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ตอนที่		4

แนวปฏิบัติสำ�หรับนักศึกษ�ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

หน่วยง�นสนับสนุนก�รเรียนก�รสอน



60 คู่มือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

งานทุนการศึกษา

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง บริการทุนการศึกษาเพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักศึกษาที่

ขาดแคลนทนุทรพัยเ์พือ่เปน็คา่เลา่เรยีนคา่ใชจ้า่ยท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการศกึษา และคา่ใชจ่้ายท่ีจำาเปน็ในการครองชพีระหวา่ง

ศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากร

มนษุยข์องชาตโิดยรวมโดยมุง่หวงัวา่ผูกู้ย้มืจะสามารถเล่าเรยีนไดจ้นสำาเรจ็ตามหลกัสตูรมคีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเองและ

สังคมรวมถึงมีจิตสำานึกในการชำาระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไปมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้แบ่งประเภทของทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1�	 ทุนก�รศึกษ�ประเภทจ่�ยข�ด	ได้แก่ ทุนมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ทุนเล่าเรียนหลวง ทุน

สำาหรับนักศึกษาโควตา ทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา เช่น ผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคม มูลนิธิธนาคารบริษัท ห้างร้าน

บุคคลทั่วไป ได้มอบเป็นทุนการศึกษา ซึ่งทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาดแบบต่อเนื่องจนสำาเร็จการศึกษาและทุนการ

ศึกษาที่ให้สิ้นสุดในแต่ละปีการศึกษาจำานวนทุนและจำานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้มีไม่แน่นอนในแต่ละปีการคัด

เลือกพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามแต่ละทุนการศึกษาระบุไว้

 2�	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ� (Income Contingent Loan : ICL) รัฐบาลจัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการ

ศึกษา (Income Contingent Loan : ICL) สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนตั้งแต่ปวส. ถึงอุดมศึกษาโดยรัฐจะให้โอกาส

ในการศึกษาก่อนและผ่อนชำาระเมื่อมีรายได้

 หลักเกณฑ์ก�รให้กู้ยืมเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�	มีดังนี้

  1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

อนุปริญญา ปริญญาตรี)

  2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

  3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี

  4. เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา

  5. เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดีไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มี

ความประพฤติเสื่อมเสีย

  6. เปน็ผูท้ีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามระเบยีบหรือประกาศการสอบคดัเลอืกบคุคลเขา้ศึกษาในโรงเรยีนสถาน

ศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัด ควบคุมหรือกำากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชกา

รอื่นๆ

  7. ไม่เคยเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน

  8. ไม่เป็นผู้ที่ทำางานประจำาในระหว่างการศึกษา

  9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

     10. ไมเ่ปน็หรอืเคยไดรั้บโทษจำาคกุโดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำาคกุเวน้แต่เปน็โทษสำาหรับความผิดท่ีได้กระทำา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  11. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำาระอีก 15 
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ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

 **การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปีผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ

วงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรรเพื่อการศึกษา

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขก�รจ่�ยเงินกู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�  มีดังนี้

  1. เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ค่าเล่าเรียนและค่าใช้ จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องกับ 

การศึกษา

  2. เงินกู้ยืมที่จ่ายเขาบัญชีของนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมได้แก่ค่าครองชีพ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

 ผู้คำ้�ประกันในสัญญ�กู้ยืมเงินได้แก่

  1. บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง

  2. กรณีบิดามารดาเสียชีวิตให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน

  3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ

  4. กรณีคู่สมรสของผู้คำ้าประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้คำ้าประกันลงนามฝ่ายเดียวได้

  5. กรณีไม่มีบุคคลคำ้าประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน

 บุคคลผู้รับรองร�ยได้ในสัญญ�กู้ยืมเงิน

  1. ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

  2. หัวหน้าสถานศึกษา ที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่

  3. ผู้ปกครองท้องถ่ินระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป (ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจนายกเทศมนตรีหรือตำาแหน่งอื่นที่

นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถรับรองได้)

ติดต่อสอบถามโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310

โทรศัพท์ 0-2610-4888 โทรสาร 0-2643-1470

สถานที่ติดต่อเรื่องทุนการศึกษา
 งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ชั้น  1 อาคาร  3 



62 คู่มือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

การใช้บริการห้องสมุด

งานห้องสมุด

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 3

 1�		 บริก�รยืม	-	คืนหนังสือ	-	สื่อโสตทัศนวัสดุ

  บริการให้ยืมหนังสือและส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ รวมทั้งสื่อการศึกษาของห้องสมุดยกเว้นหนังสืออ้างอิง 

วารสารเย็บเล่ม หนังสือพิมพ์ วารสารใหม่

 2�		 บริก�รตอบค�ถ�มและช่วยก�รค้นคว้�

  เปน็การใหค้ำาอธบิายตา่งๆ ในเรือ่งของห้องสมดุ เช่น การสืบคน้ขอ้มลูสารนเิทศ การสืบคน้ทางอนิเตอรเ์นต็

แนะนาการใช้หนังสืออ้างอิง และแนะนาหนังสือเรื่องราวที่ผู้ใช้ต้องการค้นคว้า

 3�		 บริก�รหนังสือจอง	(ส�รอง)

  หอ้งสมดุจะจัดหนงัสอืท่ีมจีำานวนนอ้ยไม่พอกับจานวนนกัศึกษาเปน็หนงัสอืจอง (สารอง) ทีใ่หย้มื ๑ วนั หรอื

ให้ใช้เฉพาะภายในห้องสมุด

 4�		 บริก�รแนะน�ก�รปฐมนิเทศก�รใช้ห้องสมุด	(ภ�ยในห้องสมุด)

  เมื่อเปิดภาคเรียนหรือปีการศึกษาใหม่ห้องสมุดจะให้บริการแนะนำาการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน

 5�		 บริก�รแนะน�หนังสือใหม่

  ห้องสมุดให้บริการ ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ โดยจัดพิมพ์รายชื่อหนังสือใหม่และจัดแสดงหนังสือใหม่ที่ตู้

แสดงหนังสือใหม่เป็นประจำา

 6�		 บริก�รจุลส�ร	และแฟ้มข้อมูลเฉพ�ะเรื่อง

  เปน็สิง่พมิพท์ีม่ขีนาดเลก็ หรอืการตดั หรือถ่ายสาเนาเร่ืองราวเรือ่งใดเร่ืองหนึง่จากหนงัสือพิมพ์ หรือสิง่พมิพ์

ต่างๆ นามาเก็บในแฟ้มเป็นเรื่องๆ จะให้ความรู้เรื่องต่างๆ ที่ทันสมัยน่าสนใจ

 7�		 บริก�รข่�วส�รทันสมัย

 ห้องสมุดได้จัดทำาข่าวสารทันสมัยในหลายรูปแบบทุกๆ วัน โดยสำาเนาข่าวสารใหม่ที่น่าสนใจเป็นประจำาทุกวัน
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การยืม คืนหนังสือ และชำาระค่าปรับ หนังสือหาย

 การยืม คืนหนังสือ และชาระค่าปรับ หนังสือหายปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

 1�	 ก�รยืม	ใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดแถบรหัสบาร์โค้ดในการยืมหนังสือ อาทิ

  1�1	 หนังสือทั่วไปปฏิบัติ	อาทิ

   นักศึกษายืมได้ 5 เล่ม นาน 7 วัน

   บุคคลภายนอก ยืมได้ 2 เล่ม นาน 7 วัน

   นักศึกษาปริญญาโท, ปริญญาเอก ยืมได้ 7 เล่ม นาน 15 วัน

   อาจารย์ยืมได้ 20 เล่ม นาน 1 ภาคการศึกษา

  ผู้ยืมหนังสือจะต้องคืนหนังสือเมื่อครบกำ�หนดมิฉะนั้นจะต้องเสียค่�ปรับ ดังนี้

   หนังสือทั่วไปเสียค่าปรับ เล่มละ 1 บาท/วัน

  1�2	 หนังสืออ้�งอิง ใช้สาหรับในห้องสมุดเท่านั้น

  1�3	 หนังสือจอง (สำารอง) เป็นหนังสือที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาแนะนำาให้นักเรียนอ่านประกอบการศึกษา

