื่นใบคําร�องก"อนเปpดภาควัน นับจากวันท่ีเปpดภาคการศึกษาเพ่ือขออนุมัติข้ันตอนการขอพักการศึกษา การรักษาสถานภาพและการขอกลับเข�ามาศึกษา นิสิตเขียนคําร�องขอพักการศึกษา การรักษาสถานภาพและการขอกลับเข�ามาศึกษา ขออนุมัติจากอาจารย9ท่ีปรึกษา หัวหน�าภาควิชา และคณบดี ตามลําดับ ยื่นคําร�องให�เจ�าหน�าท่ี เพ่ือขออนุมัติจากผู�อํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล เจ�าหน�าท่ีปรับสถานะในระบบและลงทะเบียน  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๐  เอกสารท่ีเก่ียวข�อง  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๑       ขั้นตอนท่ี ๑๐ ทําบัตรนิสติใหม&      



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๒  กรอกข�อมูลให�ครบ/ถูกต�อง ครบถ�วนและถูกต�อง เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบข�อมูล ชําระค�าธรรมเนียม ดําเนินการจัดพิมพ9และส�งมอบ  ไม�ผ�าน ข้ันตอนการทําบัตรใหม"             ยื่นคําร�องขอทําบัตรผ�านระบบ http://reg.mcu.ac.th เมนู “ระบบคําร�องทําบัตรนิสิต” แนบไฟล9รูป 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๓  คําอธิบายข้ันตอนการทําบัตรนิสิตใหม" ผ"านระบบออนไลน2 รวบรวมโดย นายวิจารณ9 จันทร9สันต9 นักจัดการงานท่ัวไป ส�วนทะเบียนนิสิต  ข้ันตอนการทําบัตรนิสิตใหม�ผ�านระบบออนไลน9  (http://reg.mcu.ac.th)ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือรองรับและอํานวยความสะดวกให�แก�นิสิตในการทําบัตรใหม� และเป'นการลดข้ันตอนการใช�เอกสารและลดข�อผิดพลาดในการพิมพ9ฐานข�อมูล และข�อมูลบนบัตรท่ีผิดพลาดสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ9และเวลาโดยมีข้ันตอนดังนี้ ข้ันตอนท่ี  ๑ ยื่นคําร�องผ�านระบบ  http://reg.mcu.ac.th  กรอกข�อมูลรายละเอียด  เช�น  ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  วัน/เดือน/ป� และแนบรูปถ�ายขนาด   ๑×๑ นิ้ว  จํานวน  ๑ รูป พระสงฆ9สามเณรห�มคลุม ไม�สวมแว�นตาดํา   นิสิตชาย-หญิงใส�ชุดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ข้ันตอนท่ี ๒ ชําระค�าธรรมเนียมค�าทําบัตรได�ท่ีฝ[ายการเงิน (ตึกอธิการและเก็บใบเสร็จมารับบัตร) ข้ันตอนท่ี ๓ เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลหากไม�ถูกต�องหรือครบถ�วนจะดําเนินการแจ�งให�นิสิตทราบและแก�ไข ข้ันตอนท่ี  ๔ จัดทําบัตร ใช�เวลาประมาณ  ๗  วัน ข้ันตอนท่ี  ๕ นิสิตรับบัตรได�ท่ี  เจ�าหน�าท่ีทําบัตร     



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ๑. เข�าเว็บ http://reg.mcu.ac.th      ๒. เลือกเมนู นิสิต ->คําร�องทําบัตรนิสิต     คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๔   



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ๓. กรอกข�อมูลให�ครบถ�วน   ๔. แนบไฟล9รูปภาพ กดเลือกไฟล9   ๕. กด “Submit”   คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๕   



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๖       ขั้นตอนท่ี ๑๑ ประเมินอาจารย/ออนไลน/ และตรวจผลการศึกษา     



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  คําอธิบายข้ันตอนการประเมินอาจารย/ผ&านระบบออนไลน/ระบบประเมินอาจารย9ผู�สอนออนไลน9เป'นส�วนหนึ่งท่ีเชื่อมต�อระบบบริการการศึกษา ผู�ใช�งานคือ สําหรับนิสิต ระบบประเมินอาจารย9ผู�สอนออนไลน9 ระบบท่ีนิสิตใช�สําหรับประเมินผลการสอนของผู�สอนในแต�ละวิชาท่ีลงทะเบียนแต�ละป�ภาคการศึกษา โดยท�านสามารถเรียกใช�โปรแกรมผ�านระบบบริการการศึกษาเดิมได� จากทุกจุดท่ีสามารถเชื่อมโยงเข�ากับเครือข�ายของมหาวิทยาลัย และข�อตกลงความรู�พ้ืนฐานก"อนการใช�ระบบก�อนใช�ระบบบริการการศึกษาผ�านเครือข�ายอินเตอร9เน็ต ท�านจะต�องมีความรู�พ้ืนฐานการใช�งานคอมพิวเตอร9เบ้ืองต�น และโปรแกรม คําศัพท2ที่ใช�ในคู"มือเมาส2หมายถึงอุปกรณ9ช�วยในการนําข�อมูลเข�งานอุปกรณ9ชนิดนี้ร�วมกับแป�นพิมพ9 อักษร    รูปท่ี คลิก หมายถึงการใช�นิ้วกดลงบนปุ[มส�วนบนเมาส9ด�านซ�าย ๑.เริ่มต�นใช�งานระบบ ท�านสามารถใช�งานระบบประเมินอาจารย9ผู�สอนออนไลน9  ผ�านระบบบริการการศึกษาได�จากเครื่องคอมพิวเตอร9ทุกเครื่องท่ีเชื่อมต�ออยู�กับระบบเครือข�ายของมหาวิทยาลัยและ/หรือ เครือข�ายอินเตอร9เน็ต โดยการกําหนด หรือ Net site ในโปรแกรม Internet Explorer แล�วกดปุ[ม Enter ระบบจะนําท�านไปสู�ข�อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป ซ่ึงทุกคนสามารถใช�งานได�ดังจอภาพต�อไปนี้ คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๗ ประเมินอาจารย/และตรวจผลการศึกษา ผ&านระบบออนไลน/ รวบรวมโดย พระมหาปNญญา ป=ฺญาสิริ, ดร. ผู�อํานวยการส�วนประเมินผลการศึกษา ระบบประเมินอาจารย9ผู�สอนออนไลน9เป'นส�วนหนึ่งท่ีเชื่อมต�อระบบบริการการศึกษา ผู�ใช�งานคือ สําหรับนิสิต ระบบประเมินอาจารย9ผู�สอนออนไลน9 สําหรับนิสิต คือระบบท่ีนิสิตใช�สําหรับประเมินผลการสอนของผู�สอนในแต�ละวิชาท่ีลงทะเบียนแต�ละป�ภาคการศึกษา โดยท�านสามารถเรียกใช�โปรแกรมผ�านระบบบริการการศึกษาเดิมได� จากทุกจุดท่ีสามารถเชื่อมโยงเข�ากับเครือข�ายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือข�ายอินเตอร9เน็ต ข�อตกลงเบื้องต�น ความรู�พ้ืนฐานก"อนการใช�ระบบ ก�อนใช�ระบบบริการการศึกษาผ�านเครือข�ายอินเตอร9เน็ต ท�านจะต�องมีความรู�พ้ืนฐานการใช�งานคอมพิวเตอร9เบ้ืองต�น และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer ๕.x ข้ึนไป คําศัพท2ที่ใช�ในคู"มือ หมายถึงอุปกรณ9ช�วยในการนําข�อมูลเข�าสู�เครื่องคอมพิวเตอร9 ซ่ึงผู�ใช�จะใช�  รูปท่ี ๑ รูปเมาส2ตัวอย"าง หมายถึงการใช�นิ้วกดลงบนปุ[มส�วนบนเมาส9ด�านซ�าย ๑ครั้งแล�วปล�อย ท�านสามารถใช�งานระบบประเมินอาจารย9ผู�สอนออนไลน9  โดยสามารถเรียกใช�งานผ�านระบบบริการการศึกษาได�จากเครื่องคอมพิวเตอร9ทุกเครื่องท่ีเชื่อมต�ออยู�กับระบบหรือ เครือข�ายอินเตอร9เน็ต โดยการกําหนด Location Internet Explorer ไปท่ี URL http://regweb.mcu.ac.th/ระบบจะนําท�านไปสู�ข�อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป ซ่ึงทุกคนสามารถใช�งานได�ดัง



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๘   รูปท่ี ๒ หน�าจอแรกเม่ือเข�าสู"ระบบ เม่ือท�านเข�ามาท่ีเว็บไซต9ของสํานักทะเบียนและวัดผล หน�าข�าวประกาศจะแสดงข้ึนมาโดยอัตโนมัติเพ่ือแสดงข�อมูลข�าวสารต�าง ๆ จากระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยเรียงลําดับท่ีมีความสําคัญจากมากไปหาน�อยให�ท�านใช�เมาส9คลิกท่ีชื่อเรื่องประกาศดังกล�าวเพ่ือแสดงรายละเอียดของประกาศนั้นๆ (ถ�ามี) ท�านควรใช�เว็บไซต9นี้อย�างต�อเนื่องเพ่ือจะได�ทราบข�าวหรือประกาศต�าง ๆ ของสํานักทะเบียนและวัดผล จากหน�าจอ  จะเห็นได�ว�าด�านซ�ายมือเป'นเมนูแสดงฟNงก9ชั่นต�างๆ ในการใช�งาน  ซ่ึงประกอบไปด�วย  การเข�าสู�ระบบวิชาท่ีเปZดสอนปฏิทินการศึกษา หลักสูตรท่ีเปZดสอน และตอบคําถาม ถ�าท�านสนใจต�องการทราบรายละเอียดเรื่องใดให�ท�านใช�เมาส9คลิกท่ีเมนูนั้น ๒.การเข�าสู"ระบบ  นิสิตสามารถประเมินอาจารย9ผู�สอนได�โดย การ Log In เข�าใช�งานระบบบริการการศึกษาออนไลน9 เช�นเดียวกับการลงทะเบียนออนไลน9 และเม่ือนักศึกษาเข�าสู�ระบบแล�ว วิธีใช�งาน ๑. ให�ท�านคลิกท่ีเมนู “เข�าสู"ระบบ” ๒. พิมพ9รหัสประจําตัว และรหัสผ�าน ๓. คลิกท่ีปุ[ม “เข�าสู"ระบบ”   ระบบจะแสดงประกาศเร่ืองต�างๆ ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได� (ถ� า มี ) โดยใช� เมาส9คลิกท่ีหัวข�อประกาศแต�ละเร่ือง เมนูแสดงฟNงก9ชันต�างๆ ท่ีสามารถใช�งานได� 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๙๙    รูปท่ี ๓ หน�าจอสําหรับปsอนรหัสประจําตัว และรหัสผ"าน ความปลอดภัยของการส�งรหัสผ�านในระบบบริการการศึกษานี้ได�มาตรฐานสากล ข�อมูลรหัสผ�านท่ีท�านป�อนจะถูกทําการเข�ารหัสก�อนส�งผ�านเครือข�าย เม่ือผ�านข้ันตอนการตรวจสอบว�าเป'นท�านเรียบร�อยแล�ว ระบบจะนําท�านไปสู�หน�าข�าวประกาศซ่ึงจะเป'นการแจ�งถึงตัวท�านโดยตรง  เม่ือท�านเข�าสู�ระบบเรียบร�อยแล�ว ระบบจะแสดงหน�าจอเมนูหลักระบบงานของอาจารย9  โดยมีเมนูแสดงฟNงก9ชันต�างๆท่ีท�านอาจารย9สามารถใช�งานได�แสดงอยู�ทางด�านซ�ายของจอภาพ ดังรูปต�อไปนี้  รูปท่ี ๔ หน�าจอระบบงานของอาจารย2 ๒. ป้อนรหสัผ่าน ๓. คลิกที�ปุ่ ม  “เข้าสู่ระบบ”๑. ป้อนรหสัประจําตวัของทา่น ข่าวประกาศที�สง่ถึงนิสิตโดยเฉพาะ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๐๐  ๓. ประเมินการสอนโดยนิสิต นิสิตสามารถประเมินอาจารย9ผู�สอนได�โดย การ Log In เข�าใช�งานระบบบริการการศึกษาออนไลน9 เช�นเดียวกับการลงทะเบียนออนไลน9 และเม่ือนักศึกษาเข�าสู�ระบบแล�ว ระบบจะแสดงหน�าจอการประเมินอาจารย9ผู�สอน ซ�ายมือจะแสดงเมนูการใช�งานนิสิต รวมถึงปุ[ม ดังรูป       รูปท่ี ๕ หน�าจอ ประเมินอาจารย2ผู�สอน  ข้ันตอนการตรวจสอบผลประเมิน ๑. คลิกปุ[ม  ๒. จะแสดงหน�าจอ “การประเมินการสอนของอาจารย2โดยนิสิต”  ท�านสามารถคลิกเลือก“ชื่ออาจารย9ผู�สอน”เพ่ือทําการประเมินการสอนในแต�ละรายวิชา ๓. ระบบจะแสดงรายละเอียดชุดการประเมินตัวอย�างดังรูป  � 
� 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๐๑    รูปท่ี ๖ หน�าจอชุดประเมินแต"ละรายวิชา  ๔. อาจารย9ผู�สอนในรายวิชาท่ีทําการประเมินแล�ว นักศึกษาจะไม�สามารถทําการประเมินซํ้าได�อีกดังรูป 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๐๒  ๕. ระบบจะแสดงข�อความให�ทราบ กรณีท่ี ยังไม�ได�กําหนดชุดประเมินให�กับท�านอาจารย9ผู�สอน นิสิตจะไม�สามารถทําการประเมินอาจารย9ผู�สอนท�านนั้นได�สามารถติดต�อเจ�าหน�าท่ีงานทะเบียนได� ๖. กรณีท่ีนิสิตยังไม�ทําการประเมินผู�สอนในรายวิชาใด นิสิตจะไม�สามารถดูผลการศึกษาในรายวิชานั้นได� ดังรูป      เม่ือนิสิตทําการประเมินผู�สอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเรียบร�อยแล�ว นิสิตสามารถดูผลการศึกษาเฉพาะรายวิชานั้นได�เท�านั้น ๔. ออกจากระบบ เม่ือเสร็จสิ้นการใช�งานระบบบริการการศึกษาแล�ว ท�านต�องคลิกท่ีปุ[ม “ออกจากระบบ”เพ่ือป�องกันมิให�ผู�อ่ืนเข�ามาใช�งานระบบแทนตัวท�าน 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๐๓      ขั้นตอนท่ี ๑๒ ขอสําเร็จการศึกษาและ ขึ้นทะเบียนบัณฑติออนไลน/        



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๐๔  คําอธิบายข้ันตอนการขอสําเร็จการศึกษาและ ข้ึนทะเบียนบัณฑิตผ&านระบบออนไลน/ รวบรวมโดย พระมหาปNญญา ป=ฺญาสิริ, ดร. ผู�อํานวยการส�วนประเมินผลการศึกษา บัณฑิตสามารถข้ึนทะเบียนบัณฑิตออนไลน9ได�จากระบบบริการทางการศึกษา โดยเข�าไปท่ี http://regweb.mcu.ac.thคลิกท่ีปุ[ม เข�าสู"ระบบ    ใส� รหัสประจําตัวนิสิต และ รหัสผ"าน (รหัสผ�านสอบถามเจ�าหน�าท่ีฝ[ายทะเบียนนิสิตในกรณีไม�ทราบรหัสผ�าน) เช�นเดียวกับการเข�าไปตรวจสอบผลการศึกษา และคลิกท่ีปุ[ม เข�าสู�ระบบ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๐๕    เม่ือบัณฑิต Login ผ�านเรียบร�อยแล�ว ระบบจะนําบัณฑิตไปสู�หน�าจอเมนูหลัก และหากบัณฑิตได�รับอนุ มั ติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร�อยแล�ว จะปรากฏเมนู   ดังรูป  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๐๖  เม่ือกดปุ[ม  การข้ึนทะเบียนบัณฑิต  ระบบเรียกหน�าจอการบันทึกข�อมูลการข้ึนทะเบียนบัณฑิต ดังรูป บัณฑิตอ�านข้ันตอนการข้ึนทะเบียนบัณฑิต แล�วกดปุ[ม ยอมรับ     



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๐๗  หน�าท่ี ๑ ระบบจะเปZดให�ตรวจสอบ และแก�ไขข�อมูลท่ัวไป เช�น คํานําหน�า ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ) คณะ หลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา วันเดือนป�เกิด วันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสําเร็จการศึกษาและ เลขท่ีบัตรประชาชน ท่ีอยู�ตามภูมิลําเนาเดิม  ข�อมูลเหล�านี้ ถ�าเกิดมีข�อมูลผิดพลาด ให�ติดต�อเจ�าหน�าท่ีสํานักทะเบียนและวัดผลเท�านั้นในการแก�ไขข�อมูลในส�วนนี้บัณฑิตไม�สามารถแก�ไขข�อมูลส�วนนี้ได�เม่ือตรวจสอบข�อมูลครบถ�วนตามท่ีระบบกําหนดแล�ว กดปุ[ม ต"อไป เพ่ือบันทึกข�อมูลในส�วนอ่ืนต�อไป    หน�านี้บัณฑิตสามารถบันทึก/แก�ไขในส�วนของรายละเอียดข�อมูลท่ีอยู�ปNจจุบัน และสถานภาพการทํางานในปNจจุบัน เบ้ืองต�นระบบจะดึงข�อมูลจากฐานข�อมูลประวัติบัณฑิตมาแสดง หากไม�ถูกต�องสามารถแก�ไขได�  และช�องท่ีเครื่องหมาย * (ดอกจันทร9สีแดง) ต�องกรอก หรือเลือกทุกช�อง เม่ือบันทึกข�อมูลครบถ�วนตามท่ีระบบกําหนดแล�ว กดปุ[ม ต"อไป เพ่ือบันทึกข�อมูลในส�วนอ่ืน      



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๐๘  ในกรณีเลือก ไม�ได�ทํางานแต�กําลังศึกษาต�อ ก็จะปรากฏ ตอนท่ี ๔ การศึกษาต�อ (เฉพาะผู�ท่ีต�องการศึกษาต�อ)หลังจากกรอกข�อมูลตามช�องท่ีกําหนด กดปุ[ม ต"อไป เพ่ือบันทึกข�อมูลในส�วนอ่ืนต�อไป              ตอนท่ี ๕ ข�อเสนอแนะ ให�บัณฑิต คลิก รายละเอียดต�างๆท่ีทางมหาวิทยาลัยได�สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ หลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือควรเพ่ิมเติมรายวิชาและความรู�เรื่องใดจากนั้นกดปุ[ม ต"อไป  เพ่ือบันทึกข�อมูลส�วนอ่ืนต�อไป 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๐๙         ตอนท่ี ๖ บัณฑิต คลิกเก่ียวกับความพึงพอใจต�อมหาวิทยาลัยในด�านต�างๆ หลังจากนั้น กด ยืนยันการบันทึกข�อมูลภาวะการณ2มีงานทํา  ก็จะมี ป�อบอัพแจ�งว�า สถาบันขอขอบคุณท่ีให�ข�อมูล ระบบทําการบันทึกข�อมูลเสร็จส้ิน  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๑๐  หลังจากผ�านการยืนยันการบันทึกข�อมูลเรียบร�อยแล�ว ระบบก็จะพาไปสู�หน�า ร"วมพิธีประสาทปริญญาบัตร    หน�านี้ บัณฑิตมีความประสงค9ร�วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ให�ดําเนินการ คลิกท่ีเมนู การเข�ารับปริญญาบัตร ปุ[ม เข�ารับ หรือไม"เข�ารับ จากนั้นกดปุ[ม บันทึก เพ่ือบันทึกข�อมูลในส�วนอ่ืนต�อไป  หมายเหตุค"าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ๑. เข�ารับ จํานวน ๑๒๐๐ บาท (พร�อมเอกสารการศึกษา) ๒. ไม�เข�ารับ จํานวน ๘๐๐ บาท (พร�อมเอกสารการศึกษา) ระดับปริญญาโท ๑. เข�ารับ และไม�เข�ารับ  จํานวน ๑๒๐๐ บาท (ไม�รวมเอกสารการศึกษา) ระดับปริญญาเอก ๑. เข�ารับ และไม�เข�ารับ จํานวน ๒๗๐๐ บาท (ไม�รวมเอกสารการศึกษา)    



