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ระเบียบมห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย

ว่�ด้วย	ก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี

พ�ศ�	๒๕๕๙
----------------------------

 โดยทีเ่ปน็การสมควรปรบัปรุงแกไ้ขระเบียบมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วา่ด้วย การศึกษาระดับปรญิญา

ตรี ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาการ และการจัดการศึกษา

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

และในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

ได้มีมติที่ ๑๐๘/๒๕๕๙ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

 ข้อ  ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๙

 ข้อ  ๒ ระเบียบนี้ใช่บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

 ข้อ  ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๔ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ  ๔ บรรดาระเบยีบ ขอ้บังคบั ประกาศ หรอืคำาสัง่ใดซึง่ขดัหรอืแยง้หรอืสอดคล้องกบัระเบยีบนีใ้หใ้ช้ระเบยีบ

นี้แทน

 ข้อ  ๕ ในระเบียบนี้

   “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย

   “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

   “สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

   “วทิยาเขต” หมายถงึ เขตการศึกษาของมหาวทิยาลัยทีจั่ดต้ังขึน้นอกเขตทีต้ั่งมหาวทิยาลัยตามมาตรา 

๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

   “คณะ” หมายถึง คณะที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย และให้ความหมายรวมถึง

วิทยาลัยในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่มิได้สังกัดวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

   “คณะบดี” หมายถึง คณะบดีที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย และให้ความหมายรวม

ถึงผู้อำานวยการวิทยาลัยในวิทยาเขตและวิทยาลัยที่มิได้สังกัดวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

   “ภาควิชา” หมายถึง ภาควิชาในคณะที่นักศึกษาสังกัด

   “หวัหนา้ภาควชิา” หมายถงึ หวัหนา้ภาควชิาในคณะทีน่กัศกึษาสงักัด และใหห้มายความรวมถงึหวัหนา้

ฝ่ายจัดการศึกษาในวิทยาเขตและวิทยาลัยที่มิได้สังกัดของมหาวิทยาลัย

   “นักศึกษา” หมายถึง ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของหมาวิทยาลัย
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   “หน่วยกิจ” หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาในแต่ละรายวิชา

   “นายทะเบียน” หมายถึง ผู้อำานวยการศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนของมหาวิทยาลัย

   “เจา้หนา้ท่ีทะเบียน” หมายถึง ผูอ้ำานวยการวทิยาลยัทีไ่ดร้บัมอบหมายจากมหาวทิยาลยัใหป้ฏบิตัหินา้ที่

แทนเจ้าหน้าที่ทะเบียนของวิทยาลัยในวิทยาเขตและวิทยาลัยที่มิได้สังกัดวิทยาเขต

   “อาจารยท์ีป่รกึษา” หมายถึง อาจารยป์ระจำาของมหาวทิยาลยัและไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ปน็อาจารยท์ีป่รกึษา

ของนักศึกษา

 ข้อ  ๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 ในกรณทีีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามแนวทางทีก่ำาหนดไวใ้นระเบยีบนี ้หรือมคีวามจำาเปน็ต้องปฏบิติันอกเหนอืจากที่

กำาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกรณีต้องตีความ วินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้ระเบียบนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

เว้นแต่อธิการเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ควรนำาเข้าสู่การพิจารณาของสภาวิชาการ ให้อธิการบดี

เสนอสภาวิชาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด และคำาวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีหรือสภาวิชาการแล้วแต่กรณีถึงที่สุด

หมวด	๑

คุณสมบัติของผู้เข้�ศึกษ�

 ข้อ ๗ คณุสมบัตขิองผู้มสีทิธสิมคัรเข้าศึกษา ผู้สมคัรเขา้ศกึษาระดับปริญญาตรีในมหาวทิยาลัยต้องมคีณุสมบัต ิ

ดังต่อไปนี้

   ๗.๑ สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้าม

ข้อในข้อหนึ่งต่อไปนี้

    (๑)  ไม่เป็นผู้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

    (๒) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม เว้นแต่นักศึกษาตามโครงการ

ศึกษาลักษณะพิเศษ

    (๓)  ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ

   ๗.๒  เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา

 ข้อ ๘  การรับเข้าศึกษา

 มหาวิทยาลัยจะรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ เข้าศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ซึ่งจะ

ประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา

หมวด	๒

ระบบก�รศึกษ�

 ข้อ ๙ ระบบการศึกษา

 การศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลัยใชร้ะบบหนว่ยกติแบง่ออกเปน็ ๒ ประเภท คอื การศกึษาภาคปกติ

และการศึกษาภาคพิเศษ

   ๙.๑ การศกึษาภาคปกตใิชร้ะบบทวภิาค แบง่เวลาการศกึษาในหนึง่ปกีารศกึษาออกเปน็ ๒ ภาคการ
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ศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 

๑๕ สัปดาห์

   ทั้งนี้ ในการศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ ๒ 

ก็ได้ และการศึกษาภาคฤดูร้อนจะต้องมีกำาหนดระยะเวลาการศึกษาและหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการ

ศึกษาภาคปกติ

   การจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้นและการจัดการศกึษาในระดับปริญญาตรีในโครงการพิเศษใหเ้ปน็ไปตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย

   ๙.๒ การศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคพิเศษนอกเวลาราชการหรือเวลา

ทำาการของมหาวทิยาลยัดว้ยกไ็ด ้และการจดัการศกึษาภาคพเิศษจะตอ้งใหไ้ดค้ณุภาพและมาตรฐานเชน่เดยีวกันกับการ

ศึกษาภาคปกติ และมีกำาหนดระยะเวลาการศึกษาและหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

   การจัดการศึกษาภาคพิเศษให้เป็นไปตามที่สภาวิชาการกำาหนด โดยทำาเป็นระเบียบของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๑๐  การคิดหน่วยกิต การกำาหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชามีหลักเกณฑ์ ดังนี้

   ๑๐.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรือการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการ

ศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค

   ๑๐.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค

   ๑๐.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค

   ๑๐.๔ การทำาโครงงานหรอืกจิกรรมการเรยีนอืน่ใดตามทีไ่ด้รบัมอบหมายทีใ่ชเ้วลาทำาโครงงานหรอืกิจ

กรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาภาคปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค

 ข้อ ๑๑ จำานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา

   ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลาการ

ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สำาหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษาสำาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่

เต็มเวลา

   ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้เวลาการ

ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สำาหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกสำาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่

เต็มเวลา

   ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตรของ

มหาวทิยาลยั และในกรณทีีม่เีหตผุลและความจำาเปน็และสภาวชิาการเหน็สมควร นกัศึกษาทกุหลกัสตูรสามารถขออนมุตัิ

ขยายระยะเวลาการศึกษาต่อสภาวิชาการได้อีกไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการขอขยายเวลาการ

ศึกษา ให้เป็นไปตามที่สภาวิชาการกำาหนดโดยทำาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๑๒ โครงสรา้งหลกัสตูร โครงสรา้งเนือ้และสาระการเรยีนรูข้องหลกัสตูรแตล่ะสาขาวชิาและจำานวนหนว่ยกิต 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสถาบันเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 

หลักสูตรทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย ให้มีวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนาไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

 ข้อ ๑๓ เวลาเรียน ในแต่ละรายวิชานักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดใน

หนึ่งภาคการศึกษา หรือได้ปฏิบัติงานในรายวิชานั้นจนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารย์ประจำารายวิชากำาหนดจึงจะมีสิทธิ
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เข้าสอบในรายวิชานั้น ยกเว้นในกรณีที่คณะบดีได้สอบสวนแล้วเห็นว่ามีเวลาเรียนไม่ครบตามกำาหนดนี้ เนื่องมาจากเหตุ

อันมิใช่ความผิดของนักศึกษา

 ข้อ ๑๔ การเทียบชั้นปีของนักศึกษา ให้เทียบชั้นปีของนักศึกษาจากจำานวนหน่วยกิตที่สอบได้ตามอัตราส่วน

ของหน่วยกิต รวมของหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

 ข้อ ๑๕ การเปิดการเรียนการสอนและการระงับการเรียนการสอนรายวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าภาค

วิชา โดยความเห็นชอบของคณบดี

หมวด	๓

ก�รขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ�และก�รลงทะเบียนเรียน

 ข้อ ๑๖ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเม่ือ

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ปฏิบัติตามประกาศชองมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนเรียน

   ๑๗.๑ นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา ตามวนั เวลา และสถานท่ีทีม่หาวทิยาลยักำาหนด ยกเว้น

กรณีที่มีเหตุจำาเป็นสุดวิสัย อาจได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนได้เป็นกรณีพิเศษจากคณะบดี ท้ังนี้ จะต้องลงทะเบียน

เรียนให้เรียบร้อยภายใน ๒ สัปดาห์ของภาคการศึกษานั้นๆ

   ๑๗.๒ การลงทะเบียนเรยีนจะสมบรูณไ์ดต้อ่เมือ่ไดช้ำาระคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัเรยีบรอ้ย

แลว้ การลงทะเบยีนลา่ชา้ การชำาระค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ  ภายหลังวนัทีม่หาวทิยาลัยกำาหนดต้องเสียคา่ปรับตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย

   ๑๗.๓ การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ถ้ารายวิชาใดบังคับว่า

ต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อน ต้องสอบรายวิชาที่ต้องศึกษาก่อนให้ได้ หรือได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา เป็นกรณีพิเศษ 

จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น

   ๑๗.๔ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นคำาร้องลาพักการศึกษา

เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา พร้อมทั้งชำาระค่าธรรมเนียมภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นอาจจะ

ถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

 ข้อ ๑๘ จำานวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา

   ๑๘.๑ นักศึกษาภาคปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ใน

แต่ละภาคการศึกษาปกติ สำาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติ สำาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย ทั้งนี้ 

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะบดี

   ๑๘.๒ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำาเป็น เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูร เกณฑ์มาตรฐานวชิาชพี และพฒันาคณุลกัษณะของผูเ้รยีนตามปรัชญาและปณธิานของมหาวทิยาลยั 

สภาวิชาการจะกำาหนดให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษามีจำานวนหน่วยกิตท่ีแตกต่างไปจากเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในข้อ 

๑๘.๑ ก็ได้ แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพของการศึกษา และนักศึกษาต้องเรียนให้ครบและสอบ

ได้ตามจำานวนหน่วยกิตที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร



72 คู่มือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

 ข้อ ๑๙ การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

   ๑๙.๑ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่นับหน่วยกิต (Audit) ได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะบดี โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และชำาระค่าหน่วยกิตหรือค่าธรรมเนียมปกติ

   ๑๙.๒ การลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาโดยไมน่บัหนว่ยกติ ไมบ่งัคบัใหน้กัศกึษาสอบและไมม่ผีลการเรยีน 

การบันทึกผลการเรียนจะบันทึกว่า “AUD” เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ

รายวิชานั้น

   ๑๙.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกลงทะเบียนเรียนวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้แต่ผู้นั้น

จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการกำาหนด และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของ

มหาวิทยาลัย

 ข้อ ๒๐ การลงทะเบียนเรียนซ้ำา

   ๒๐.๑ ในรายวิชาที่มีการประเมินผลว่าสอบได้ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนซ้ำาในรายวิชานั้นอีก 

ยกเว้นกรณีทีนั่กศกึษาสอบไดจ้ำานวนหนว่ยกติ ครบทกุวชิาตามกำาหนดไวใ้นหลกัสตูรแลว้ ไดค้า่ระดับคะแนนเฉลีย่สะสม

ไม่ถึง ๒.๐๐ และต้องเป็นรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนต่ำากว่า ๒.๐๐ เท่านั้น

   ๒๐.๒ นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนหรือผลการสอบในรายวิชาบังคับได้ระดับคะแนนต่ำากว่า C จะต้อง

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ำาอีกจนกว่าจะสอบได้ระดับคะแนน C ขึ้นไป ส่วนรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่รายวิชาบังคับซึ่ง

นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนน F สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำาหรือจะเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้

   ๒๐.๓ การลงทะเบียนเรียนซ้ำาหรือเรียนแทนรายวิชาตามข้อ ๒๐.๑ และ ๒๐.๒ จะต้องได้รับอนุมัติ

จากคณบดีโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจำารายวิชา และต้องนำาค่าระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไป

รวมในการคำานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

หมวด	๔

ก�รขอลด	ขอเพิ่มและขอเพิกถอนร�ยวิช�

 ข้อ ๒๑ การขอลด ขอเพิม่ หรอืขอเพกิถอนรายวชิาต้องได้รับอนมุติัจากคณบดี โดยความเหน็ชอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษา และนำาความเห็นของอาจารย์ประจำารายวิชามาประกอบการพิจารณา แล้วแจ้งให้นายทะเบียนทราบหรือเจ้า

