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ตอนที่	1

แนะนำ�มห�วิทย�ลัย
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ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาจจำาแนกตามระยะเวลาที่ได้พัฒนามาจนถึง

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) ได้ 3 ยุค ดังนี้

ยุคที่	1	:	ยุคเป็นวิทย�ลัย	(พ�ศ�	2436	–	2488)
 “มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลยั” เดมิเปน็วทิยาลยัเรยีกวา่ “มห�มกฏุร�ชวิทย�ลยั” ได้รบัการสถาปนา (จัด

ตั้ง) ขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ เจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2436 

(ร.ศ.112) ซึ่งเป็นวันคล้ายกับวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และได้พระราชทาน

นามว่า “มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย” เพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่สำาคัญพระองค์หนึ่งของไทยและทรงตั้งวัตถุประสงค์ของการสถาปนา 

“มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย” ไว้ตอนหนึ่งว่า “เพื่อเป็นที่เล่�เรียนศึกษ�พระปริยัติธรรมของภิกษุส�มเณร” ดังแจ้งความ

ของกระทรวงธรรมการ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2436 (ร.ศ.112) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 10 หน้า 526

ยุคที่	2	:	ยุคเป็นมห�วิทย�ลัยพระพุทธศ�สน�	(พ�ศ�	2488	–	2540)
 ในยคุนีเ้ริม่จากปี พ.ศ. 2488 โดยกรรมการมหามกฏุราชวทิยาลัยซ่ึงมสีมเด็จพระสงัฆราชเจา้กรมหลวงวชริญาณ

วงศ์ ขณะทรงดำารงพระสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นนายกกรรมการ ได้มีมติให้จัดต้ังมหาวิทยาลัย

พระพุทธศาสนาขึ้น เรียกว่า “สภ�ก�รศึกษ�มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	มห�วิทย�ลัยพระพุทธศ�สน�แห่งประเทศไทย” 

กล่าวได้ว่า มหามกุฏราชวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเป็นไปตามที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระดำาริไว้เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ และได้เปิดทำาการสอนในรูปแบบ

ของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2489 และมีวัตถุประสงค์ตามที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงตั้งไว้ 3 ประการ คือ
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ทรงฉายภาพร่วมกับพระเถระกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย ชุดแรก พ.ศ. 2436

  (1) เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์

  (2) เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาวิทยา ซึ่งเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศแห่งกุลบุตรทั้งหลาย

  (3) เพื่อเป็นสถานที่จัดสั่งสอนพระพุทธศาสนา

 จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงมีพระดำาริในเร่ืองการศึกษาที่ 

กว้างไกล ทรงเห็นว่าพระภิกษุสามเณรนั้นควรจะได้ศึกษาทั้งความรู้ทางพระศาสนาและความรู้อื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์

ต่อการดำาเนินชีวิตอยู่ในสังคม ซึ่งทรงเรียกว่า “วิทยา” อันเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศ เพราะความรู้ดังกล่าวนี้  

แม้จะไม่เปน็ประโยชนต่์อการพระศาสนาโดยตรง แตก่จ็ะเปน็สือ่กลางและปจัจยัเกือ้หนนุตอ่การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ไม่ว่าพระภิกษุสามเณรนั้นจะยังคงอยู่ในสมณเพศ  

หรือลาสิกขาออกไปเป็นพลเมืองของชาติ

 ในยุคที่ 2 (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516) เมื่อนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้ขยายการ

ศึกษาจากส่วนกลางออกสู่ส่วนภูมิภาค โดยจัดตั้งเป็นวิทยาเขต 7 แห่ง และวิทยาลัย 1 แห่ง รวมเป็น 8 แห่ง คือ

  (1) วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  (2) วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครปฐม

  (3) วิทยาเขตอีสาน ตั้งอยู่ที่ จังหวัดขอนแก่น

  (4) วิทยาเขตล้านนา ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่

  (5) วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  (6) วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

  (7) วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเลย

  (8) มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมา

 ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักว่าวิชาการทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งจำาเป็นและ 

มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจำาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถใน

การสอนธรรมะที่ทันสมัย และทันต่อความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและวิทยาการด้านต่างๆ จึงอนุมัติให้เปิดดำาเนิน

การจัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาขึ้นเพื่อเปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เรียกว่า “บัณฑิตวิทย�ลัย	

มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยได้เปิดสอนในระดับปริญญาโทครั้งแรก

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2531
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อาคารเรียนและอาคารสำานักงาน สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

ยุคที่	3	:	ยุคเป็นมห�วิทย�ลัยของรัฐ	(พ�ศ�	2540	–	ปัจจุบัน)
 มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนา อนัมีนามวา่ “สภ�ก�รศกึษ�มห�มกฏุร�ชวทิย�ลยั” ได้พัฒนามาเปน็มหาวทิยาลยั 

ของรัฐ ได้นามใหม่ว่า “มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย” โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รชักาลที ่9 ทรงมพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัตัง้มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัและใหต้ราพระราชบญัญตัิ

ขึ้นเรียกว่า “พระร�ชบัญญัติมห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	พ�ศ�	2540” กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช 

วิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นนิติบุคคล และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีวัตถุประสงค์ในการ 

ใหก้ารศกึษาทีก่ว้างกวา่เดมิ คอื ใหก้ารศกึษา วจิยัสง่เสรมิและให้บรกิารทางวชิาการพระพทุธศาสนาแกพ่ระภกิษุสามเณร

และคฤหัสถ์ รวมทั้งทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม (มาตรา 6)

 ในยคุที ่3 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดการสอนในระดับปริญญาเอกเปน็คร้ังแรกเมือ่วนัที ่10 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2548 และในปี พ.ศ. 2549 ได้ขยายการศึกษาจากวิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ

  (1) วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ตั้งอยู่ที่จังหวัดยโสธร

  (2) วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ต้ังแต่ระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอกคณะวิชา 5 คณะ คือ

  (1) บัณฑิตวิทยาลัย

  (2) คณะศาสนาและปรัชญา

  (3) คณะมนุษยศาสตร์

  (4) คณะสังคมศาสตร์

  (5) คณะศึกษาศาสตร์
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ตราสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 พระมห�มงกุฏ	และ	อุณ�โลม หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระผู้ทรงเป็น

ที่มาแห่งนาม “มหามกุฏราชวิทยาลัย”

 พระเกีย้วประดิษฐ�นบนหมอนรอง หมายถงึ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรชักาลที ่5 ซ่ึงทรงเป็น

ผู้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย และพระราชทานทรัพย์บำารุงปีละ 60 ชั่ง

 หนังสือ	หมายถึง คัมภีร์และตำาราทางพระพุทธศาสนา โดยที่มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็น 

แหล่งผลิตคัมภีร์และตำาราทางพระพุทธศาสนา สำาหรับส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 ป�กก�ป�กไก่	ดินสอ	และม้วนกระด�ษ	หมาย ถึง อุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน การพิมพ์เผยแพร่คัมภีร์และ

การผลิตตำาราทางพระพุทธศาสนา เพราะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทำาหน้าที่เป็นทั้งสถาบันศึกษา และแหล่ง

ผลิตตำารับตำาราทางพระพุทธศาสนา 

 ช่อดอกไม้แย้มกลีบ ในทางการศึกษา หมายถึง ความเบ่งบานแห่งสติปัญญาและวิทยาความรู้ แต่ในทางพระ

ศาสนา หมายถึง กิตติศัพท์ กิตติคุณ ที่ฟุ้งขจรไปดุจกลิ่นแห่งดอกไม้ โดยมีความหมายรวม คือความเจริญรุ่งเรืองและ

เกียรติยศ อิสริยยศ บริวารยศ 

 พ�นรองรับหนงัสือหรอืคัมภร์ี	หมายความวา่ มหามกฏุราชวทิยาลยัเปน็สถาบนัเพือ่ความมัน่คงและแพรห่ลาย

ของพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านการศึกษาและการเผยแผ่ 

 วงรัศมี	 	หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมหามกุฏราชวิทยาลัย

ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ไทย 

 มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ปัจจุบันคือ “มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย”
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

 ปรัชญามหาวิทยาลัย (Philosophy)

   “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา”

  “Academic Excellence based on Buddhism”

 ปณิธาน (Aspiration)

 มุง่เนน้ใหม้กีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ ผลติบณัฑติใหมี้ความเปน็เลศิทางวชิาการตามแนวพระพทุธศาสนา พฒันา

กระบวนการดำารงชวีติในสงัคมดว้ยศลีธรรม ชีน้ำาและแกไ้ขปญัหาสังคมด้วยหลักพุทธธรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

 วิสัยทัศน์ (Vision Statement)

  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตซึ่งมีความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

 พันธกิจ (Mission Statements)

  ให้การศกึษา วจิยั สง่เสรมิและใหบ้รกิารวชิาการทางพระพทุธศาสนาแกพ่ระภกิษสุามเณรและคฤหสัถ ์รวม

ทั้งการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

 วัตถุประสงค์ (Objectives)

  (1) ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ

  (2) ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คือ คิดดี พูดดี และทำาดี ตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา

  (3) บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประจักษ์ชัดเจนต่อสังคมไทยและ

สังคมโลก

  (4) ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำาและสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งทางสังคมศาสตร์ และมีคุณภาพทั้งด้าน

ความรู้และความประพฤติ

  (5) ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำาและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลาง

ทางวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาท

 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนา

แก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

 ศาสนสุภาษิตประจำามหาวิทยาลัย : วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โสเสฏฺโฐเทวมานุเส แปลว่า ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และ

ความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์

 สีประจำามหาวิทยาลัย : สีส้ม หมายถึง สีประจำาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี

อันเป็นวันพระราชสมภพ

 ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย : ต้นโพธิ์ ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 คติพจน์ประจำาตัวนักศึกษา : ระเบียบ สามัคคี บำาเพ็ญประโยชน์
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ข้อมูลเบื้องต้น
 ภาษาไทย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง

 อักษรย่อ : มมร.ศช. 