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๑๑  บัณฑิตยืนยันการข้ึนทะเบียนบัณฑิต อ�านรายละเอียดให�เรียบร�อย แล�ว คลิก ช�องสี่เหลี่ยม แล�วกด ยืนยันเพ่ือบันทึกข�อมูล    จากนั้นกดปุ[ม บันทึกหน�าต"อไป  เพ่ือบันทึกข�อมูลในส�วนอ่ืนต�อไป จะปรากฏหน�ารายการค�าใช�จ�ายในการข้ึนทะเบียนบัณฑิต แล�ว คลิกพิมพ2ใบชําระเงิน   



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๑๒  พิมพ2ใบชําระเงิน  โปรดพิมพ9 ใบแจ�งยอดการชําระเงินค"าข้ึนทะเบียนบัณฑิต เพ่ือนําไปชําระเงินท่ีธนาคารท่ีระบุไว� ทุกสาขาท่ัวประเทศ พร�อมเสียค�าธรรมเนียม ๑๐ บาท หรือท่ีฝ[ายการเงิน ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี จากนั้นนําเอกสารดังกล�าว และหลักฐานการชําระเงินไปติดต�อขอรับเอกสารสําคัญทางการศึกษาท่ีสํานักทะเบียนและวัดผล หลังจากชําระเงิน ๗ วันทําการในกรณีติดต�อขอรับเอกสารสําคัญทางการศึกษามหาวิทยาลัยจะเริ่มบริการต้ังแต�วันท่ี ๑ เมษายน ของทุกป�ของรุ�นท่ีสําเร็จการศึกษา                



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๑๓            ภาคผนวก       



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๑๔        ข0อบังคับ ประกาศ ระเบยีบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั       



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า   ข0อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั   คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๑๕        ข0อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั    



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว"าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๖๑                                 เพ่ือให�การบริหารงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค9  จึงเห็นสมควรออกข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๙ ข�อบังคับไว� ดังต�อไปนี้ ข�อ ๑   ข�อบังคับนี้เรียกว�า วิทยาลัย ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรีข�อ ๒   ให�ใช�ข�อบังคับนี้กับนิสิตท่ีรับเข�าศึกษาต้ังแต�ป�การศึกษา เป'นต�นไป ข�อ ๓   ให�ยกเลิก ๓.๑ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓.๒ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๑๖   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว"าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  ๒๕๖๑                                .  เพ่ือให�การบริหารงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค9  จึงเห็นสมควรออกข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีมติให�ออกข�อบังคับนี้เรียกว�า “ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาตรี พ.ศ.  ๒๕๖๑” ให�ใช�ข�อบังคับนี้กับนิสิตท่ีรับเข�าศึกษาต้ังแต�ป�การศึกษา ๒๕๖๑ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด�วยข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด�วยพุทธศักราช ๒๕๕๐  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๑๗  ๓.๓ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓)  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ข�อ ๔ บรรดากฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ข�อกําหนด คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย�งกับข�อบังคับนี้ให�ใช�ข�อบังคับนี้แทน ข�อ ๕ ในข�อบังคับนี้                                            “มหาวิทยาลัย” หมายความว�า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว�า สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “สภาวิชาการ” หมายความว�า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  “นิสิต” หมายความว�า ผู�ท่ีได�ข้ึนทะเบียนเป'นนิสิตระดับปริญญาตรีเรียบร�อยแล�ว ข�อ ๖ ให�อธิการบดีรักษาการให�เป'นไปตามข�อบังคับนี้ และให�มีอํานาจออกประกาศหรือวิธีการปฏิบัติเพ่ือให�เป'นไปตามข�อบังคับ  หมวด ๑ คุณสมบัติของผู�สมัครเข�าศึกษา  ข�อ ๗ ผู�สมัครเข�าศึกษาต�องมีคุณสมบัติดังนี้ ๗.๑ คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผู�สมัครเข�าศึกษา     ๗.๑.๑ เป'นผู�สอบได�เปรียญธรรม ๓ ประโยค และสําเร็จการศึกษาไม�ต่ํากว�าระดับมัธยมศึกษาตอนต�น หรือ  ๗.๑.๒ เป'นผู�สอบได�เปรียญธรรม ๓ ประโยค และต�องศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๑๘  ๗.๑.๓ เป'นผู�สอบได�เปรียญธรรม ๓ ประโยค และได�รับประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ ๗.๑.๔ เป'นผู�สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน        พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา หรือ ๗.๑.๕ เป'นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรมท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด หรือ ๗.๑.๖ เป'นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรมท่ีสอบได�นักธรรมชั้นเอก      และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า หรือ ๗.๑.๗ เป'นผู�สอบได�นักธรรมชั้นเอก และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�า และเม่ือข้ึนทะเบียนเป'นนิสิตแล�วต�องศึกษาวิชาบาลี ไม�น�อยกว�า ๑๒ หน�วยกิต ยกเว�นผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ ๗.๑.๘ เป'นผู�สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า หรือผู�ท่ีได�รับประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และเม่ือข้ึนทะเบียนเป'นนิสิตแล�ว ต�องศึกษาวิชาบาลีไม�น�อยกว�า ๒๔ หน�วยกิต ยกเว�นผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ ๗.๑.๙ เป'นผู� ท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให�เข�าศึกษาเป'นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามเกณฑ9ท่ีสภาวิชาการกําหนด ๗.๑ .๑๐ ไม� เ คย ถูก คัดชื่ อออก หรื อ ถูกไล� ออกจากสถานศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ หรือวินัย ๗.๑.๑๑ ผู�เข�าศึกษาคณะครุศาสตร9 ต�องมีคุณสมบัติตามข�อ ๗.๑.๔, ๗.๑.๖, ๗.๑.๗, ๗.๑.๘ และข�อ ๗.๑.๑๐ ๗.๒ คุณสมบัติของคฤหัสถ9ผู�สมัครเข�าศึกษา ๗.๒.๑ เป'นผู�สอบได� เปรียญธรรม หรือบาลี ศึกษา ๓ ประโยค และสําเร็จการศึกษาไม�ต่ํากว�าระดับมัธยมศึกษาตอนต�น หรือ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๑๙  ๗.๒.๒ เป'นผู�สอบได� เปรียญธรรม หรือบาลี ศึกษา ๓ ประโยค และต�องศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือ ๗.๒.๓ เป'นผู�สอบได�เปรียญธรรม ๓ ประโยค และได�รับประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ ๗.๒.๔ เป'นผู�สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา หรือ ๗.๒.๕ เป'นผู�สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า หรือผู�ได�รับประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และเม่ือข้ึนทะเบียนเป'นนิสิตแล�วต�องศึกษาวิชาบาลีไม�น�อยกว�า ๑๒  หน�วยกิต ยกเว�นผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ ๗.๒.๖ เป'นผู� ท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให�เข�าศึกษาเป'นกรณีพิเศษ เพ่ือขอรับปริญญาตามเกณฑ9ท่ีสภาวิชาการกําหนด ๗ . ๒ .๗  ไม� เ คย ถู ก คั ดชื่ อ ออก  หรื อ ถู ก ไ ล� อ อกจ ากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ หรือวินัย ๗.๒.๘ ผู�เข�าศึกษาคณะครุศาสตร9 ต�องเป'นผู�ท่ีมีคุณสมบัติตามข�อ  ๗.๒.๔, ๗.๒.๕  และข�อ ๗.๒.๗  ข�อ ๘ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครนิสิตใหม� โดยพิจารณาแต�งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู�สมัครเข�าศึกษาในระดับปริญญาตรีในแต�ละป�การศึกษา ข�อ ๙ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง       หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนข้ึนทะเบียนเป'นนิสิตเพ่ือเข�าศึกษาในอีกสาขาวิชาหนึ่งได� ท้ังนี้ ให�มีการโอน        หรือเทียบโอนผลการศึกษาตามเกณฑ9 และวิธีการท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด และต�องมีหน�วยกิตสะสมไม�น�อยกว�า ๖๐ หน�วยกิต และมีเวลาศึกษาอีกไม�น�อยกว�า ๓ ภาคการศึกษาปกติ  ข�อ ๑๐ การนับวันต�าง ๆ ตามข�อบังคับนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศให�ทราบเป'นป� ๆ ไป  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๒๐  หมวด ๒ การจัดและวิธีการศึกษา  ข�อ ๑๑ การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให�ใช�ระบบหน�วยกิตทวิภาค  โดยแบ�งเวลาการศึกษาในแต�ละป�การศึกษาออกเป'น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑๑.๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ มีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า ๑๕ สัปดาห9 ๑๑.๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ มีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า ๑๕ สัปดาห9 นอกจากนั้น จะจัดการศึกษาภาคฤดูร�อน ต�อจากภาคการศึกษาท่ี ๒ อีก ๑ ภาคก็ได� โดยมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า ๖ สัปดาห9 แต�ให�เพ่ิมชั่วโมงศึกษาในแต�ละรายวิชาให�เท�ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร�อนเป'นภาคการศึกษาท่ีไม�บังคับ ข�อ ๑๒ ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรี ๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป�)  ใช�เวลาศึกษาไม�เกิน ๘ ป�การศึกษารวมการปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป�)  ใช�เวลาศึกษาไม�เกิน ๑๐ ป�การศึกษา และการปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให�นับเข�าในป�การศึกษาท่ี ๕ ยกเว�นในกรณีข�อ ๙ ให�เป'นไปตามระยะเวลาการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ข�อ ๑๓ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ให�ศึกษารายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ข�อ ๑๔ การคิดหน�วยกิต ๑๔.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช�เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปNญหาไม�น�อยกว�า ๑๕ ชั่วโมง ต�อภาคการศึกษาปกติ  ให�มีค�าเท�ากับ ๑ หน�วยกิตระบบทวิภาค ๑๔.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ท่ีใช�เวลาฝXก หรือทดลองไม�น�อยกว�า ๓๐ ชั่วโมงต�อภาคการศึกษาปกติ  ให�มีค�าเท�ากับ ๑ หน�วยกิตระบบทวิภาค ๑๔.๓ การฝXกงาน หรือฝXกภาคสนาม ท่ีใช�เวลาฝXกไม�น�อยกว�า ๔๕ ชั่วโมงต�อ        ภาคการศึกษาปกติ  ให�มีค�าเท�ากับ ๑ หน�วยกิตระบบทวิภาค 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๒๑  ๑๔.๔ การทําโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได�รับมอบหมายท่ีใช�เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม�น�อยกว�า ๔๕ ชั่วโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค�าเท�ากับ ๑ หน�วยกิตระบบ ทวิภาค ข�อ ๑๕ ให�แต�ละคณะ หรือวิทยาลัยกําหนดหลักสูตร และจํานวนหน�วยกิตท่ีจะต�องเรียน โดยต�องมีหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ�มวิชาพระพุทธศาสนา หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว�ในแต�ละหลักสูตร ข�อ ๑๖ การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชา หรือวิชาเอกให�เป'นหน�าท่ี และความรับผิดชอบของคณะ หรือวิทยาลัยท่ีจะออกประกาศ หรือกําหนดหลักเกณฑ9 ข�อ ๑๗ ให�แต�ละคณะ หรือวิทยาลัยส�งชื่อรายวิชาท่ีจะเปZดสอนในแต�ละภาคการศึกษาให�สํานักทะเบียนและวัดผลทราบก�อนวันลงทะเบียน ภายหลังวันลงทะเบียนรายวิชาแล�วหากคณะ หรือวิทยาลัยจําเป'นต�องเปZดสอนรายวิชาใหม�เพ่ิมข้ึนหรือไม�เปZดสอนรายวิชาใดท่ีได�แจ�งไว�ก็ให�ดําเนินการได� แต�ต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย และต�องแจ�งให�สํานักทะเบียนและวัดผลทราบ ท้ังนี้ ต�องไม�เกิน ๑๕ วันนับจากวันเปZดภาคการศึกษา ข�อ ๑๘ ให�สํานักทะเบียนและวัดผลออกประกาศ หรือกําหนดหลักเกณฑ9 ซ่ึงไม�ขัดกับข�อบังคับนี้ในการรับนิสิตท่ีจะขอย�ายจากคณะ หรือวิทยาลัยต�าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย หรือโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืนโดยจะต�องมีเวลาการศึกษาต�อเนื่องในคณะ หรือวิทยาลัยท่ีเข�าศึกษาใหม�ไม�น�อยกว�า       ๓ ภาคการศึกษาปกติ และต�องมีหน�วยกิตสะสมใหม�ไม�น�อยกว�า ๖๐ หน�วยกิต ข�อ ๑๙ การเทียบฐานะชั้นป�ท่ีของนิสิตในมหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนหน�วยกิตท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนและสอบได�ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป'นเกณฑ9พิจารณา และกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค ข�อ ๒๐ สภาพนิสิตแบ�งออกได� ดังนี้ ๒๐.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ9 ได�แก� นิสิตท่ีสอบได�ค�าระดับเฉลี่ยสะสมต้ังแต� ๒.๐๐ ข้ึนไป 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๒๒  ๒๐.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ได�แก� นิสิตท่ีสอบได�ค�าระดับเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า ๒.๐๐ การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาแต�ละภาค ท้ังนี้ ยกเว�นนิสิตท่ีเข�าศึกษาเป'นป�แรก ซ่ึงการจําแนกสภาพจะกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี ๒ นับแต�เริ่มเข�าศึกษา สํานักทะเบียนและวัดผลจะต�องแจ�งสภาพรอพินิจให�นิสิตท่ีมีสภาพเช�นนั้น และอาจารย9ท่ีปรึกษาของนิสิตผู�นั้นทราบโดยเร็วท่ีสุด ข�อ ๒๑ การลาพัก และการขอกลับเข�าศึกษาต�อ นิสิตอาจยื่นคําร�องขอลาพักการศึกษาต�อคณบดี   หรือผู�อํานวยการวิทยาลัยได�ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต�อไปนี้ ๒๑.๑ ถูกเกณฑ9 หรือระดมเข�ารับราชการทหารกองประจําการ ๒๑.๒ ได� รั บทุนการศึกษาระหว� างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน ๒๑.๓ เจ็บป[วยต�องพักรักษาตัวเป'นเวลานานตามคําสั่งของแพทย9โดยมีใบรับรองแพทย9มาแสดงต�อมหาวิทยาลัย ๒๑.๔ มีเหตุจําเป'นสุดวิสัยอ่ืนท่ีสําคัญ  ในกรณีท่ีนิสิตขอลาพักก�อนลงทะเบียนรายวิชา หรือก�อนเปZดภาคการศึกษา นิสิตต�องยื่นคําร�องต�อคณบดี หรือผู�อํานวยการวิทยาลัยท่ีตนสังกัดอย�างช�าภายใน ๗ วันนับจากวันเปZดภาคการศึกษา และต�องเสียค�าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพการเป'นนิสิตไว� หากไม�ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนิสิตผู�นั้นออกจากทะเบียนนิสิต และให�พ�นสภาพการเป'นนิสิตทันที อนึ่ง ถ�านิสิตขอลาพักการศึกษาหลังจากท่ีได�ลงทะเบียนรายวิชาแล�ว หรือในระหว�างภาคการศึกษา นิสิตต�องยื่นคําร�องโดยเร็วท่ีสุด และจะต�องมีเวลาศึกษาโดยสมํ่าเสมอในระยะก�อนการยื่นคําร�องขอลาพัก หากรายวิชาใดนิสิตขาดเรียนเกินกว�าร�อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด ให�ถือว�าได�ผลการศึกษาระดับ F เฉพาะรายวิชานั้น และให�นําไปคิดค�าระดับเฉลี่ยด�วย 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๒๓  ข�อ ๒๒ ให�คณบดี หรือผู�อํานวยการวิทยาลัยท่ีนิสิตสังกัดอนุมัติให�นิสิตลาพักได�ครั้งละไม�เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ถ�านิสิตยังมีความจําเป'นท่ีจะต�องขอลาพักต�อไปอีก ให�ยื่นคําร�องขอลาพักใหม�ตามวิธีการดังกล�าวแล�ว  นิสิตท่ีได�รับอนุญาตให�ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา เม่ือจะกลับเข�าศึกษาต�อ จะต�องยื่นคําร�องขอกลับเข�าศึกษาต�อคณบดี หรือผู�อํานวยการวิทยาลัยท่ีนิสิตสังกัดก�อนวันเปZดภาคการศึกษาไม�น�อยกว�า ๑๕ วัน หากไม�ปฏิบัติตามจะไม�มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น เว�นแต�คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเห็นว�ามีเหตุสําคัญ และจําเป'นท่ีทําให�นิสิตผู�นั้นไม�สามารถยื่นคําร�องขอกลับเข�าศึกษาได�ทันตามกําหนด จะอนุมัติให�เป'นกรณีพิเศษก็ได� ข�อ ๒๓ คณะหรือวิทยาลัยต�องแจ�งรายชื่อนิสิตท่ีได�รับอนุมัติให�ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา      และรายชื่อนิสิตท่ีขอกลับเข�าศึกษาต�อให�สํานักทะเบียนและวัดผลทราบก�อนวันลงทะเบียนเรียนไม�น�อยกว�า ๑๕ วัน  หมวด ๓ การข้ึนทะเบียนเปmนนิสิต การลงทะเบียน การเพ่ิมและการถอนรายวิชา  ข�อ ๒๔ การข้ึนทะเบียนเป'นนิสิต ๒๔.๑ ผู�ข้ึนทะเบียนเป'นนิสิตต�องนําหลักฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมายื่นต�อ               สํานักทะเบียนและวัดผลด�วยตนเองตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด พร�อมท้ังชําระค�าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ๒๔.๒ ผู�ไม�สามารถมายื่นคําร�องขอข้ึนทะเบียนเป'นนิสิตตามวันท่ีกําหนดต�องแจ�งเหตุขัดข�องให�สํานักทะเบียนและวัดผลทราบเป'นลายลักษณ9อักษรภายใน ๗ วัน หลังจากวันท่ีกําหนดไว� มิฉะนั้น จะถือว�าสละสิทธิ์ ในกรณีท่ีได�แจ�งให�สํานักทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล�วต�องมาข้ึนทะเบียนเป'นนิสิตด�วยตนเอง ยกเว�นในกรณีท่ีคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเห็นว�ามีเหตุสุดวิสัยจึง



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๒๔  อนุญาตให�มอบหมายผู�แทนมาข้ึนทะเบียนได� ท้ังนี้ ต�องทําให�เสร็จเรียบร�อยภายใน ๗ วัน นับจากวันเปZดภาคการศึกษาปกติ ๒๔.๓ ผู�ข้ึนทะเบียนเป'นนิสิตจะศึกษาเกินกว�า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม�ได� ข�อ ๒๕ การลงทะเบียนรายวิชา ๒๕.๑ นิสิตต�องลงทะเบียนรายวิชาตามท่ีประสงค9จะศึกษาตามรูปแบบ และหลักเกณฑ9ท่ีสํานักทะเบียนและวัดผลกําหนด ๒๕.๒ ให�มีการลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษา และการลงทะเบียนทุกครั้ง ต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย9ท่ีปรึกษา ๒๕.๓ นิสิตต�องลงทะเบียนรายวิชาด�วยตนเองตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดพร�อมท้ังชําระค�าธรรมเนียม และส�วนท่ีค�างชําระ (ถ�ามี) ให�เรียบร�อยจึงถือว�าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ9 และนิสิตจะได�รับรายงานผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาเฉพาะรายวิชาท่ีได�ลงทะเบียนไว�แล�วเท�านั้น ๒๕.๔ นิสิตท่ีลงทะเบียนรายวิชาหลังจากวันท่ีสํานักทะเบียนและวัดผลกําหนดให�ถือว�าลงทะเบียนช�า ต�องชําระค�าธรรมเนียมเพ่ิมเป'นพิเศษตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงจะประกาศให�ทราบเป'นคราว ๆ ไป ๒๕.๕ นิสิตไม�ลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วันแรกของภาคการศึกษาภาคฤดูร�อน ต�องได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยให�ลงทะเบียนเรียนได�เป'นกรณีพิเศษ ท้ังนี้ ระยะเวลาท่ีพ�นกําหนดนั้นต�องไม�เกิน ๗ วัน และต�องชําระค�าธรรมเนียมตามข�อ ๒๕.๔ ในกรณีท่ีนิสิตได�รับอนุมัติให�ลงทะเบียนรายวิชาเป'นกรณีพิเศษเช�นนี้ ถ�าเวลาเรียนนับจากวันท่ีลงทะเบียนรายวิชาเหลืออยู�ไม�ถึงร�อยละ ๘๐ ของภาคการศึกษานั้นก็ให�มีสิทธิ์เข�าสอบในรายวิชาท่ีได�ลงทะเบียนด�วย แต�ท้ังนี้ ต�องมีเวลาเรียนไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐ ของเวลาท่ีเหลือ ๒๕.๖ นิสิตท่ีไม�ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาคหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยเปZดทําการสอนจะต�องลาพักการศึกษาภายใต�เง่ือนไขท่ีได�ระบุไว�ใน