หน้าที่ทะเบียนทราบแล้วแต่กรณี

 ข้อ ๒๒ การลด หรอืขอเพิม่รายวิชาท่ีจะเรยีนใหก้ระทำาไดภ้ายใน ๒ สปัดาหแ์รกของภาคการศกึษา และรายวชิา

ที่ขอลดนั้นจะไม่บันทึกในใบรายงานผลของการศึกษา

 ข้อ ๒๓ การขอลดรายวิชา การขอเพิ่มรายวิชา จะต้องไม่ขัดกับจำานวนหน่วยกิตตามข้อ ๑๘

 ข้อ ๒๔ การเพิกถอนรายวิชา

   ๒๔.๑ การขอเพิกถอนรายวิชาจะกระทำาได้ภายในสัปดาห์ที่ ๙ ของภาคการศึกษา รายวิชาที่ขอเพิก

ถอนนั้นจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการศึกษา

   ๒๔.๒ การขอเพกิถอนรายวชิาหลังระยะเวลาท่ีกำาหนดจะกระทำามไิด้ เวน้แต่จะขอเพิกถอนทุกรายวชิา

ในภาคการศึกษานั้น โดยยื่นคำาร้องขอเพิกถอนก่อนวันสอบปลายภาคการศึกษาวันแรก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 

ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี
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หมวด	๕

ก�รวัดและก�รประเมินผลก�รศึกษ�

 ข้อ ๒๕ นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลการเรียนผู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ของรายวิชา และเข้าสอบทุกครั้ง

ที่มีการสอบทุกประเภท

   ๒๕.๑ การสอบยอ่ยหรอืการประเมนิผลการเรียนรู้ระหวา่งการเรียนการสอน เปน็การทดสอบและหรอื

การประเมินผลการเรยีนรูใ้นระหวา่งการศกึษาของแตล่ะรายวชิา การกำาหนดเวลา จำานวนครัง้ วธีิการสอบ และกจิกรรม

การเรียนรู้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำารายวิชา

   ๒๕.๒ การสอบกลางภาค เป็นการทดสอบในระหว่างการศึกษาของแต่ละรายวิชา โดยมีการแจ้งให้

นักศึกษาทราบล่วงหน้า การกำาหนดเวลาและวิธีการสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำารายวิชา

   ๒๕.๓ การสอบปลายภาค เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชาที่ได้ทำาการเรียนการสอน

ครบตามเนือ้หาและระยะเวลาตามปรมิาณหนว่ยกติในภาคการศกึษานัน้ การกำาหนดเวลาและวธีิการสอบใหเ้ปน็ไปตาม

ตารางสอบตามประกาศของมหาวทิยาลัย ยกเวน้ในกรณทีีอ่าจารย์ประจำารายวชิาจะกำาหนดให้มกีารสอบปลายภาคนอก

ตารางสอบของมหาวิทยาลยักไ็ด ้โดยการอนมุตัขิองคณบดแีละไดร้บัความเหน็ชอบจากหวัหนา้ภาควชิา และแจง้ใหน้าย

ทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ทะเบียนของมหาวิทยาลัยทราบแล้วแต่กรณี

   ๒๕.๔ นักศึกษาที่ขาดสอบในรายวิชาใดให้ถือว่าได้ค่าระดับคะแนนศูนย์ (๐) เว้นแต่ในการสอบครั้ง

น้ัน ผู้ขาดสอบได้แจ้งเหตุท่ีขาดสอบพร้อมแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ทะเบียนของมหาวิทยาลัยแล้ว

แต่กรณี ภายใน ๕ วันทำาการ นับจากวันที่ขาดสอบ และให้นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ทะเบียนของมหาวิทยาลัย แจ้ง

คณบดีเพื่อพิจารณาให้การสอบครั้งนั้นไม่สมบูรณ์

 ข้อ ๒๖ การให้คะแนนการสอบ หรือคะแนนการประเมินผลการเรียนรู้ประจำารายวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

อาจารย์ประจำารายวิชา โดยในการประเมินผลการเรียนรู้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการวัดและการประเมินผลภายใต้

การควบคุมของคณบดี

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องกำาหนดให้มีมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน

คุณภาพการสอนของอาจารย์ประจำารายวิชา อาจารย์ประจำาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 ข้อ ๒๗ ระบบการประเมินผล

   ๒๗.๑ การประเมนิผลการศกึษาของแตล่ะรายวชิาใหก้ระทำาเปน็ระดบัชัน้ ซึง่มคีวามหมายและคา่ระดบั

คะแนนโดยใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้

  ระดับคะแนน (เกรด)     ความหมาย ค่าระดับคะแนน

   A   ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐๐

   B+   ดีมาก (Very good)  ๓.๕๐

   B   ดี (Good)  ๓.๐๐

   C+   ค่อนข้างดี (Above average)  ๒.๕๐

   C   พอใช้ (Average)  ๒.๐๐

   D+   อ่อน (Below average)  ๑.๕๐

   D   อ่อนมาก (Poor)  ๑.๐๐

   F   ตก (Fail)  ๐
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   ๒๗.๒ ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนหรือค่าระดับคะแนนดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้

สัญลักษณ์ ต่อไปนี้

    (๑) AUD (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่นับหน่วยกิต

    (๒) I (Inconiplete) หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์

    (๓) S (Satisfactory) หมายถึง การเรียนเป็นที่น่าพอใจ นักศึกษาสอบผ่านวิชานั้น

    (๔) U (Unsatisfactory) หมายถงึ การเรยีนไมเ่ปน็ทีน่า่พอใจ นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนเรยีน

ซ้ำาเพื่อเปลี่ยน U ให้เป็น S  

    (๕) W (Withdrawal) หมายถึง การเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ

   ๒๗.๓ การใหร้ะดบัคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F จะกระทำาในกรณทีีเ่ปน็รายวชิาทีน่กัศึกษา

เข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินค่าได้ตามระดับคะแนน

   ๒๗.๔ นักศึกษาที่มีผลการศึกษาในระดับคะแนน D ขึ้นไปถือว่าได้สอบในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชา

ตามข้อ ๒๐.๒ ส่วนนักศึกษาที่มีผลการศึกษาในระดับคะแนน F จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำาในรายวิชานั้น

   ๒๗.๕ การให้ F นอกจากข้อ ๒๗.๓ จะกระทำาได้ในกรณีต่อไปนี้

    (๑) นักศึกษาต้องเข้าสอบและสอบตก

    (๒) นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี

    (๓) นกัศกึษาไมม่สีทิธิเ์ขา้สอบเนือ่งจากได้รบัตดัสนิวา่มเีวลาเรยีนไมถ่งึรอ้ยละ ๘๐  ในรายวชิา

นั้น

    (๔) นักศึกษาทำาผิดระเบียบการสอบและได้รับการตัดสินให้สอบตกในรายวิชานั้น

   ๒๗.๖ การให้ AUD จะกระทำาได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

   ๒๗.๗ การให้ I ในรายวิชาใดจะกระทำาได้ในกรณีต่อไปนี้

    (๑) นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐ แต่ไม่สามารถเข้าสอบได้เพราะป่วย โดยต้องยื่น

ใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์ โดยต้องได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ประจำารายวิชา และได้รับอนุมัติคณบดี

    (๒) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี

    (๓) นกัศกึษาทำางานทีเ่ปน็ส่วนประกอบการศกึษาของรายวชิายงัไมส่มบรูณแ์ละอาจารยป์ระจำา

รายวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา

   ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับการประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ I ต้องดำาเนินการขอประเมินผลเพื่อแก้สัญลักษณ์ 

I ให้เสร็จในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกำาหนดดังกล่าว จะได้รับการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็น F โดยอัตโนมัติ

   ๒๗.๘ การให้ S หรือ U ในรายวิชาใดจะกระทำาได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิตแต่

คณะวิชาเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับคะแนน

   ๒๗.๙ การให ้W ในรายวชิาใดจะกระทำาไดเ้ฉพาะรายวชิาทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนไวแ้ลว้โดยจะต้องเป็น

ไปตามหลักเกณฑ์

    (๑) นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น หรือลาพักการศึกษาหลังจากเวลาที่กำาหนดไว้และได้รับ

อนุมัติจากคณบดี

    (๒) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น

 ข้อ ๒๘ การคำานวณค่าระดับคะแนน

   ๒๘.๑ การนับจำานวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการคำานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้คำานวณจากรายวิชา
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ที่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F 

   ๒๘.๒ สำาหรบัรายวิชาท่ีไดส้ญัลกัษณ ์F ใหบ้นัทกึผลการศกึษาในใบรายงานผลการศกึษา และนำาจำานวน

หน่วยกิตของรายวิชานั้นมาคำานวณในค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย

   ๒๘.๓ การนับจำานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิต ของ

รายวิชาที่สอบได้เท่านั้น

   ๒๘.๔ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท

    (๑) ระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา (Semester Grade Point Average = SEM-GPA) 

ใหค้ำานวณจากผลการศกึษาของนกัศกึษาในภาคการศกึษานัน้ โดยเอาผลรวมของผลคณูของจำานวนหนว่ยกติกบัคา่ระดบั

คะแนนของทุกรายวิชาหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น

    (๒) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = CUM-GPA) ให้

คำานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของ

จำานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาทั้งหมดหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด

 ข้อ ๒๙ การเทียบความรู้ การเทียบประสบการณ์ การเทียบรายวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตาม

ที่สภาวิชาการกำาหนดโดยทำาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด	๖

สถ�นภ�พและก�รพ้นสถ�นภ�พนักศึกษ�

 ข้อ ๓๐ สถานภาพนักศึกษา

   ๓๐.๑ นกัศกึษาท่ีไดป้ฏบัิตติามข้อ ๑๖ แหง่ระเบยีบนีโ้ดยถกูตอ้งสมบรูณแ์ลว้ มสีถานภาพเปน็นกัศึกษา

ของมหาวิทยาลัย

   ๓๐.๒ นักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยมี ๒ สถานภาพ

    (๑) นกัศกึษาสภาพปกต ิได้แก ่นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรียนในภาคการศกึษาแรก หรอืนกัศกึษา

สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า ๒.๐๐

    (๒) นกัศกึษาวทิยาทณัฑ์ ได้แก ่นกัศกึษาทีส่อบได้คา่ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ต้ังแต่ ๑.๕๐ ถงึ 

๑.๙๙

   ๓๐.๓ การจำาแนกสถานภาพนักศึกษา

    (๑) การจำาแนกสถานภาพนกัศกึษาจะกระทำาเมือ่สิน้ภาคการศกึษา ยกเวน้ นกัศกึษาทีเ่ขา้ศึกษา

เป็นปีแรก การจำาแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระทำาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

    (๒) นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้นำาผลการศึกษาในภาคฤดู

ร้อนไปรวมกับผลการศึกษาภาคปกติในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน เพื่อการจำาแนกสถานภาพ

นักศึกษา

    (๓) นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ทะเบียน ต้องแจ้งสถานภาพนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ ให้นักศึกษา

ที่มีสภาพเช่นนั้นและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาผู้นั้นทราบโดยเร็วที่สุด

 ข้อ ๓๑ เพื่อแสดงสถานภาพการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีบัตรประจำาตัวนักศึกษา เพื่อประกอบ

การใช้สิทธิต่าง ๆ ท่ีนักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย รูปแบบบัตรนักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรนักศึกษา ให้
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เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๓๒ การพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ

   ๓๒.๑ มรณภาพ หรือ ตาย

   ๓๒.๒ ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก

   ๓๒.๓ ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในข้อ ๗

   ๓๒.๔ สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้จบการศึกษา

   ๓๒.๕ มีระยะเวลาการศึกษาครบ ๑๖ ภาคการศึกษาสำาหรับหลักสูตร ๔ ปี และ ๒๐ ภาคการศึกษา

สำาหรับหลักสูตร ๕ ปี แต่มีจำานวนหน่วยกิตสอบได้ไม่ครบตามหลักสูตร หรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากว่า ๒.๐๐

   ๓๒.๖ ใช้เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

   ๓๒.๗ ถูกถอนสถานภาพนักศึกษาหรือถูกคัดรายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี้

    (๑) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำาว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก

    (๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำาว่า ๑.๗๕ ในสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน

    (๓) เปน็นกัศกึษาวทิยาทณัฑท์ีม่คีะแนนเฉลีย่สะสม ๑.๘๐ เปน็เวลาสอง ภาคการศกึษาทีมี่การ

จำาแนกสถานภาพต่อเนื่องกัน หรือเป็นนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ครบ ๔ ภาคการศึกษาที่มีการจำาแนกสถานภาพต่อเนื่องกัน 