 ภาษาอังกฤษ :  Mahamakut Buddhist University,Srilanchang Campus    

 อักษรย่อ : MBU.SLC

ประวัติความเป็นมา
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยในกำากับของ

รัฐได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2536 ตามคำาปรารภของพระเดชพระคุณพระธรรมวราลังการ (หลวงปู่

ศรีจันทร์ วณฺณาโภ) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย ที่พิจารณาเห็นความลำาบาก

ของพระภิกษุสามเณรในจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียงท่ีมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ต้องเดินทางไปที่อื่นท่ีห่างไกล ทั้งมีความประสงค์จะสร้างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสำาหรับคณะสงฆ์ไว้ที่

จังหวัดเลยด้วย จึงได้จัดทำาโครงการก่อตั้งวิทยาเขตขึ้นภายในวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง โดยได้ขอเปิด 

เป็นศูนยก์ารศึกษาของวิทยาเขตอสีาน จงัหวดัขอนแกน่  ไดเ้ปดิทำาการเรยีนการสอนเมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม 2536 และ

ในวันที่ 28 มีนาคม 2538 สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขต มีชื่อว่า “วิทยาเขตศรีล้านช้าง”

ที่มาของคำาว่า “ศรีล้านช้าง” นามวิทยาเขต
 คำาว่า ศรี มาจากคำาว่า สิริ หรือ สิรี มีความหมายถึง มิ่ง ขวัญ ความสง่า แสง ความสุกใส ความเปล่งปลั่ง ความ

งาม ความดี ความน่ารัก ความเจริญ ความรำ่ารวย ลาภ ความสำาเร็จ มงคล ความเป็นใหญ่ และมาจากสิ่งที่เป็นมงคลตาม

สถานที่ตั้งของวิทยาเขต ดังนี้

 ศรี ความหมายที่ 1 มาจากนามที่ตั้งของวิทยาเขต ได้แก่ วัดศรีสุทธาวาส เป็นพระอารามคู่บ้านคู่เมือง และเป็น

พระอารามหลวงแห่งแรกของชาวไทเลย

 ศร ีความหมายท่ี 2 มาจากนามหลวงปู่ศรีจนัทร ์วณัณาโภ (พระธรรมวราลงัการ) ผูก่้อตัง้วทิยาเขต และผูอ้ปุถมัภ์

วิทยาเขตแห่งนี้มาตั้งแต่เริ่ม

 ศรี ความหมายท่ี 3 มาจากนามพระธาตุศรีสองรัก เป็นพระธาตุที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองทั้งชาวไทยและชาวลาว 

มาตั้งแต่ยุคต้นของอาณาจักรล้านช้าง

 คำาวา่ ลา้นชา้ง มาจากชือ่อาณาจกัรลา้นชา้ง ซ่ึงพัฒนาการจากคำาวา่ สัตนาคนหตุ มาจาก สต แปลวา่ ร้อย นหตุ 

แปลว่า หมื่น นาค แปลว่า ช้าง รวมแปลว่า ช้างร้อยหมื่น คือ ล้านช้าง พญาฟ้างุ้มสถาปนาอาณาจักรล้านช้างขึ้น เมื่อ

ปี พ.ศ. 1896 เริ่มประวัติเป็นตำานานราวพุทธศตวรรษที่ 24 จนกระทั่งถึงการรวบรวมบ้านเมืองประกาศตั้งอาณาจักร 

เคา้โครงเรือ่งเริม่จากขนุบรมราชาธิราช บรรพกษตัริยไ์ทย - ลาว บา้นเมอืงได้ถกูพัฒนามาเปน็ประเทศ แผ่นดินส่วนหนึง่

เป็นประเทศลาว และอกีสว่นหนึง่เปน็ประเทศไทย รวมถงึเขตทีต่ัง้ของวทิยาเขตศรลีา้นชา้ง จงัหวดัเลยดว้ย แตก่อ่นแผ่น

ดินดังกล่าวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้าง

ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง



8 คู่มือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

 ง�นธุรก�ร	/	ส�รบรรณ

	 (General	Service/Correspondence)

 ง�นประช�สัมพันธ์
	 (Public	Relations)

 ง�นบริห�รง�นบุคคล
	 (Personnel	Management)

 ง�นก�รเงินและบัญชี

	 (Finance	and	Accounting)

 ง�นแผนและงบประม�ณ

	 (Planning	and	Budgeting)

 ง�นพัสดุ

	 (Procurement)

 ง�นอ�ค�รสถ�นที่และย�นพ�หนะ

	 (Premises	and	Vehicles)

 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�
	 (Quality	Assurance	in	Education)

 ง�นติดต�มและประส�นง�น
	 (Monitoring	and	Coordination)

	 ฯลฯ

คณะกรรมวิทย�เขต
(Campus	Committee)

รองอธิก�รบดี
(Vice	-	Rector)

ผู้ช่วยอธิก�รบดี
(Assistant	-	Rector)

วิทย�ลัยศ�สนศ�สตร์
(Relingions	of	College)

ฝ่�ยบริห�รทั่วไป
(General	Management)

 ง�นส�รบรรณ/ธุรก�ร

	 (Correspondence/General	Service)	

 ง�นประช�สัมพันธ์

	 (Public	Relations)

 ง�นฝึกอบรม/พัฒน�	

	 (Training	and	Development)

 ง�นวิจัย/ข้อมูลสถิติ/ส�รสนเทศ	

	 (Research/Statistics/Information)

 ง�นห้องสมุด		

	 (Library	Service)

 ง�นโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ

	 (Audiovisual	and	Media)

 โครงก�รพระสอนศีลธรรม

	 ในโรงเรียน

	 (Project	 of	 Monks	 Teaching	 in	

Schools�)

 ง�นธุรก�ร/ก�รพิมพ์

	 (General	Service/Printing)

 ง�นทะเบียนและวัดผล

	 (Registration	and	Measurement)

 ง�นกิจก�รนักศึกษ�

	 (Student	Affairs)

 ง�นกองทุน

	 (Education	Fund)

 ง�นหลักสูตร

	 (Curriculum)

 ง�นบัณฑิตศึกษ�

	 (Graduate)

 โครงก�รวิช�ชีพครู

	 (Project	of	the	Teaching	Projession)

คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�
(Advisory	Board)

สำ�นักง�นวิทย�เขต
(Campus	Office)

ศูนย์บริก�รวิช�ก�ร
(Center	of	Academic	Service)

ฝ่�ยบริห�รทั่วไป
(General	Management)

ฝ่�ยจัดก�รศึกษ�
(Education	Management)

ฝ่�ยบริห�รทั่วไป
(General	Management)

โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างแบ่งงานบริหารออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่

 1. สำานักงานวิทยาเขต    

 2.  วิทยาลัยศาสนศาสตร์

 3.  ศูนย์บริการวิชาการ
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ลักษณะงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของวิทยาเขตศรีล้านช้าง

 สำ�นักง�นวิทย�เขต

  มีผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต เป็นผู้กำากับดูแลปฏิบัติหน้าที่ตามที่ รองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้ช่วย

อธิการบดีมอบหมาย ดำาเนินกิจการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย บริหารงบประมาณ เพื่อกิจการของวิทยาเขต บริหาร

งานบุคคล งานการเงินและการบัญชี การติดตามประสานงานแผนและงบประมาณ และหน้าที่อย่างอื่นตามที่รอง

อธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย โดยมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

  ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป

   มีหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   1.  งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้

               1)  แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย

               2) ติดต่อประสานงานด้านสื่อมวลชน

               3) เขียนข่าว ป้ายโฆษณา แผ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

               4) ติดตามข่าวสาร หรือข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต่างๆ และนำามาเผยแพร่