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๒๕  ข�อ ๒๑ หากไม�ปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนิสิตผู�นั้นออกจากทะเบียนนิสิต และให�พ�นสภาพการเป'นนิสิตทันที ๒๕.๗ ถ�าไม� เ กินกําหนด ๒ ป�การศึกษาปกตินับจากวัน ท่ีมหาวิทยาลัยถอนชื่อนิสิตออกจากทะเบียนนิสิตตามข�อ ๒๑.๔ ข�อ ๒๕.๖ และข�อ ๕๘.๓.๑๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให�นิสิตผู�นั้นกลับเข�าเป'นนิสิตใหม�ได�เม่ือมีเหตุอันสมควรโดยให�ถือระยะเวลานั้นเป'นระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช�นนี้ นิสิตต�องเสียค�าธรรมเนียมเสมือนเป'นผู�ลาพักการศึกษา รวมท้ังค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีค�างชําระ (ถ�ามี) ด�วย ข�อ ๒๖ จํานวนหน�วยกิตท่ีนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได� มีดังนี้ ๒๖.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ9ให�ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติได�ไม�น�อยกว�า ๙ หน�วยกิต และไม�เกิน ๒๒ หน�วยกิต ส�วนในภาคการศึกษาฤดูร�อนให�ลงทะเบียนรายวิชาได�ไม�เกิน ๙ หน�วยกิต ๒๖.๒ นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ ให�ลงทะเบียนรายวิชาได�ไม�น�อยกว�า     ๖ หน�วยกิต และไม�เกิน ๑๕ หน�วยกิต ส�วนภาคฤดูร�อนให�ลงทะเบียนรายวิชาไม�เกิน ๖ หน�วยกิต ๒๖.๓ นิสิตพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติรับเข�าศึกษาเป'นกรณีพิเศษให�ลงทะเบียนรายวิชาตามคําแนะนําของอาจารย9ท่ีปรึกษา ๒๖.๔ หลักสูตรระดับปริญญาตรีให�สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดในข�อ ข�อ ๑๒ ข�อ ๒๗ นิสิตท่ีประสงค9จะลงทะเบียนรายวิชา นอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๒๖ ต�องยื่นคําร�องเป'นลายลักษณ9อักษรต�อคณบดี หรือผู�อํานวยการวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติเป'นกรณีพิเศษ ข�อ ๒๘ การขอเพ่ิม หรือการขอถอนรายวิชา ๒๘.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาจะกระทําได�ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ          หรือภายใน ๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร�อนโดยได�รับอนุมัติจากอาจารย9ผู�สอน และอาจารย9ท่ีปรึกษา 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๒๖  ๒๘.๒ การขอถอนรายวิชา ต�องได�รับอนุมัติจากอาจารย9ผู�สอน และอาจารย9ท่ีปรึกษาภายในเง่ือนไข และให�มีผล ดังต�อไปนี้ ๒๘.๒.๑ ถ�าขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร�อน หรือนิสิตท่ีถูกสั่งพักการศึกษา รายวิชาท่ีถอนนั้นจะไม�ปรากฏสัญลักษณ9 W ในระเบียน ๒๘.๒.๒ ถ�าขอถอนเม่ือพ�นกําหนด ๑๔ วันแรก แต�ยังอยู�ภายใน ๔๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือเม่ือพ�นกําหนด ๗ วันแรก แต�ยังอยู�ภายใน  ๒๐ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร�อน ถือว�านิสิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้น และจะได�รับสัญลักษณ9 W ในรายวิชานั้น ท้ังนี้ ต�องมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นมาแล�วไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐ ๒๘.๒.๓ การขอถอนเม่ือพ�นกําหนด ตามข�อ ๒๘.๒.๒ นั้นจะกระทํามิได�     เว�นแต�คณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติด�วยเหตุผลพิเศษ      ในกรณีเช�นนี้ นิสิตจะได�รับสัญลักษณ9 W ในรายวิชาท่ีได�รับอนุมัติให�ถอนนั้น ๒๘.๒.๔ นิสิตจะถอนรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแล�วจนเหลือจํานวน       หน�วยกิตตํ่ากว�า ๙ หน�วยกิตในภาคการศึกษาปกติไม�ได� เว�นแต�จะได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ข�อ ๒๙ มหาวิทยาลัยจะกําหนดอัตราค�าธรรมเนียมต�าง ๆ รวมท้ังสิทธิ์การได�รับค�าธรรมเนียมคืนในบางกรณี ซ่ึงจะประกาศให�ทราบเป'นคราว ๆ ไป  หมวด ๔ การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา   ข�อ ๓๐ ให�มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีนิสิตได�ลงทะเบียนเรียนไว�แต�ละภาคการศึกษา  ข�อ ๓๑ การวัดผลการศึกษาอาจทําได�หลายวิธี ในระหว�างภาคการศึกษาจะมีการสอบทุกรายวิชาท่ีได�ลงทะเบียนเรียนไว�ในภาคการศึกษานั้น ถ�ารายวิชาใดไม�มีการ



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๒๗  สอบให�คณบดี หรือผู�อํานวยการวิทยาลัยประกาศให�นิสิตทราบก�อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น  ข�อ ๓๒ นิสิตต�องมีเวลาศึกษาในแต�ละรายวิชาท่ีได�ลงทะเบียนเรียนไว�ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐ ของเวลาท่ีทําการเรียนการสอนท้ังหมด ในภาคการศึกษานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข�าสอบในรายวิชานั้น ยกเว�นกรณีตามข�อ ๒๕.๕ นิสิตผู�มีเวลาศึกษาในรายวิชาใดไม�ครบเกณฑ9กําหนดดังกล�าว และมิได�รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู�อํานวยการวิทยาลัย จะได�ระดับ F ในรายวิชานั้น และให�นํามาคํานวณค�าระดับเฉลี่ยด�วย ข�อ ๓๓ การประเมินผลการศึกษา ระบบการประเมินผลการศึกษา  ระบบการประเมินผลการศึกษาในแต�ละรายวิชานั้นให�มีผลการศึกษาระดับ (Grade) และค�าระดับ (Grade-point) ดังนี้ ผลการศึกษา ระดับ ค"าระดับ ดีเยี่ยม     (Excellent) A ๔.๐ ดีมาก      (Very Good) B+ ๓.๕ ดี           (Good) B ๓.๐ ค�อนข�างดี (Very Fair) C+ ๒.๕ พอใช�      (Fair) C ๒.๐ ค�อนข�างพอใช�   (Quite Fair) D+ ๑.๕ อ�อน       (Poor) D ๑.๐ ตก         (Failed) F ๐ ท้ังนี้ เกณฑ9คะแนนตํ่าสุด ท่ีถือว�าผ�านในรายวิชานั้น ๆ คือระดับ D ข�อ ๓๔ การให�ระดับ F ให�กระทําในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต�อไปนี้ ๓๔.๑ นิสิตเข�าสอบ และสอบตก ๓๔.๒ นิสิตขาดสอบโดยไม�ได�รับอนุญาตจากคณบดี หรือผู�อํานวยการวิทยาลัย ๓๔.๓ นิสิตไม�มีสิทธิ์เข�าสอบ ตามข�อ ๓๒ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๒๘  ๓๔.๔ นิสิตขอถอนรายวิชาในกรณีอ่ืน นอกจากท่ีไม�ระบุไว�ในข�อ ๒๘.๒.๔ ๓๕.๕ นิสิตไม�แก�ผลการศึกษาท่ีไม�สมบูรณ9 ( I ) ตามกําหนดเวลาท่ีระบุไว�ในข�อ ๓๗  วรรค ๒ ๓๔.๖ นิสิตกระทําผิดระเบียบการสอบไล� และได�รับการตัดสินให�สอบตก ข�อ ๓๕ นอกจากการวัดผลเป'นระดับตามข�อ ๓๓ แล�วรายงานผลการศึกษาอาจแสดงได�ด�วยสัญลักษณ9อ่ืนอีก ดังนี้ สัญลักษณ2 ผลการศึกษา I   (Incomplete) ไม�สมบูรณ9 S  (Satisfactory) สอบได�ไม�กําหนดระดับ U  (Unsatisfactory) สอบตกไม�กําหนดระดับ W  (Withdrawn) ถอนรายวิชาท่ีศึกษา AU (Audit) ศึกษาโดยไม�นับหน�วยกิต  ข�อ ๓๖ ในการศึกษารายวิ ชาตามหลักสูตรวิ ชา ศึกษา ท่ัวไปของมหาวิทยาลัย หรือรายวิชา    ซ่ึงมีลักษณะเช�นเดียวกับวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย อาจมีการวัดผลโดยไม�มีค�าระดับก็ได� และให�แสดงผลการศึกษาโดยใช�สัญลักษณ9 S หรือ U ข�อ ๓๗ การให�สัญลักษณ9 I สําหรับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ให�กระทําได�ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต�อไปนี้  ๓๗.๑ นิสิตไม�ส�งงานมอบหมาย หรือไม�เข�าทดสอบย�อยให�ครบเกณฑ9ตามกําหนดท่ีอาจารย9ผู�สอนรายวิชานั้นสั่ง หรือดําเนินการในภาคการศึกษา ๓๗.๒ นิสิตป[วยไม�อาจกระทําการสอบระหว�างการสอบรายวิชานั้นโดยมีใบรับรองแพทย9มาแสดงต�อมหาวิทยาลัย ๓๗.๓ นิสิตขาดสอบโดยได�รับอนุมัติจากคณบดี หรือผู�อํานวยการวิทยาลัย หรือด�วยเหตุสุดวิสัยบางประการซ่ึงทําให�นิสิตนั้นยังปฏิบัติงานท่ีได�รับมอบหมายสําหรับรายวิชานั้นไม�สมบูรณ9  และอาจารย9ผู�สอนเห็นว�าไม�สมควรประเมินผลการศึกษาข้ันสุดท�ายของนิสิตผู�นั้น 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๒๙  ในกรณีดังกล�าว ตามข�อ ๓๗.๑, ๓๗.๒ และข�อ ๓๗.๓ นิสิตจะต�องทําการสอบ และปฏิบัติงานท่ีได�รับมอบหมายจากอาจารย9ผู�สอนให�เรียบร�อยเพ่ือให�ได�ผลการศึกษาท่ีสมบูรณ9อย�างช�าภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ9 I จะถูกปรับเป'น F ทันที นิสิตท่ีได�รับผลการศึกษาสมบูรณ9ตามเง่ือนไขในวรรคแรก จะได�รับระดับคะแนนไม�สูงกว�า C เว�นแต�ผลไม�สมบูรณ9 ( I ) นั้น เกิดเนื่องมาแต�เหตุสุดวิสัยอาจให�ได�ระดับสูงกว�า C ได� ท้ังนี้ ให�อยู�ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ข�อ ๓๘ การให�สัญลักษณ9 S จะให�เฉพาะรายวิชาซ่ึงนิสิตสอบได� และหลักสูตรระบุว�าเป'นรายวิชาท่ีนิสิตต�องเรียน และสอบให�ได�โดยไม�กําหนดระดับ ข�อ ๓๙ การให�สัญลักษณ9 U จะให�เฉพาะรายวิชาท่ีนิสิตสอบตก และหลักสูตรระบุว�าเป'นรายวิชาท่ีนิสิตต�องเรียน และสอบให�ได�โดยไม�กําหนดระดับ ในกรณีนี้นิสิตต�องลงทะเบียนเรียนใหม�จนกว�าจะสอบได�สัญลักษณ9 S ข�อ ๔๐ การให�สัญลักษณ9 Au ให�กระทําเฉพาะรายวิชาท่ีนิสิตได�ลงทะเบียนไว� และแจ�งความจํานงในวันลงทะเบียนว�าจะเรียนโดยไม�นับหน�วยกิต และไม�ประสงค9จะให�มีการวัดผล ข�อ ๔๑ การให�สัญลักษณ9 W ให�กระทําเฉพาะรายวิชาในกรณีท่ีระบุไว�ในข�อ ๒๘.๒.๒ และข�อ ๒๘.๒.๓ ข�อ ๔๒ นิสิตท่ีผลการสอบในรายวิชาใดไม�ตํ่ากว�าระดับ D ให�ถือว�าสอบได�รายวิชานั้น ยกเว�นในรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดว�าจะต�องสอบให�ได�สูงกว�าระดับ D  หากรายวิชาท่ีสอบตกเป'นวิชาบังคับในหลักสูตรนิสิตจะต�องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นจนสอบได�ตามหลักเกณฑ9ท่ีกําหนดไว�ในวรรคแรก หากรายวิชาท่ีสอบตกเป'นวิชาเลือกนิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซํ้า ในรายวิชานั้น หรืออาจลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืนแทนก็ได� ข�อ ๔๓ การเรียนเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนน 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๓๐  ๔๓.๑ รายวิชาท่ีจะขอเรียนเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ�าเป'นการเรียนซํ้าจะต�องเป'นรายวิชาท่ีได�รับระดับคะแนนตํ่ากว�า C หรือ ๒.๐ ท้ังนี้ ให�อยู�ในดุลยพินิจของอาจารย9ท่ีปรึกษา ๔๓.๒ ในแต�ละภาคการศึกษา นิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าได�โดยต�องลงทะเบียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรไม�น�อยกว�า  ๙ หน�วยกิต ยกเว�นในกรณีท่ีนิสิตเรียนครบหน�วยกิตตามหลักสูตรปริญญาตรีแล�ว แต�คะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ถึงเกณฑ9 ตามข�อ ๖๔.๑  สามารถเรียนซํ้าเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนเพ่ือยกระดับคะแนนได� ข�อ ๔๔ การนับหน�วยกิตสะสมให�นับรวมเฉพาะ ของรายวิชาท่ีนิสิตสอบได�ตามเกณฑ9ข�อ ๓๘ และข�อ ๔๒ เท�านั้น ๔๔.๑ ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว�าหนึ่งครั้ง ให�นับจํานวนของ         หน�วยกิตของรายวิชานั้นไปคิดเป'นหน�วยกิตสะสมได�เพียงครั้งเดียว ๔๔.๒ ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีระบุไว�ว�าเป'นวิชาท่ีเทียบเท�ากันให�นับหน�วยกิตเฉพาะรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเท�านั้นเป'นหน�วยกิตสะสม ข�อ ๔๕ ให�มีการประเมินผลการศึกษา  เม่ือสิ้นการศึกษาทุกภาคโดยคํานวณหา “ค�าระดับเฉลี่ย”  ของรายวิชาท่ีนิสิตได�ลงทะเบียนไว�สําหรับภาคการศึกษานั้น ค�านั้นเรียกว�า “ค�าระดับเฉลี่ยประจําภาค” (SEMESTER  GRADE  POINT  AVERAGE = SGPA) และให�คิดค�าระดับเฉลี่ยสําหรับรายวิชาท้ังหมดทุกภาคการศึกษาต้ังแต�เริ่มเป'นนิสิตจนถึงภาคการศึกษาปNจจุบัน ค�านั้นเรียกว�า “ค�าระดับเฉลี่ยสะสม” (CUMMULATIVE  GRADE  POINT AVERAGE = CUM GPA) ข�อ ๔๖ การคิดค�าระดับเฉลี่ยประจําภาค (SGPA) คํานวณได�จากการนําผลบวกของผลคูณระหว�างค�าระดับต�อหน�วยกิตกับจํานวนหน�วยกิตของแต�ละรายวิชาท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นต้ังแล�วหารด�วยหน�วยกิตท้ังหมดท่ีลงทะเบียนไว�ในภาคการศึกษานั้น ข�อ ๔๗ การคิดค�าระดับเฉลี่ยสะสม (CUM GPA) คํานวณได�จากการนําผลบวกของผลคูณระหว�างค�าระดับต�อหน�วยกิตกับจํานวนหน�วยกิตของแต�ละรายวิชาท่ี



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๓๑  ลงทะเบียนไว�ท้ังหมดต้ังแล�วหารด�วยจํานวนหน�วยกิตท้ังหมดท่ีได�ลงทะเบียนไว� ไม�ว�ารายวิชานั้นจะซํ้ากัน หรือแทนกันก็ตาม ข�อ ๔๘ รายวิชาท่ีมีรายงานผลการศึกษาเป'นสัญลักษณ9 I, S, W, Au จะไม�นํามาคํานวณหาค�าระดับเฉลี่ยตามข�อ ๔๖ และข�อ ๔๗ ข�อ ๔๙ การหาค�าระดับเฉลี่ยให�คิดทศนิยมสองตําแหน�งไม�ปNดเศษ  หมวด ๕ การเตือนและการรอพินิจ  ข�อ ๕๐ มหาวิทยาลัยจะนําผลการศึกษาของนิสิตแต�ละรายมาพิจารณาทุกภาคการศึกษา รวมท้ังภาคการศึกษาภาคฤดูร�อนนิสิตจะต�องได�ค�าระดับเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษานั้น ๆ ไม�ตํ่ากว�า ๒.๐๐ มิฉะนั้น จะได�รับการเตือน หรืออยู�ในภาวะรอพินิจในต�นภาคการศึกษาถัดไป หรือถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิตแล�วแต�กรณี ข�อ ๕๑ ในภาคแรกท่ีได�เข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยนิสิตผู�ใดได�ค�าระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นตํ่ากว�า ๑.๕๐ จะได�รับการเตือนจากมหาวิทยาลัยซ่ึงไม�นับเป'นการเตือนตามข�อ ๕๓ ข�อ ๕๒ นิสิตต�องได�รับค�าระดับเฉลี่ยสะสมเม่ือสิ้น ๒ ภาคแรกท่ีได�ศึกษาในมหาวิทยาลัยไม�ต่ํากว�า ๑.๗๕ มิฉะนั้น จะต�องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต ข�อ ๕๓ หากได�รับการเตือน ๒ ภาคการศึกษาติดต�อกัน โดยยังได�ค�าระดับเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า ๒.๐๐ อยู�เช�นเดิม ให�อยู�ในภาวะรอพินิจในภาคการศึกษาถัดไป และให�บันทึกภาวะรอพินิจนั้นลงในระเบียนเรียนด�วย ข�อ ๕๔ ในภาคการศึกษาท่ีอยู�ในภาวะรอพินิจหากนิสิตยังได�ค�าระดับเฉลี่ยสะสม เม่ือจบภาคการศึกษานั้นตํ่ากว�า ๒.๐๐ อยู�อีก นิสิตผู�นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต ยกเว�นกรณีตามข�อ ๕๕ ข�อ ๕๕ นิสิตท่ีได�ศึกษารายวิชาต�าง ๆ ครบจํานวนหน�วยกิตตามท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตรแล�วได�ค�าระดับเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า ๑.๗๕ แต�ไม�ถึง ๒.๐๐ ตามเกณฑ9