ในชั้นหรืออ่านประกอบการทำารายงาน ห้องสมุดจัดหนังสือประเภทนี้แยกไว้ต่างหาก เมื่อนักศึกษาต้องการใช้ให้ติดต่อ

ขอยืมได้พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อทุกครั้งที่ต้องการใช้หนังสือ และอนุญาตให้อ่านเฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น ถ้าต้องการยืมออก

นอกห้องสมุดจะยืมได้

  1�4	 ก�รจองหนงัสอื เปน็บรกิารทีห่อ้งสมดุจัดทาข้ึนเพ่ือบริการสมาชกิท่ีต้องการยมืหนงัสอืเล่มนัน้ แตม่ผีูม้า

ยืมไปก่อน ก่อนอื่นสมาชิกต้องทราบว่าใครเป็นผู้แต่ง ชื่อหนังสือ เลขเรียกหนังสือซึ่งสามารถสืบค้นได้จากคอมพิวเตอร์

และเจ้าหน้าที่จะเช็คให้ถ้าพบว่ามีผู้มายืมก่อนให้ทาการจองที่เจ้าหน้าที่ หากภายใน 3 วัน ไม่มารับหนังสือจะถูกนามา

ขึ้นชั้นหรือให้ผู้อื่นจองต่อไป

  1�5	 ว�รส�ร	นติยส�ร	และหนงัสอืพมิพ์	หากฉบบัใหม ่ไมอ่นญุาตใหย้มืออกนอกหอ้งสมดุ สว่นฉบบัลว่งเวลา 

(ฉบับเก่า) ยืมได้ 1 คืน หรือเฉพาะถ่ายเอกสาร

 2�	 หนงัสอืห�ย ใหส้มาชกิแจง้หายเมือ่ทราบทนัทวีา่หนงัสอืหาย หอ้งสมดุจะรบัแจง้ต้ังแต่วนักำาหนดสง่และตดิตอ่

เจา้หน้าทีทั่นท ีหากหาหนงัสอืไมพ่บจะใหส้มาชกิชดใชเ้ปน็เงนิ 2 เทา่ของราคาหนงัสอืนัน้ ๆ  และเสยีคำากระบวนการทาง

เทคนิค 30 บาท แตถ่า้ผูใ้ชแ้จง้หลงักำาหนดสง่จะเสยีคำาปรบัตัง้แตว่นัทีก่ำาหนดสง่ถงึวนัแจง้หาย และบวกคา่หนงัสอืเขา้ไป

ด้วยในกรณีที่แจ้งหายแล้วและสามารถหาหนังสือกลับคืนมาได้ ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับหนังสือย้อนหลัง

  วันเวล�เปิดให้บริก�ร

   จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30  น.

   เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30  น.

   หยุดวันนักขัตฤกษ์ หรือ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ เปน็สว่นงานทีท่ำาหนา้ทีใ่หบ้รกิารดา้นคอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์นต็ และระบบสารสนเทศ
ตา่งๆ แก่นกัศกึษา บุคลากร และหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัอย่างทั่งถึง ตัง้อยู่ที ่ชัน้  1 อาคาร 90 ป ีหลวงปู่ศรีจนัทร์ 
วัณณาโภ เปิดให้บริการ วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 -  16.30 น.