แล้วยังไม่พ้นสถานภาพนักศึกษาวิทยาทัณฑ์

    (๔) ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จส้ินภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่เปิดภาคการศึกษาและไม่ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์การลาพักการศึกษา

    (๕) ลาพักการศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

    (๖) มหาวิทยาลัยพิจารณาให้พ้นสถานภาพนักศึกษาเพราะกระทำาผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้าย

แรง

    (๗) ทำาการทุจริตอย่างร้ายแรงในการสอบ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๓๓ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคำาร้องขอลาออกพร้อมด้วยใบปลอดพันธะ

ต่อคณบดี โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีรายงานสภาวิชาการทราบ

หมวด	๗

ก�รล�พักก�รศึกษ�และก�รสั่งพักก�รศึกษ�

 ข้อ ๓๔ การลาพักการศึกษา

   ๓๔.๑ นกัศกึษาจะตอ้งยืน่คำารอ้งขออนมุตักิารลาพกัการศกึษาตอ่คณบด ีโดยความเหน็ชอบของหวัหนา้

ภาควิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากการเปิดเรียนของภาคการศึกษานั้น และสามารถลาพัก

การศกึษาไดค้รัง้ละไมเ่กิน ๒ ภาคการศกึษา ในกรณทีีน่กัศกึษายงัมคีวามจำาเปน็ทีจ่ะลาพักการศกึษาต่อ ใหย้ืน่คำารอ้งขอ

ลาพักการศึกษาใหม่

   ๓๔.๒ นักศึกษาอาจยื่นคำาร้องขอลาพักการศึกษาได้ในกรณี ต่อไปนี้

    (๑) ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้นจะได้รับอนุมัติเป็น

กรณีพิเศษจากสภาวิชาการ

    (๒) ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจำาการ



77หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสตร์

   (๓) ได้รบัทุนแลกเปลีย่นนักศกึษาระหวา่งประเทศ หรือทนุอืน่ใดซึง่มหาวทิยาลยัเหน็สมควรสนบัสนนุ

   (๔) เจบ็ป่วยจนตอ้งพกัรกัษาตวัเปน็เวลานานเกนิรอ้ยละ ๒๐ ของเวลาเรยีนทัง้หมดในภาคการศกึษา

นั้นตามคำาสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล

   (๕) มเีหตจุำาเป็นสดุวิสยั หรอืมคีวามจำาเปน็สว่นตวัทีค่ณะกรรมการประจำาคณะพิจารณาเหน็สมควร

 ข้อ ๓๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติดังนี้

  ๓๕.๑ ในระหวา่งลาพกัการศกึษา จะต้องชำาระค่ารักษาสถานภาพการเปน็นกัศกึษาทกุภาคการศึกษา 

มิฉะนั้นจะถูกคัดรายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

  ๓๕.๒ การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ขอลาพักการศึกษาทุกครั้งอยู่ในระยะเวลาตาม

ข้อ ๑๑ ยกเว้นนักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๔.๒

  ๓๕.๓ นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อเข้าศึกษาต่อต้องยื่นคำาร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อ

คณบดีไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ก่อนวันเปิดภาคการศึกษานั้น และให้คณะบดีแจ้งให้นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ทะเบียน

ของมหาวิทยาลัยทราบ

 ข้อ ๓๖ การสั่งพักการศึกษา

  ๓๖.๑ นักศึกษาอาจถูกสั่งพักการศึกษาได้ในกรณีที่ประพฤติทุจริตในการสอบ หรือ ประพฤติผิดวินัย

นักศึกษา

  ๓๖.๒ การสั่งพักการศึกษาตามข้อ ๓๖.๑ จะสั่งพักการศึกษาได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา

  ๓๖.๓ คำาสัง่ให้นกัศกึษาพกัการศกึษา ให้เริม่เมือ่สิน้สดุภาคการศกึษาทีก่ระทำาผดินัน้ โดยให้มีระยะเวลา

การลงโทษต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ให้รับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษา และให้จำาแนกสถานภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักด้วย

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องปฏิบัติตามข้อ ๓๖ เช่นเดียวกับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก

การศึกษา

 ข้อ ๓๗ ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติให้นักศึกษาลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๖ และสั่งพักการศึกษาตามข้อ ๓๗

 ข้อ ๓๘ นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยมีคำาส่ังให้พ้นสภาพนักศึกษา สามารถอุทธรณ์คำาสั่ง

พักการศึกษาและคำาสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาได้ และการอุทธรณ์คำาสั่งพักการศึกษาและคำาสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา ให้

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หมวด	๘

ก�รย้�ยสถ�นที่เรียน	ก�รย้�ยคณะ	และก�รเปลี่ยนส�ข�วิช�

 ข้อ ๓๙ การยา้ยวิทยาเขต นกัศกึษาท่ีไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้ศึกษาทีม่หาวทิยาลยัสว่นกลาง วทิยาเขต หรอืวทิยาลัย

ใดของมหาวิทยาลัย จะต้องศึกษาที่มหาวิทยาลัยส่วนกลาง วิทยาเขต หรือวิทยาลัยนั้น

 มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้นักศึกษาย้ายไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยส่วนกลาง วิทยาเขต หรือวิทยาลัยอื่น เฉพาะ

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำาเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการกำาหนด

 ข้อ ๔๐ การย้ายคณะและคุณสมบัติชองผู้มีสิทธิขอย้ายคณะ

 นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิชาใด จะต้องศึกษาในคณะวิชานั้น กรณีที่นักศึกษาต้องการ

ย้ายคณะต้องมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

   ๔๐.๑ ไม่เป็นผู้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

   ๔๐.๒ ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะมาก่อน

   ๔๐.๓ การขอย้ายคณะจะต้องขอย้ายภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติ นับตั้งแต่เข้ารับการศึกษา ทั้งนี้ 

ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกมหาวิทยาลัยให้พักการศึกษา

   ๔๐.๔ ในการยื่นคำาร้องขอย้ายคณะ นักศึกษาต้องแสดงเหตุผลประกอบ และอยู่ในดุลยพินิจคณบดีที่

เกี่ยวข้องที่จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี ซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของคณะที่เกี่ยวข้อง

   ๔๐.๕ การขอย้ายคณะจะกระทำาได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกติ แต่ต้องกระทำาก่อนการลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษาต่อไป

   ๔๐.๖ รายวิชาท่ีนักศึกษาย้ายคณะได้ศึกษามา แม้จะไม่ตรงกับหลักสูตรของคณะที่ย้ายเข้ามาศึกษา

ใหม่ก็ตาม ให้นำามาคำานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย

 ข้อ ๔๑ การเปลี่ยนสาขาวิชา การขอเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทำาได้เพียงครั้งเดียวตลอดการเป็นนักศึกษา และ

จะกระทำาได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกติ แต่ต้องกระทำาก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป โดยการขอ

เปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุมัติจากคณบดี

 ข้อ ๔๒ การรับโอนนักศึกษา และการศึกษาข้ามสถาบัน ให้เป็นไปตามที่สภาวิชาการกำาหนด

หมวด	๙

ก�รปฏิบัติกรรมฐ�นและก�รปฏิบัติศ�สนกิจ

 ข้อ ๔๓ การปฏิบัติกรรมฐาน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องฝึกปฏิบัติกรรมฐานในรายวิชาการปฏิบัติ

กรรมฐานในหลกัสตูร และเมือ่สอบไดห้น่วยกติครบตามหลกัสตูรแลว้ กอ่นการขอรบัปรญิญาจะตอ้งออกปฏบิตักิรรมฐาน

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๔๔ การปฏิบัติศาสนกิจ มี ๓ ประเภท

   ๔๔.๑ การปฏบิตังิานภายหลงัจากนกัศกึษาได้สอบได้หนว่ยกิตครบตามหลักสูตรแล้ว การปฏบิตัศิาสน

กิจตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

   ๔๔.๒ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามตามหลักสูตร การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่ใช่เวลา

การฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อการศึกษาภาคปกติ ซึ่งกำาหนดไว้เป็นรายวิชาหนึ่งของหลักสูตรที่มีปริมาณหน่วยกิตไม่

น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

   ๔๔.๓ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

 ข้อ ๔๕ นักศึกษาที่ไม่ผ่านการปฏิบัติกรรมฐานและการปฏิบัติศาสนกิจ จะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สำาเร็จ

การศึกษาและขออนุมัติปริญญา

หมวด	๑๐

ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�และก�รให้ปริญญ�

 ข้อ ๔๖ การสำาเร็จการศึกษา

   ๔๖.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ปี) สำาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สำาหรับการลง
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ทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สำาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

   ๔๖.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ปี) สำาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สำาหรับการลง

ทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สำาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

 ทัง้น้ี นกัศกึษาจะตอ้งเรยีนและสอบไดห้นว่ยกติครบตามหลักสูตร และปฏบิติัตามเง่ือนไขของหลักสูตร ข้อบงัคบั 

ระเบยีบ และประกาศของมหาวิทยาลยัเกีย่วกบัการศึกษาและหรอืการปฏิบตัขิองนกัศกึษาซึง่ไดก้ำาหนดไว้เปน็การเฉพาะ

เรื่องโดยครบถ้วนแล้ว จึงจะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สำาเร็จการศึกษา

 ข้อ ๔๗ การขอจบการศึกษา ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและสอบได้

หน่วยกิตครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรและเงื่อนไขทางการศึกษาอื่น

ของมหาวิทยาลัย หากมาคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป มีสิทธิยื่นคำาร้องขอจบการศึกษาต่อนายทะเบียนของ

มหาวิทยาลัย

 ข้อ ๔๘ การให้ปริญญา

   ๔๘.๑ นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

    (๑) สอบได้จำานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษาและได้คะแนนเฉล่ียสะสม

ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป

    (๒) สอบได้นักธรรมหรือธรรมศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือมีผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการ

ศึกษาพระพุทธศาสนาตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้วิชาการพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

    (๓) มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ

    (๔) ไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ กับมหาวิทยาลัย

    (๕) ผ่านการปฏิบัติกรรมฐานตามข้อ ๔๓ และผ่านการปฏิบัติศาสนกิจข้อใดข้อหนึ่งในข้อ ๔๔

   ๔๘.๒ คณบด ีโดยการเหน็ชอบของคณะกรรมการประจำาคณะ เปน็ผูเ้สนอรายชือ่นกัศึกษาทีม่คีณุสมบตัิ

ครบถว้นตามขอ้ ๔๘.๑ ใหเ้ปน็ผูส้มควรไดร้บัปรญิญาและปริญญาเกยีรตินยิมต่อนายทะเบยีนของมหาวทิยาลัย เพ่ือเสนอ

สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติการให้ปริญญา

 ข้อ ๔๙ การขอรับปริญญา

 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔๘ จะต้องยื่นคำาร้องขอรับปริญญาต่อนายทะเบียนของมหาวิทยาลัย

ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด มิฉะน้ันจะต้องเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจไม่ได้รับการพิจารณาชื่อ

ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น

 ข้อ ๕๐ การให้ปริญญาเกียรตินิยมและการให้เหรียญรางวัล ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๕๑ พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีประทานปริญญาบัตรสำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาปี

ละ ๑ ครั้ง หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

หมวด	๑๑

ค่�หน่วยกิตและค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

 ข้อ ๕๒ ค่าหน่วยกิต ค่าบำารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่สภาวิชาการกำาหนด 

โดยทำาเป็นประกาศประกาศของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๕๓ กรณีมีความจำาเป็น นักศึกษาที่ไม่สามารถชำาระค่าหน่วยกิต ค่าบำารุงการศึกษา และหรือค่าธรรมเนียม
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ทางการศึกษาได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ยื่นเรื่องการผ่อนผันการชำาระค่าหน่วยกิต ค่าบำารุงการศึกษาและหรือค่า

ธรรมเนียมทางการศึกษา

 การขอรบัการผอ่นผนัการชำาระคา่หนว่ยกติ คา่บำารงุการศกึษา และหรอืคา่ธรรมเนยีมทางการศกึษาใหย้ืน่ผอ่น

ผนัตอ่คณะบด ีและอธกิารบด่หีรอืผูท้ีอ่ธกิารบดมีอบหมายเปน็ผู้อนมุติัการขอผ่อนผันชำาระคา่หนว่ยกติ คา่บำารุงการศึกษา

และหรอืคา่ธรรมเนยีมทางการศกึษา ทัง้นี ้จะตอ้งไมเ่กนิก่อนสอบปลายภาคการศกึษาและไมไ่ด้รับยกเวน้คา่ปรับการลง

ทะเบียนล่าช้า

 ข้อ ๕๔ นักศึกษาที่อยู่ระหว่างรอรับเงินทุนการศึกษาทุกประเภท ทั้งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จะ