               5) แจ้งข่าวสาร และประกาศของทางราชการ

               6) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

            2.  งานสารบรรณ มีหน้าที่ดังนี้

               1)  จัดลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการของวิทยาเขต

               2) จัดเก็บหนังสือเอกสารราชการและเอกสารอื่นๆ ที่สำาคัญและเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน

    3) ดำาเนินการจัดส่งหนังสือภายในและภายนอก

    4)  ทำาหน้าที่กรองงานเอกสารก่อนนำาเสนอรองอธิการบดีลงนาม

    5)  ร่างและจัดพิมพ์หนังสือ คำาสั่ง ประกาศและระเบียบต่างๆ ของวิทยาเขต

    6)  ควบคุมและให้บริการ การใช้โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์สำานักงาน

    7)  ดำาเนินงานธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย

    8)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   3.  งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ดังนี้

    1)  จัดทำางบเวลา งบเงินเดือนของบุคลากร

    2)  ดำาเนินการบรรจุ การโอนย้าย การลาทุกประเภทตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

    3) จัดทำาทะเบียนประวัติบุคลากร ดำาเนินการลงโทษทางวินัย การขอเลื่อนตำาแหน่งทางวิชาการ การ

ปรับลดเงินเดือนและออกหนังสือรับรองให้บุคลากร

    4)  จัดทำารายงานทำางาน บันทึกเวลาการทำางาน วันลา และวันขาดเสนอรองอธิการบดีเป็นรายเดือน

    5)  จัดทำาสถิติบุคลากร เช่น การขาด การลา การมาสาย ผลงาน การผ่านงาน

    6)  ปฏิบัติงานตามระเบียบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

    7)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   4.  งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ดังนี้

    1)  ดำาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำาปี ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ
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    2)  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

    3)  จัดทำาฎีกาเบิกเงิน จัดทำาบัญชีเบิกจ่ายจากส่วนกลาง

    4)  จัดทำาบัญชีงบดุลรายปี

    5)  ควบคุมยอดงบประมาณ และเงินทดรองจ่าย และเบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

    6)  ดูแลและให้บริการด้านสวัสดิการแก่บุคลากร

    7)  ดำาเนินงานตามระเบียบบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย

    8)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   5. งานพัสดุ มีหน้าที่ ดังนี้

               1) ดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณแหล่งต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

               2) จัดลงทะเบียน การจัดเก็บ การซ่อมบำารุงรักษา การเบิกจ่าย การยืม และการจำาหน่วยวัสดุครุภัณฑ์

ของมหาวิทยาลัย

               3)  ควบคุมดูแลห้องเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของวิทยาเขต

               4)  ติดตามเรื่องการตรวจรับเพื่อเบิกจ่ายเงิน

               5)  ดำาเนินการจัดทำารายละเอียดคุณลักษณะ และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง

               6)  ทำารายงานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง

               7)  จัดเตรียมหลักฐานเกี่ยวกับการทำาสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง

               8)  สำารวจ ตรวจนับพัสดุ ประจำาปี

               9) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

            6. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่ ดังนี้

               1)  ดำาเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูโครงสร้างอาคารสถานที ่งบประมาณ และประเภทการกอ่สร้างเพ่ือจดัทำา

งบประมาณซ่อมแซมหรือต่อเติม

               2)  ดูแลความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน และภายนอกอาคารเรียน 

สนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ และไม้ประดับ

               3)  จัดหา/บริการสถานที่ประชุม/อบรม/สัมมนาและตกแต่งสถานที่ในงานพิธีของวิทยาเขต

               4)  จัดเก็บรวบรวมงานด้านสถาปัตย์และแบบก่อสร้าง

               5)  ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขต

               6)  ดำาเนินการซ่อมแซมตกแต่งยานพาหนะ

               7)  ซ่อมบำารุง รักษา และบริการการใช้รถยนต์แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ

               8)  รวบรวมหลักฐานการใช้รถยนต์ หลักฐานการซ่อมแซมและใบเสร็จค่าน้ำามันเชื้อเพลิง เพื่อเสนอขอ

ตั้งเบิกงบประมาณ

               9) ดำาเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ และการโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

               10) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   7.  งานติดตามและประสานงาน มีหน้าที่ ดังนี้

    1)  ดำาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

    2)  ทำาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาเขต

    3)  ควบคุมและวิเคราะห์การจัดทำางบประมาณ
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    4)  เร่งรัด และติดตามเรื่องที่วิทยาเขตเสนอ

    5)  เสนองานตามคำาสั่งอธิการบดีและรองอธิการบดีวิทยาเขต

    6) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   8.  งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ดังนี้

    1) รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของวิทยาเขต ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งด้าน

การบริหาร การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและใช้ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งการจัดทำารายงาน

ประจำาปีของวิทยาเขต

    2)  พจิารณาวางแผนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รับผิดชอบการประเมนิ และการปฏิบติัตามแผนรวมทัง้

ศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานพัฒนา

ของมหาวิทยาลัย

    3)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   9.  งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้

    1)  ดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

    2)  รวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

    3)  จดัเกบ็เอกสาร ข้อมลู แยกเรือ่งตามความจำาเปน็เพ่ือเปน็เอกสารประกอบตัวบง่ช้ี เพ่ือสะดวกในการ

ทำารายงานประจำาปี

    4)  จำาทำารายงานประจำาปี ส่งต้นสังกัดตามกำาหนด

    5)  มีหน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 วิทย�ลัยศ�สนศ�สตร์

          มีผู้อำานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เป็นผู้กำากับดูแล และรับผิดชอบ ทำาหน้าที่ตามที่รองอธิการบดี และผู้ช่วย

อธกิารบดวีทิยาเขตมอบหมาย มภีารกจิในการจดัการศกึษาตามนโยบายของมหาวทิยาลยั เสรมิสรา้งใหอ้าจารยม์ทีศันคติ

ทีด่ตีอ่วชิาชพี โดยใหต้ระหนกัถงึบทบาทหนา้ทีใ่นฐานะความเป็นคร ูสง่เสรมิการพฒันาการเรยีนการสอนและผลติบณัฑติ

ออกสูสั่งคม การตดิตามประเมนิผลการศกึษา และใหค้ำาปรกึษาเกีย่วกบัการเรยีนการสอน และหนา้ทีอ่ยา่งอืน่ตามทีร่อง

อธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย โดยมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

  ฝ่ายบริหาร มีหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชาดังนี้

            1.  งานทะเบียนและวัดผล มีหน้าที่ดังนี้

               1) ดำาเนินการรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และออกบัตรนักศึกษา

    2) ดำาเนินการจัดทำาและออกเอกสารสำาคัญแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาและใบรับรอง

    3) ดำาเนินการจัดทำาเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลประวัติการศึกษา

    4) ตรวจสอบวุฒิการศึกษา คุณสมบัติทางการศึกษาของนักศึกษา

    5) ดำาเนินการรวบรวม ติดตามตรวจสอบเอกสารผลการสอบรายวิชาและแจ้งผลการสอบ

    6) ดำาเนินการขออนุมัติปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

    7) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   2. งานกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้

    1)  ดำาเนินการรับสมัครสัมภาษณ์นักศึกษาและจัดทำาบันทึกถ้อยคำา
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    2) ให้คำาปรึกษา ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของชมรม กลุ่มนักศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมงานด้านทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรม

    3)  ดำาเนินการจัดปฐมนิเทศปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จัดห้องสอบ และประสานงานการประสาทปริญญา 

ตลอดถึงประสานกับกองกิจกรรมนักศึกษาภายนอกสถาบัน

    4)  ใหก้ารแนะนำา ใหก้ารปรกึษาแกน่กัศกึษาในการตดัสินใจเลือกศกึษาการโอน การยา้ยคณะ วชิา และ

การยื่นคำาร้องต่างๆ

    5)  ดำาเนินการสอบสวนความประพฤตินักศึกษาผู้กระทำาผิดระเบียบและลงโทษ

    6)  รวบรวมเอกสารเก่ียวกบัระเบยีบ ขอ้บงัคบั เผยแพรแ่กน่กัศึกษาและวนิจิฉัยระเบยีบวนิยัเพือ่คุม้ครอง

สิทธินักศึกษา

    7)  จัดเก็บประวัติและภูมิหลังนักศึกษา

    8)  ดำาเนินการจัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน เวลาว่างและในโอกาสต่างๆ

    9)  จัดทำาแผนระยะ 3–5 ปี เพื่อรองรับนักศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และนำา

เสนอคณะกรรมการประจำาวิทยาเขต

    10) จัดทำาทำาเนียบนักศึกษาทุกรุ่นไว้เป็นหลักฐาน

    11) ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ/ปฏิบัติงานของนักศึกษา

    12) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   3. งานธุรการ/การพิมพ์ มีหน้าที่ ดังนี้

    1)  ทำาหน้าที่เป็นสารบรรณของวิทยาลัยศาสนศาสตร์

    2)  ร่างและพิมพ์หนังสือ โต้ – ตอบ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