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๓๒  สมบูรณ9 มหาวิทยาลัยอาจให�นิสิตผู�นั้นศึกษาต�อไปตามท่ีเห็นสมควร โดยจะให�ศึกษาต�อในคณะเดิม หรือเปลี่ยนสาขาวิชา หรือย�ายโอนคณะสังกัดภายใต�ข�อ ๖๒.๑ และข�อ ๖๒.๕ ข�อ ๕๖ กรณีข�อ ๕๕  นิสิตจะต�องศึกษาให�ได�ค�าระดับเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ9 ๒.๐๐ ภายในระยะ ๓ ภาคการศึกษาถัดไป ท้ังนี้ ต�องไม�เกินสองเท�า (๘ ป�) สําหรับการศึกษาภาคปกติ นับแต�วันท่ีข้ึนทะเบียนเป'นนิสิต  ข�อ ๕๗ ภายใต�ข�อ ๕๖ การเปลี่ยนสาขาวิชาก็ดี การย�ายโอนคณะสังกัดก็ดี  การพักการศึกษาก็ดี ไม�มีผลทําให�การเตือน และภาวะรอพินิจเปลี่ยนแปลง  หมวด  ๖ การพ�นสภาพนิสิตและวินัยของนิสิต  ข�อ ๕๘ นิสิตต�องพ�นสภาพการเป'นนิสิตในกรณี ดังต�อไปนี้ ๕๘.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได�รับปริญญาตามข�อ ๖๔ ๕๘.๒ ได�รับอนุมัติจากคณบดี หรือผู�อํานวยการวิทยาลัยให�ลาออก ๕๘.๓ ถูกถอนชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ในกรณีดังต�อไปนี้ ๕๘.๓.๑  ไม�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งตามข�อ ๒๕.๖ ๕๘.๓.๒ เม่ือพ�นกําหนดเวลา ๑ ภาคการศึกษาแล�ว ไม�ชําระค�าบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษาสถานภาพการเป'นนิสิตภาคปกติ ๕๘.๓.๓  เม่ือตรวจพบว�าขาดคุณวุฒิ หรือคุณสมบัติตามข�อ ๗ อย�างใดอย�างหนึ่งตามแต�กรณี ๕๘.๓.๔  สอบได�ค�าระดับเฉลี่ยประจําภาคในภาคการศึกษาแรก ของการเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัย ตํ่ากว�า ๑.๒๕ หรือสอบได�ค�าระดับเฉลี่ยสะสม ๒ ภาคการศึกษาแรกของการเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยตํ่ากว�า ๑.๗๕ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๓๓  ๕๘.๓.๕  ต้ังแต�ภาคการศึกษาท่ี ๓ ของการเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยเป'นต�นไปสอบได�ค�าระดับเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า ๑.๕๐  ๕๘.๓.๖  ได�ค�าระดับเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า ๑.๗๕  เป'นเวลา ๒ ภาคการศึกษาติดต�อกัน ๕๘.๓.๗  ไม�พ�นสภาพรอพินิจตามความในข�อ ๕๔ ๕๘.๓.๘  สอบได�ไม�ครบตามหลักสูตรของแต�ละคณะ หรือได�ค�าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม�ถึง ๒.๐๐ ภายในระยะเวลา ๒ เท�า ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ๕๘.๓.๙  ทําการทุจริตอย�างร�ายแรงในการสอบ ๕๘.๓.๑๐ ไม�สามารถเลือกวิชาเอก - โท (ถ�ามี) ภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ9ท่ีแต�ละคณะกําหนดไว�ในหลักสูตร ๕๘.๓.๑๑ ถูกสั่งพักการศึกษารวมกันเกินกว�า ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๕๘.๓.๑๒ ประพฤติผิดอย�างร�ายแรง และได�รับการพิจารณาโทษให�พ�นสภาพการเป'นนิสิต ๕๘.๓.๑๓ โอนไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๕๘.๓.๑๔ มรณภาพ หรือตาย ข�อ ๕๙ นิสิตท่ีพ�นสภาพการเป'นนิสิตแล�ว หากกลับมาศึกษาใหม�อาจเทียบโอนรายวิชาท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรท่ีศึกษาใหม�อีกก็ได� ท้ังนี้ การโอนหรือเทียบโอนผลการศึกษาต�องเป'นไปตามหลักเกณฑ9และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว�นการพ�นสภาพตามข�อ ๕๘.๓.๙ และข�อ ๕๘.๓.๑๒ ข�อ ๖๐ ในกรณีท่ีนิสิตกระทําผิดกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ข�อกําหนด  คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนของมหาวิทยาลัยต�องได�รับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ ๖๐.๑   ภาคทัณฑ9 ๖๐.๒   พักการศึกษา ๖๐.๓   พ�นสภาพการเป'นนิสิต 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๓๔  ข�อ ๖๑ การลงโทษนิสิตท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบในการสอบประจําภาค หรือการสอบระหว�างภาคให�คณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยท่ีนิสิตผู�นั้นสังกัดอยู�ร�วมกับกรรมการคุมสอบเป'นผู�พิจารณาว�าเป'นความผิดประเภททุจริต หรือส�อเจตนาทุจริต หรือเป'นความผิดอ่ืน ๖๑.๑  ถ�าเป'นความผิดประเภททุจริตให�ลงโทษนิสิตผู�กระทําผิด ดังต�อไปนี้ ๖๑.๑.๑   ให�นิสิตผู�นั้นได�รับระดับ F ในรายวิชานั้น และ ๖๑ .๑ .๒    ให� คณะกรรมการประจํ าคณะ หรื อคณะกรรมการประจําวิทยาลัยท่ีนิสิตผู�นั้นสังกัดอยู� พิจารณาสั่งพักการศึกษาอย�างน�อย ๑ ภาคการศึกษาปกติ หรืออาจให�พ�นสภาพการเป'นนิสิตได� การพักการศึกษาของนิสิตผู�กระทําผิดนั้นให�เริ่มในภาคการศึกษาปกติถัดจากภาคการศึกษาท่ีกระทําผิด และให�นับระยะเวลาท่ีถูกสั่งพักการศึกษาเป'นระยะเวลาการศึกษาด�วย ๖๑.๒  ถ�าเป'นความผิดประเภทผิดระเบียบการสอบอย�างอ่ืนนอกเหนือจากข�อ ๖๑.๑ ให�คณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเป'นผู�พิจารณาการลงโทษตามควรแก�กรณีความผิด แต�จะต�องไม�เกินกว�าท่ีระบุไว�ในข�อ ๖๑.๑.๑  ท้ังนี้ ให�คณบดี หรือผู�อํานวยการวิทยาลัยท่ีนิสิตผู�กระทําผิดนั้นสังกัดอยู�ดําเนินการลงโทษตามมติของคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแล�วแจ�งให�สํานักทะเบียนและวัดผลทราบทันที  หมวด ๗ การย�ายโอนสังกัดและหน"วยกิต  ข�อ ๖๒ การย�ายโอนสังกัดคณะ หรือวิทยาลัยอาจทําได�ในกรณี ต�อไปนี้ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๓๕  ๖๒.๑   นิสิตจะมีสิทธิ์ขอย�ายโอนสังกัดคณะ หรือวิทยาลัยท่ีได�ศึกษาอยู�ไปอยู�ในสังกัดอีกคณะหนึ่งได�ต�อเม่ือได�ศึกษาในคณะ หรือวิทยาลัยท่ีกําลังศึกษาอยู�มาแล�ว ไม�น�อยกว�า ๒ ภาคการศึกษาปกติไม�นับภาคการศึกษาท่ีลาพัก ถูกสั่งพัก หรือถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต และต�องได�ค�าระดับเฉลี่ยสะสมไม�ต่ํากว�า ๑.๗๕ ๖๒.๒  การขอย�ายโอนสังกัดคณะ หรือวิทยาลัยให�นิสิตผู�ประสงค9จะขอย�ายโอนสังกัดแสดงความจํานงเป'นลายลักษณ9อักษรพร�อมเหตุผลประกอบยื่นต�อคณบดี หรือผู�อํานวยการวิทยาลัยท่ีตนสังกัดอย�างช�า ๑๕ วัน ก�อนวันเปZดภาคการศึกษาปกติ ให�คณบดี หรือผู�อํานวยการวิทยาลัยท่ีนิสิตสังกัดอยู�ส�งคําขอย�ายโอนพร�อมข�อคิดเห็นประกอบไปยังคณะ หรือวิทยาลัย ท่ีนิสิตขอย�ายโอนไปสังกัดเพ่ือศึกษานั้น การจะอนุมัติหรือไม� ให�อยู�ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยท่ีเก่ียวข�อง เม่ือได�รับอนุมัติให�ย�ายโอนสังกัดแล�วต�องเสียค�าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ๖๒.๓  การย�ายโอนคณะ หรือวิทยาลัยต�องดําเนินการให�เสร็จก�อนการลงทะเบียนรายวิชาเว�นแต�อธิการบดีจะประกาศ หรือสั่งการเป'นอย�างอ่ืน ๖๒.๔  ให�คณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยท่ีรับย�ายโอนมีอํานาจพิจารณาเทียบรายวิชา และหน�วยกิตท่ีนิสิตผู�นั้นได�ศึกษาไว�แล�วเพ่ือกําหนดเง่ือนไขการศึกษา และจํานวนหน�วยกิตท่ีจะต�องศึกษาใหม�ในคณะ หรือวิทยาลัยท่ีรับย�ายโอน ให�คณะ หรือวิทยาลัยท่ีรับย�ายโอนดําเนินการตามความในวรรคแรกให�เสร็จสิ้น และแจ�งผลให�สํานักทะเบียนและวัดผลทราบก�อนวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ ๖๒.๕  การนับระยะเวลาศึกษาตามข�อ ๕๖, ๕๘.๓ และข�อ ๖๔.๑ ให�นับระยะเวลาการศึกษาในคณะเดิมรวมด�วย ข�อ ๖๓ สําหรับนิสิตท่ีย�ายโอนคณะ หรือวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยให�นําผลการศึกษาของรายวิชาต�าง ๆ ท่ีได�ศึกษาจากคณะ หรือวิทยาลัยเดิมมาคํานวณค�า



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๓๖  ระดับเฉลี่ยสะสมด�วย แม�รายวิชาท่ีนิสิตผู�ย�ายโอนคณะได�ศึกษาจะไม�ตรงกับหลักสูตรของคณะ หรือวิทยาลัยท่ีสังกัดใหม�ก็ตาม  สําหรับนิสิตท่ีโอนคณะหรือวิทยาลัยมาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนให�ทําการประเมินผล เฉพาะรายวิชาท่ีได�ศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้เท�านั้น  ในกรณีนิสิต ได�รับอนุมัติจากคณบดี หรือผู�อํานวยการวิทยาลัยท่ีตนสังกัดให�ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให�นําผลการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ มาคํานวณหาค�าระดับเฉลี่ยด�วย  หมวด ๘ การสําเร็จการศึกษา   ข�อ ๖๔ นิสิตผู�สําเร็จการศึกษาจะต�องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้ ๖๔.๑ สอบได�หน�วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรท่ีเข�าศึกษาภายในระยะเวลาไม�เกิน ๒ เท�าของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร และมีค�าระดับเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า ๒.๐๐ ๖๔.๒ ผ�านการฝXกภาคปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฏฐาน และการปฏิบัติศาสนกิจ หรือการปฏิบัติงานบริการสังคม หรือการฝXกประสบการณ9การฝXกสอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ๖๔.๓ ไม�มีพันธะอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัย ข�อ ๖๕ นิสิตท่ีจะได�รับปริญญาเกียรตินิยม ต�องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้ ๖๕.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ๖๕.๑.๑ สอบได�หน�วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ ๖๕.๑.๒ สอบได�ค�าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม�ตํ่ากว�า ๓.๕๐ ๖๕.๑.๓ ไม�มีรายวิชาใดสอบได�ระดับคะแนนตํ่ากว�า C หรือได�สัญลักษณ9 U 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๓๗  ๖๕.๑.๔ ไม�เคยเรียนซํ้ารายวิชาใด ๆ เพ่ือปรับค�าระดับคะแนน ๖๕.๑.๕ ไม�มีประวัติในระเบียนการศึกษาว�าเป'นผู�เคยประพฤติผิดอย�างร�ายแรงในระหว�างท่ีศึกษา ๖๕.๒ เกียรตินิยมอันดับสอง ๖๕.๒.๑ สอบได�หน�วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ ๖๕.๒.๒ สอบได�ค�าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม�ตํ่ากว�า ๓.๒๕ ๖๕.๒.๓ ไม�มีรายวิชาใดสอบได�ระดับคะแนนตํ่ากว�า D  หรือได�สัญลักษณ9 U  ๖๕.๒.๔ ไม�เคยเรียนซํ้ารายวิชาใด ๆ เพ่ือปรับค�าระดับคะแนน ๖๕.๒.๕ ไม�มีประวัติในระเบียนการศึกษาว�าเป'นผู�เคยประพฤติผิดอย�างร�ายแรงในระหว�างท่ีศึกษา ข�อ ๖๖ นิสิตท่ีโอนหรือเทียบโอนผลการศึกษาไม�มีสิทธิ์ได�รับปริญญาเกียรตินิยม ข�อ ๖๗ นิสิตต�องยื่ น คําร� องต�อคณะกรรมการประจํ าคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท�ายท่ีนิสิตจะสอบได�หน�วยกิตครบตามหลักสูตร ข�อ ๖๘ ให�คณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย และผู�อํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล เป'นผู�พิจารณาคําร�องของนิสิตเบ้ืองต�นแล�วเสนอต�อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา หรือปริญญาเกียรตินิยมต�อไป ข�อ ๖๙ สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาอย�างน�อยป�ละ ๑ ครั้ง 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ข�อ ๗๐ มหาวิทยาลัยจัดให�มีพิธีประสาทปริญญาป�ละ กําหนดวันให�ทราบเป'นป� ๆ ไป บทเฉพาะกาลข�อ ๗๑ นิสิตท่ีเข�าศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีก�อนป�การศึกษา ยังคงปฏิบัติตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด�วยการศึกษาระดับปริ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันท่ี          กุมภาพันธ9  พนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๓๘ มหาวิทยาลัยจัดให�มีพิธีประสาทปริญญาป�ละ ๑ ครั้ง ซ่ึงจะประกาศบทเฉพาะกาล นิสิตท่ีเข�าศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีก�อนป�การศึกษา ๒๕๖๑ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด�วยการศึกษาข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด�วยพุทธศักราช ๒๕๕๐ และข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓)  พุทธศักราช ประกาศ ณ วันท่ี          กุมภาพันธ9  พ.ศ. ๒๕๖๑   (พระธรรมปEญญาบดี) นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย            



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ข0อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว&าด0วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต&งกายนิสิตคฤหัสถ/ พ-------------------------------------------------------------------------เพื่ออนุวัตให�เป'นไปตามมาตรา ๕๙ ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเห็นสมควรออกข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณว�าด�วยเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแต�งกายนิสิตคฤหัสถ9อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม  คร้ังที่ ๓/๒๕๔๓ เม่ือวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ข�อ ๑ ข�อบังคับนี้เรียกว�า “ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด�วยเคร่ืองแบบเคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแต�งกายนิสิตคฤหัสถ9ข�อ ๒ ให�ใช�ข�อบังคับนี้ตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป'นต�ข�อ ๓ คําว�า “นิสิตคฤหัสถ9" หมายถึง นิสิตชไม�รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัย และนิสิตที่ได�รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยหรือคณะเป'น กรณีพิเศษข�อ ๔ การแต�งกายของนิสิตชายในบางโอกาสตามประกอบด�วย   ๔.๑  เสื้อ กางเกงตามแบบที่มหาวิทยาลัย  ๔.๒  ถุงเท�าสีดํา   ๔.๓  รองเท�าหุ�มส�นดํา   ๔.๔ เข็มขัดสีดํา มีหัวเข็มขัดตราพระเก้ียวด�านหลังมีธรรมจักร ตามแบบของมหาวิทยาลัย   ๔.๕ เนคไทสีดํา มีเข็มสัญลักษณ9ของมหาวิทยาลัยข�อ ๕ การแต�งกายของนิสิตหญิงในบางโอกาสตามประกอบด�วย คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๓๙  ข0อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือเครื่องแต&งกายนิสิตคฤหัสถ/ พ.ศ. ๒๕๔๓ ------------------------------------------------------------------------- ๕๙ แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณจึงเห็นสมควรออกข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว�าด�วยเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแต�งกายนิสิตคฤหัสถ9 ๑๙ (๒) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม  ๒๕๔๓ จึงมีมติให�ออกข�อบังคับไว� ดังต�อไปนี้ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด�วยองแต�งกายนิสิตคฤหัสถ9” ให�ใช�ข�อบังคับนี้ตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป'นต�นไป หมายถึง นิสิตชายและนิสิตหญิงของคณะและวิทยาลัยต�าง ๆ แต�ไม�รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัย และนิสิตที่ได�รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยหรือคณะเป'น กรณีพิเศษ การแต�งกายของนิสิตชายในบางโอกาสตามคําสั่งมหาวิทยาลัย หรือคณะเสื้อ กางเกงตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีหัวเข็มขัดตราพระเก้ียวด�านหลังมีธรรมจักร ตามแบบของมีเข็มสัญลักษณ9ของมหาวิทยาลัย การแต�งกายของนิสิตหญิงในบางโอกาสตามคําสั่งมหาวิทยาลัย หรือคณะ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า    ๕.๑ เสื้อทําด�วยผ�าสีขาวไม�มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ส�วนยาวของตัวเสื้อให�เลยสะเอวโดยให�กระโปรงทับไว�อย�างมิดชิดปกเสื้ตลอด ติดกระดุมมีรูปพระเก้ียวด�านหลังมีธรรมจักร ด�านหลังของเสื้อก่ึงกลางตัว ใต�สาบทําจีบชนิดครีบ แขนเสือสันเหนือข�อศอก ปลายแขนมีผ�าอีกชิ้นหนึ่งตลบข้ึน ส�วนที่ตลบกลับตรงท�องแขนให�แคบกว�าหลังแขน๕.๒ เข็มสัญลักษณ9ของมหาวิทยาลัยประดับที่อกเสื้๕.๓ เข็มขัดสีดํา มีหัวเข็มขัดตรมหาวิทยาลัย ๕.๔ กระโปรงยาว ทําด�วยผ�าสี๕.๕ รองเท�า แบบสุภาพหุ�มสัน หรือมีสายรัดสี ข�อ ๖ การแต�งกายมาเรียนปกติของนิสิตชาย หรือนิสิตหญิง ให�แต�งกายตามข�อ ข�อ ๕ แล�วแต�กรณี หรือแต�งกายสุภาพตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยข�อ ๗ ผู�ฝ[าฝ�นไม�ปฏิบัติตามระเบียบนี้จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยนิสิตข�อ ๘ ให�อธิการบดีเป'นผู�รักษาการตามข�อบังคับนี้  ประกาศ ณ วันที่ นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๔๐ ด�วยผ�าสีขาวไม�มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ส�วนยาวของตัวอให�เลยสะเอวโดยให�กระโปรงทับไว�อย�างมิดชิดปกเสื้อแบบปกเสื้อปลายแหลมผ�าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมมีรูปพระเก้ียวด�านหลังมีธรรมจักร ๔ กระดุม ตามแบบของมหาวิทยาลัย มีสาบ ด�านหลังของเสื้อก่ึงกลางตัว ใต�สาบทําจีบชนิดครีบ แขนเสือสันเหนือข�อศอก ปลายแขนมีผ�าอีกชิ้นหนึ่งตลบข้ึน ส�วนที่ตลบกลับตรงท�องแขนให�แคบกว�าหลังแขน เข็มสัญลักษณ9ของมหาวิทยาลัยประดับที่อกเสื้อด�านขวา มีหัวเข็มขัดตราพระเก้ียวด�านหลังมีธรรมจักร ตามแบบ  ของกระโปรงยาว ทําด�วยผ�าสีดําไม�มีลวดลาย แบบสุภาพเรียบร�อย รองเท�า แบบสุภาพหุ�มสัน หรือมีสายรัดสีดํา การแต�งกายมาเรียนปกติของนิสิตชาย หรือนิสิตหญิง ให�แต�งกายตามข�อ ๔ หรือ  หรือแต�งกายสุภาพตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผู�ฝ[าฝ�นไม�ปฏิบัติตามระเบียบนี้จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยนิสิต ให�อธิการบดีเป'นผู�รักษาการตามข�อบังคับนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓   (พระสุเมธาธิบดี) นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย      