ได้รับการผ่อนผันการชำาระค่าหน่วยกิต ค่าบำารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมทางการศึกษาจนกว่าจะได้รับเงินทุนการ

ศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องขอผ่อนผันการชำาระตามข้อ ๕๔ วรรคสองพร้อมเอกสารหลักฐานการได้รับทุนการ

ศึกษาทั้งนี้ จะต้องไม่เกินก่อนสอบปลายภาคการศึกษา

 ข้อ ๕๕ มหาวทิยาลยัอาจพจิารณายกเวน้คา่หนว่ยกติหรอืคา่บำารงุการศกึษากไ็ด ้ทัง้นีใ้หเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑ์

ที่สภาวิชาการกำาหนดโดยทำาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด	๑๒

ก�รประกันคุณภ�พหลักสูตร	ก�รพัฒน�หลักสูตร	และม�ตรฐ�นคว�มรู้ภ�ษ�อังกฤษ

 ข้อ ๕๖ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำาหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์

ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ การกำาหนดมาตรฐาน, บัณฑิต, นักศึกษา, อาจารย์, หลักสูตร, 

การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 ข้อ ๕๗ การพฒันาหลกัสตูร ใหท้กุหลกัสูตรมกีารพัฒนาหลักสูตรใหท้นัสมยั โดยมกีารประเมนิและรายงานผล

การดำาเนินการของหลกัสตูรทกุปีการศกึษา เพือ่นำาขอ้มลูทีไ่ด้รบัการปรบัปรุงพฒันาหลกัสตูรเปน็ระยะ ๆ  อยา่งนอ้ยตาม

รอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี

 ข้อ ๕๘ มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ

กำาหนดเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำาหรับนักศึกษา รวมท้ังการส่งเสริมและการพัฒนาการเรียนรู้ภาษา

อังกฤษของนักศึกษา ซึ่งสามารถเทียบเคียงกันกับมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของสำานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา

 ทัง้นี ้นกัศกึษาจะตอ้งมผีลการเรยีนรูภ้าษาองักฤษและผ่านการทดสอบความรู้ภาษาองักฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการที่กำาหนด โดยทำาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด	๑๓

ก�รพัฒน�อ�จ�รย์และกิจกรรมพัฒน�ก�รเรียนรู้ของนักศึกษ�

 ข้อ ๕๙ การพัฒนาอาจารย์ให้คณะ ภาควิชา หลักสูตร การวางระบบผู้สอนและกรรมการจัดการเรียนการสอน 

ระบบการบริหารอาจารย์และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ การกำาหนดผู้สอนโดยคำานึงถึงคุณภาพของอาจารย์ ให้

สอดคล้องกับการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

 ข้อ ๖๐ กจิกรรมพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา ใหค้ณะ ภาควชิา หลักสูตร จัดวางระบบการกจิกรรมการเรียน
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การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตร ดังนี้

   ๖๐.๑ จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การควบคุมการดูแลการให้คำาปรึกษาวิชาการ แก่นักศึกษาและ

แนะแนวแกน่กัศึกษา จดับริการใหค้ำาปรึกษาแนะแนวด้านการใชช้วีติ และการเขา้สูอ่าชพีแก่นกัศกึษา จดักิจกรรมเตรยีม

ความพร้อมเพื่อการทำางานเมื่อสำาเร็จการศึกษา

   คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์

ที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นของสภาวิชาการ

   ๖๐.๒ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

      (๑) การจัดกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ให้มชีกีจิกรรมพฒันานกัศกึษาครอบคลมุประเภทกจิกรรม 

ไดแ้ก่ กิจกรรมสง่เสรมิคุณลกัษณะนกัศกึษาทีพึ่งประสงคข์องหมาวทิยาลัย กจิกรรมกฬีา หรือการส่งเสริมสุขภาพกจิกรรม

บำาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

      (๒) สง่เสรมิใหม้กีารจดักจิกรรมนกัศกึษาอยา่งเหมาะสม ใหน้กัศกึษาทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมโอกาส

ไดร้บัการพฒันาสตปิญัญา สงัคม อารมณ ์รา่งกาย และคณุธรรมจริยธรรม ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

บทเฉพ�ะก�ร

 ข้อ ๖๑ ให้ใชร้ะเบียบนี ้สำาหรับนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัรบัเขา้ศกึษาตัง้แตป่กีารศกึษา ๒๕๕๙ 

เป็นต้นมา

 สำาหรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฎราช

วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือให้ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่รับเข้าศึกษาในขณะนั้น 

ไปจนกว่าจะสำาเร็จการศึกษา

 ทัง้น้ี ในระหวา่งทีย่งัไมไ่ดอ้อกประกาศหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนดตามกฎระเบยีบนี ้ใหใ้ชป้ระกาศหรอืหลกัเกณฑ์

ที่ออกโดยอาศัยระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับก่อนไปพลางจนกว่าจะได้ออก

ประกาศหรือหลักเกณฑ์ตามระเบียบฉบับนี้

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(สมเด็จพระมหามุนีวงศ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หมายเหต:ุ เหตผุลท่ีประกาศใช้ระเบียบน้ี เน่ืองจากคณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในระดับอดุมศกึษา สำานกังานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ภายในระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีการปรับปรุงมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจึงปรับปรุง

แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและหลัก

การประกันคุณภาพภายในอุดมศึกษา จึงประกาศใช้ระเบียบนี้
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ประก�ศมห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย

เรื่อง	ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษ�

พุทธศักร�ช		๒๕๔๓

 เพื่อให้กิจกรรมของนักศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและความเจริญก้าวหน้าของ

มหาวิทยาลัย

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๔๓ และมติสภาวิชาการครั้ง ๑๑/๒๕๔๒ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ จึงประกาศมหาวิทยาลัย มหามกุฏราช

วิทยาลัย เรื่องระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา ดังต่อไปนี้

หมวด	๑

บททั่วไป

 ข้อ  ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	พ�ศ�	๒๕๔๓”

 ข้อ  ๒ ให้ใช้ระเบียบปฏิบัตินี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ  ๓ ให้ยกเลิกระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา พ.ศ. ๒๔๙๗ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๑) หรือระเบียบอื่น

ใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบปฏิบัตินี้ แล้วให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ  ๔ ในระเบียบข้อปฏิบัตินี้

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รวมถึงวิทยาเขต

   “นักศึกษา” หมายความว่า พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย  

มหามกุฏราชวิทยาลัย และได้รับอนุมัติ ให้ เข้าศึกษาอบรมในมหาวิทยาลัย ซ่ึงกำาลังอยู่ ในชั้นใดช้ันหนึ่ ง  

และนกัศกึษาท่ีอธกิารบดมีคีำาสัง่พกัการเรยีน หรอืลาพัก และทีถ่กูลงโทษใด ๆ  ทีม่เีหตุจำาเปน็อืน่ ๆ  ทีจ่ำาต้องพักการเรยีน 

แต่ในกรณีที่ขอพักการเรียนต้องไม่เกิน ๖ เดือนของปีการศึกษา

 ข้อ ๕ ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและรองอธิการบดีประจำาวิทยาเขต รักษาการให้เป็นไปตาม

ระเบียบนี้

หมวด	๒

ห้อง	คณะและชั้นเรียน

 ข้อ  ๖ คำาว่า ห้องเรียน คณะ และชั้นเรียน ในระเบียบนี้มีความหมาย ดังต่อไปนี้

   “ห้องเรียน” หมายความว่า ชั้นที่แบ่งเป็นห้อง ก.ข.ค.ง. เป็นต้น

   “คณะ”  หมายความว่า - คณะศาสนาและปรัชญา

      - คณะสังคมศาสตร์

      - คณะมนุษยศาสตร์
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      - คณะศึกษาศาสตร์

   “ชั้นเรียน” หมายถึง - ชั้นศาสนศาสตร์ปีที่ ๑

      - ชั้นศาสนศาสตร์ปีที่ ๒

      - ชั้นศาสนศาสตร์ปีที่ ๓

      - ชั้นศาสนศาสตร์ปีที่ ๔

หมวด	๓

สิทธิ	และหน้�ที่นักศึกษ�

 ข้อ  ๗ การกระทำาหรือการแสดงออกใด ๆ ของนักศึกษาจะกระทำาได้โดยที่การกระทำาหรือการแสดงออก

นั้นเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยหรือสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ ระเบียบปฏิบัตินี้

 ข้อ ๘ นักศึกษาย่อมมีสิทธิที่จะพึงมีพึงได้ทัดเทียมกันตามระเบียบนี้

 ข้อ  ๙ นักศึกษาต้องช่วยกิจกรรมทุกอย่างที่ เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัย  

และกิจกรรมที่กองพัฒนานักศึกษาหรือวิทยาลัยศาสนศาสตร์หรือคณะกรรมการนักศึกษาขอความช่วยเหลือ

 ข้อ  ๑๐ นักศึกษามีหน้าที่ต้องชำาระค่ากิจกรรมนักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 ข้อ  ๑๑ นักศึกษาชั้นศาสนศาสตร์ปีที่  ๒ มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นรองประธานนักศึกษา 

ในปีการศึกษาต่อไปได้

 ข้อ ๑๒ นักศึกษาชั้นศาสนศาสตร์ปีที่  ๓ มีสิท ธ์ิลงสมัครรับเลือกตั้ ง เพื่ อ เป็นประธานนักศึกษา 

ในปีการศึกษาต่อไปได้ ส่วนวิธีการ หลักการสรรหาให้เป็นไปตามข้อ ๑๙ แห่งระเบียบนี้

 ข้อ  ๑๓ นักศึกษามีสิทธิเลือกเรียนคณะใดก็ได้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับระเบียบมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๑๔ ให้มีหัวหน้าห้อง หัวหน้าคณะ หัวหน้าชั้น รองหัวหน้าห้อง รองหัวหน้าคณะ รองหัวหน้าชั้น ดังนี้

 ให้นักศึกษาแต่ละห้อง แต่ละคณะ แต่ละชั้น เลือกหัวหน้า รองหัวหน้าตามลำาดับ

 ในกรณีที่ชั้นเรียนไม่ได้แบ่งเป็นห้องเรียน หรือคณะให้แต่ละชั้นเลือกหัวหน้าชั้น และรองหัวหน้าชั้น

 ข้อ  ๑๕ นักศึกษามีหน้าที่ต้องเข้าห้องประชุมประจำาวันไม่ตำ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ต่อภาคการศึกษา เพื่อ

แสดงความคิดเห็น รับฟังโอวาทและไหว้พระสวดมนต์ประจำาวัน ณ ห้องประชุมใหญ่หรือสถานที่มหาวิทยาลัย

กำาหนด และเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีมีนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน และนักศึกษาจะต้องลงชื่อการ เข้าประชุม 

ทุกครั้ง ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาการเสนอรับทุนการศึกษา และทุนอื่น ๆ ตลอดถึงประเมิน ผลการเรียนในใบแสดงผล

การเรียน (Transcript) เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย หากนักศึกษามีเหตุจำาเป็นที่ไม่สามารถจะเข้า

รว่มกจิกรรมดงักลา่วได ้ใหท้ำาหนงัสอืขออนญุาตเปน็ลายลกัษณอ์กัษร ถงึประธานนกัศกึษาหรือคณะกรรมการนกัศึกษา

โดยให้กองพัฒนานักศึกษาและผู้อำานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ จัดทำาบัญชีควบคุมในเรื่องนี้

 ข้อ  ๑๖ ห้ามนักศึกษาแสดงอาการอันไม่เคารพและเหมาะสมต่อสถานท่ี เช่น สูบบุหร่ี เดินเค้ียว 

ของขบเคี้ยว ส่งเสียงดัง นุ่งห่มอันไม่สมควร บริเวณมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด

 ข้อ  ๑๗ หัวหน้าห้อง หัวหน้าคณะ หัวหน้าชั้น มีหน้า ท่ีควบคุมดูแลนักศึกษาภายในห้อง หรือ  

คณะ หรือชั้นของตนเท่านั้น และมีหน้าที่รับนโยบายจากกองพัฒนานักศึกษา ผู้อำานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ หรือ

คณะกรรมการนักศึกษามอบหมายให้ไปปฏิบัติ

 ในกรณีหัวหน้าห้อง หัวหน้าคณะ หัวหน้าชั้นไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง หัวหน้าห้อง รอง

หัวหน้าคณะ รองหัวหน้าชั้นปฏิบัติหน้าที่แทน
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 ในกรณีหัวหน้าและรองหัวหน้าตามวรรคสองไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นักศึกษาในห้อง คณะหรือ 