    3)  ผลิตเอกสารและตรวจทานเอกสารในวิทยาลัย

    4)  ประสานงานกับสารบรรณสำานักงานวิทยาเขต

    5)  จัดพิมพ์/บันทึกเอกสารประกอบการสอน/คำาบรรยายของอาจารย์สอน

    6)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  ฝ่ายจัดการศึกษา มีหัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลการเรียนการสอนการผลิตบัณฑิต และส่งเสริม

วิชาการของคณาจารย์ มีหน้าที่ดังนี้

   1.  สาขาวิชา มีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้กำากับดูแลและรับผิดชอบ มีหน้าที่ ดังนี้

    1)  จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา

    2)  จัดตารางสอน ชั่วโมงสอน ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของหลักสูตร

    3)  ดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร

    4)  ให้คำาปรึกษาแนะนำาคณาจารย์ในด้านการเรียนการสอน

    5) วิเคราะห์หลักสูตรและข้อสอบวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร์

    6) ทดสอบความถูกต้อง และมาตรฐานของข้อสอบ และการวัดผลวิชานั้นๆ ประเมิน วิเคราะห์ วิจัย 

แนวทางปรับปรุงและแก้ปัญหาทางด้านวิชาการ

    7) ร่วมมือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงการ

เรียนการสอนและการใช้วัสดุอุปกรณ์ในสาขาวิชานั้นๆ
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    8)  ติดต่อประสานงานด้านการเรียนการสอนทั้งในและนอกวิทยาเขต

    9)  รวบรวมเก็บหลักฐานเกี่ยวกับโครงการสอน และแผนการเรียนการสอนของคณาจารย์

    10) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ศูนย์บริก�รวิช�ก�ร

          มีผู้อำานวยการศูนย์เป็นผู้กำากับดูแลและรับผิดชอบ ทำาหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต

มอบหมายมภีารกจิในการใหก้ารบริการวชิาการประชาสัมพันธ ์การวจัิย การเผยแผ่ผลงาน การอบรมสัมมนาและขอ้มูล

สารสนเทศ ดำาเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ดังนี้

        ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ มีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดังนี้

            1. งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

    1)  ทำาหน้าที่เป็นสารบรรณของศูนย์บริการวิชาการ

    2)  ทำาหน้าที่เป็นสารบรรณของศูนย์บริการวิชาการ

    3)  ร่างและพิมพ์หนังสือโต้-ตอบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

    4)  ผลิตเอกสารและตรวจทานเอกสารในศูนย์บริการวิชาการ

    5)  ประสานงานกับงานสารบรรณสำานักงานวิทยาเขต

    6)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   2. งานฝึกอบรมและพัฒนา มีหน้าที่ดังนี้

    1)  ดำาเนินงานเกี่ยวกับการอบรม ประชุมและสัมมนาของวิทยาเขต

    2)  จัดทำาโครงการฝึกอบรม เตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย ประสานงานเก่ียวกับการฝึกอบรม 

รวมทั้งการประเมินของโครงการ

    3)  จัดหลักสูตรอบบรมโครงการระยะสั้นเพื่อนำาผลสู่การพัฒนาวิทยาเขต

    4)  จัดทำาแผนพัฒนา/โครงการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

    5)  จัดทำาคำาของบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำาปีตามที่ได้รับมอบหมาย

    6)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   3.  งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้

    1)  จัดทำานิทรรศการเผยแผ่ความรู้และกิจกรรมสำาคัญของมหาวิทยาลัย

    2)  จัดทำาวารสารหรือจุลสาร เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและเผยแพร่รายงานประจำาปี

    3)  เขียนข่าว ป้ายโฆษณา แผ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    4)  ติดตามข่าวสาร ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต่างๆ นำามาเผยแผ่

    5)  แจ้งข่าวสาร และประกาศของทางราชการ

    6)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   4. งานวิจัย/ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ มีหน้าที่ ดังนี้

    1)  ประสานงานเกี่ยวกับการวิจัยและศูนย์สารสนเทศในส่วนกลาง

    2)  เก็บรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เช่น นักศึกษา บุคลากรโปรแกรมการศึกษา งบ

ประมาณและอาคารสถานที่

    3)  เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
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    4) จัดหาทุนอุดหนุนการวิจัย ในงบประมาณและนอกงบประมาณ และนำาเสนอโครงการวิจัย

    5) วิเคราะห์ความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่และหน่วยงานใหม่

    6) ดูแลเรื่องการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติความเป็นมา เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์ 

โปรแกรมการศึกษา อาคารและสถานที่ ฯลฯ

               7) ดูแลเรื่องสถิติข้อมูลต่างๆ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

               8) ให้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

               9) จัดทำาสารสนเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน

               10) ดำาเนินการจัดทำาฐานข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไป

               11) ติดตามและประเมินผลกิจกรรมโครงการของผู้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงาน

               12) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

            5. งานห้องสมุด มีหน้าที่ ดังนี้

               1)  วิเคราะห์หมวดหมู่และทำาบัตรรายการ

               2)  ระวังรักษาหนังสือ สำารวจและตรวจสอบและทำาบันทึกรายงาน

               3)  จัดหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ให้สะดวกแก่การใช้

               4)  บริการให้ยืม – รับคืนหนังสือ บริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า

               5)  บริการเครื่องถ่ายเอกสาร บริการหนังสือจองและหนังสือสำารอง

               6)  บริการแนะนำาการใช้ห้องสมุดและบริการจัดทำารายชื่อหนังสือ

               7)  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

            6. งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ มีหน้าที่ ดังนี้

               1) ควบคุมดูแลและให้บริการห้องโสตทัศนศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์

               2) จัดเก็บบำารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน

               3) ผลิตสื่อเพื่อบริการนักศึกษา

               4) เก็บภาพและถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาเขต ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

               5) นิเทศการใช้อุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่และอาจารย์ก่อนใช้งาน

               6) บริการเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาทั้งในและนอกสถานที่

               7) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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ตอนที่	2

หลักสูตรรัฐศ�สตรบัณฑิต

ส�ข�วิช�ก�รปกครอง
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หลักสูตรรัฐศ�สตรบัณฑิต

ส�ข�วิช�ก�รปกครอง

(หลักสูตรปรับปรุง	พ�ศ�	2559)

ชื่อสถ�บันอุดมศึกษ�	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คณะ/ภ�ควิช�	 คณะสงัคมศาสตร ์ภาควชิารฐัศาสตรแ์ละเศรษฐศาสตร์																																	
	

1�	 รหัสและชื่อหลักสูตร

  รหัสหลักสูตร : 25491861105557

  ภาษาไทย :          หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

  ภาษาอังกฤษ :      Bachelor of Political Science Program in Government

2�	 ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช�

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง)

  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ร.บ. (การปกครอง)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Political Science (Government)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Pol.Sc. (Government)

3�	 วิช�เอก

	 	 การปกครอง (Government)

4�	 จำ�นวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	

	 	 152 หน่วยกิต

5�	 รูปแบบของหลักสูตร

 5.1 รูปแบบ

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 5.2 ภาษาที่ใช้

  ภาษาไทย

 5.3 การรับเข้าศึกษา

  นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีี

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6�	 สถ�นภ�พของหลักสูตรและก�รพิจ�รณ�อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง  

พ.ศ. 2554

 6.2 สภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร ในการประชมุคร้ังที ่2/2559 เมือ่วนัที ่25 เดือน กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2559
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 6.3 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 มติที่ 91/2559 เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม 

พ.ศ. 2559

 6.4 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 17เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

 6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 มติที่ 94/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน 

พ.ศ. 2560

 6.6 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 6.7 ผ่านการรับทราบจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

7�	 คว�มพร้อมในก�รเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภ�พและม�ตรฐ�น

  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561

8�	 อ�ชีพที่ส�ม�รถประกอบได้หลังสำ�เร็จก�รศึกษ�

 บณัฑติสาขาวชิาการปกครองสามารถทำางานด้านการปกครอง บรหิาร นโยบาย และแผนงานได้ทุกหนว่ยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ บริษัทเอกชน และอื่นๆ เช่น

 8.1 ข้าราชการ พนักงานราชการ ปลัดอำาเภอ ตำารวจ ทหาร นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นัก

พัฒนาชุมชน และอื่นๆ

 8.2 เจ้าหน้าที่ในองค์การมหาชนและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เจ้าพนักงานในหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ศาล

ปกครอง พนักงานคดีปกครอง และอื่นๆ

 8.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าพนักงานในหน่วยงานขององค์กรอิสระ องค์การ

มหาชน องค์กรไม่แสวงหากำาไร นักธุรกิจ และอื่นๆ

 8.4 นักวิจัยตามสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยต่างๆ 

9�	 อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบและอ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร	 สำ�หรับเปิดสอน	ณ	มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	

วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง	อำ�เภอเมือง		จังหวัดเลย

ตำ�แหน่งวิช�ก�ร ชื่อ	–	ฉ�ย�	/	น�มสกุล วุฒิก�รส�ข�วิช�เอก สถ�บันที่สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�ก

อาจารย์ พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์

(วิสุทธิ์ ทองสะคม)

- ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

- ศน.บ. (รัฐศาสตรก์ารปกครอง)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

อาจารย์ จ่าสิบเอกสถิตย์ กรมทอง - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

- ศน.บ. (รัฐศาสตรก์ารปกครอง)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

อาจารย์ นายเกษม ประพาน - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

- พธ.บ. (รัฐศาสตร์)

- ศน.บ. (พุทธศาสตร์) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

อาจารย์ นางวีรนุช พรมจักร์ - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

- ศน.บ. (พุทธศาสตร์) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

อาจารย์ นายชาตรี เพ็งทำา - ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

- พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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โครงสร้างหลักสูตร

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 191 หน่วยกิต

โครงสร้�งหลักสูตร

	 	 1�	 หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป	 	 	 	 30	 หน่วยกิต

   (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต

   (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต

   (3) กลุ่มวิชาภาษา     12 หน่วยกิต

   (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

	 	 2�	 หมวดวิช�เฉพ�ะ	 	 	 	 	 116	 หน่วยกิต

   (1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา   30 หน่วยกิต

    - วิชาบังคับเรียน     24 หน่วยกิต

    - วิชาเลือกเรียน     6 หน่วยกิต

   (2) กลุ่มวิชาเอกการปกครอง   86 หน่วยกิต

    - รายวิชาบังคับเรียน    69 หน่วยกิต

    - รายวิชาเลือกเรียน    9 หน่วยกิต

    - รายวิชาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 8 หน่วยกิต

	 	 3�	 หมวดวิช�เลือกเสรี	 	 	 	 	 6	 หน่วยกิต

         รวม		 152	 หน่วยกิต

ร�ยวิช�

	 1�	 หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป

  (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

   รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต

   รหัสวิชา ชื่อรายวิชา    น(บ-ป-ต)

   GE1001 การต่อต้านการทุจริต  3(3-0-6)

      Anti-Corruption

   รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

   GE1002 ท้องถิ่นศึกษา   3(3-0-6)

      Local Studies

   GE1003  มนุษย์กับกฎหมาย   3(3-0-6)

      Man and Jurisprudence

   GE1004 สันติศึกษา    3(3-0-6)

      Peace Studies

   GE1005 การศึกษาเพื่อชีวิต   3(3-0-6)

      Educationfor Lives
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   GE1006 ไทยศึกษา    3(3-0-6)

      Thai Studies

   GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง  3(3-0-6)

      Human and Civic Education

  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

   รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต

   รหัสวิชา ชื่อรายวิชา    น(บ-ป-ต)

   GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ 3(3-0-6)

      Man and Learning  

   รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

   GE2002 พุทธจริยธรรมศึกษา   3(3-0-6)

      Buddhist Ethics Study

   GE2003 การวางแผนชีวิต   3(3-0-6)

      Life Planning

   GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคดี  3(3-0-6)

      Buddhist Artsand Archaeology

   GE2005 จิตวิทยากับชีวิต   3(3-0-6)

      Psychology in Daily Life

  (3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

   รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต

   GE3001 ภาษาไทย                 3(3-0-6)

      Thai Language 

   GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                           3(3-0-6)

      Fundamental English

   GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6)

      English for Communicationand Information Retrieval

   รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

   GE3004 การแปลอังกฤษ   3(3-0-6)

      English Translation

   GE3005  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา 3(3-0-6)

      English for Study Skills

   GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม 3(3-0-6)

      ASEAN Languages for Cultural Study

  (4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

   รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต

   GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย   3(3-0-6)

      Statistics for Research
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   รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

   GE4002  คอมพิวเตอร์เพื่อการทำางาน 3(3-0-6)

              Computer for Work

   GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)

               Information Technology for Further Study

            GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)

               Science and Technology

	 2�	 หมวดวิช�เฉพ�ะ

  (1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต

   รายวิชาบังคับเรียน 24 หน่วยกิต

   รหัสวิชา ชื่อรายวิชา    น(บ-ป-ต)

   BU5001   ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3(3-0-6)

      History of Buddhism

   BU5002   พระไตรปิฎกศึกษา 1  3(3-0-6)

      Tipitaka Studies 1

   BU5003   พระไตรปิฎกศึกษา 2  3(3-0-6)

      Tipitaka Studies 2

   BU5004   พระไตรปิฎกศึกษา 3  3(3-0-6)

      Tipitaka Studies 3

   BU5005   พุทธวิถีไทย    3(3-0-6)

      Buddhism and Thai Ways of Life

   BU5006   ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)

      Pali for Buddhist Research

   BU5007   ภาษาสันสกฤตเพื่อค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)

      Sanskrit for Buddhist Research

   BU5008   การปฏิบัติกรรมฐาน   3(3-0-6)

      Meditation Practice

   รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

   BU5009   พระพุทธศาสนามหายาน  3(3-0-6)

      Mahayana Buddhism

   BU5010   ศาสนศึกษา    3(3-0-6)

      Religious Studies

   BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3(3-0-6)

      English for Buddhism Propagation

   BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย 3(3-0-6)

      Thai Buddhist Literature
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   BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3(3-0-6)

      Information Technology for Buddhism Propagation

   BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)

      Buddhism, Science and Technology

   BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)

      Buddhism and Globalization

   BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 3(3-0-6)

      Buddhism and Sustainable Development

   BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย 3(3-0-6)

      Buddhism in the Contemporary Thai Society

   BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)

      Buddhist Affairs Administration

  (2) กลุ่มวิชาเอกการปกครอง

   รายวิชาบังคับเรียน 69 หน่วยกิต

   SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6)

      Introduction to Political Science

   SO2102 การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย  3 (3-0-6)

      Analysis of Thai Politics and Government

   SO2103 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย 3 (3-0-6)

      Economic and Social Foundation of Thai Politics and Governments

   SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 (3-0-6)

      Thai Sangha Administration

   SO2105 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 (3-0-6)

      Political Parties, Interest Groups and Elections

   SO2106 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 (3-0-6)

      Politics in Buddhist Approach

   SO2107 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6)

      Social Science Research Methodology

   SO2108 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 (3-0-6)

      Theories of Politics and Ethics

   SO2109 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 (3-0-6)

      Constitution and Political Institutions

   SO2110 กฎหมายลักษณะพยาน 3 (3-0-6)

      Law of Evidence

   SO2111 กฎหมายอาญา   3 (3-0-6)

      Criminal Law
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   SO2112 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 (3-0-6)

      Criminal Law trial

   SO2113 กฎหมายปกครอง   3 (3-0-6)

      Administrative Laws

   SO2114 การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0-6)

      Politics and Government in Southeast Asia

   SO2115 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 (3-0-6)

      Introduction to Public Administration

   SO2116 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6)

      Politics and Local Administration

   SO2117 ปรัชญาการเมือง   3 (3-0-6)

      Political Philosophy 

   SO2118 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)

      International Relations

   SO2119 การสืบสวนและสอบสวน  3 (3-0-6)

      Investigation

   SO2120 สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 (3-0-6)

      Seminar on Religion and Politics

   SO2121 ภาษาอังกฤษสำาหรับรัฐศาสตร์  3 (3-0-6)

      English for Political Science

   SO2122 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 (3-0-6)

      Comparative Government and Politics

   SO2123 การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)

      Politics of Information Technology

   รายวิชาเลือกเรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

   SO2124 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 3 (3-0-6)

      Liberal Democratic Theories

   SO2125 สัมมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย 3 (3-0-6)

      Seminar on Thai Political Thoughts

   SO2126 การเมืองและการจัดการความขัดแย้ง 3 (3-0-6)

      Politics and Conflict Management

   SO2127 สัมมนาระเบียบวิธีและการวิเคราะห์การเมืองเชิงปรัชญา 3 (3-0-6)

      Seminar on Philosophical-political Methodology and Analysis

   SO2128 สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองปัจจุบัน 3 (3-0-6)

      Seminar on Problems of Contemporary Political Theory

   SO2129 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการเมือง 3 (3-0-6)

      Political Economy of Development
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   SO2130 ชนชาติ วัฒนธรรม และปัญหาการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6)

      Seminar on Ethnicity and Political Problems in Southeast Asia

   SO2131 การเมืองกับกฎหมายมหาชน 3 (3-0-6)

      Politics and Public Law

   SO2132 โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก 3 (3-0-6)

      Globalization and World Politics

   SO2133 กฎหมายระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

      International Laws

   SO2134 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6)

      Public Policy and Planning

   SO2135 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6)

      Human Resource Management

   SO2136 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3 (3-0-6)

      Rules and Regulations for Public Administration

   SO2137 ภาวะผู้นำาและการจูงใจ  3 (3-0-6)

      Leadership and Motivational Techniques

   SO2138 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ 3 (3-0-6)