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ข0อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว&าด0วยการฝIกภาคปฏิบัติวปิKสสนากัมมัฎฐาน------------------------------------------------------------------------- เพื่อให�การศึกษาวิชาธรรมภาคปฏิบัติตามหลักสูตรปริญญาตรีของพระนิสิตชั้นป�ที่หนึ่งชั้นป�ที่สองชั้นป�ที่สามและชั้นป�ที่สี่ทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค9ของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙กรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๔๑ เม่ือวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ข�อ๑ ข�อบังคับนี้เรียกว�า “ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว�าด�วยการฝXกภาคปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข�อ๒ให�ใช�ข�อบังคับนี้ตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศเป'นต�นไป ข�อ๓ให�ยกเลิกระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว�าด�วยการฝXกปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎฐานพุทธศักราช ๒๕๒๖ และระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว�วิปNสสนากัมมัฎฐาน พุทธศักราช ๒๕๒๖ (ฉบับที่ ข�อ๔ให�มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว�าคณะกรรมการโครงการปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎฐานประกอบด�วย   ๑. รองอธิการบดีฝ[ายกิจการนิสิต  ๒. ผู�ช�วยอธิการบดีฝ[ายกิจการนิสิต  ๓. คณบดีคณะพุทธศาสตร9   ๔. คณบดีคณะครุศาสตร9   ๕. คณบดีคณะมนุษยศาสตร9๖. คณบดีคณะสังคมศาสตร9  ๗. ผู�แทนวิทยาเขตทุกวิทยาเขต  ๘. ผู�อํานวยการสํานักส�งเสริมพระพุทธศาสนาคู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๔๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว&าด0วยการฝIกภาคปฏิบัติวปิKสสนากัมมัฎฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ------------------------------------------------------------------------- เพื่อให�การศึกษาวิชาธรรมภาคปฏิบัติตามหลักสูตรปริญญาตรีของพระนิสิตชั้นป�ที่หนึ่งชั้นป�ที่สองชั้นป�ที่สามและชั้นป�ที่สี่ทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค9ของมหาวิทยาลัย ๑๙ (๒) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ัง๒๕๔๑จึงมีมติให�ออกข�อบังคับไว�ดังต�อไปนี้ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว�าด�วย๒๕๔๑” ให�ใช�ข�อบังคับนี้ตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศเป'นต�นไป ให�ยกเลิกระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว�าด�วยการฝXกปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว�าด�วยการฝXกภาคปฏิบัติฉบับที่๒) แก�ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช๒๕๓๔ ให�มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว�าคณะกรรมการโครงการปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎรองอธิการบดีฝ[ายกิจการนิสิต  ประธานกรรมการ ผู�ช�วยอธิการบดีฝ[ายกิจการนิสิต  รองประธานกรรมการ    กรรมการ    กรรมการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร9  กรรมการ   คณบดีคณะสังคมศาสตร9   กรรมการ ผู�แทนวิทยาเขตทุกวิทยาเขต  กรรมการ นวยการสํานักส�งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กรรมการ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า    ๙. หัวหน�าฝ[ายวิปNสสนาธุระ  ๑๐. ผู�อํานวยการกองกิจการนิสิต  ๑๑. หัวหน�าฝ[ายส�งเสริมกิจการนิสิต ข�อ๕ให�คณะกรรมการมีอํานาจหน�าที่ดังนี้  (๑) วางนโยบายกําหนดหลักเกณฑ9และวิธีเก่ีกัมมัฎฐานการวัดผลและติดตามผลลัพธ9ของการฝXกภาคปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฏฐาน  (๒) บริหารโครงการปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฏฐานใและมีประสิทธิภาพ   (๓) กําหนดวันเวลาสถานที่ของการปฏิบั  (๔) รายงานผลการฝXกภาคปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎฐานต�อมหาวิทยาลัย ข�อ๖นิสิตทุกชั้นทุกคณะทุกวิทยาลัยและทุกวิทยาเขตต�องฝXกภาคปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎฐานอย�างน�อยสิบวันติดต�อกัน  ข�อ๗ผู�ล�วงละเมิดข�อ๖ต�องปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎฐานติดต�อกันอย�างน�อยยี่สิบวันตามสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ข�อ๘ให�อธิการบดีรักษาการให�เป'นไปตามข�อบังคับนี้ ประกาศ ณ นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย     คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๔๒ หัวหน�าฝ[ายวิปNสสนาธุระ   กรรมการ ผู�อํานวยการกองกิจการนิสิต  กรรมการและเลขานุการ หัวหน�าฝ[ายส�งเสริมกิจการนิสิต  กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ ให�คณะกรรมการมีอํานาจหน�าที่ดังนี้ วางนโยบายกําหนดหลักเกณฑ9และวิธีเก่ียวกับการฝXกภาคปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎฐานการวัดผลและติดตามผลลัพธ9ของการฝXกภาคปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฏฐาน บริหารโครงการปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฏฐานให�ดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยกําหนดวันเวลาสถานที่ของการปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎฐาน รายงานผลการฝXกภาคปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎฐานต�อมหาวิทยาลัย นิสิตทุกชั้นทุกคณะทุกวิทยาลัยและทุกวิทยาเขตต�องฝXกภาคปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎต�องปฏิบัติวิปNสสนากัมมัฎฐานติดต�อกันอย�างน�อยยี่สิบวันตามให�อธิการบดีรักษาการให�เป'นไปตามข�อบังคับนี้  วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑   (พระสุเมธาธิบด)ี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย    



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ข0อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว&าด0วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ------------------------------------------------------------------------- เพื่อให�การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตเป'นไปด�วยความเรียบร�อยมีวัตถุประสงค9และนโยบายของมหาวิทยาลัย หมวด บททั่วไป ข�อ  ๑ ข�อบังคับนี้เรียกว�า “ข�อบังคับมหด�วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖”   ข�อ ๒ บรรดากฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ข�อกําหนด คําแย�งกับ ข�อบังคับนี้ ให�ใช�ข�อบังคับนี้แทน  ข�อ ๓ ให�ยกเลิก   (๑) ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด�วยการปฏิบัติศาสนกิจของผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช   (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ9 ที่ ๒/๒๕๓๒ เร่ือง การปฏิบัติงานของพระบัณฑิต ข�อ ๔ ให�ใช�ข�อบังคับนี้ตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศเป'นต�นไปข�อ ๕ ในข�อบังคับนี้    “คณะกรรมการ”หมายความว�า คณะกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจ   “นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ”หมายความว�า หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและกําลังปฏิบัติศาสนกิจ   “ศาสนกิจ”หมายความว�า การสนองงานในกิจการคณะสงฆ9และงานตามกิจของมหาวิทยาลัย   ข�อ ๖ ให�อธิการบดีรักษาการให�เป'นไปตามข�อบังคับนี้ คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๔๓  ข0อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว&าด0วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ------------------------------------------------------------------------- เพื่อให�การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตเป'นไปด�วยความเรียบร�อยมีประสิทธิภาพบรรลุหมวด ๑ บททั่วไป ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�า”   บรรดากฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ข�อกําหนด คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด�วยการปฏิบัติศาสนกิจของผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๒๒ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ9 องพระบัณฑิต ให�ใช�ข�อบังคับนี้ตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศเป'นต�นไป  หมายความว�า คณะกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจ  หมายความว�า พระภิกษุหรือสามเณรผู�ศึกษาครบตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและกําลังปฏิบัติศาสนกิจ  หมายความว�า การสนองงานในกิจการคณะสงฆ9และงานตามพันธให�อธิการบดีรักษาการให�เป'นไปตามข�อบังคับนี้ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๔๔  หมวด ๒ คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ   ข�อ ๗ ให�มีคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจคณะหนึ่ง ประกอบด�วย    (๑) ประธานคณะกรรมการ ได�แก� อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี มอบหมาย    (๒) กรรมการโดยตําแหน�ง ได�แก� คณบดี     (๓) กรรมการผู�แทนสภาวิชาการ จํานวน ๓ รูป /คน ซ่ึงสภาวิชาการคัดเลือกจาก ผู�ดํารงตําแหน�งรองอธิการบดีและหรือผู�อํานวยการ    (๔) กรรมการผู�แทนสภาวิชาการประเภทคณาจารย9ประจําคณะ จํานวน ๔ คน ซ่ึงสภา วิชาการคัดเลือกตามสัดส�วนของแต�ละคณะ    (๕) กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน ๓ รูป /คน ซ่ึงสภาวิชาการแต�งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดี     (๖) กรรมการและเลขานุการ ได�แก� ผู�อํานวยการกองกิจการนิสิต ให�ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกกรรมการที่เป'นภิกษุรูปหนึ่ง  เป'นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการอาจแต�งตั้งผู�ดํารงตําแหน�งหัวหน�าฝ[ายปฏิบัติศาสนกิจและหัวหน�าฝ[ายส�งเสริมกิจการนิสิตเป'นผู�ช�วยเลขานุการได�ตามคําแนะนําของกรรมการและเลขานุการ   ข�อ ๘ คณะกรรมการตามข�อ ๗ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระในการดํารงตําแหน�ง ๒ ป� และอาจ ได�รับแต�งตั้งอีกได�   นอกจากพ�นตําแหน�งตามวาระแล�ว คณะกรรมการตามข�อ ๗(๓)(๔)และ (๕)พ�นจากตําแหน�งเม่ือ    (๑) มรณภาพหรือตาย    (๒) ลาออก    (๓) ขาดคุณสมบัติของการเป'นคณะกรรมการของประเภทนั้นๆ   กรณีที่กรรมการตามข�อ ๗ (๓) (๔) และ (๕) พ�นจากตําแหน�งก�อนวาระ และได�มีการแต�งตั้ง ผู�ดํารงตําแหน�งแทนแล�วให�ผู�ที่ได�รับการแต�งตั้งอยู�ในตําแหน�งเพียงเท�ากับวาระที่เหลือของผู�ซึ่งตนแทน   ข�อ ๙คณะกรรมการมีอํานาจหน�าที่ ดังนี้  แผนงาน หลักเกณฑ9 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๔๕    (๑) กําหนดนโยบาย ลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจที่พึงประสงค9 แผนหลักเกณฑ9และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ   (๒) วางระบบการนิเทศ ติดตาม ส�งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจทั้งด�านวิชาการและทรัพยากรที่จําเป'นสําหรับการปฏิบัติศาสนกิจ    (๓) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติศาสนกิจให�เป'นไปใช�ตามนโยบายแผนงานและวัตถุประสงค9    (๔) เรียกนิสิตและผู�เก่ียวข�องมาชี้แจงต�อคณะกรรมการและเสนอข�อมูลการลงโทษแก�นิสิตผู�ละเมิดข�อบังคับ    (๕) แต�งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อทําการใดๆ อันอยู�ในอํานาจหน�าที่ของ คณะกรรมการ     (๖) ปฏิบัติหน�าที่อ่ืนตามที่ได�รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย   หมวด ๓ การปฏิบัติศาสนกิจ   ข�อ ๑๐ การปฏิบัติศาสนกิจมีวัตถุประสงค9 ดังนี้    (๑) เพื่อเผยแผ�พระพุทธศาสนา    (๒) เพื่อการสนองงานในกิจการคณะสงฆ9    (๓) เพื่อพัฒนานิสิตให�มีคุณสมบัติที่พึงประสงค9   (๔) เพื่อสงเคราะห9ประชาชน   (๕) เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจขิงมหาวิทยาลัย  ข�อ ๑๑ คุณสมบัติของนิสิตผู�ปฏิบัติศาสนกิจ    (๑) สอบได�หน�วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข�าศึกษาภายในระยะเวลาไม�เกิน  ๒ เท�า ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร และมีค�าระดับเฉลี่ยสะสมไม�ต่ํากว�า ๒.๐๐ และต�องมีหนังสือรับรองจากกองทะเบียนและวัดผล    (๒) ต�องผ�านการฝXกภาคปฏิบัติวปิNสสนากัมมัฏฐานครบตามข�อบงัคับของมหาวิทยาลยั   ข�อ ๑๒ ระยะเวลาการปฏิบัติศาสนกิจนิสิตต�องปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิตเป'นเวลา๒ ภาคการศึกษา ยกเว�นนิสิตชาวต�างประเทศไม�ต�องปฏิบัติศาสนกิจ  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๔๖   ข�อ ๑๓ สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ    (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่เป'นพระสังฆาธิการ ให�ผู�บังคับบัญชาเหนือตนขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย    (๒) นิสิตจะปฏิบัติศาสนกิจสถานที่ใดให�เจ�าอาวาสหรือเจ�าสํานักที่นิสิตจะไปพักอาศัยอยู�ปฏิบัติศาสนกิจทําหนังสือขอตัวต�อมหาวิทยาลัย    (๓) ในกรณีที่ไปปฏิบัติศาสนกิจนอกวัดที่สังกัดจะต�องได�รับอนุญาตจากเจ�าอาวาส หรือเจ�าสํานักที่นิสิตสังกัดเป'นลายลักษณ9อักษร  ข�อ ๑๔ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจะต�องดําเนินการยื่นคําร�องขอปฏิบัติศาสนกิจต�อมหาวิทยาลัย เพื่อให�อธิการบดีอนุมัติภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ของทุกป�ที่ศึกษาครบหลักสูตรหากพ�นกําหนดถือว�าไม�ปฏิบัติศาสนกิจ เว�นแต� มี เหตุจํา เป'นและได� รับการอนุ มัติจากคณะกรรมการ   ข�อ ๑๕ ให�มหาวิทยาลัยแต�งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรเป'นที่ปรึกษานิสิตปฏิบัติศาสนกิจแต�ละรูป   ข�อ ๑๖ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ จะต�องเข�ารับการปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถ�าไม�เข�ารับการปฐมนิเทศถือว�าไม�ปฏิบัติศาสนกิจ เว�นแต�มีเหตุจําเป'นและได�รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ   ข�อ ๑๗ ในระหว�างที่ปฏิบัติศาสนกิจหากจําเป'นต�องย�ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ให�เจ�าอาวาส หรือเจ�าสํานักที่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจสถานที่ใหม� ทําหนังสือถึงเจ�าอาวาส หรือเจ�าสํานักที่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจอยู�เดิมเพื่อขอตัวนิสิต เม่ือได�รับอนุญาตแล�ว ให�นิสิตทําหนังสือขออนุมัติต�อคณะกรรมการ  ข�อ ๑๘ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต�องรายงานการปฏิบัติศาสนกิจต�อมหาวิทยาลัยอย�างน�อยภาคการศึกษาละ ๑ คร้ัง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด   ข�อ ๑๙ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต�องปฏิบัติตนให�เหมาะสม ไม�นําความเสื่อมเสียมาให�แก�พระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัย  ข�อ ๒๐ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต�องไม�ละทิ้งหน�าที่ และต�องไม�รายงานการปฏิบัติศาสนกิจ อันเป'นเท็จ    



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  หมวดบทกําหนดโทษ ข�อ ๒๑ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจละเมิดข�อบังคับ มีโทษดังนี้   (๑) ว�ากล�าวตักเตือน    (๒) ภาคทัณฑ9    (๓) ไม�ได�รับหนังสือรับรองผลการศึกษาและระงับการให�ปริญญาตั้งแต�   (๔) ให�พ�นสภาพนิสิต    ประกาศ ณ วันที่ นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย     คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๔๗ หมวด ๔ บทกําหนดโทษ  นิสิตปฏิบัติศาสนกิจละเมิดข�อบังคับ มีโทษดังนี้  ไม�ได�รับหนังสือรับรองผลการศึกษาและระงับการให�ปริญญาตั้งแต� ๒ ป�ข้ึนไป  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖   (พระสุเมธาธิบด)ี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย    