ชั้นนั้น ๆ เลือกตัวแทนขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทน

 ข้อ  ๑๘ ให้นักศึกษาเคารพเชื่อฟังคำาสั่งของประธานและรองประธานนักศึกษาที่ประกาศ หรือขอความร่วมมือ

ในแนวทางที่ถูกต้องและเป็นธรรม

หมวด	๔

ประธ�นและรองประธ�นนักศึกษ�

 ข้อ  ๑๙ ความเป็นประธานและรองประธานนักศึกษา และวิธีการเป็นประธานและรองประธาน นักศึกษา ให้

เป็นไปตามระเบียบวิธีการสรรหา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ต้องกระทำาก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภายใน 

๑๕ วัน

 ข้อ  ๒๐ ให้มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตมีประธานนักศึกษาแห่งละ ๑ ตำาแหน่ง รองประธานนักศึกษาแห่งละ ๒ 

ตำาแหน่ง เลขานุการแห่งละ ๑ ตำาแหน่ง โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 ข้อ  ๒๑ ประธานนักศึกษามีอำานาจและหน้าที่ ดังนี้

   ๒๑.๑ ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ และสั่งงานในนามประธานคณะกรรมการนักศึกษา

   ๒๑.๒ เป็นผู้ตรวจการ หรืออาจจัดต้ังบุคคล หรือคณะกรรมการในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ

นักศึกษาทุกชั้น ทุกคณะ และทุกห้อง

   ๒๑.๒ เป็นผู้ตรวจการ หรืออาจจัดต้ังบุคคล หรือคณะกรรมการในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ

นักศึกษาทุกชั้น ทุกคณะ และทุกห้อง

   ๒๑.๓ เมื่ อพบพฤติกรรมท่ี เห็นว่ า ไม่ เหมาะสม อันขัดต่อพระธรรมวินัย  และประเพณี 

อันดีงาม อันอาจนำามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัย ให้ประธานนักศึกษารายงานต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาโทษ

   ๒๑.๔  มีอำานาจยับยั้ง ยกเลิก การประกอบกิจกรรมของแผนก ชมรม หรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการนักศึกษา ให้งดจัดตั้ง เว้นไว้แต่กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติ จากอธิการบดี

   ๒๑.๕ ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ผลประโยชนข์องนกัศกึษา โดยตรงเปน็หวัหนา้

แผนกพระธรรมวิทยากร โดยตำาแหน่ง

   ๒๑.๖ สามารถรับคำาร้องเรียนคำาเสนอแนะ ที่เห็นสมควรหรือเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและดำาเนิน

การในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัย

   ๒๑.๗ มีอำานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ นักศึกษาทั้งคณะมีอำานาจถอดถอนคณะกรรมการท่านใดท่าน

หนึ่งได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนักศึกษา

   ๒๑.๘ มีอำานาจเสนอรายรับรายจ่ายของคณะกรรมการนักศึกษาต่อกองพัฒนานักศึกษา

   ๒๑.๙ มีอำานาจลงนามในหนังสือต่าง ๆ ที่ออกในนามคณะกรรมการนักศึกษาเป็นผู้เสนอผลงานของ

คณะกรรมการนักศึกษาต่ออธิการบดี สามารถเบิก – จ่ายเงิน ในการดำาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการนักศึกษาได้

โดยตรง จากกองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบจากกองพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา

   ๒๑.๑๐ เป็นตวัแทนในการเรยีกร้องสิทธขิองนักศึกษา หากเหน็ว่าไมเ่ป็นธรรมทั้งนี้ โดยความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการนักศึกษา

 ข้อ  ๒๒ หน้าที่ของรองประธานนักศึกษา
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   (๑) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานนักศึกษามอบหมายในภารกิจนั้น ๆ

   (๒) ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานนักศึกษา เมื่อประธานนักศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ ไม่สามารถ 

ปฏิบัติงาน

   (๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

หมวด	๕

คณะกรรมก�รนักศึกษ�

 ข้อ  ๒๓ คณะกรรมการนักศึกษาประกอบด้วย

   (๑) ประธานนักศึกษา และรองประธานนักศึกษา หัวหน้าห้อง หัวหน้าคณะ หัวหน้าชั้น เป็นกรรมการ

โดยตำาแหน่ง ให้แต่ละห้อง คณะ ชั้น คัดเลือกตัวแทน เป็นกรรมการนักศึกษาโดยแต่งตั้ง

   (๒) ให้ประธานนักศึกษา รองประธาน และหัวหน้าแผนกคัดเลือกกรรมการ มาให้ครบทั้งนี้ เมื่อรวม

แล้วต้องไม่เกิน ๖๐ ท่าน โดยไม่รวมกับกรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์

 ข้อ  ๒๔ สมาชิกภาพของคณะกรรมการนักศึกษาจะหมดวาระเมื่อ

   (๑) ออกตามวาระ

   (๒) มรณภาพ/ตาย

   (๓) ลาออกและได้รับอนุมัติ

   (๔) พ้นสถานภาพความเป็นนักศึกษา

   (๕) คณะกรรมการนักศึกษามีมติ ๓ใน ๔ ให้ออก โดยส่งเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา

   (๖) อธิการบดีมีคำาสั่งให้ออก

หมวด	๖

อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รนักศึกษ�

 ข้อ  ๒๕ คณะกรรมการนักศึกษามีอำานาจหน้าที่ดังนี้

   (๑) ดำาเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม

   (๒) ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

   (๓) วางระเบียบต่าง ๆ ไว้สำาหรับปฏิบัติร่วมกันของนักศึกษาทั่วไป

   (๔) จัดตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม

   (๕) ริเริ่มดำาเนินการต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยและส่วนรวม

 ข้อ  ๒๖ คณะกรรมการนักศึกษาอาจแบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ ดังนี้

   (๑) แผนกเลขานุการ

   (๒) แผนกพระธรรมวิทยากร

   (๓) แผนกวิชาการ

   (๔) แผนกปฏิคมและสวัสดิการ

   (๕) แผนกวาทศิลป์

   (๖) แผนกเหรัญญิก

   (๗) แผนกประชาสัมพันธ์
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   (๘) แผนกธุรการ – สถานที่

   (๙) แผนกศิลปกรรมและวรรณศิลป์

 ข้อ  ๒๗ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของแผนกนั้น ๆ คณะกรรมการแต่ละแผนกมีอำานาจ วางกฎระเบียบมาใช้ใน

แผนกของตนได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนักศึกษา และให้ประธานนักศึกษานำาเสนอใช้ระเบียบนั้น ๆ ต่อ

กองพัฒนานักศึกษาหรือวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เพ่ือนำาเสนอรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบ หัวหน้าแผนกต้องรายงานผล

การปฏิบัติงานในแผนกเสนอต่อคณะกรรมการนักศึกษาคร้ังท่ีมีการประชุมสามัญประจำาเดือน หรือเมื่อคณะกรรมการ 

นักศึกษาต้องการทราบหรือสอบถาม

 ข้อ  ๒๘ คณะกรรมการนักศึกษาต้องแถลงกิจกรรมและผลงานที่ได้ดำาเนินไปให้นักศึกษาทราบทุกครั้งท่ีมีการ

ประชุม โดยให้ประธานนักศึกษาหรือเลขานุการเรียกประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

 ข้อ  ๒๙ ในกรณเีหน็สมควรทีจ่ะแตง่ตัง้ทีป่รกึษาหรอือนกุรรมการประจำาแผนกก็ได ้แตต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบ

จากประธานนักศึกษา

 ข้อ  ๓๐ ให้ประธานนักศึกษารายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะกรรมการนักศึกษาได้ดำาเนินไปให้อธิการบดีทราบ

ปีละ ๒ ครั้ง หรือเมื่ออธิการบดีต้องการทราบ

 ข้อ  ๓๑ เมือ่ตำาแหนง่ของคณะกรรมการนกัศกึษาวา่งลง เพราะเหตใุดกต็าม นอกจากออกตามวาระให้ประธาน

นักศึกษาแต่งตั้งผู้ที่เห็นสมควร เป็นคณะกรรมการนักศึกษาแทนภายใน ๑๐ วัน

 ข้อ  ๓๒ วาระประธานและรองประธานนักศึกษา พร้อมทั้ งคณะกรรมการนักศึกษาสิ้นสุดลงใน 

วนัทีอ่ธกิารบดลีงนามแต่งตัง้ประธานและรองประธานนกัศกึษาชดุใหม ่และใหค้ณะกรรมการนกัศกึษาชดุเกา่มอบหมาย

งานให้คณะกรรมการชุดใหม่ภายใน ๑๕ วัน

 การประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานนักศึกษาต้องประกาศในวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคการ

ศึกษาที่ ๒ ของปีการนักศึกษานั้น ๆ เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่และดำาเนินงานในกิจกรรมของคณะกรรมการนักศึกษาต่อ

จากประธานและรองประธานนักศึกษาชุดเดิมที่หมดวาระลง

หมวด	๗

ก�รประชุม

 ข้อ  ๓๓ คณะกรรมการนักศึกษาต้องเข้าประชุมปรึกษาหารือในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อย เดือนละ 

๑ ครั้งประธานนักศึกษาหรือเลขานุการ เป็นผู้นัดประชุมโดยมีหนังสือไปถึงผู้ต้องการให้เข้า ร่วมประชุม 

ทกุครัง้ เวน้ไวแ้ตก่รณเีรง่ดว่น หากมีกรณพีเิศษหรอืคณะกรรมการเขา้ชือ่ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ขอใหเ้ปดิการประชมุ ประธาน

นักศึกษาอาจเรียกประชุมก็ได้

 ข้อ ๓๔ การประชุมคณะกรรมการนักศึกษา ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าประชุมจึงจะนับเป็นองค์

ประชุม

 ข้อ  ๓๕ ห้ามมิให้ผู้ใดพูดจาส่อเสียด ก้าวร้าวประธานหรือสมาชิกในที่ประชุม

 ข้อ  ๓๖ ถ้าประธานในที่ประชุมเห็นว่าสมาชิกในที่ประชุมไม่เคารพต่อที่ประชุม ก็อาจนิมนต์หรือเชิญออกจาก

ห้องประชุมก็ได้

 ข้อ  ๓๗ ห้ามผู้ที่มิได้รับนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมประชุม เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจากประธาน ที่ประชุม

 ข้อ  ๓๘ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และรักษากิริยามารยาทของที่ประชุม

 ข้อ  ๓๙ เมื่อสมาชิกในท่ีประชุมต้องการแสดงความคิดเห็น ให้ยกมือขออนุญาตก่อน เมื่อได้รับอนุญาตจาก

ประธานที่ประชุมแล้วจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้
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หมวด	๘

กรรมก�รที่ปรึกษ�และอุปถัมภ์

 ข้อ  ๔๐ กรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วย

   (๑) รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา หรือรองอธิการบดีประจำาวิทยาเขต เป็นกรรมการที่ปรึกษา

โดยตำาแหน่ง

   (๒) หัวหน้ากองพัฒนานักศึกษา หรือผู้อำานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นกรรมการ 

ที่ปรึกษาโดยตำาแหน่ง

 ข้อ  ๔๑ ให้คณะกรรมการนักศึกษา/เชิญบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการที่ปรึกษา และอุปถัมภ์ เฉพาะ

กรรมการที่ปรึกษา ให้ประธานนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษาพิจารณาแต่งต้ัง โดยคัดเลือกจากคุณสมบัติของ

นักศกึษาในชัน้/คณะ และปทีีน่กัศกึษากำาลงัศกึษาอยูต่ามลำาดับอาวโุส ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสมและการประสาน

งานในการบริหารของคณะกรรมการนักศึกษาไปด้วยความ เรียบร้อย

 ข้อ  ๔๒ ใหป้ระธานนกัศกึษาและคณะกรรมการนกัศกึษามอีำานาจหนา้ท่ีในการคดัเลอืกบคุคลทัง้ทีเ่ปน็บรรพชติ

และคฤหัสถ์ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แต่งตั้งเป็นกรรมการอุปถัมภ์ทั้งนี้ต้องพิจารณาดูความเหมาะสมว่า มี

คุณสมบัติเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมของคณะกรรมการนักศึกษาโดยรวมหรือไม่

 ข้อ  ๔๓ สถานภาพของกรรมการที่ป รึกษาและอุป ถัมภ์  จะ ส้ินสุดลงเมื่ อหมดวาระการทำางาน

ตามระเบียบของคณะกรรมการนักศึกษา หรือในกรณีมีความจำาเป็น สามารถถอดถอนสถานภาพจากการ  

เป็นกรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ได้ โดยความเห็นชอบของประธานนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา

เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนสถานภาพในการเป็นกรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์  

ต้องผ่านความเห็นชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือรองอธิการบดีประจำาวิทยาเขต โดยให้หัวหน้ากอง