      Citizenship and Globalization

   SO2139 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง 3 (3-0-6)

      Politics and Political Communication

   รายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 8 หน่วยกิต

   SO2140 เตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 2 (2-0-4)

      Preperation of Field Experience Specification

   SO2141 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 6 (0-270-0)

      Field Experience Specification

	 3�	 หมวดวิช�เลือกเสร	6	หน่วยกิต

  ใหเ้ลอืกเรยีนวชิาเลอืกเสรไีมน่อ้ยกวา่ 6 หนว่ยกติ ตามรายวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั

และไม่ซ้ำากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้นๆ
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คำ�อธิบ�ยระบบรหัสวิช�

   1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(General Education) ใช้คำาย่อ GE

    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   = GE1xxx

    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   = GE2xxx

    - กลุ่มวิชาภาษา    = GE3xxx

    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ = GE4xxx 

   2. กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ใช้คำาย่อ  = BU5xxx

   3. คณะสังคมศาสตร์    = SO

   ความหมายของรหัสวิชา

    พยัญชนะตัวที่ 1 และที่ 2 หมายถึง อักษรย่อคณะ

    เลขตัวที่ 1 หมายถึง ภาควิชา

    เลขตัวที่ 2 หมายถึง สาขาวิชา

    เลขตัวที่ 3-4 หมายถึง ลำาดับวิชาในแต่ละภาควิชา ตั้งแต่ 01-99

หม�ยเหตุ	:	อักษรเลขรหัสหน่วยกิต

   เช่น น(บ-ป-ต)  

      น=หน่วยกิต   

      บ=บรรยาย

      ป=ปฏิบัติ 

      ต=ศึกษาด้วยตนเอง

     3(3-0-6)

  3 หมายถึง 3 หน่วยกิต

      (3 - บรรยาย 3 ชั่วโมง

      -0- ไม่มีปฏิบัติ

      -6) ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง
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แผนการศึกษา สำาหรับนักศึกษาภาคปกติ
ปีที่	1	ภ�คก�รศึกษ�ที่	1

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3 3 0 6

BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน 3 3 0 6

GE1001 การต่อต้านการทุจริต 3 3 0 6

GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 0 6

SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 3 0 6

SO2117 ปรัชญาการเมือง 3 3 0 6

GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง 3 3 0 6

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21

ปีที่	1	ภ�คก�รศึกษ�ที่	2

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1 3 3 0 6

BU5005 พุทธวิถีไทย 3 3 0 6

GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ 3 3 0 6

GE3001 ภาษาไทย 3 3 0 6

GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3 3 0 6

SO2103 พืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมของการเมอืงการปกครองไทย 3 3 0 6

SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 3 0 6

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21

ปีที่	2	ภ�คก�รศึกษ�ที่	1

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 3 3 0 6

BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3 3 0 6

SO2106 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 3 0 6

SO2109 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 3 0 6

SO2113 กฎหมายปกครอง 3 3 0 6

GE2003 การวางแผนชีวิต 3 3 0 6

GE3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา 3 3 0 6

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21
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ปีที่	2	ภ�คก�รศึกษ�ที่	2

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย 3 3 0 6

GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 3 0 6

BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 3 3 0 6

BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อ การค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3 3 0 6

SO2105 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 3 0 6

SO2108 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 3 0 6

SO2115 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 3 0 6

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21

ปีที่	3	ภ�คก�รศึกษ�ที่	1

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน 3 3 0 6

BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์ 3 3 0 6

SO2107 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 3 0 6

SO2111 กฎหมายอาญา 3 3 0 6

SO2114 การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 3 0 6

SO2116 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3 3 0 6

SO2122 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 3 0 6

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21

ปีที่	3	ภ�คก�รศึกษ�ที่	2

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

SO2110 กฎหมายลักษณะพยาน 3 3 0 6

SO2112 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 3 0 6

SO2118 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 3 0 6

SO2121 ภาษาอังกฤษสำาหรับรัฐศาสตร์ 3 3 0 6

SO2123 การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 0 6

SO2134 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 3 0 6

SO2135 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 3 0 6

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21
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ปีที่	4	ภ�คก�รศึกษ�ที่	1

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

SO2102 การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย 3 3 0 6

SO2119 การสืบสวนและสอบสวน 3 3 0 6

SO2120 สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 3 0 6

SO2140 เตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 2 2 0 4

SO2125 สัมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย 3 3 0 6

SO2131 การเมืองกับกฎหมายมหาชน 3 3 0 6

SO2138 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ 3 3 0 6

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20

ปีที่	4	ภ�คก�รศึกษ�ที่	2

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

SO2141 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 6 0 270 0

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6

รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม 152

แผนการศึกษา สำาหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
ปีที่	1	ภ�คก�รศึกษ�ที่	1

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3 3 0 6

BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน 3 3 0 6

GE1001 การต่อต้านการทุจริต 3 3 0 6

GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 0 6

SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 3 0 6

GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง 3 3 0 6

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18

ปีที่	1	ภ�คก�รศึกษ�ที่	2

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1 3 3 0 6

BU5005 พุทธวิถีไทย 3 3 0 6

GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ 3 3 0 6

GE3001 ภาษาไทย 3 3 0 6

GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3 3 0 6

SO2117 ปรัชญาการเมือง 3 0 6

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18
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ปีที่	1	ภ�คก�รศึกษ�ฤดูร้อน

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

GE2003 การวางแผนชีวิต 3 3 0 6

GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 3 0 6

GE3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา 3 3 0 6

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9

ปีที่	2	ภ�คก�รศึกษ�ที่	1

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 3 3 0 6

BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3 3 0 6

SO2103 พืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมของการเมอืงการปกครองไทย 3 3 0 6

SO2106 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 3 0 6

SO2108 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 3 0 6

GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย 3 3 0 6

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18

ปีที่	2	ภ�คก�รศึกษ�ที่	2

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 3 3 0 6

BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3 3 0 6

SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 3 0 6

SO2109 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 3 0 6

SO2105 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 3 0 6

SO2115 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3 3 0 6

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18

ปีที่	2	ภ�คก�รศึกษ�ฤดูร้อน

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

SO2134 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 3 0 6

SO2135 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 3 0 6

SO2138 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ 3 3 0 6

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9

ปีที่	3	ภ�คก�รศึกษ�ที่	1

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน 3 3 0 6
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BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์ 3 3 0 6

SO2111 กฎหมายอาญา 3 3 0 6

SO2113 กฎหมายปกครอง 3 3 0 6

SO2114 การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 3 0 6

SO2107 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 3 0 6

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21

ปีที่	3	ภ�คก�รศึกษ�ที่	2

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

SO2116 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3 3 0 6

SO2122 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 3 0 6

SO2110 กฎหมายลักษณะพยาน 3 3 0 6

SO2112 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 3 0 6

SO2118 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 3 0 6

SO2121 ภาษาอังกฤษสำาหรับรัฐศาสตร์ 3 3 0 6

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21

ปีที่	3	ภ�คก�รศึกษ�ฤดูร้อน

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

SO2131 การเมืองกับกฎหมายมหาชน 3 3 0 6

SO2125 สัมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย 3 3 0 6

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9

ปีที่	4	ภ�คก�รศึกษ�ที่	1

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

SO2102 การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย 3 3 0 6

SO2119 การสืบสวนและสอบสวน 3 3 0 6

SO2120 สัมมนาศาสนากับการเมือง 3 3 0 6

SO2123 การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 0 6

SO2140 เตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 2 2 0 4

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20

ปีที่	4	ภ�คก�รศึกษ�ที่	2

ร�ยวิช� หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษ�ด้วยตนเอง

SO2141 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 6 0 270 0

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6

รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม 152



30 คู่มือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

คำาอธิบายรายวิชา
1�	 หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป

	 (1)	กลุ่มวิช�สังคมศ�สตร์

	 	 GE1001	 ก�รต่อต้�นก�รทุจริต	 3(3-0-6)

	 	 	 Anti-Corruption

   ความหมายของการทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ทุจริตโดยตรง ทุจริตโดยอ้อม ทุจริต

เชิงนโยบาย ผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตน และ

ผลประโยชนส่์วนรวม ผลกระทบของการทุจรติท่ีมต่ีอสภาวะทางการเมือง เศรษฐกจิ และสงัคม ผลกระทบของการทจุรติ

ทีมีต่อพัฒนาการและความเจริญเติบโตของประเทศไทย สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต หลักธรรมาภิบาลสากล

ในการปฏิบัติงาน นโยบายและแนวทางในการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแหมจ้

ละปราบปรามการทุจริตในระดับสากล ระดับประเทศ ทัศนคติและความตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริต 

จิตสำานึกความเป็นพลเมืองดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต

   Meaning of corruption, types and forms of corruption, direct corruption, indirect 

corruption, policy corruption, self-benefit and collective benefit, causes and factors of conflicts be-

tween self and collective benefits, impact of corruption on politics, economics, and society, impact 

of corruption to development and growth of Thailand, causes and factors of corruption, international 

good governance principles at work, policy and managerial styles of good governance, International 

and national laws about preventing and subjugating corruption, attitude and understanding of severe 

impact of corruption, consciousness of being a good citizen in preventing and counteract corruption, 

process of self-development to avoid corruption

	 	 GE1002	 ท้องถิ่นศึกษ�	 3(3-0-6)

	 	 	 Local	Studies

   ประวัติของท้องถ่ิน สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหาสำาคัญในท้องถิ่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา วิธีการ

ศึกษาข้อมูลคติชน การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคติชน การอภิปรายและนำาเสนอข้อมูล อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์

ต่อความเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำาเนินชีวิตให้มีความสุข

   The course introduces local history, natural and social environment, custom, tradition, 

a way of life, culture, local wisdoms that are still in use, problems in locality, general knowledge about 

folklore, methodology in studying folklore, analysis of local wisdoms from the folklore, discussion 

and presentation of data and information, influence of globalization on local changes, adaptation of 

local wisdoms for happy living.