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ข0อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว&าด0วยการปฏิบัติงานบรกิารสังคม พุทธศักราช -------------------------------------------------------------------------เพื่อให�การปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตคฤหัสถ9เป'นไปด�วยความเรียบร�อย มีประสิทธิภาพ สอดคล�องกับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตที่เป'นพระภิกวัตถุประสงค9ตาม นโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ กรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๔๖ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ข�อบังคับไว� ดังต�อไปนี้ หมวดบททั่วไปข�อ ๑ ข�อบังคับนี้เรียกว�า “ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาการปฏิบัติงานบริการสังคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ข�อ ๒ ให�ใช�ข�อบังคับนี้ตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศเป'นต�นไป ข�อ ๓ ในข�อบังคับนี้  “คณะกรรมการ”หมายความว�า คณะกรรมการพัฒนาและส�งเสริมการปฏิบัติงานบริการสังคม    “นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม"หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบริการสังคม   “การปฏิบัติงานบริการสังคม" หมายความว�า การปฏิสังคมตามที่คณะกรรมการกําหนด ข�อ ๔ ให�อธิการบดีรักษาการให�เป'นไปตามข�อบังคับนี้คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๔๘  ข0อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว&าด0วยการปฏิบัติงานบรกิารสังคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ ------------------------------------------------------------------------- เพื่อให�การปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตคฤหัสถ9เป'นไปด�วยความเรียบร�อย มีประสิทธิภาพ สอดคล�องกับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตที่เป'นพระภิกษุและสามเณร และบรรลุ๑๙ (๒) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงและมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ จึงออกหมวด ๑ บททั่วไป  ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด�วย๒๕๔๖” ให�ใช�ข�อบังคับนี้ตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศเป'นต�นไป  หมายความว�า คณะกรรมการพัฒนาและส�งเสริมการปฏิบัติงาน" หมายความว�า นิสิตคฤหัสถ9ทีกําลังศึกษาตามพุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกําลังปฏิบัติงานหมายความว�า การปฏิบัติงานด�วยการให�บริการแก�ให�อธิการบดีรักษาการให�เป'นไปตามข�อบังคับนี้ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๔๙  หมวด ๒ คณะกรรมการพัฒนาและส"งเสริมการปฏิบัติงานบริการสังคม  ข�อ ๕ ให�มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด�วย (๑) ประธานกรรมการ ได�แก� อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย (๒) กรรมการโดยตําแหน�งได�แก�คณบดี (๓) กรรมการผู�แทนสภาวิชาการ จํานวน๔ รูปหรือคนซ่ึงสภาวิชาการคัดเลือกจาก  ผู�ดํารงตําแหน�งรองอธิการบดีหรือผู�อํานวยการ (๔) กรรมการผู�แทนสภาวชิาการประเภทคณาจารย9ประจําคณะ  จํานวน ๓ คน ซ่ึงสภาวชิาการคัดเลือกตามสัดส�วนของแต�ละคณะ (๕) กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ รูปหรือคน ซ่ึงสภาวิชาการแต�งตั้งโดยคําแนะนํา ๆของอธิการบดี (๖) กรรมการและเลขานุการ ได�แก� ผู�อํานวยการกองกิจการนิสิต ให�ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกกรรมการที่เป'นพระภิกษุหนึ่ง รูปเป'นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการอาจแต�งตั้งผู�ดํารงตําแหน�งหัวหน�าฝ[ายปฏิบัติศาสนกิจและหัวหนัาฝ[าย ส�งเสริมกิจการนิสิตเป'นผู�ช�วยเลขานุการ ข�อ ๖ คณะกรรมกาตามข�อ ๕ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระในการดํารงตําแหน�ง ๒ ป� และอาจ ได�รับการแต�งตั้งอีกได� นอกจากพันจากตําแหน�งตามวาระแล�ว คณะกรรมการตามข�อ ๕ (สา) (๔) และ (๕) พ�นจาก ตําแหน�งเม่ือ (๑) มรณภาพหรือตาย (๒) ลาออก (๓) พ�นสภาพตามวาระ กรณีที่กรรมการตามข�อ ๕ (๓) (๔) และ (๕) พ�นจากตําแหน�งก�อนวาระและได�มีการแต�งตั้งผู�ดํารงตําแหน�งแทนแล�ว ให�ผู�ที่ได�รับการแต�งตั้งอยู�ในตําแหน�งเพียงเท�ากับวาระที่เหลือของผู�ซึ่งตนแทน  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๕๐  ข�อ ๗ คณะกรรมการมีอํานาจและหน�าที่ ดังนี้ (๑) กําหนดนโยบาย ลักษณะ เป�าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานบริการสังคม กรอบแนวทางและแผนงานการปฏิบัติงานบริการสังคม (๒) วางระบบการนิเทศ ติดตาม ส�งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการสังคม ทั้งด�านวิชาการ และทรัพยากรที่จําเป'นสําหรับการปฏิบัติงานบริการสังคม (๓) ควบคุม ดูแล และนําผลการปฏิบัติงานบริการสังคม ไปใช�ตามนโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค9 (๔) เรียกนิสิตและผู�เก่ียวข�องมาชี้แจงต�อคณะกรรมการ และเสนอข�อมูล การลงโทษ แก�นิสิตผู�ละเมิดข�อบังคับ (๕) แต�งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อทําการใดๆ อันอยู�ในอํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการ   (๖) ปฏิบัติหน�าที่อ่ืนตามที่ได�รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  หมวด ๓ การปฏิบัติงานบริการสงัคม  ข�อ ๘ การปฏิบัติงานบริการสังคม มีวัตถุประสงค9ดังนี้ (๑) เพื่อพัฒนานิสิตให�มีคุณสมบัติที่พึงประสงค9  (๒) เพื่อสนองงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  (๓) เพื่อสนองนโยบายของรัฐและคณะสงฆ9  (๔) เพื่อสงเคราะห9ประชาชน  ข�อ ๙ คุณสมบัติของนิสิตที่จะปฏิบัติงานบริการสังคม (๑) นิสิตที่กําลังศึกษาอยู�ในชั้นป�ที่ ๓ ข้ึนไป  (๒) ผลการศึกษามีค�าระดับเฉลี่ยสะสมไม�ต่ํากว�า ๒.๐๐  ข�อ ๑๐ นิสิตต�องปฏิบัติงานบริการสังคม เป'นเวลาไม�น�อยกว�า ๒๐๐ ชั่วโมง ยกเว�นนิสิตชาว ต�างประเทศไม�ต�องปฏิบัติงานบริการสังคม ข�อ ๑๑ นิสิตที่จะปฏิบัติงานบริการสังคม ณ สถานที่ใด ต�องยื่นคําร�องการบริการสังคมตาม แบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ข�อ ๑๒ นิสิตที่จะปฏิบัติงานบริการสังคมต�องเข�ารับการปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๕๑  ข�อ ๑๓ ในระหว�างปฏิบัติงานบริการสังคม หากจําเป'นจะต�องย�ายสถานที่ปฏิบัติงานบริการสังคมจะต�องดําเนินการขออนุมัติตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ข�อ ๑๔ การรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม (๑) นิสิตต�องรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม ต�ออาจารย9ที่ปรึกษา  โดย สมํ่าเสมอ ดามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด (๒) เม่ือปฏิบัติงานบริการสังคมครบ ๒๐๐ ชั่วโมง ต�องรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคมดามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ข�อ ๑๕ ให�มหาวิทยาลัยแต�งตั้งคณาจารย9ประจําเป'นอาจารย9ที่ปรึกษานิสิตปฏิบัติงานบริการสังคมแต�ละคน  หมวด ๔ บทกําหนดโทษ  ข�อ ๑๖ มหาวิทยาลัยจะไม�อนุมัติปริญญา เป'นเวลา ๒ ป� แก�นิสิตผู�ละเมิดข�อบังคับต�อไปนี้ (๑) ไม�ปฏิบัติงานบริการสังคม  (๒) ละทิ้งการปฏิบัติงานบริการสังคม (๓) ไม�รายงานผล หรือรายงานผลอันเป'นเท็จ ข�อ๑๗ นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม หากปฏิบัติตนไม�เหมาะสมอันอาจนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียแก�มหาวิทยาลัย เม่ือคณะกรรมการสอบสวนแล�วมีความผิด จะถูกพิจารณาลงโทษตามควรแก�กรณี (๑) ว�ากล�าวตักเตือน (๒) ภาคทัณฑ9  (๓) ระงับการให�ปริญญา ตั้งแต� ๒ ป�ข้ึนไป  (๔) ให�พ�นสภาพนิสิต  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖   (พระสุเมธาธิบดี) นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ข0อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว&าด0วยหอพักนิสิต พุทธศักราช -------------------------------------------------------------------------โดยที่เป'นการสมควรให�มีวิธีการบริหารจัดการเก่ียวกับหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย ให�ดําเนินไปด�วยความเรียบร�อย มีประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ กรณ ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกข�อบังคับไว�ดังต�อไปนี้ หมวดท่ี บทท่ัวไปข�อ ๑ ข�อบังคับนี้ เรียกว�า “ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว�าด�วย หอพักนิสิต พุทธศักราช ๒๕๕๒” ข�อ ๒ ให�ใช�ข�อบังคับนี้ตั้งแต�วันลัดจากวันประกาศเป'นด�นไปข�อ ๓ บรรดาข�อบังคับ ข�อกําหนด กฎ ระเบียบ ดําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย ซ่ึงขัดหรือแย�งกับข�อบังคับนี้ให�ใช�ข�อบังคับนี้แทน ข�อ ๔ ในข�อบังคับนี้ “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรราชวิทยาลัย “หอพัก” หมายถึง หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตําบลลําไทร อําเภอวังน�อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา“ผู�กํากับหอพัก” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได�รับแต�งตั้งให�ทําหน�าที่ดูแลหอพักนิสิต    คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๕๒  ข0อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว&าด0วยหอพักนิสิต พุทธศักราช ๒๕๕๒ ------------------------------------------------------------------------- โดยที่เป'นการสมควรให�มีวิธีการบริหารจัดการเก่ียวกับหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย ให�ดําเนินไปด�วยความเรียบร�อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค9 ๑๙ (๒) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงและมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๒   เม่ือจึงออกข�อบังคับไว�ดังต�อไปนี้ หมวดท่ี ๑ บทท่ัวไป ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว�าด�วย ให�ใช�ข�อบังคับนี้ตั้งแต�วันลัดจากวันประกาศเป'นด�นไป บรรดาข�อบังคับ ข�อกําหนด กฎ ระเบียบ ดําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย ซ่ึงขัดหรือแย�งกับข�อบังคับนี้ให�ใช�ข�อบังคับนี้แทน  หมายถึง คณะกรรมการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ หมายถึง หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา  งหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได�รับแต�งตั้งให�ทําหน�าที่ดูแล



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๕๓  “เจ�าหน�าที่ประจําหอพัก” หมายถึง เจ�าหน�าที่ที่มหาวิทยาลัยแต�งตั้งให�ทําหน�าที่ดูแลนิสิตให�ปฏิบัติตามข�อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเก่ียวกับหอพักนิสิต  ข�อ ๕  ให�อธิการบดีรักษาการให�เป'นไปตามข�อบังคับนี้ หมวดท่ี ๒ การดําเนินงาน ข�อ ๖ ให�มีคณะกรรมการหอพักคณะหนึ่ง ซ่ึงอธิการบดีแต�งตั้ง ประกอบด�วย  (๑) รองอธิการบดีฝ[ายกิจการนิสิต  เป'นประธานกรรมการ (๒) รองอธิการบดีฝ[ายกิจการทั่วไป  เป'นรองประธานกรรมการ  (๓) ผู�ช�วยอธิการบดีฝ[ายกิจการนิสิต  เป'นกรรมการ (๔) คณบดีทุกคณะ   เป'นกรรมการ (๕) ผู�แทนคณาจารย9ประจําคณะ ๆ ละ ๑ รูป/คนเป'นกรรมการ  (๖) หัวหน�าฝ[ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ เป'นกรรมการ (๗) ผู�อํานวยการกองกิจการนิสติ  เป'นกรรมการและเลขานุการ (๘) หัวหน�าฝ[ายกิจการนิสติ  เป'นกรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ ข�อ ๗ ให�คณะกรรมการหอพักนิสิต มีอํานาจและหน�าที่ ดังนี้ (๑) ออกประกาศหรือคําสั่งในส�วนที่เก่ียวข�องกับการดําเนินงานของหอพัก  (๒)  แต� งตั้ งคณะอนุกรรมการ ห รือบุคคล อ่ืนใด ซ่ึงอยู� ใน อํานาจของคณะกรรมการ  (๓)  พิจารณาลงโทษนิสิตที่ ฝ[ าผืนข�อบั ง คับ คําสั่ ง  และประกาศของมหาวิทยาลัย  (๔) รายงานการกระทําผิดและผลการพิจารณาลงโทษนิสิต ที่ฝ[าฝ�น ข�อบังคับ คําสั่ง และประกาศเก่ียวกับหอพักต�ออธิการบดี หรือผู�ที่อธิการบดีมอบหมาย  (๕) ปฏิบัติหน�าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  ข�อ ๘ ให�ผู�กํากับหอพักนิสิตมีอํานาจหน�าที่ดังต�อไปนี้ (๑) ปกครอง ควบคุม ดูแล นิสิต และเจ�าหน�าที่ประจําหอพัก ให�เป'นไปตาม ข�อบังคับ คําสั่ง กฎ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๕๔  (๒) เรียกนิสิตที่ฝ[าผืนข�อบังคับ กฎ ระเบียบ คําสั่ ง และประกาศของมหาวิทยาลัย เก่ียวกับหอพัก เข�ามาชี้แจงต�อคณะกรรมการ  (๓)เสนอพิจารณาลงโทษนิสิต ที่ฝ[าผืน ข�อบังคับ คําสั่ง และประกาศของมหา วิทยาลัย (๔) รายงานการกระทําผิดและการพิจารณาโทษของนิสิตที่ฝ[าผืนข�อบังคับ คําสั่ง และประกาศเก่ียวกับหอพักต�อคณะกรรมการ  (๕) พิจารณาคุณสมบัติผู� เข�าอยู�หอพัก การเข�าและออกจากหอพัก ตามข�อบังคับ กฎ ระเบียบ คําสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัย  (๖)ปฏิบัติหน�าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  หมวดท่ี ๓ คุณสมบัติของผู�อยู"หอพัก  ข�อ ๙ มีสถานภาพเป'นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ข�อ ๑๐ นิสิตที่มีคุณสมบัติต�องห�ามดังต�อไปนี้ไม�มีสิทธิ์เข�าพักหอพัก (๑) ผู�เป'นโรคติดต�อ (๒)ผู�อยู�ในระหว�างที่มหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาหรือไต�รับอนุญาตให�ลาพักการศึกษา (๓)ผู�ฝ[าฝ�นข�อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยเก่ียวกับหอพัก และถูกลงโทษให�ออกจากหอพัก (๔) ผู�เสพสิ่งเสพย9ติดให�โทษ (๕) นิสิตที่สําเร็จการศึกษาแล�ว  (๖) ผู�ไม�ใช�นิสิตของมหาวิทยาลัย       



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๕๕  หมวดท่ี ๔ การเข�าและออกจากหอพัก  ข�อ ๑๑ มหาวิทยาลัยจัดหอพักให�นิสิตทุกระดับเข�าพักอาศัยทุกภาคการศึกษาตาม ความเหมาะสม ข�อ ๑๒ นิสิตที่ประสงค9จะเข�าพัก จะต�องยื่นคําร�องตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด ข�อ ๑๓ การกําหนดวัน เวลา การเข�าและออกหอพักของนิสิต ให�เป'นไปตามประกาศคณะกรรมการ ข�อ ๑๔ นิสิตต�องเข�าพักในหอพักที่ผู�กํากับหอพักจัดให�เท�านั้น จะแลกเปลี่ยนห�องพัก จะโอนสิทธิ์ให�ผู�อ่ืน หรือจะย�ายหอพัก ต�องไต�รับอนุญาตจากผู�กํากับหรือเจ�าหน�าที่ประจําหอพักเท�านั้น ข�อ ๑๕ นิสิตที่พักในหอพัก เม่ือปZดภาคการศึกษาแล�ว จะต�องคืนกุญแจห�องพักและหรือวัสดุ อุปกรณ9ที่สําคัญของหอพักให�แก�ผู�กํากับหอพัก ตามวัน เวลาที่กําหนด  หมวดท่ี๕ ข�อปฏิบัติในหอพัก  ข�อ ๑๖ ต�องปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ข�อบังคับ ข�อกําหนด กฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศ มหาวิทยาลัยเก่ียวกับหอพักนิสิต ข�อ ๑๗ ต�องทําวัตรสวดมนต9 และเจริญจิตภาวนา ตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ข�อ ๑๘ ต�องประพฤติตนอยู�ในสมณสารูป และหรือความเป'นสุภาพซน  ข�อ ๑๙ ต�องรักษาความสะอาดภายในห�องพักและบริเวณหอพัก  ข�อ ๒๐ ต�องรักษาความสามัคคีของหมู�คณะ ข�อ ๒๑ ต�องนุ�มห�มจีวรให�เป'นปริมณฑล และหรือแต�งกายสุภาพเรียบร�อยเม่ือออกจากหอพัก ข�อ ๒๒ ต�องแสดงบัตรประจําตัวนิสิตทุกคร้ัง เม่ือย�ายเข�าย�ายออกจากหอพัก ข�อ ๒๓ ต�องติดบัตรประจําตัวนิสิตไว�ที่หน�าอกทุกคร้ัง เม่ือเข�าออกหอพัก ข�อ ๒๔ ต�องเชื่อฟ�งผู�กํากับหอพัก และเจ�าหน�าที่ที่ว�ากล�าวดักเตือนตามหน�าที่ ข�อ ๒๕ ต�องปZดน้ํา ไฟฟ�าทุกคร้ังเม่ือเลิกใช� 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ข�อ ๒๖ ต�องไม�นําทรัพย9สินอันมีค�าไว�ในหอพัก หากมีการสูญหายเกิดข้ึนมหาวิทยาลัย  จะไม�รับ ผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ข�อ ๒๗ ข�อห�ามการเข�าพักในหอพักให�เป'นไปตามประกาศของคณะกรรมก หมวดบทลงโทษ ข�อ ๒๘ นิสิตผู�ฝ[าฝ�นข�อบังดับนี้ให�คณะกรรมการพิจารณาลงโทษดังต�อไปนี้(๑) ตักเตือนด�วยวาจา หรือทําเป'นลายลักษณ9อักษร(๒) ภาคทัณฑ9  (๓) ให�ออกจากหอพัก ข�อ ๒๙ นิสิตที่พักหรือถูกให�ออกจากหอพัก หากทําวัสดุ ครุภัณฑ9หรืออุปเสียหาย ต�องรับผิดชอบชดใช�ค�าเสียหายตามจํานวนเงินที่คณะกรรมการกําหนดข�อ ๓๐ นิสิต เม่ือถูกลงโทษ หากเห็นว�าไม�ไต�รับความยื่นคําร�องขออุทธรณ9ต�ออธิการบดีภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ถูกลงโทษข�อ ๓๑ ให�อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด   ประกาศ ณ วันที่ นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราขวิทยาลัยคู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๕๖ ทรัพย9สินอันมีค�าไว�ในหอพัก หากมีการสูญหายเกิดข้ึนมหาวิทยาลัย  ข�อห�ามการเข�าพักในหอพักให�เป'นไปตามประกาศของคณะกรรมการ หมวดท่ี ๖ บทลงโทษ นิสิตผู�ฝ[าฝ�นข�อบังดับนี้ให�คณะกรรมการพิจารณาลงโทษดังต�อไปนี้ กเตือนด�วยวาจา หรือทําเป'นลายลักษณ9อักษร นิสิตที่พักหรือถูกให�ออกจากหอพัก หากทําวัสดุ ครุภัณฑ9หรืออุปกรณ9อ่ืนใดดใช�ค�าเสียหายตามจํานวนเงินที่คณะกรรมการกําหนด นิสิต เม่ือถูกลงโทษ หากเห็นว�าไม�ไต�รับความเป'นธรรมจากคณะกรรมการ ให�วัน นับจากวันที่ถูกลงโทษ ให�อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป'นที่สุด าศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒   (พระธรรมสุธี) นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราขวิทยาลัย    



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๕๗        ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั       



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง ค&าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ-------------------------------------------------------------------------เพื่อให�การบริหารจัดการและการจัดเก็บค�าความเหมาะสม สอดคล�องกับภาวการณ9ทางเศรษฐกิจในปNจจุบันและค�าใช�จ�ายในการผลิตบัณฑิต  ที่เพิ่มสูงข้ึน จึงสมควรปรับปรุงค�าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยให�เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย9สิน  ในคราวประชุมคร้ังที ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีที่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง ค�าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ๒๕๕๘ ดังต�อไปนี้  ข�อ ๑ ประกาศนี้เรียกว�า “ประกาศค�าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ข�อ ๒ ให�ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ืองค�าธรรมเนียม การศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงประกาศก�อนหน�านี้เม่ือนิสิตที่เข�าศึกษาก�อนป�การศึกษา พ�นสภาพการเป'นนิสิต ข�อ ๓ บรรดาคําสั่งหรือประกาศอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแย�งกับประกาศนี้ให�ใช�ประกาศนี้แทน  ทั้งนี้ไม�ให�ใช�บังคับกับนิสิตที่เข�าศึกษาก�อนป�การศึกษา สําหรับผู�ที่ได�ข้ึนทะเบียนเป'นนิสิตตั้งแต�ป�การศึกษา ข�อ ๕ ค�าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีให�เป'นไปตามตารางต�อไปนี้ คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๕๘  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ค&าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ------------------------------------------------------------------------- เพื่อให�การบริหารจัดการและการจัดเก็บค�าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม สอดคล�องกับภาวการณ9ทางเศรษฐกิจในปNจจุบันและค�าใช�จ�ายในการผลิตบัณฑิต  ที่เพิ่มสูงข้ึน จึงสมควรปรับปรุงค�าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยให�เหมาะสม  ๒๗ (๑) และ (๒) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย9สิน  ในคราวเม่ือวันพฤหัสบดีที่  ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง ค�าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   เร่ือง . ๒๕๕๘”  ให�ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ืองค�าธรรมเนียม การศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงประกาศก�อนหน�านี้เม่ือนิสิตที่เข�าศึกษาก�อนป�การศึกษา ๒๕๕๙ สั่งหรือประกาศอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแย�งกับประกาศนี้ให�ใช�ประกาศนี้แทน  ทั้งนี้ไม�ให�ใช�บังคับกับนิสิตที่เข�าศึกษาก�อนป�การศึกษา ๒๕๕๙ ข�อ ๔ ให�ประกาศนี้มีผลใช�บังคับหรับผู�ที่ได�ข้ึนทะเบียนเป'นนิสิตตั้งแต�ป�การศึกษา ๒๕๕๙ ค�าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีให�เป'นไปตามตารางต�อไปนี้  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๕๙  รายการ จํานวนเงิน ๑. ค"าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก (ตลอดหลักสูตร)  ๑.๑ ค�าข้ึนทะเบียนเป'นนิสิตใหม� ๑.๒ ค�าบัตรประจําตัวนสิิต (ต�อคร้ัง)  ๑.๓ ค�าข้ึนทะเบียนรับปริญญาพร�อมเอกสาร  ๑.๔ ค�าบํารุงสิ่งอํานวยความสะดวกตลอดหลักสูตร  ๑.๕ ค�ากิจกรรมนอกสถานที่ (ปฏิบัติศาสนกิจ)  ๓๐๐.-  ๑๕๐.-  ๑,๕๐๐.-  ๑,๐๐๐.-๕๐๐.- ๒. ค"าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ข (รายป�การศึกษา)  ๒.๑ค�าบํารุงกิจกรรมปฏิบัติธรรม ๒.๒ ค�าประกันอุบัติเหตุ  ๓. ค"าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค (รายภาคการศึกษา)  ๓.๑ ค�าบํารุงการศึกษา  ๓.๑.๑ นิสิตบรรพชิต ๓.๑.๒ นิสิตคฤหัสถ9 ๓.๒ ค�าบํารุงห�องสมุด  ๓.๓ ค�าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๓.๔ ค�าบํารุงห�องพยาบาล หรือ ค�าบํารุงสถานพยาบาล  ค�าบํารุงสถานพยาบาล        (เรียกเก็บอย�างใดอย�างหนึ่งแล�วแต�ประเภทสถานพยาบาลที่มี) ๓.๕ ค�านิตยสารวารสารและสิ่งพิมพ9  ๓.๖ ค�าบํารุงกิจกรรมนิสิต ๔  ค"าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง ค"าลงทะเบียนรายวิชา ค"าโอนและ ค"าเทียบโอนผลการศึกษา  ๔.๑ หลักสูตรภาษาไทย  ๔.๑.๑ บรรพชิต หน�วยกิตละ  ๔.๑.๒ คฤหัสถ9 หน�วยกิตละ  ๔.๑.๓ การลงทะเบียนเรียนซ�อมเสริมและภาคฤดูร�อน   สําหรับนสิิตทุกรูปหรือคน หน�วยกิตละ     ๑๕๐.- ๒๐๐.-   ๒,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- ๒๐๐.- ๓๐๐.- ๕๐.- ๓๐๐.-  ๑๐๐ - ๓๐๐ -    ๕๐.- ๑๐๐.-  ๕๐๐.-  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๖๐    ๔.๒ หลักสูตรนานาชาติ  ๔.๒.๑ บรรพชิต หน�วยกิตละ  ๔.๒.๒ คฤหัสถ9 หน�วยกิตละ  ๔.๒.๓ การลงทะเบียนเรียนซ�อมเสริมและภาคฤดูร�อน  รูปหรือคน หน�วยกิตละ  ๔.๓ การฝXกงานภาคปฏิบัติ หน�วยกิตละ  ๕ ค"าธรรมเนียมการศึกษาประเภท จ (เฉพาะรายการที่เกิด)  ๕.๑ ค�ารักษาสถานภาพนสิิต ภาคการศึกษาละ  ๕.๒ ค�าใบแสดงผลการศึกษา ภาษาไทยหรืออังกฤษ ฉบับละ  ๕.๓ ค�ารับรองเอกสารเพื่อการศึกษาต�อต�างประเทศ ฉบับละ  ๕.๔ ค�าธรรมเนียมการย�ายโอนสังกัด คณะหรือวิทยาลัย  ๕.๕ ค�าหนังสือรับรองอ่ืน ๆ  ภาษาไทย ฉบับละ  ภาษาอังกฤษ ฉบับละ  ๕.๖ ค�าคืนสภาพนิสิตหลังจากครบกําหนดรักษาสถานภาพนิสิต  ๕.๗ ค�าปรับ การลงทะเบียนเรียนหลังกําหนด วันละ (ทั้งนี้ต�องไม�เกิน ๔๕ วัน นับจากวันครบกําหนดวันลงทะเบียนล�าช�า)  ๕๘ ค�าบัตรอ่ืน ๆ เช�น บัตรประจําตัวชั่วคราวในการสอบ (คร้ังละ)  ๕.๙  ค�าสอบวัดระดับความรู�ภาษาที่สอง (คร้ังละ)  ๕.๑๐ ค�าธรรมเนียมการศึกษาและค�าเทียบโอน กรณีที่ต�องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัย กําหนดตามข�อบัง คับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี เหมาจ�ายรายละ  ๖. ค"าธรรมเนียมเปลี่ยนสถานภาพความเปmนบัณฑิต จากบรรพชิตเปmนคฤหัสถ2 ก"อนเข�าร"วมพิธีประสาทปริญญา    ๓๐๐.- ๔๐๐.-  ๒,๐๐๐.- ๕๐๐.-  ๕๐๐.- ๒๕๐.- ๑,๐๐๐.- ๒,๕๐๐.- ๒๕๐.- ๕๐๐.- ๕๐๐.-  ๕๐.- ๕๐.- ๒,๐๐๐.-    ๕,๐๐๐.-   ๕๐,๐๐๐.-   