พัฒนานักศึกษาหรือผู้อำานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เป็นผู้นำาเรื่องเสนอ

 ข้อ  ๔๔ หน้ า ท่ีของกรรมการ ท่ีปรึกษาและอุปถัม ภ์  เฉพาะกรรมการที่ ปรึ กษามีหน้ าที่ ในการ  

ให้คำาแนะนำาต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการนักศึกษารวมทั้งการให้ความร่วมมือประสานงาน  

ในแผนกต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในการทำางานระหว่างคณะกรรมการ นักศึกษากับสำานักงาน

อธิการบดีอย่างต่อเ น่ือง ท้ัง น้ี  เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารงานของ 

คณะกรรมการ นักศึกษา

หมวด	๙	

ก�รเงินและงบประม�ณ

 ข้อ  ๔๕ การควบคุมรายรับ/รายจ่าย ของคณะกรรมการนักศึกษาให้ขึ้นตรงต่อประธานนักศึกษา คือ

   (๑) การขอความอุปถัมภ์ ในนามของคณะกรรมการนักศึกษา หรือแผนกต่าง ๆ ชมรม 

ต่าง ๆ ให้เจ้าของโครงการนำาเรื่องเข้าชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการนักศึกษาทราบก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

   (๒) ใหแ้ต่ละแผนก เสนอผลงาน และรายรบั/รายจา่ย ตอ่ประธานนกัศกึษา เมือ่กจิกรรมหรอืโครงการ

นั้น ๆ สิ้นสุดลงอย่างน้อย ภายใน ๑๕ วัน

   (๓) ให้ประธานนักศึกษา แจ้งผลรายรับ/รายจ่าย ต่อคณะกรรมการนักศึกษาเมื่อมีการประชุมสามัญ

ประจำาเดือน แล้วรายงานให้กองพัฒนานักศึกษาหรือวิทยาลัยศาสนศาสตร์ทราบตามลำาดับ
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หมวด	๑๐

เบ็ดเตล็ด

 ข้อ  ๔๖ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักศึกษา ในกรณีท่ีมีการใช้อำานาจหน้าท่ีตามข้อระเบียบปฏิบัติ

หรือข้อบังคับนั้น ขัดข้องมีนัยไม่ชัดเจน หรือเพราะเรื่องอื่นใด ให้คณะกรรมการนักศึกษาโดยประธานนักศึกษาประชุม

พิจารณาตามหน้าท่ีน้ัน ๆ โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้ากองพัฒนานักศึกษาหรือวิทยาลัยศาสนศาสตร์ นำาเสนอ

ต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา หรือรองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตพิจารณาดูความเหมาะสมถูกต้อง แล้วจึงนำา

เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามอนุมัติ

 ข้อ  ๔๗ กิจกรรมใด ๆ ของนักศึกษาที่จัดขึ้น ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยอธิการบดี

 ข้อ  ๔๘ การลดิรอนสทิธหิรอืการลงโทษนกัศกึษาผูไ้มป่ฏบิตัติามระเบยีบนีจ้ะทำาไดโ้ดยความเหน็ชอบของคณะ

กรรมการนักศึกษา ให้ประธานนักศึกษาเสนอเรื่องพิจารณาโทษไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องตามลำาดับ

 ข้อ  ๔๙ อธกิารบดสีามารถลงโทษนกัศกึษาทีล่ะเมดิตอ่ขอ้ระเบยีบบงัคบัหรอืการกระทำาผดิใด อนัเขา้ขา่ยละเมดิ

ระเบียบข้อบังคับนั้น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 ข้อ  ๕๐ การลงโทษผู้กระทำาความผิดต่อระเบียบปฏิบัตินี้ คือ

   (๑) ตักเตือน

   (๒) ภาคทัณฑ์

   (๓) สั่งพักการเรียน

   (๔) ให้พ้นสถานภาพนักศึกษา

 การลงโทษต่อคณะกรรมการนักศึกษาหรือนักศึกษารูปใดรูปหนึ่งที่มีพฤติกรรมเป็นบ่อนทำาลายศาสนาหรือ

ทำาความเสยีหายใหแ้กค่ณะกรรมการนกัศกึษา รวมท้ังมหาวทิยาลัยในเร่ืองใดเรือ่งหนึง่ การกระทำาดังกล่าวเกดิข้ึนภายใน

หรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ตาม สามารถลงโทษนักศึกษาที่กระทำาผิดนั้นตามระเบียบ ข้อบังคับอย่างเด็ดขาด โดยกอง

พัฒนานักศึกษาหรือวิทยาลัยศาสนศาสตร์เป็นผู้นำาเรื่องเสนอในการลงโทษ ต่ออธิการบดี

  

   ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

   

(พระธรรมปัญญาจารย์)

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย



89หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสตร์

ระเบียบมห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย

ว่�ด้วยก�รใช้ห้องสมุด	พ�ศ�	๒๕๔๒

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำาหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ

มติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัยว่�ด้วยก�รใช้ห้องสมุดพ�ศ�	๒๕๔๒”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ กก หรือคำาสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ ๔ ให้อธิการบดี รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด	๑

เวล�ทำ�ง�น

 ข้อ ๕  ให้ห้องสมุดกำาหนดเวลาทำางานดังนี้

   ๕.๑ เปิดวันจันทร์ – เสาร์  เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๘.๓๐ น.

   ๕.๒ ปิดวันธรรมสวนะ วันอาทิตย์ และวันหยุดเทศกาลต่างๆ

 ข้อ ๖ กำาหนดเวลาในข้อ ๕ นั้น มีผู้อำานวยการศูนย์บริการวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายห้องสมุดมีอำานาจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และเม่ือมีเหตุจำาเป็นที่ต้องงดใช้ห้องสมุด ให้ประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินหรือมีสิ่งสุดวิสัยเกิดขึ้น ให้ปิดห้องสมุดได้ทันที

หมวด	๒

ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด	ผู้มีสิทธิ์ยืมหนังสือ	และก�รทำ�บัตร

 ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิ์ใช้และยืมหนังสือของห้องสมุด ได้แก่

   ๗.๑ อาจารย์ประจำา  อาจารย์พิเศษ

   ๗.๒ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น

   ๗.๓ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย

 ข้อ ๘  บุคคลภายนอก นอกจากข้อ ๗ หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดอาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้ห้องสมุดเป็นรายๆไป 

ตามที่เห็นสมควร

   ในชว่ง ๑ เดอืนกอ่นสอบ ห้ามบคุคลภายนอกเขา้ใชห้อ้งสมดุ ทัง้นีใ้หอ้ยูม่นดลุพนิจิของหวัหนา้ฝา่ยหอ้ง

สมุด

 ข้อ ๙ บุคคลดังกล่าวในข้อ ๗ ที่ประสงค์จะยืมหนังสือออกจากห้องสมุด ต้องปฏิบัติตาม ข้อ ๑๐  

ถึงข้อ ๑๓
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 ข้อ ๑๐ การยืมหนังสือและการทำาบัตรห้องสมุด  ให้ปฏิบัติดังนี้

   ๑๐.๑ นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัมหามกกุราชวทิยาลยั ต้องยืน่ความจำานงขอทำาบตัรหอ้งสมดุ พรอ้ม

ด้วยรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป และหลักฐานอื่น ๆ  คือใบสำาคัญที่แสดงว่าได้ชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำา

ปีการศึกษานั้นและบัตรประจำาตัวนักศึกษา

   ๑๐.๒  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย ต้องยื่นความจำานงขอ

ทำาบัตรห้องสมุด พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป

   ๑๐.๓ การต่อบัตรสมาชิกบัตรห้องสมุดจะใช้ในการยืมหนังสือได้จนถึงวันหมดอายุบัตร เมื่อบัตรหมด

อายุแล้วให้ผู้ใช้นำาบัตรมาต่ออายุใหม่พร้อมหลักฐานการชำาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำาปีการศึกษานั้น

   ๑๐.๔ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ ต้องแจ้งให้ทางห้องสมุดทราบด้วย

 ข้อ ๑๑ การกำาหนดเวลาและจำานวนหนังสือที่ยืมได้ ให้ปฏิบัติดังนี้

   ๑๑.๑  อาจารย์มีสิทธิ์ยืมหนังสือไว้ในครอบครองได้ไม่เกิน ๒๐ เล่มกำาหนดยืมเล่มละไม่เกินภาคการ

ศึกษานั้นๆ

   ๑๑.๒ นักศึกษาปริญญาตรี มีสิทธิ์ยืมหนังสือไว้ในครอบครองได้ไม่เกิน ๕ เล่ม กำาหนดเวลายืมเล่มล่ะ

ไม่เกิน ๑๐ วัน

   ๑๑.๓  นักศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีสิทธิ์ยืมหนังสือไว้ในครอบครองได้ไม่เกิน ๗ เล่ม กำาหนดเวลายืม

ได้ไม่เกินเล่มล่ะ ๑๕ วัน

   ๑๑.๔  นักศกึษาท่ีกำาลงัทำาวทิยานิพนธม์สีทิธิย์มืหนงัสอืไวใ้นครอบครองไดไ้มเ่กิน ๑๐ เลม่ กำาหนดเวลา

ยมืเลม่ละ่ไมเ่กนิ ๑ เดอืน ทัง้นีจ้ะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากหวัหนา้ภาควชิาหรืออาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานพินธว์า่นกัศึกษา

รูปนั้นกำาลังทำาวิทยานิพนธ์สาขาวิชาใด

   ๑๑.๕ เจา้หนา้ทีแ่ละลกูจา้งของมหาวทิยาลยัมสีทิธิย์มืหนงัสือไวใ้นครอบครองไดไ้มเ่กนิ ๕ เลม่ กำาหนด

เวลายืมได้ไม่เกินเล่มล่ะ ๑๐วัน 

   ๑๑.๖ หนังสือสำารอง จะยืมออกนอกห้องสมุดและส่งคืนได้ตามเวลาที่ห้องสมุดประกาศให้ทราบ

 ทั้งนี้ ห้องสมุดอาจกำาหนดเวลาและหนังสือที่ยืมได้ตามความเหมาะสมแต่รวมแล้วต้องไม่เกินขอบเขตที่กำาหนด

ไว้ข้างต้นและสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหนังสือที่ให้ยืมคืนก่อนกำาหนดได้ในกรณีที่มีความจำาเป็น

 ข้อ ๑๒ การยืมหนังสือ ให้ปฏิบัติดังนี้

   ๑๒.๑ ผู้ยืมต้องมายืมหนังสือด้วยตนเอง และต้องนำาบัตรห้องสมุดมาด้วยทุกครั้ง

   ๑๒.๒ ลงชื่อและลายละเอียดที่ห้องสมุดกำาหนดลงในบัตรหนังสือด้วยลายมือที่อ่านง่าย

   ๑๒.๓ แสดงบัตรสมาชิพร้อมหนังสือที่จะยืม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประทับวันกำาหนดส่ง

 ข้อ ๑๓ การต่ออายุหนังสือที่ยืมให้กระทำาได้ โดยผู้ยืมต้องนำาหนังสือเล่มที่ต้องการยืมต่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

พร้อมแสดงบัตรห้องสุด และผู้ยืมอาจยืมหนังสือต่ออีกได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้อื่นสั่งจองหนังสือเล่มนั้น ๆ 

ไว้แล้ว เจ้าหน้าที่อาจงดต่ออายุการยืมเพื่อให้ผู้ซึ่งสั่งจองหนังสือนั้นได้มีสิทธิ์ในการยืม

หมวด	๓	

ประเภทของหนังสือ

 ข้อ ๑๔ หนังสือในห้องสมุด แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

   ๑๔.๑ หนังสือทั่วๆ ไปที่ยืมออกนอกห้องสมุดได้

   ๑๔.๒ หนังสือที่ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด
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   ๑๔.๓ หนังสืออ้างอิง

 ข้อ ๑๕ หนังสือทั่วไปที่ยืมออกนอกห้องสมุดได้ ได้แก่หนังสือตำารา และหนังสืออื่นที่ห้องสมุดมิได้ระบุห้ามยืม

 ข้อ ๑๖ หนังสือที่ห้ามยืมออกนอกห้องสมุดได้แก่ หนังสืออ้างอิงทุกประเภท (เช่น สารานุกรม พจนานุกรม 

ปทานุกรม ดรรชนีค้นเรื่อง หนังสือคู่มือ รายงานประจำาปี )  วารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือหายาก หนังสือที่มี

ราคาแพงมาก ตลอดจนหนังสืออื่นๆ ที่ห้องสมุดระบุห้ามยืม

 ข้อ ๑๗ หนังสือสำารอง ได้แก่หนังสือที่อาจารย์บรรยายแต่ล่ะวิชาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอให้