	 	 GE1003	 มนุษย์กับกฎหม�ย				 3(3-0-6)

	 	 	 Man	and	Jurisprudence

   ความหมาย ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย 

บุคคลและความสามารถ  สิทธิและการใช้สิทธิ ลักษณะครอบครัวมรดก  ทรัพย์  ทรัพย์สิน  การทำานิติกรรมและสัญญา 
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หนี้ และกระบวนการยุติธรรม การดำาเนินชีวิตให้มีความสุขตามกรอบของกฎหมายในสังคม

   This course explores meaning, general characteristic of laws, classification of law, 

enforcement and cancellation of law, persons and capacity, rights and their exercise, family, succes-

sion, property, belongings, juristic acts and contraction, debt and judicial process. Happy living under 

the law in society.

  GE1004			สันติศึกษ�	 3(3-0-6)

	 	 	 Peace	Studies

   ความหมาย แนวคดิความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยก์บัสนัตภิาพ ความขดัแยง้ทีม่ผีลกระทบตอ่สนัติภาพ

โลก สถานการณ์ความขัดแย้ง วิธีสร้างและธำารงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศ การแก้ไขข้อ

ขดัแยง้โดยสนัตวิธิ ีการตอ่รองและการไกลเ่กลีย่การเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพ การใชก้ารสือ่สารและสือ่มวลชนเพือ่ส่งเสรมิ

สันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม การนำาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการสร้างสันติภาพ

   This course introduces meaning, concepts and relationship between human and 

peace, conflict affecting World peace, conflict situation, peace building and maintenance at a level of 

individual, community, society and country, the conflict resolution via peaceful methods, bargaining 

and reconciliation in founding relationship, communication and mass media for promotion of peace 

in society, Utilizing Buddhist doctrines in peace building process.

	 	 GE1005	 ก�รศึกษ�เพื่อชีวิต	 3(3-0-6)

	 	 	 Education	for	Lives

   ความหมายของการศึกษาและคุณภาพชีวิต ความจำาเป็นและความสำาคัญของการเรียนรู้ ระบบการ

ศกึษา การศึกษากบัการแกปั้ญหาและการดำารงอยูใ่นสงัคมอยา่งสนัตสิขุ หลกัการเรยีนรู ้การใชเ้ทคโนโลยกีบัการจดัการ

ความรู้ ความใฝ่รู้ การแสวงหาและการพัฒนาความรู้ใหม่ ความสามารถด้านการจัดการ การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ 

การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การขจัดความเครียด ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและ

การสมาคม ประยุกต์ใช้ความรู้กับทักษะการดำารงชีวิตในศตวรรษที่ 21

   This course introduces meaning of education and quality of life, necessity and 

importance of learning, educational system, education for problem-solving and living in the society 

peacefully, principles of learning and utilization of technology and knowledge management, ambi-

tion in learning, seeking and development of new knowledge, management ability, reasoning, critical 

thinking, negotiation, compromise, elimination of stress, morality, ethics, virtue, human relationship, 

etiquette and association, applying knowledge and skill for living in the 21st century.

	 	 GE1006	 ไทยศึกษ�	 3(3-0-6)

	 	 	 Thai	Studies

   ประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง รูปแบบความเชื่อและการดำาเนินชีวิตของคน

ไทย โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการดำาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย

   This course explores history, political development, administration, forms of Thai 

beliefs and way of life,  structure of economy  society and culture. Application of Buddha’s teaching 
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for happy living and live a life suiting Thai way of life and wisdom.

	 	 GE1007	 มนุษย์กับหน้�ที่พลเมือง	 3(3-0-6)

	 	 	 Human	and	Civic	Education

   ความหมายของสังคม โครงสร้างสังคมไทย ปัญหาของสังคมไทย  การสร้างสำานึกทางสังคม และ

หน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก การปลูกฝังมโนสำานึกทางจริยธรรม หลัก

ธรรมาภิบาล การบูรณาการพุทธจริยธรรมกับสังคม แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและสร้างสุขภาวะทาง

สังคมแนวพุทธ

   This course introduces meaning of society, structure of Thai society and social 

problem of Thailand. Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a 

good global citizen, ethics and good governance. Holistic application of Buddhist ethics in society. 

Guidelines for preventing and solving problems of corruption and building social well-being according 

to Buddhism.

	 (2)	กลุ่มวิช�มนุษยศ�สตร์

	 	 GE2001	 มนุษย์กับก�รแสวงห�คว�มรู้	 3(3-0-6)

	 	 	 Man	and	learning

   ความหมาย ความสำาคญัของปรชัญา อภปิรัชญา ญาณวทิยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ทัง้ปรชัญา

ตะวันตกและปรัชญาตะวันออกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ลักษณะความคิด กระบวนการของความคิดอย่างมี

เหตุผล ภาษากับการใช้เหตุผลทั้งแบบนิรนัยและอุปนัย ประยุกต์หลักปรัชญาในการดำาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพ

สังคมปัจจุบัน

   This course introduces meaning and importance of philosophy, metaphysic, epis-

temology, ethics, and esthetics of both western and eastern philosophy from the ancient time to 

current, characteristic of thought, process of reasonable thinking, language and reasoning of both 

deductive and inductive methods, adaptation of philosophy for living in present social conditions.

	 	 GE2002	 พุทธจริยธรรมศึกษ�	 3(3-0-6)

	 	 	 Buddhist	Ethics	Study

   ความหมายและความสำาคัญของจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา บทบาทและหน้าที่ของบุคคล 

การแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม การใช้เวลาอย่างเหมาะสมการทำางานร่วมกับผู้อื่น และการดำาเนินชีวิต

อย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

   This course introduces meaning and importance of Buddhist ethics, roles and re-

sponsibilities of an individual, problem solving and practices righteously, time spending appropriately, 

team working and living a life beneficial both to self and society.

	 	 GE2003	 ก�รว�งแผนชีวิต		 3(3-0-6)

	 	 	 Life	Planning

   ความหมายและความสำาคัญของการวางแผนชีวิตให้มีความสุขยั่งยืน เร่ิมต้ังแต่ชีวิตการเรียน การ

ทำางาน การเตรียมการสำาหรับการมีครอบครัวที่มีความสุข หลักการบริหารครอบครัวภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้ดำาเนิน

ชีวิตอย่างมีความสุข วินัยชาวบ้าน นำาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการครองเรือนและการดำารงชีวิต 

   This course introduces meaning and importance of life planning for sustainable 

happiness starting from life of learning, working, preparation for happy family, principles of family 

management under fast changing environments, self-responsibility and family responsibility, learning 

of people differences for living a happy life, village disciplines, adaptation of Buddhist doctrines in 

running a household life.

	 	 GE2004	 พุทธศิลป์และโบร�ณคดี	 3(3-0-6)

	 	 	 Buddhist	Art		and	Archaeology

   ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา ขอบเขตและประโยชน์พุทธศิลป์ วิวัฒนาการและอิทธิพล

พุทธศิลป์ในด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ปรัชญาธรรมทางวัตถุ ลักษณะของศิลปวัฒนธรรมไทย สมัย

ก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์พุทธศิลปะกับศาสตร์ต่างๆ สกุลศิลปะ การสงวนรักษา การ

อนุรักษ์และการบริหารจัดการพุทธศิลป์

   This course emphasizes in studying definition, history, concept and benefit of Bud-

dhist Arts. The course also looks at the evolution and influence of Buddhist arts on architecture, 

sculpture, painting, and material philosophy. The course is designed to enable the students to de-

scribe pre-historic and historical characteristics of Thai arts and culture, relationship of Buddhist arts 

with other sciences within the field of arts, preservation, conservation and management of Buddhist 

arts.