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ข�อ ๖  มหาวิทยาลัยจะไม�คืนเงินค�าลงทะเบียนรายวิชาให�นิสิตที่ขอถอภายหลังจากนิสิตผู�นั้นได�ลงทะเบียนเรียบร�อยแล�ว ในทุกกรณี ข�อ ๗  กรณีทีมีเหตุผลและความจําเป'นพิเศษ อธิการบดีจะอนุญาตให�เก็บค�าธรรมเนียมซ่ึงไม� เป'นไปตามที่กําหนดไว�ในประกาศนี้ก็ได� ทั้งนี้ อาจขอความเห็นของคณะกรรมการการเงินและทรัพย9สิน เพื่อประกอบการพิจารณา  ประกาศ ณ วันที่(อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๖๑ มหาวิทยาลัยจะไม�คืนเงินค�าลงทะเบียนรายวิชาให�นิสิตที่ขอถอนการลงทะเบียน นได�ลงทะเบียนเรียบร�อยแล�ว ในทุกกรณี  เป'นพิเศษ อธิการบดีจะอนุญาตให�เก็บค�าธรรมเนียมหนดไว�ในประกาศนี้ก็ได� ทั้งนี้ อาจขอความเห็นของคณะกรรมการการเงินประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   (พระพรหมบัณฑติ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย           



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัเรื่อง การศึกษาสาํหรับชาวต&างประเทศ พ-------------------------------------------------------------------------เพื่อให�การจัดการศึกษาสําหรับชาวต�างประเลงกรณราชวิทยาลัยเป'นไปด�วยความเรียบร�อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค9  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภาวิชาการ ในคราวป๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง การศึกษาสําหรับชาวต�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข�อ ๑ การรับสมัครชาวต�างประเทศเข�าศึกษาให�เป'นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ข�อ ๒ ในแต�ละป�การศึกษาก�อนที่จะรับสมัครชาวต�างประเทศเข�าศึกษาและวัดผล สํานักงานอธิการบดี ประสานงานไปยังแต�ละคณะเพื่อขอรับทราบต�างประเทศที่แต� ละคณะจะรับเข�าศึกษา ส�วนในวิทยชาวต�างประเทศที่จะ รับเข�าศึกษาตาม จํานวนข�อ ๓ ชาวต�างประเทศผู�ประสงค9จะเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยให�สมัครเข�าศึกษาด�วยตนเอง หรือส�งผู�แทนมาสมัคร หรือสมัครโดยวิธีตามที่มหาวิทยาลัยที่  กองทะเบียนและวัดผล สํานักงานอธิการบดีวิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ9ให�สมัครตามที่วิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ9ผู�ประสงค9ที่จะเข�าศึกษาต�องยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ดังต�อไปนี้(๑) สําเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร หรือเอกสารอ่ืนใดที่แสดงการระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา  จํานวน(๒) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๖๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรับชาวต&างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ ------------------------------------------------------------------------- หรับชาวต�างประเทศที่จะเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป'นไปด�วยความเรียบร�อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค9  ตาม๒๒ (๙) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา  และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง ๒๕๕๒ ดังต�อไปนี้ การรับสมัครชาวต�างประเทศเข�าศึกษาให�เป'นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  อนที่จะรับสมัครชาวต�างประเทศเข�าศึกษาให�กองทะเบียนนักงานอธิการบดี ประสานงานไปยังแต�ละคณะเพื่อขอรับทราบจํานวนชาวต�างประเทศที่แต� ละคณะจะรับเข�าศึกษา ส�วนในวิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ9ให�กําหนดจํานวนจํานวนที่เหมาะสม ชาวต�างประเทศผู�ประสงค9จะเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยให�สมัครเข�าศึกษาด�วยตนเอง หรือส�งผู�แทนมาสมัคร หรือสมัครโดยวิธีตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยในส�วนกลางสมัครนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ9ให�สมัครตามที่วิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ9กําหนด  ผู�ประสงค9ที่จะเข�าศึกษาต�องยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ดังต�อไปนี้ เนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร หรือเอกสารอ่ืนใดที่แสดงการสําเร็จการศึกษาจํานวน ๓ ชุด Transcript)  จํานวน ๓ ชุด  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๖๓  (๓) เอกสารแสดงสถานะของผู�สมัคร สําเนาพาสปอร9ตที่แสดงวันเวลาออก วัน หมดอายุ และสถานที่ออกพาสปอร9ต ใบสุทธิ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารอ่ืนใดที่แสดงสถานะของประชาชนในประเทศนั้น ๆ  จํานวน ๓ ชุด สําเนาเอกสารตามข�อ (๑) (๒) และ (๓) ที่ยื่นเพื่อพิจารณาเข�าศึกษาต�องผ�านการรับรองจาก สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ หรือสถานศึกษาที่จบ โดยแปลเป'นภาษาอังกฤษ   ซ่ึงรับรองโดยสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ข�อ ๔ เม่ือกองทะเบียนและวัดผล รับสมัครชาวต�างประเทศผู�ประสงค9จะเข�าศึกษา ใน มหาวิทยาลัยแล�ว ให�ส�งมอบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข�องไปยังกองวิเทศสัมพันธ9 เพื่อตรวจสอบความ ถูกต�องของเอกสารหลักฐานของผู�สมัครและรับรองให�เข�าศึกษาได� ข�อ ๕ ให�กองวิเทศสัมพันธ9 ตรวจสอบความถูกต�องของเอกสารหลักฐานการสมัครเข�าศึกษาของชาวต�างประเทศแล�วแจ�งผลการตรวจสอบไปให�กองทะเบียนและวัดผล ภายใน ๑๕ วัน นับจากวัน รับเอกสารหลักฐาน และให�กองวิเทศสัมพันธ9 ดําเนินการออกเอกสารรับรองการมีสิทธิ์เข�าศึกษา วิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ9ให�ดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและออกเอกสารรับรอง การมีสิทธิ์เข�าศึกษาให�ชัดเจน ข�อ ๖ ให�กองทะเบียนและวัดผลจัดทดสอบความรู�ชาวต�างประเทศ ผู�สมัครชาวต�างประเทศ สมัครเข�าศึกษาในหลักสูตรภาคภาษาใด ต�องผ�านการทดสอบความรู�ภาษานั้น โดยให�สอบผ�านเกณฑ9 การทดสอบจึงจะรับเข�าศึกษา ชาวต�างประเทศที่เข�าศึกษาหลักสูตรภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษต�องผ�านการทดสอบความรู� ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ไม�ผ�านการทดสอบต�องเข�าศึกษาภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดให� แต�ต�องผ�านเกณฑ9ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ข�อ ๗ ให�วิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ9ส�งข�อมูลนิสิตชาวต�างประเทศ ให�กองวิเทศสัมพันธ9เพื่อเก็บรวบรวมข�อมูลภายใน ๑๕ วัน หลังจากเปZดการศึกษาแล�ว ข�อ ๘ ให�มีที่ปรึกษานิสิตชาวต�างประเทศ (Foreign Student Advisor) ในระดับต�างๆ ดังนี้ (๑) ให�รองอธิการบดีฝ[ายกิจการต�างประเทศ เป'นที่ปรึกษานิสิตต�างประเทศระดับ มหาวิทยาลัย มีอํานาจหน�าที่ดูแลการศึกษาเล�าเรียนของนิสิตต�างประเทศทั้งหมดในมหาวิทยาลัยให� เป'นไปด�วยความเรียบร�อย 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๖๔  (๒) ให�คณะหรือวิทยาลัย แต�งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่เป'นคณาจารย9ประจําของคณะหรือวิทยาลัยเป'นที่ปรึกษานิสิตต�างประเทศของคณะหรือวิทยาลัย มีหน�าที่ให�คําปรึกษาและ ควบคุมดูแลการศึกษาเล�าเรียนของนิสิตต�างประเทศในสังกัด ข�อ ๙ การขอรับเอกสารสําหรับนิสิตชาวต�างประเทศที่จะนําไปยื่นต�ออายุการพํานักอยู�ในประเทศให�ดําเนินการ ดังนี้ (๑) ในส�วนกลาง ให�ยื่นคําร�องตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดที่กองวิเทศสัมพันธ9 และ ให�อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได�รับมอบหมาย เป'นผู�ลงนามในเอกสาร (๒) ในวิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ9 ให�ยื่นคําร�องตามแบบที่วิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ9 กําหนด และให�รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต หรือผู�อํานวยการวิทยาลัยสงฆ9แล�วแต�กรณีเป'นผู�ลงนามในเอกสาร การดําเนินการขอรับเอกสารดังกล�าว ต�องดําเนินการก�อนวันหมดอายุการพํานักอยู�ใน ประเทศไม�น�อยกว�า ๓๐ วัน ข�อ ๑๐ ในส�วนกลาง วิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ9 แล�วแต�กรณี ให�ส�งเสริมนิสิตชาว ต�างประเทศของแต�ละประเทศให�จัดตั้งชมรมนิสิตชาวต�างประเทศของตนเพื่อช�วยเหลือมหาวิทยาลัย ในการตรวจสอบความถูกต�องของเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและให�คําปรึกษาแก�มหาวิทยาลัยใน การดูแลการศึกษาเล�าเรียนของนิสิตชาวต�างประเทศ ข�อ ๑๑ การใดที่มิได�กําหนดไว�ในประกาศนี้ ที่จะต�องปฏิบัติให�เกิดความเรียบร�อยดีงาม  ในการศึกษาของนิสิตชาวต�างประเทศเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให�รองอธิการบดีฝ[ายกิจการต�างประเทศหรือรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต นําเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการและ   การวินิจฉัยของอธิการบดีให�ถือเป'นที่สุด ข�อ ๑๒ การดําเนินการสําหรับนิสิตชาวต�างประเทศใด ๆ ที่ดําเนินการมาแล�วก�อนที่จะออกประกาศนี้ ให�เป'นไปตามนั้น ข�อ ๑๓ ให�ใช�ประกาศนี้ สําหรับการศึกษาชาวต�างประเทศ ตั้งแต�ป�การศึกษา ๒๕๕๒ เป'นต�นไป ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พทุธศักราช ๒๕๕๒   (พระธรรมโกศาจารย2) อธิการบดี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๖๕        ประวตัิความเป2นมา สํานักทะเบียนและวดัผล   



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๖๖  สํานักทะเบียนและวัดผล เป'นหน�วยงานระดับสํานักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีดําเนินการจัดต้ังข้ึนเม่ือ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ซ่ึงเป'นแผนก ๑ ใน ๖ แผนก ท่ีสังกัดอยู�ในสํานักเลขาธิการ ของการแบ�งส�วนงานของมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น คือ แผนกบาลีอุดมศึกษาคณะพุทธศาสตร9 แผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา แผนกบาลีอบรมศึกษา แผนกบาลีมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกบาลีมัธยมศึกษาตอนต�น และสํานักงานเลขาธิการ และเม่ือป� ๒๕๑๒ ได�มีนิสิตเพ่ิมมากข้ึนได�แยกออกมาเป'น “แผนกทะเบียน” สังกัดกองกลาง เม่ือป� ๒๕๒๖ ได�มีข�อบังคับมหาวิทยาลัย ว�าด�วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีให� "แผนกทะเบียน" เป'น "สํานักทะเบียนและวัดผล" ยกฐานะหัวหน�าแผนก เป'นผู�อํานวยการ ซ่ึงอยู�ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการ เม่ือป� ๒๕๓๐ ได�มีประกาศการแบ�งส�วนงานของมหาวิทยาลัยให�สํานักทะเบียนและวัดผลข้ึนตรงต�อสํานักงานอธิการบดี โดยผ�านรองอธิการบดีฝ[ายวิชาการ และแบ�งงานเป'น ๒ ฝ[าย คือ ๑. ฝ[ายทะเบียนนิสิต ๒. ฝ[ายวัดผลการศึกษา รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล ท้ังส�วนกลาง วิทยายาเขต และบัณฑิตวิทยาลัย  เม่ือป� ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยได�มีพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได�มีการยุบเลิกหน�วยงานเดิมจาก สํานักทะเบียนและวัดผล เป'นกองทะเบียนและวัดผล ให�สอดคล�องกับการจัดต้ังส�วนงานและการแบ�งส�วนงานท่ีได�จัดทําเป'นข�อกําหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ ให�กองทะเบียนและวัดผล ไปสังกัดอยู�ในส�วนงาน สํานักอธิการบดี กองท่ี ๔ แบ�งส�วนงานภายในออกเป'น ๒ ฝ[าย คือ ฝ[ายทะเบียนนิสิต และฝ[ายประเมินผลการศึกษา เม่ือป� ๒๕๔๕ สภามหาวิทยาลัยได�มีคําสั่งมหาวิทยาลัยได�แต�งต้ังคณะกรรมการจัดทําระบบทะเบียนและวัดผลโดยให�คณะกรรมการมีอํานาจและหน�าท่ีในการดําเนินการจัดทําร�างระบบทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยทุกระดับ และได�ดําเนินการจัดทําระบบทะเบียนเสร็จและอนุมัติให�ใช�ระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย เม่ือป� ๒๕๔๗ สามารถรองรับงานทะเบียนท้ังส�วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ9 ห�องเรียน หน�วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๖๗  พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยได�มีมติอนุมัติออกข�อกําหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให�ยกฐานะกองทะเบียนและวัดผล สังกัดสํานักงานอธิการบดีข้ึนเป'นสํานักทะเบียนและวัดผล ต้ังแต�วันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป'นต�นไป  พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได�ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ�งส�วนงาน (ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล�มท่ี ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๑ ง หน�า ๔๑ ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีผลใช�เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทําให�การแบ�งส�วนงานของสํานักทะเบียนและวัดผล เป'น ๒ ส�วน คือ  ๑. ส�วนทะเบียนนิสิต ๒. ส�วนประเมินผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได�มีการประกาศการแบ�งส�วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๘) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให�แบ�งส�วนงานของสํานักทะเบียนและวัดผล ดังนี้ ๑. ส�วนทะเบียนนิสิต มี ๓ ฝ[าย คือ  ๑) ฝ[ายบริหารงานท่ัวไป  ๒) ฝ[ายรับเข�าศึกษา ๓) ฝ[ายทะเบียนและสถิติการศึกษา ๒. ส�วนประเมินผลการศึกษา มี ๒ ฝ[ายคือ  ๑) ฝ[ายการเรียนการสอนและการสอบ  ๒) ฝ[ายประมวลผลการศึกษา วัตถุประสงค9ในการจัดต้ังสํานักทะเบียนและวัดผล ต�องการให�ศูนย9ข�อมูลทางการศึกษาในงานท่ีเก่ียวข�องกับงานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนิสิต และการวัดและประเมินผลการศึกษา เพ่ือให�สามารถนําข�อมูลท่ีได�จากดําเนินการนั้นไปใช�ในการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย หน�าท่ีความรับผิดชอบของหน"วยงาน และฝHายต"าง ๆ สํานักทะเบียนและวัดผล มีหน�าท่ีความรับผิดชอบในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เก่ียวกับการจัดการศึกษา โดยการรับนิสิต งานทะเบียนและสถิติการศึกษา งานลงทะเบียนเรียน งานจัดตารางสอบและตารางสอบ งาน



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๖๘  ประมวลผลการศึกษา การออกหนังสือสําคัญแก�ผู�สําเร็จการศึกษา งานทะเบียนสารสนเทศการศึกษา งานภาวะผู�มีงานทําและงานปริญญาบัตร โดยการทําฐานข�อมูลนิสิตต้ังแต�แรกเข�าจนสําเร็จการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและวัดผล ได�กําหนดภาระงานของฝ[ายต�าง ๆ ในสังกัด (โดยสังเขป) ดังนี้  ฝHายบริหารงานท่ัวไป ทําหน�าท่ีสนับสนุนการดําเนินงานฝ[ายต�าง ๆ ของสํานักทะเบียนและวัดผล ในด�านงานบริหารและธุรการประสานงานด�านการเงินและพัสดุ นโยบายและแผนบริหารการศึกษา การให�บริการนิสิต หรืองานอ่ืน ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย ฝHายรับเข�าศึกษา ทําหน�าท่ีประสานงานการรับนิสิตใหม� ปฏิบัติงานจัดทําคู�มือ การรับสมัคร การจัดสอบคัดเลือกนิสิต การรับมอบตัวนิสิตใหม� การตรวจสอบวุฒิการศึกษา และงานเรียนเสริมหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืองานอ่ืน ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย ฝHายทะเบียนและสถิติการศึกษา ทําหน�าท่ีเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติ ระเบียนการศึกษา การลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบออกเลขประจําตัวนิสิตใหม� การจัดพิมพ9รายงานผลการลงทะเบียนเรียน หรืองานอ่ืน ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย ฝHายการเรียนการสอนและการสอบ ร�วมทําหน�าท่ีจัดตารางสอนในแต�ละภาคการศึกษา การจัดทําข�อสอบ การจัดตารางสอบและข้ันตอนการจัดสอบ งานคลังข�อสอบ หรืองานอ่ืน ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย ฝHายประมวลผลการศึกษา ทําหน�าท่ีประมวลข�อมูลทางการศึกษา การแจ�งผลการศึกษา การตรวจสอบผลการศึกษาขออนุมัติปริญญาแก�ผู�สําเร็จการศึกษา การออกหนังสือสําคัญแก�ผู�สําเร็จการศึกษา และการพิมพ9ใบปริญญาบัตร งานภาวะผู�มีงานทํา หรืองานอ่ืน ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย ในป�พุทธศักราช ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได�ออกประกาศ เรื่อง ภารกิจ อําหน�าหน�าท่ีและความรับผิดชอบของส�วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ ข�อ ๑๓ สํานักทะเบียนและวัดผล มีภารกิจเก่ียวกับงานรับนิสิต งานทะเบียนและสถิตินิสิต งานจัดตารางสอนและ