ง�นบริก�รด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

  1.  ในบรกิาร Username และ Password สำาหรบัใชง้านสารสนเทศ ไดแ้ก ่ใชบ้รกิารระบบเครอืขา่ยอินเทอรเ์นต็

ผ่านระบบแบบสายและไร้สาย ระบบบริการการศึกษา เป็นต้น

 2.  ใหบ้รกิารถามตอบปัญหาการใช้งานคอมพวิเตอร ์ระบบสารสนเทศ อนิเทอรเ์นต็และการบรกิารต่างๆ ดา้น IT 

 3.  พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 4.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้านอกเวลาเรียน และการเรียนรู้

ตามอัธยาศัย

 5.  บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ข้อปฏิบัติในก�รใช้บริก�ร	ห้อง	IT	Center	&	Self	Learning	สำ�หรับนักศึกษ�

 1. นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และถอดรองเท้าวางไว้หน้าห้อง 

 2. ก่อนเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งต้องลงบันทึกเวลาการเข้าใช้และเวลาสิ้นสุดการใช้งาน

 3. ไม่อนุญาตให้นำาอาหาร น้ำาและเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน (ฉัน) ในห้อง IT Center & Self Learning 

 4. ไม่อนุญาตให้นำาเกมส์ และโปรแกรมอื่นๆ มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่

 5. ให้นักศึกษาเข้าใช้บริการได้ 1 คน/เครื่อง เท่านั้น

 6. ห้ามทำาการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง IT Center & Self Learning โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่

 7. ห้ามผู้ใช้บริการ เปิด web ที่มีรูปภาพลามก อนาจาร ล่อแหลมต่อศีลธรรมจรรยา

 8. ห้ามเก็บงานหรือ File ไว้ในเครื่อง (ทางห้องบริการคอมพิวเตอร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญหาย

ขึ้น)

 9. ไม่ควรนำาบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในห้อง IT Center & Self Learning

 10. ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้อง IT Center & Self Learning

 11. ในกรณีมีการใช้ห้องทำาการเรียนการสอน หรืออบรมสัมมนา ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้อง

 12. เมื่อเครื่องขัดข้องหรือมีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อความสะดวกต่อตัวผู้ใช้บริการเอง
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การใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบแบบสายและไร้สาย

 การให้บริการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาเขต ได้ให้

บริการระบบอินเตอร์เน็ต (LAN) และระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) โดยเปิดให้

บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของวิทยาเขต ให้สามารถเชื่อมต่อกับ

ระบบเครอืขา่ยด้วยเครือ่งคอมพวิเตอร์แบบพกพาและอปุกรณไ์รส้าย ดว้ยมาตรฐาน 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g และ IEEE 802.11n หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ Wi-Fi 

 การใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยต้องผ่านระบบ

ยืนยันตัวตนก่อนใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการก

ระทำาผิดทางคอมพิวเตอร์ ๒๕๕๐ ดังนั้นผู้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต จึงต้องมี 

Username และ Passwordสำาหรับเข้าใช้งานโดยสมัครขอใช้บริการได้ที่งาน 

เทคโนโลยสีารสนเทศซึง่ระบบนีจ้ะควบคมุสญัญาณอนิเตอรเ์นต็ทัง้ระบบสาย (LAN) 

และไร้สาย (Wireless)

 ปจัจบัุนไดพ้ฒันาระบบพสิจูนต์วัตนผู้ใชง้านระบบเครือขา่ยอินเตอร์เนต็ในรูปแบบการตรวจสอบผู้ใช้งานผ่านทาง 

MAC Address ของเครือ่งคอมพิวเตอร ์และระบบจะทำาการล๊อกอนิเข้าใชอ้ตัโนมติั โดยไมต้่องผ่านหนา้ล๊อกอนิบนเวบ็เพจ 

ซึ่งมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และงานใช้งานได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียน Mac Address สาห

รับอุปกรณ์ได้ 3 อุปกรณ์ โดยอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงทะเบียนเอง ต้องการลงทะเบียน 

หรือยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ให้ทาการแจ้งมาที่งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ ที่ ห้อง IT Center & Self Learning 

ชั้น 1 อาคาร 90 ปีหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ (อาคาร 1) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wifi.mbuslc.ac.th