เจ้าหน้าที่ห้องสุดจัดสำารองไว้เป็นพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาในวิชาใดวิชาหนึ่งใช้โดยเฉพาะ หรือเป็นหนังสือท่ีบรรณารักษ์

เห็นสมควรจัดสำารองไว้เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้อย่างทั่วถึง

หมวด	๔	

ก�รใช้บริก�รของห้องสมุด

 ข้อ ๑๘ ผู้ใช้บริการห้องสมุดต้องปฏิบัติดังนี้

   ๑๘.๑ เมื่อจะเข้าในห้องสมุด  ต้องฝากย่าม กระเป๋าใส่หนังสือหรือถุงเอกสารใส่กระดาษหรือหีบห่อไว้

กบัเจ้าหน้าทีห้่องสมดุทีป่ระตทูางเข้า เจา้หนา้ทีจ่ะจา่ยบตัรเลขฝากของใหไ้วเ้ปน็หลกัฐานเมือ่มาขอรบัสิง่ของทีฝ่ากไวคื้น

   ๑๘.๒ เมือ่จะออกจากหอ้งสมดุ ต้องยนิยอมใหเ้จ้าหนา้ท่ีตรวจหนงัสือ หรือสิง่พิมพ์อืน่ทีน่ำาออกมาดว้ย

ทุกครั้ง

   ๑๘.๓  การอ่านหนังสือในห้องสมุด จะต้องอ่าน ณ ที่ซึ่งจัดไว้ห้ามนำาวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน หรือ

หนังสืออ้างอิง ออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์

   ๑๘.๔ ผูใ้ชอ้าจหยบิหนงัสอืทีต่อ้งการจากชัน้ไดเ้อง และเมือ่อา่นเสรจ็แลว้ใหว้างหนงัสอืไว้บนโตะ๊อ่าน 

เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เก็บเข้าชั้นเอง

   ๑๘.๕ ห้ามนำาอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาภายในห้องสมุด

   ๑๘.๖ ห้ามสูบบุรี่ในห้องสมุด

   ๑๘.๗ ห้องสมุดไม่รับฝากสิ่งของมีค่า และจะไม่รับผิดชอบต่อของมีค่าที่สูญหายหรือเสียหายเพราะผู้

มาใช้บริการวางทิ้งไว้ในห้องสมุด

   ๑๘.๘ ผู้ใช้ต้องมีความเคารพต่อสถานท่ี ด้วยการรักษาความสงบอย่างเคร่งครัด ไม่ส่งเส่ียงดังหรือ

กระทำาการไดๆ อันอาจเป็นที่รำาคาญของคนอื่น

   ๑๘.๙ ห้ามตัด ฉีกหนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด ผู้ฝ่าฝืนจักต้องได้รับการพิจารณาโทษ

ตามความเหมาะสม

   ๑๘.๑๐ ห้ามนำาหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ออกนอกห้องสมุดโดยมิได้รับอนุญาตตามระเบียบ ผู้ที่จงใจ

ฝ่าฝืนจักต้องได้รับการพิจารณาโทษตามความเหมาะสม

หมวด	๕

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของผู้ใช้ห้องสมุดและผู้ยืมหนังสือ

 ข้อ ๑๙ ผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกคน มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้หากฝ่าฝืนให้บรรณารักษ์ หรือหัวหน้า

ห้องสมุด มีอำานาจพิจารณาดำาเนินการต่อไปนี้

   ๑๙.๑ ตักเตือน

   ๑๙.๒ เชิญให้ออกนอกห้องสมุด

   ๑๙.๓ ประกาศให้ทราบพฤติการณ์แห่งการกระทำาผิด
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   ๑๙.๔ ตัดสิทธิแห่งการใช้ห้องสมุด

   ๑๙.๕ เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของผู่ฝ่าฝืนพิจารณาโทษ

   ๑๙.๖ ในกรณผีูฝ้า่ฝนืกฎระเบียบเปน็นกัศกึษาของสถาบนัอืน่ อาจขอใหส้ถาบนัการศกึษานัน้ พจิารณา

โทษทางวินัยของนักศึกษาผู้นั้น

 การพิจารณาดำาเนินการตามความในข้อนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าฝ่ายห้องสมุดผ่านความเห็นชอบของผู้

อำานวยการศูนย์บริการวิชาการที่จะกระทำาได้ตามสมควรแก่กรณี

 ข้อ ๒๐ ความรับผิดชอบของผู้ยืมหนังสือมีดังต่อไปนี้

   ๒๐.๑ ผูย้มืตอ้งรบัผดิชอบในการชำารดุเสยีหาย หรอืสญูหายของหนงัสอืทีย่มืทกุกรณนัีบตัง้แตเ่วลาทีย่มื

ออกจากห้องสมุดจนกระทั่งถึงเวลาส่งคืน และให้เป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่จะต้องตรวจสิ่งชำารุดเสียหายก่อนที่จะนำาหนังสือ

ที่ยืมออกจากห้องสมุด

   ๒๐.๒ เมือ่มกีารชำารุดเสยีหายเกดิขึน้ ผูย้มืต้องชดใชค่้าเสยีหายเพือ่การซ่อมแซมตามจำานวนเงนิทีห่อ้ง

สมุดได้จ่ายไปตามการนั้น

   ๒๐.๓ กรณผีูย้มืทำาหนงัสอืหอ้งสมดุชำารุดเสียหายและมาสามารถซ่อมแซมได้หรือสูญหายผู้ยมืจะตอ้ง

จัดหาหนังสือเล่มเดียวกันและอยู่ในสภาพดีมาแทน หรือชำาระเงินสดใช้เป็นจำานวนสองเท่าของจำานวนหนังสือ หรือตาม

ราคาประเมินของห้องสมุดบวกกับค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อและทำาบัตรรายการ ตลอดจนเตรียม

หนังสือเล่มนั้นเพื่อให้บริการด้วย

   ๒๐.๔ ถา้ผูย้มื เวน้บคุลากรของมหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลยัไมส่่งหนงัสือตรงตามเวลาท่ีกำาหนด

ไว้ และมิได้นำาหนังสือมาต่ออายุการยืม จะต้องชำาระค่าปรับตามประเภทของหนังสือต่อไปนี้

    ก. หนังสือทั่วไป ผู้ยืมจะต้องชำาระค่าปรับเล่มล่ะ ๒ บาท ต่อ ๑วัน

    ข. หนังสือสำารอง ผู้ยืมจะต้องชำาระค่าปรับเล่มล่ะ ๕ บาท ต่อ ๑วัน

 ในกรณีผู้ยืมเป็นอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้า

ฝ่ายห้องสมุด

 การนบัวนัปรบั ให้นับตัง้แตว่นัถัดจากวนัครบกำาหนดสง่โดยไมเ่วน้วนัหยดุ ถา้วนักำาหนดสง่ตรงกบัวนัหยดุทำาการ

ของหอ้งสมดุใหน้บัตัง้แตว่นัท่ีห้องสมดุเริม่เปิดทำาการใหมแ่ละใหน้บัตอ่ไปจนถึงวนัทีน่ำาหนงัสอืมาสง่คนืโดยไม่เวน้วนัหยดุ

 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หากการชำาระค่าปรับหรือค่า ส่งหนังสือหาย 

ไม่เสร็จสิ้น มหาวิทยาลัยอาจงดการออกปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษาผู้นั้นเมื่อจบการศึกษาแล้วก็ได้

     ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒

(พระธรรมปัญญ�จ�รย์)

อธิก�รบดี
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ข้อบังคับมห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย

ว่�ด้วยเครื่องแบบนักศึกษ�คฤหัสถ์	พ�ศ�	๒๕๔๔

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาคฤหัสถ์ เพื่อให้การแต่งกาย ของนักศึกษา

เป็นระเบียบด้วยกัน

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหามกุฏราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๔๔ จึงออกข้อบังคับนี้ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ  ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบ นักศึกษาคฤหัสถ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๔”

 ข้อ  ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 ข้อ  ๓. บรรดาระเบียบ ขอ้บังคบั คำา่สัง่หรอืประกาศอืน่ใดทีร่ะบไุวแ้ลว้ในขอ้บงัคบันี ้หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กับขอ้

บังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

 ข้อ  ๔ ในข้อบังคับนี้

   “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

   “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

   “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาคฤหัสถ์ของมหาวิทยาลัย

   “เครื่องแบบ” หมายถึง เครื่องแต่งกายของนักศึกษา

   “เครื่องแบบปกติ” หมายถึง เครื่องแบบที่นักศึกษาใช้ในเวลาที่ไม่ใช่พิธีการ

   “เครื่องแบบพิธีการ” หมายถึง เครื่องแบบที่นักศึกษาใช้ในโอกาสที่มีงานพิธีของมหาวิทยาลัย หรือรัฐ

พิธีหรือตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 ข้อ  ๕ เครื่องแบบปกติของนักศึกษา

   ๕.๑ นักศึกษาหญิง

    (๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนเสื้อสั้นเหนือศอก เนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย มีความหนาพอประมาณ คอ

เสื้อแบบตั้ง สาบด้านหลังเรียบ ด้านหน้าผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมโลหะสีเงินเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยขนาด ๑.๖ 

เซนติเมตร จำานวน ๕ ดุม ที่คอเสื้อด้านซ้าย ห้องเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย มีสายยาว ๖ เซนติเมตร ประดับที่อกเสื้อ

เบื้องขวา

    (๒) กระโปงผา้สนีำา้เงนิเขม้ สีกรมทา่ หรือสีดำา เนือ้เรียบ ความยาวพอควร ทรงสุภาพไมม่ลีวดลาย 

ชายกระโปงเสมอกัน ยาวคลุมเข่า

    (๓) เข็มขัดทำาด้วยหนังเกลี้ยงสีดำา หรือสีนำ้าตาลเข้ม กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร เป็นเข็มขัดรูป
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ปลายแหลม หัวเข็มขัดทำาด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๓.๕x๖ เซนติเมตร ดุนนูนเป็นรูปเครื่องหมายตรา

มหาวิทยาลัยมีคำาว่า “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” 

    (๔) รองเท้าหุ้มส้นแบบสุภาพ สีดำา หรือสีขาว

   ๕.๒  นักศึกษาชาย

    (๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีลวดลาย แขนสั้นเหนือศอกหรือแขวนยาว

    (๒) กางเกงขายาวแบบสุภาพ สีนำ้าเงินเข้ม สีกรมท่า หรือสีดำา ขอบเอวมีหูสอดเข็มขัด

    (๓) เข็มขัดทำาด้วยหนังเกลี้ยงสีดำา หรือสีนำ้าตาลเข้ม กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร เป็นเข็มขัดรูปปลาย

แหลม หัวเข็มขัดทำาด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๓.๕ x ๖ เซนติเมตร ดุนนูนเป็นรูปเคร่ืองหมายตรา

มหาวิทยาลัยมีคำาว่า “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” 

    (๔) รองเท้าหุ้มส้นแบบสุภาพ สีดำาหรือสีขาว ถุงเท้าสีสุภาพ

 ข้อ  ๖.  เครื่องแบบพิธีการของนักศึกษา

   ๖.๑  นักศึกษาหญิง ให้ใช้เครื่องแบบพิธีการเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติ ยกเว้นกระโปรงให้ใช้ผ้าเรียบ

สีกรมท่า และรองเท้าให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นแบบสุภาพสีดำา ไม่มีลวดลาย

   ๖.๒  นักศึกษาชาย ให้ใช้เครื่องแบบพิธีการเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติ ยกเว้นเสื้อให้ใช้เสื้อเชิ้ตแขน

ยาวสีขาว เนื้อเรียบ ผ้าผูกคอ (เน็คไท้) ทำาด้วยผ้าเรียบสีกรมท่า ขนาดความกว้าง ๖ เซนติเมตร ติดตราเครื่องหมาย

มหาวิทยาลัย ปักด้วยไหมสีแสดหรือสีทองตรงกลาง กางเกงใช้ผ้าเรียบสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำา ไม่มีลวดลาย 

ถุงเท้าดำา

 ข้อ  ๗ ข้อบังคับนี้ให้ใช้สำาหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ ทั้งนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ภาคสมทบหรือภาคพิเศษ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีสิทธิแต่งเครื่องแบบตาม 

ข้อบังคับนี้ได้

 ข้อ  ๘ สีแต่งกายของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด โดยทำาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

 ข้อ  ๙  เครือ่งแบบนกัศกึษานอกเหนอืไปจากขอ้บงัคบันี ้ให้อยูใ่นดุลยพินจิของอธกิารบดี โดยทำาเปน็ประกาศ

ของมหาวิทยาลัย

 ข้อ  ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้

   ประกาศ ณ วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๔

 

        (สมเด็จพระญาณสังวร)