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๖๙  ตารางสอบ งานจัดสอบ งานคลังข�อสอบ งานประมวลผลการศึกษา งานปริญญาบัตร งานจัดทําระบบและบริการสารสนเทศด�านทะเบียนและวัดผล โดยแบ�งออกเป'น ๒ ส�วนงาน คือ ๑) ส"วนทะเบียนนิสิต มีอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหาร งานรับนิสิต งานฐานข�อมูลทะเบียนและสถิติ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือได�รับมอบหมาย ๑.๑ กลุ"มงานบริหาร  ปฏิ บั ติงานด�านธุ รการ ประสานงานด�านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา งานอบรมบุคลากรด�านทะเบียนและวัดผล ประสานงานกับส�วนงานอ่ืน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือได�รับมอบหมาย ๑.๒ กลุ"มงานรับนิสิต ทะเบียนและสถิติ  ปฏิบัติงานจัดทําคู�มือนิสิต การรับสมัครและคัดเลือกนิสิต การลงทะเบียนเรียน งานฐานข�อมูลนิสิตและบริการสารสนเทศ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือได�รับมอบหมาย ๒) ส"วนประเมินผลการศึกษา มีอํานาจและหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานประมวลผลการศึกษา จัดตารางสอนและตารางสอบ งานจัดสอบ งานคลังข�อสอบ งานปริญญาบัตร และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือได�รับมอบหมาย  ๒.๑ กลุ"มงานจัดตารางสอนและจัดสอบ ปฏิบัติหน�าท่ีจัดทําตารางสอน ตารางสอบ งานข�อสอบกลาง งานจัดสอบ งานคลังข�อสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือได�รับมอบหมาย  ๒.๒ กลุ"มงานประมวลผลการศึกษา ปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับการวัดผลการศึกษา งานแจ�งผลการศึกษา งานสําเร็จการศึกษา งานออกเอกสารรับรองการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือได�รับมอบหมาย ๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน2 พันธกิจ และอัตตลักษณ2  ๑) ปรัชญา  พัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษาให�มีประสิทธิภาพ ด�วยข�อมูลท่ีถูกต�องโปร�งใส โดยใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และให�เป'นศูนย9กลางการผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า   ๒) ปณิธาน  มุ�งสร�างความประทับใจในการให�บริการด�วยความรวดเร็ว ถูกต�อง ยิ้มแย�มแจ�มใส โดยยึดหลักความซ่ือสัตย9 โปร�งใส ตรวจสอบได� และมุ�งเน�นการพัฒนาองค9กรท่ีเป'นมาตรฐานสากล  ๓) วิสัยทัศน2  บริการท่ีเป'นเลิศด�วยหลักธรรม ๔) พันธกิจ  ให�บริการงานทะเบียนและวัดผลท่ีถูกต�อง รวดเร็ว แม�นยํา ด�วยข�อมูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร9สมัยใหม�ท่ีส�งผลต�อการสร�างคุถณค�าต�อสังคมไทยและต�อสั ๕) อัตตลักษณ2  “บริการดี รวดเร็ว ถูกต�อง โปร�งใส ด�วยความยิ้มแย�มแจ�มใส              คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๗๐ มุ�งสร�างความประทับใจในการให�บริการด�วยความรวดเร็ว ถูกต�อง ยิ้มแย�มแจ�มใส โดยยึดหลักความซ่ือสัตย9 โปร�งใส ตรวจสอบได� และมุ�งเน�นการพัฒนาองค9กรท่ีบริการท่ีเป'นเลิศด�วยหลักธรรมาภิบาล ให�บริการงานทะเบียนและวัดผลท่ีถูกต�อง รวดเร็ว แม�นยํา ด�วยข�อมูลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร9สมัยใหม�ท่ีส�งผลต�อการสร�างคุถณค�าต�อสังคมไทยและต�อสังคมโลก บริการดี รวดเร็ว ถูกต�อง โปร�งใส ด�วยความยิ้มแย�มแจ�มใส” 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๗๑  ทําเนียบคณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนและวัดผล ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ท่ี ๔๓๙/๒๕๕๙                                            พระราชปริยตัิกว,ี ศาสตราจารย ์ดร. รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั กรรมการจากคณาจารยป์ระจาํ  พระราชวรมนีุ, ดร. (พล อาภากโร) รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนิสติ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั กรรมการจากคณาจารยป์ระจาํ  พระพรหมบณัฑติ, ศาสตราจารย ์ดร. อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ประธานคณะกรรมการ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๗๒                          รองศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  สุยะพรหม  รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการท ั "วไป มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั กรรมการจากคณาจารยป์ระจาํ  รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ ์คณบดบีณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นลนีิ ณ นคร อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร ์แขนงวชิาการวดัและการประเมนิผลการศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บญุรอด บญุเกดิ  คณบดคีณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า                                        นางสาวสายพรุิณ  เพิ.มพลู ผูจ้ดัการสถาบนัพฒันาการจดัการความรูแ้ลนวตักรรมองคก์ร ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารโครงการ  The  Expert Group กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ พระมหาถวลิ  กลยฺาณธมโฺม ผูอ้าํนวยการสาํนกัทะเบยีนและวดัผล มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั กรรมการและเลขานุการ คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๗๓                                                      นายสมัพนัธ ์เยน็สาํราญ รกัษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายกจิการสภามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  ดร.จเด็ด  โพธิ3ศรีทอง รองผูอ้าํนวยการสาํนกัทะเบยีนและวดัผล มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๗๔  ผู0บริหาร เจ0าหน0าท่ี สํานักทะเบียนและวัดผล   พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ป.ธ.๖, พธ.บ. , พธ.ม.  ตําแหน"ง ผู�อํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล โทร : ๐๓๕-๒๔๘๐๐๐ ต�อ ๘๔๒๒ อีเมล2 :  thawin.som@mcu.ac.th        ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง ป.ธ.๗, พธ.บ. , พธ.ม. , พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร9) ตําแหน"ง : รองผู�อํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล โทร : ๐๓๕-๒๔๘๐๐๐ ต�อ ๘๔๒๒ อีเมล2 :  chaded2009@hotmail.com     



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๗๕                พระมหากฤษฎา กตฺิติโสภโณ, ดร. ป.ธ.๖, พธ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง , พธ.ม. , พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ)  ตําแหน"ง รักษาการผู�อํานวยการส�วนทะเบียนนิสิต โทร : ๐๓๕-๒๔๘๐๐๐ ต�อ ๘๔๒๔ , ๐๙๘-๘๖๘๙๘๙๖ อีเมล2 :  maha_krisada@hotmail.com      พระมหาปEญญา ปvฺญาสิริ, ดร. ป.ธ.๖, พธ.บ. , พธ.ม. , พธ.ด.  ตําแหน"ง : ผู�อํานวยการส�วนประเมินผลการศึกษา โทร : ๐๓๕-๒๔๘๐๐๐ ต�อ ๘๔๑๙ อีเมล2 : pmpanya@hotmail.com    



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๗๖      พระมหาทองแดง สิริปvฺโญ ป.ธ.๗, พธ.บ. , M.A. (Indian Philosophy) ตําแหน"ง : รองผู�อํานวยการส�วนประเมินผลการศึกษา โทร : ๐๘๙-๗๕๙๒๕๔๙ อีเมล2 : pmthongmcu@gmail.com        นายชัยโชค คณนาวุฒิ ศศ.บ.(การจัดการท่ัวไป) ตําแหน"ง : รองผู�อํานวยการส�วนทะเบียนนิสิต โทร : ๐๘๕-๑๘๕๙๑๕๔ อีเมล2 : chok_1008@hotmail.com    



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๗๗  กลุ"มงานบริหาร ส"วนทะเบียนนิสิต สํานักทะเบียนและวัดผล  นายคเชนทร2 สุขช่ืน วท.บ. , ค.ม.  ตําแหน"ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร9 (ชํานาญการ) โทร : ๐๓๕-๒๔๘๔๒๑ อีเมล2 : kachen.soo@mcu.ac.th       พระเจษฎา โชตมินฺโต ป. ปธ.๓, พธ.บ. , พธ.ม.  ตําแหน"ง : นักจัดการงานท่ัวไป โทร : ๐๙๖-๘๙๑๒๑๐๖ อีเมล2 : chesdha.joon@mcu.ac.th     



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๗๘   กลุ"มงานรับนิสิต ทะเบียนและสถิต ิส"วนทะเบียนนิสิต สํานักทะเบียนและวัดผล  พระวิชัย อคฺคธมฺโม วศศ., พธ.บ. ตําแหน"ง  ผู�เชี่ยวชาญด�านทะเบียนนิสิต โทร : ๐๖๓-๒๘๒๘๕๕๙ อีเมล2 :  wichai542011@hotmail.com     พระประจิรักษ2มหาปvฺโญ บธ.บ. (การบัญชี) ตําแหน"ง  นักจัดการงานท่ัวไป โทร : ๐๙๘ – ๒๘๔๖๔๖๒ อีเมล2 :  prajirak.mak@mcu.ac.th    นายวิจารณ2 จันทร2สันต2 พธ.บ., พธ.ม.  ตําแหน"ง : นักจัดการงานท่ัวไป โทร : ๐๖๓-๕๙๖๖๙๕๓ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๗๙  อีเมล2 : wichan961@gmail.com กลุ"มงานจัดตารางสอนและจัดสอบ ส"วนประเมินผลการศึกษา สํานักทะเบียนและวัดผล   พระมหาสวงค2ญาณวีโร ป.ธ.๔, พธ.บ.  ตําแหน"ง  ผู�เชี่ยวชาญด�านประเมินผลการศึกษา โทร : ๐๘๖-๐๘๙๑๐๘๘ อีเมล2 :     นายศิริ สุดสังข2 พธ.บ., ศศ.ม.  ตําแหน"ง  นักวิชาการศึกษา โทร : ๐๓๕-๒๔๘๔๒๑ อีเมล2 :  sirisudss27@gmail.com    นายพิชิต เชาว2ชาญ ศน.บ., พธ.ม.  ตําแหน"ง : นักวิชาการศึกษา โทร : ๐๘๒-๒๘๗๒๙๑๒ อีเมล2 : phichit_1641@gmail.com 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๘๐  กลุ"มงานประมวลผลการศึกษา ส"วนประเมินผลการศึกษา สํานักทะเบียนและวัดผล  นายมาณพ วิฤทธิ์ชัย พธ.บ., ศศ.ม. ตําแหน"ง  นักวิชาการศึกษา โทร : ๐๘๙-๒๓๐๘๔๕๕ อีเมล2 :  nop1892@hotmail.com    นายอิทธิพัทธ2 ศรีจันทร2 ร.บ.  ตําแหน"ง : นักวิชาการศึกษา โทร : ๐๙๐-๙๒๓๓๕๘๔ อีเมล2 : kenjiavatar@gmail.com    นายอภิวัฒน2สันฐาน พธ.บ.  ตําแหน"งนักจัดการงานท่ัวไป โทร : ๐๘๖-๙๗๗๖๙๗๘ อีเมล2 :  apiwat.san@mcu.ac.th 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๘๑  เจ0าหน0าที่ทะเบียนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ/ ห0องเรียน หน&วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ท่ี ช่ือ-นามสกุล/ฉายา ส"วนจัดการศึกษา โทรศัพท2 ๑ นายปNญญา ไชยสุข วิทยาเขตหนองคาย ๐๘๖-๘๕๙๐๐๘๒ ๒ นางศิริกร ไชยสิทธิ์ วิทยาเขตเชียงใหม� ๐๘๓-๔๗๔๑๙๙๕ ๓ นางอรศรี โยนิจ วิทยาเขตเชียงใหม� ๐๘๔-๖๑๑๕๐๐๓ ๔ นายบุญมี แก�วตา วิทยาเขตเชียงใหม� ๐๙๒-๓๓๖๖๖๙๓ ๕ พระมานพ จิตฺตสํวโร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๐๘๙-๕๘๗๓๐๓๒ ๖ นางรพีพร มณีวรรณ วิทยาเขตขอนแก�น ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ ๗ นายกิตติพัฒน9 สุวรรณสิริเมธี วิทยาเขตนครราชสีมา ๐๘-๖๒๕๑-๖๔๐๐ ๘ นายคํานวน ไทยอัฐวิถี วิทยาเขตนครราชสีมา ๐๔๔-๙๒๔๕๕๖ ๙ นายณัฐพนธ9 เบ�าคํา วิทยาเขตนครราชสีมา ๐๘-๗๘๘๐-๐๓๗๔ ๑๐ นางสาวณัฐตพร บุญปก วิทยาเขตสุรินทร9 ๐๙๒-๗๕๘๑๑๕๘ ๑๑ นายมงคล มานพกวี วิทยาเขตแพร� ๐๘๕-๗๒๓๔๔๔๑ ๑๒ พระศักดิธัช แสงธง วิทยาเขตแพร� ๐๙๒-๗๕๘๑๑๕๘ ๑๓ นายณัฐพล วงศ9ไชย วิทยาเขตพะเยา ๐๘๙-๕๕๒๘๓๗๘ ๑๔ นายขันเตียน นามเกตุ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๐๔๕-๔๒๒-๑๖๑ ๑๕ นายสุรพล หยกฟ�าวิจิตร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ๐๘๖-๐๗๙๔๔๕๑ ๑๖ พระสุคนธ9 ป=ฺญาธโร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ๐๘๔-๑๔๒๗๑๖๓ ๑๗ นางสาวกัญณัฏฐ9 เอ่ียมน�อย วิทยาเขตนครสวรรค9 ๐๘๑-๘๕๒๖๕๖๓ ๑๘ นายดิเรก ด�วงลอย วิทยาเขตนครสวรรค9 ๐๘๖-๕๑๘๑๑๑๒ ๑๙ นายเอกลักษณ9 คงทิพย9 วิทยาลัยสงฆ9เลย ๐๘๙-๘๐๒๔๒๑๙ ๒๐ นายพัชรกุล นารีนุช วิทยาลัยสงฆ9นครพนม ๐๘๔-๖๐๑๑๗๘๘ ๒๑ นายพุทธิพงษ9 กันทะรส วิทยาลัยสงฆ9ลําพูน ๐๘๙-๘๕๑๕๑๐๖ ๒๒ นายพิษณุชัย ชูชื่น วิทยาลัยสงฆ9พุทธชินราช ๐๘๒-๒๒๕๕๔๘๘ ๒๓ นายวีรพล พิชนาหะรี วิทยาลัยสงฆ9บุรีรัมย9 ๐๘๖-๖๕๒๕๕๘๗ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๘๒  ท่ี ช่ือ-นามสกุล/ฉายา ส"วนจัดการศึกษา โทรศัพท2 ๒๔ นางสาวรัตติยา สงติโพช วิทยาลัยสงฆ9ปNตตานี ๐๙๓-๕๗๘-๒๘๘๓ ๒๕ นายสิทธิชัย อุ�นสวน วิทยาลัยสงฆ9นครน�านฯ ๐๘๕-๖๒๒๖๓๐๙ ๒๖ พระมหาเกรียงไกร กิตฺติป=ฺโญ วิทยาลัยสงฆ9พุทธโสธร ๐๘๘-๓๘๘๘๕๐๔ ๒๗ นายไกรวิทย9 กฤตยชญ9 วิทยาลัยสงฆ9เชียงราย ๐๘๕-๐๓๐๙๐๙๖ ๒๘ นางสาวกาญจนา มาลัยทอง วิทยาลัยสงฆ9ลําปาง ๐๘๖-๑๑๖๙๗๙๖ ๒๙ พระครูใบฎีกาแพนษณุอนุตฺตโร วิทยาลัยสงฆ9ศรีสะเกษ ๐๘๑-๐๖๔๘๑๗๘ ๓๐ พระมหาแสงมะณี คชาธโร วิทยาลัยสงฆ9ชัยภูมิ ๐๘๙-๔๓๘๑๓๕๗ ๓๑ นางสาวพรทิพย9 แก�ววงษา วิทยาลัยสงฆ9ชัยภูมิ ๐๙๓-๓๒๗๙๙๑๔ ๓๒ นายจิณณะ พิภัชเกษมสุข วิทยาลัยสงฆ9ราชบุรี ๐๙๘-๒๖๙๔๖๔๒ ๓๓ พระณัฐวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ วิทยาลัยสงฆ9ร�อยเอ็ด ๐๘๗-๑๐๔๙๕๑๓ ๓๔ นางสาวพิชาณันช9 เตชะประสิทธิวานิช วิทยาลัยสงฆ9พุทธปNญญาฯ ๐๙๔-๕๖๑๙๑๔๗ ๓๕ นางบุณยนุช สุนประโคน วิทยาลัยสงฆ9พ�อขุนผาเมืองฯ ๐๘๖-๙๒๘๖๕๑๕ ๓๖ พระมหาสายัณห9 ¢านุตฺตโม ห�องเรียนวัดพิกุลทอง ๐๘๙-๐๗๔๖๐๐๑ ๓๗ นายเสกศักด์ิ อยู�ดี ห�องเรียนวัดพัฒนาราม ๐๘๔-๙๓๒๙๗๕๘ ๓๘ นายชานนท9 โพธิวรานนท9 ห�องเรียนวัดไชยชุมพล ๐๘๘-๘๓๖๓๘๖๖ ๓๙ นางสาวศิวิมณฑ9 แก�วนาง นวบ.สงขลา ๐๘๐-๙๘๘๙๙๔๖ ๔๐ นายสุริยา เกษศิริ นวบ.มหาสารคาม ๐๘๗-๗๒๒๓๓๒๐ ๔๑ พระปลัดปรัชญา ขนฺติจิตฺโต นวบ.เพชรบุรี ๐๙๘-๘๖๒๙๔๘๐ ๔๒ นางสาวพนมพร เมฆพัฒน9 นวบ.ตาก ๐๘๔-๖๒๔๒๕๙๐ ๔๓ นางสาวสมคิด เหมือนทอง นวบ.อุทัยธานี ๐๙๐-๖๘๗๘๖๙๒ ๔๔ นายพิสิฐชัย เตโชทินกร นวบ.ชลบุร ี ๐๘๓-๐๔๙๒๒๕๓ ๔๕ นางนิชาภา ดัตวศุทธิ์ นวบ.ระยอง ๐๖๔-๒๗๒๗๗๗๓ ๔๖ นายสมนึก พะโพ นวบ.อุตรดิตถ9 ๐๘๗-๘๓๙๓๐๙๐ ๔๗ นางสาวณัฏฐณิชา เนื่องจุ�ย นวบ.กําแพงเพชร ๐๘๗-๘๓๙๖๔๕๒ ๔๘ นางสาวดวงฤทัย เอ่ียมพล นวบ.พิจิตร ๐๘๒-๘๗๙๖๐๓๑ 



คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า  ท่ี ช่ือ-นามสกุล/ฉายา ๔๙ นายชัยฤทธิ์ คุ�มพาล ๕๐ พระมหาบูรพา กนฺตสีโล ๕๑ พระครูประภากรโสภณ ๕๒ นางสาวสุชาดา พ่ึงบุญ ๕๓ นางสาวฐาปนีย9 วงศ9วัฒนศานต9 คู่มือนิสิตปริญญาตรี หน้า ๑๘๓ ส"วนจัดการศึกษา โทรศัพท2 นวบ.จันทบุรี ๐๘๙-๗๔๙๙๑๘๘ นวบ.สุพรรณบุรี ๐๘๙-๒๕๘๑๐๗๒ นวบ.สระแก�ว ๐๘๖-๓๗๑๒๙๙๘ นวบ.สาวิกาสิกขาลัย ๐๘๗-๓๔๒๙๑๑๘ มหาปNญญาวิทยาลัย ๐๘๗-๓๙๕๕๑๖๘     