        นายกสภามหาวิทยาลัย
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ประก�ศ	มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง

เรื่อง	อัตร�ค่�บำ�รุงและค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�

สำ�หรับนักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	ภ�คปกติ	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐

_______________________

 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหา

มกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๕๙ ข้อ ๕๒ ค่าหน่วยกิต ค่าบำารุงการศึกษา และ

ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เรื่อง อัตราค่า

บำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พุทธศักราช ๒๕๖๐”

 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง นับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้เก็บค่าธรรมการศึกษาจากนักศึกษาตามอัตรา ดังนี้

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก (เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)

    ๓.๑.๑ ค่าใบสมัครและระเบียบการ  ชุดละ  ๒๐๐  บาท

    ๓.๑.๒ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ๕๐๐  บาท

   ๓.๒  ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ข (เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา)

    ๓.๒.๑ ค่าบำารุงการศึกษา (ภาคการศึกษาปกติ)

     ๑) คณะศาสนาและปรัชญา   ภาคการศึกษาละ   ๑,๕๐๐ บาท

     ๒) คณะสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ   ๒,๐๐๐ บาท

     ๓) คณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ   ๒,๐๐๐ บาท

    ๓.๒.๒ ค่าบำารุงการศึกษา (ภาคการศึกษาฤดูร้อน)  ไม่เก็บตลอดหลักสูตร

    ๓.๒.๓ ค่าบำารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ ๓๐๐ บาท

    ๓.๒.๔ ค่ากิจกรรมนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ ๓๐๐ บาท

    ๓.๒.๕ ค่าบำารุงห้องพยาบาล ภาคการศึกษาละ ๕๐ บาท

    ๓.๒.๖ ค่าธรรมเนียมลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

    ๓.๒.๗ ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

   ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค (ค่าลงทะเบียนรายวิชา)

    ๓.๓.๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ   ๕๐ บาท

   ๓.๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง (เรียกเก็บเฉพาะรายการ)

    ๓.๔.๑ ค่าออกบัตรประจำาตัวนักศึกษา ครั้งละ ๒๐๐ บาท
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    ๓.๔.๒ ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ ๒๐๐ บาท

    ๓.๔.๓ ค่าวารสาร/สิ่งพิมพ์ ปีละ ๑๐๐ บาท

    ๓.๔.๔ ค่าธรรมเนียมชำาระเงินลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำาหนด ต้องชำาระค่าธรรมเนียมปรับ

วันละ ๕๐ บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน โดยไม่นับวันหยุดราชการ

    ๓.๔.๕ คา่ธรรมเนยีมขอกลบัคนืสภาพเปน็นกัศกึษาใหมเ่นือ่งจากพน้สภาพ ครัง้ละ ๕๐๐ บาท 

และให้ชำาระค่าบำารุงการศึกษาตามจำานวนที่ค้างชำาระตามข้อ ๓.๒

    ๓.๔.๖ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนซ้ำา/เรียนเพิ่มเติม  หน่วยกิตละ  ๓๐๐  บาท

   ๓.๕ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประเภท จ (ตามบัญชีแนบท้าย)

 ข้อ ๔ การเรียกเก็บค่าบำารุงอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง

 ข้อ ๕ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม วัน เวลา ที่กำาหนด นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด อาจถูกพิจารณาให้พักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ

 ข้อ ๖ ให้นักศึกษาชำาระค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่การเปิดเรียนของภาค

การศึกษานั้น ๆ

 ข้อ ๗  ค่าบำารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมท่ีชำาระแล้วตามอัตราการเรียกเก็บท่ีกำาหนดไว้ตามข้อ ๓ และ

บัญชีแนบท้ายประกาศนี้จะขอคืนไม่ได้

 ข้อ ๘ สำาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ใช้ระเบียบหรือประกาศเดิมที่เกี่ยวข้องจนกว่า

จะสำาเร็จการศึกษา

 ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการประจำาวิทยาเขตเป็นผู้พิจารณาค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากประกาศนี้ และ

ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

  ประกาศ ณ วันที่   ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

       พระครูปริยัติสาทร,ดร.

       รองอธิการบดี

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

       ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
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บัญชีแนบท้�ยประก�ศมห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง

เรื่อง	อัตร�ค่�บำ�รุงและค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�

สำ�หรับนักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	ภ�คปกติ	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐

ค่�ธรรมเนียมอื่นๆ	ประเภท	จ

ที่ ร�ยก�ร หน่วย/บ�ท บรรพชิต คฤหัสถ์

๑ ค่าชุดกิจกรรม ชุดละ - ๑,๐๐๐

๒ ค่าอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งละ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

๓ ค่าบำารุงกิจกรรม ครั้งละ - ๕๐๐

๔ ค่าการโอนย้ายสาขาวิชา ครั้งละ ๓๐๐ ๓๐๐

๕ ค่าโอนย้ายเข้าศึกษาในวิทยาเขต ครั้งละ ๕๐๐ ๕๐๐

๖ ค่าเทียบโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ ๑๐๐ ๑๐๐

๗ ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

๘ ค่าธรรมเนียมการฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

๙ ค่าคู่มือปฏิบัติการสอน ชุดละ ๒๐๐ ๒๐๐

๑๐ คู่มือฝึกสหกิจศึกษา ชุดละ ๒๐๐ ๒๐๐

๑๑ ค่าคำาร้องขอใบระเบียนผลการศึกษา

ไทย/อังกฤษ (Marks-sheet)

ฉบับละ ๑๐๐ - ๕๐๐ ๑๐๐ - ๕๐๐

๑๒ ค่าคำาร้องขอผลการศึกษารายภาค ครั้งละ ๕๐ ๕๐

๑๓ ค่าคำาร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต รูป/คนละ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

๑๔ ค่าคำาร้องขอสอบรายวิชาเป็นรายกรณี วิชาละ ๕๐ ๕๐

๑๕ ค่าคำาร้องขอผ่อนผันทหาร ครั้งละ ๕๐ ๕๐

๑๖ ค่าคำาร้องขอยืมของมหาวิทยาลัย ครั้งละ ๕๐ ๕๐

๑๗ ค่าคำาร้องขอตรวจคะแนนกิจกรรม ครั้งละ ๕๐ ๕๐

๑๘ ค่าคำาร้องขอถ่ายสำาเนาใบเสร็จรับเงิน ฉบับละ ๕๐ ๕๐
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ประก�ศ	มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง

เรื่อง	อัตร�ค่�บำ�รุงและค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�

สำ�หรับนักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	นอกเวล�ร�ชก�ร	(วันเส�ร์-อ�ทิตย์)	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐

_______________________

 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหา

มกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๕๙ ข้อ ๕๒ ค่าหน่วยกิต 

ค่าบำารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมทางการศึกษา จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เรื่อง อัตราค่า

บำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) พุทธศักราช 

๒๕๖๐”

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) ที่มี

สถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง นับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้น

ไป

 ข้อ ๓ ให้เก็บค่าธรรมการศึกษาจากนักศึกษาตามอัตรา ดังนี้

   ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก (เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)

    ๓.๑.๑ ค่าใบสมัครและระเบียบการ  ชุดละ  ๒๐๐  บาท

    ๓.๑.๒ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ๕๐๐  บาท

   ๓.๒  ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ข (เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา)

    ๓.๒.๑ ค่าบำารุงการศึกษา (ภาคการศึกษาปกติ)

     ๑) คณะศาสนาและปรัชญา   ภาคการศึกษาละ  ๑,๐๐๐   บาท

     ๒) คณะสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ  ๓,๕๐๐   บาท

    ๓.๒.๒ ค่าบำารุงการศึกษา (ภาคการศึกษาฤดูร้อน)

     ๑) คณะศาสนาและปรัชญา   ภาคการศึกษาละ  ๑,๐๐๐   บาท

     ๒) คณะสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ  ๒,๕๐๐   บาท

    ๓.๒.๓ ค่าบำารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ ๓๐๐ บาท

    ๓.๒.๔ ค่ากิจกรรมนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ ๓๐๐ บาท

    ๓.๒.๕ ค่าบำารุงห้องพยาบาล ภาคการศึกษาละ ๕๐ บาท

    ๓.๒.๖ ค่าธรรมเนียมลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท

    ๓.๒.๗ ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท
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   ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค (ค่าลงทะเบียนรายวิชา)

    ๓.๓.๑ ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ  ๑๐๐ บาท

   ๓.๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง (เรียกเก็บเฉพาะรายการ)

    ๓.๔.๑ ค่าออกบัตรประจำาตัวนักศึกษา ครั้งละ  ๒๐๐ บาท

    ๓.๔.๒ ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ  ๒๐๐ บาท

    ๓.๔.๓ ค่าวารสาร/สิ่งพิมพ์ ปีละ  ๑๐๐ บาท

    ๓.๔.๔ ค่าธรรมเนียมชำาระเงินลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำาหนด ต้องชำาระค่าธรรมเนียมปรับ

วันละ ๕๐ บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน โดยไม่นับวันหยุดราชการ

    ๓.๔.๕ คา่ธรรมเนยีมขอกลบัคนืสภาพเปน็นกัศกึษาใหมเ่นือ่งจากพน้สภาพ ครัง้ละ ๕๐๐ บาท 

และให้ชำาระค่าบำารุงการศึกษาตามจำานวนที่ค้างชำาระตามข้อ ๓.๒

    ๓.๔.๖ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนซ้ำา/เรียนเพิ่มเติม  หน่วยกิตละ  ๓๐๐  บาท

   ๓.๕ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประเภท จ (ตามบัญชีแนบท้าย)

 ข้อ ๔ การเรียกเก็บค่าบำารุงอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง

 ข้อ ๕ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม วัน เวลา ที่กำาหนด นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด อาจถูกพิจารณาให้พักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ

 ข้อ ๖ ให้นักศึกษาชำาระค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่การเปิดเรียนของภาค

การศึกษานั้น ๆ

 ข้อ ๗ ค่าบำารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมท่ีชำาระแล้วตามอัตราการเรียกเก็บท่ีกำาหนดไว้ตามข้อ ๓ และ

บัญชีแนบท้ายประกาศนี้จะขอคืนไม่ได้

 ข้อ ๘ สำาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ใช้ระเบียบหรือประกาศเดิมที่เกี่ยวข้องจนกว่า

จะสำาเร็จการศึกษา

 ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการประจำาวิทยาเขตเป็นผู้พิจารณาค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากประกาศนี้ และ

ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

  ประกาศ ณ วันที่   ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

       พระครูปริยัติสาทร,ดร.

       รองอธิการบดี

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

       ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
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บัญชีแนบท้�ยประก�ศมห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง

เรื่อง	อัตร�ค่�บำ�รุงและค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�

สำ�หรับนักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	ภ�คปกติ	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐

ค่�ธรรมเนียมอื่นๆ	ประเภท	จ

ที่ ร�ยก�ร หน่วย/บ�ท บรรพชิต คฤหัสถ์

๑ ค่าชุดกิจกรรม ชุดละ - ๑,๐๐๐

๒ ค่าอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งละ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

๓ ค่าบำารุงกิจกรรม ครั้งละ - ๕๐๐

๔ ค่าการโอนย้ายสาขาวิชา ครั้งละ ๓๐๐ ๓๐๐

๕ ค่าโอนย้ายเข้าศึกษาในวิทยาเขต ครั้งละ ๕๐๐ ๕๐๐

๖ ค่าเทียบโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ ๑๐๐ ๑๐๐

๗ ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

๘ ค่าธรรมเนียมการฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

๙ ค่าคู่มือปฏิบัติการสอน ชุดละ ๒๐๐ ๒๐๐

๑๐ ค่าคู่มือฝึกสหกิจศึกษา ชุดละ ๒๐๐ ๒๐๐

๑๑ ค่าคำาร้องขอใบระเบียนผลการศึกษา

ไทย/อังกฤษ (Marks-sheet)

ฉบับละ ๑๐๐ - ๕๐๐ ๑๐๐ - ๕๐๐

๑๒ ค่าคำาร้องขอผลการศึกษารายภาค ครั้งละ ๕๐ ๕๐

๑๓ ค่าคำาร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต รูป/คนละ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

๑๔ ค่าคำาร้องขอสอบรายวิชาเป็นรายกรณี วิชาละ ๕๐ ๕๐

๑๕ ค่าคำาร้องขอผ่อนผันทหาร ครั้งละ ๕๐ ๕๐

๑๖ ค่าคำาร้องขอยืมของมหาวิทยาลัย ครั้งละ ๕๐ ๕๐

๑๗ ค่าคำาร้องขอตรวจคะแนนกิจกรรม ครั้งละ ๕๐ ๕๐

๑๘ ค่าคำาร้องขอถ่ายสำาเนาใบเสร็จรับเงิน ฉบับละ ๕๐ ๕๐