	 	 GE2005	 จิตวิทย�กับชีวิต	 3(3-0-6)

	 	 	 Psychology	in	Daily	Life

   ความหมาย ประเภทของพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาสาขา

ต่างๆ สรีรวิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความเจริญและพัฒนาการด้านต่างๆ แรงจูงใจ การรับรู้ กระบวนการ

เรียนรู้ ทัศนคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ์ หลักจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา การแก้ปัญหา

และการดำารงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมและหลักจิตวิทยา

            This course looks at meaning and classification of behaviors and nature of human 

beings, backgrounds of psychology, basic physiology related with behaviors, various growths and de-

velopments, motivation, awareness, learning process, attitude, intellectual, personality, mental health, 

human relation, principles of psychology in Buddhism, problem-solving and happy living based by 

Buddhist virtues and principles of psychology.

	 (3)		กลุ่มวิช�ภ�ษ�

	 	 GE3001	 ภ�ษ�ไทย	 3(3-0-6)

	 	 	 Thai	Language	

   หลักเกณฑ์แนวคิดที่เป็นพื้นฐานของการสื่อสาร ธรรมชาติของภาษา การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน

ในปัจจุบัน การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำาวันและเป็นพื้นฐานการแสวงหาความ
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รู้ พัฒนาทักษะของการใช้ภาษาไทย การอ้างอิง การเชื่อมโยงภาษาไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การ

สืบค้นสารนิเทศและการนำาเสนอผลงานด้วยสื่อต่างๆ

   This course looks at basic concepts of communication; nature of language, usages 

of current Thai language standard,  training skill in listening, speaking, reading and writing for daily 

communication. This will be a foundation of searching for knowledge, Developing a skill for usage 

of Thai language, citation, relating Thai language with ASEAN community; Retrieving information and 

presenting it with various media. 

	 	 GE3002	 ภ�ษ�อังกฤษพื้นฐ�น			 3(3-0-6)

	 	 	 Fundamental	English	

   ศึกษาคำาศัพท์ วลี สำานวน และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

เน้นฝึกฟัง-พูดเบื้องต้น โดยการสร้างสถานการณ์ปกติท่ีจะเกิดการโต้ตอบส่ือสารกับผู้อื่น และศึกษากฎเกณฑ์เกี่ยวกับ

การใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเท่าที่จำาเป็นจะต้องใช้ เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้สามารถสื่อความหมายด้านการฟัง-พูดได้อย่าง

ถูกต้อง

   This course looks at studying vocabularies, phrases, idioms and sentences used in 

daily life, Training a skill in listening, speaking, reading and writing by stressing on basic listening and 

speaking in a normal situation of communication with others and studying rules and regulations in 

using basic English as necessary as to be able to communicate in listening and speaking correctly.

	 	 GE3003	 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�รและก�รสืบค้น	 3(3-0-6)

	 	 	 English	for	Communicationand	Information	Retrieval

   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เน้นฝึกฟัง-พูดเบื้องต้น ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน 

รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

และสื่อสิ่งพิมพ์

   This course introduces the usage of English for communication; emphasizes on pri-

mary listening and speaking in various situations of daily life. This also includes information retrieval 

electronically; citations and learning from electronic databases and printing materials.

	 	 GE3004	 ก�รแปลอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 	 English	Translation	

   ศกึษาความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการแปล หลักการแปลองักฤษเปน็ไทย วเิคราะหป์ญัหาการแปลองักฤษ

เป็นไทย  ฝึกแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปและประโยคที่มีโครงสร้างสร้างแบบ Simple Sentences, Compound Sen-

tences and Complex Sentences และฝกึแปลขอ้ความหรือยอ่หนา้  ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบับคุคล สถานที ่ประสบการณ์

อาชีพและพระพุทธศาสนา

   This course looks at studying general knowledge about translation, principles of 

translation English into Thai, analyzing problems of translation English into Thai, exercising basic trans-

lation and simple sentences, compound sentences and complex sentences; exercising translation of 

short contents or paragraphs about people, places, work experiences and Buddhism. 
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	 	 GE3005	 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อทักษะก�รศึกษ�	 3(3-0-6)

	 	 	 English	for	Study	Skills

   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น กลวิธีการฟัง พูด อ่าน 

และเขียนในชีวิตประจำาวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพ่ือการอ่านและการเขียน โดยใช้ส่ือระบบสารสนเทศ 

และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

   This course looks at usage of English for giving information, making summary and 

expressing opinions; strategies of listening, speaking, reading and writing in daily life; citations and 

usage of dictionary for reading and writing based on Information system and electronic databases.

	 	 GE3006	 ภ�ษ�อ�เซียนเพื่อก�รเรียนรู้วัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 	 ASEAN	Languages	for	Cultural	Study

   การพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ของภาษาในกลุ่มประเทศ

ประชาคมอาเซียนประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อการสื่อสารและทำาความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

   ASEAN language development on listening, speaking, reading and writing; commu-

nication and understanding society, tradition and culture.

	 (4)	กลุ่มวิช�วิทย�ศ�สตร์กับคณิตศ�สตร์	 	

	 	 GE4001	 สถิติเพื่อก�รวิจัย	 3(3-0-6)

	 	 	 Statistics	for	Research

   ความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล 

ความน่าจะเป็น คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ

คา่เฉลีย่ของประชากรและสดัสว่นของประชากร การทดสอบไคสแคว ์การวเิคราะหถ์ดถอย และสหสมัพนัธ ์อนกุรมเวลา  

เลขดัชนี สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันได้ด้วยหลักทางสถิติ

   This course looks at meaning and scope of statistics, central tendency, dispersion, 

probability, standard scores, estimation, random sampling, hypothesis testing, test for the mean and 

proportion, Chi–square test, linear regression and correlation, time series, index number, problem-solv-

ing by statistics in daily life

	 	 GE4002	 คอมพิวเตอร์เพื่อก�รทำ�ง�น	 3(3-0-6)

	 	 	 Computer	for	Work

   องค์ประกอบพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การใช้โปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการสร้างสรรค์งานด้านเอกสาร กราฟิก และการนำาเสนอผลงาน การนำาเสนอสารสนเทศ ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ จริยธรรม

และความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่

อย่างต่อเนื่อง

   This course looks at basic components of computer both hardware and software, 

usage of application program for creative documentations, graphics and presentations, presentation 

of information, computer networking, E-mail, computer’s law, safety in computer system, ethics and 
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responsibility for using computer, train to use new readymade software to keep up with nonstop new 

technologies.

	 	 GE4003	 เทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�รศึกษ�ค้นคว้�	 3(3-0-6)

	 	 	 Information	Technology	for	Further	Study

   หลกัการ ความสำาคญัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสารสนเทศ ในการสบืคน้ การสรา้ง

ฐานข้อมูลสารสนเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การค้นคว้า การเขียนรายงานผลการค้นคว้าและ

จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

   This course looks at principles and importance of IT system and information system 

in researching; usage of IT and other media in research and electronic database in order to develop 

communication and on-line learning, researching, writing reports of one’s research and ethics of IT 

usage.

	 	 GE4004	 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี		 3(3-0-6)

	 	 	 Scienceand	Technology		

   แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชิงวเิคราะห์ กฎเกณฑ ์พฒันาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีธรรมชาติ

วิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยและ โภชนาการ ผลก

ระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสภาพแวดล้อม การประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำารงชีวิต

   This course looks at concept, theory, analytical thinking, rules, scientific and techno-

logical development, natural science related to human beings, composition of human body, man and 

environment, health and nutrition, influence of science and technology on environment, application 

of science and technology in life.

2�	 หมวดวิช�เฉพ�ะ

	 (1)	กลุ่มวิช�พระพุทธศ�สน�

	 	 BU5001	 ประวัติศ�สตร์พระพุทธศ�สน�	 3(3-0-6)

	 	 	 History	of	Buddhism

   โลกทศันศ์าสนากอ่นพทุธกาล พทุธประวตัแิละพทุธประวตัเิชงิวเิคราะห ์การสงัคายนาและการร้อย

กรองพระธรรมวินัย นิกายในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและต่างประเทศ ประวัติและบทบาทของ

พระสาวก พระสาวิกาและนักคิดทางพระพุทธศาสนาที่สำาคัญ อิทธิพลของพุทธศิลป์ที่มีต่อศิลปะไทย ศึกษาสถานการณ์

พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

   World views on religions before the Buddha’s time, the history of Buddha and ana-

lytical history of the Buddha, council for the revision of the Buddhist scripture, and the composition 

of Dhamma and Vinaya, sects in the Buddhism, the Buddhism in Thailand and foreign countries, the 

history and roles of important Bhikkhus, Bhikkhunis and scholars to the Buddhism, the influence of 

the Buddhist art towards Thai art, and to study situations of the Buddhism at present.



37หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครอง

	 	 BU5002	 พระไตรปิฎกศึกษ�	1	 3(3-0-6)

	 	 	 Tipitaka	Studies	1

   วเิคราะหก์ารจำาแนกหมวดหมู ่โครงสร้างและเนือ้หาของพระไตรปฎิก ประเภทและลำาดับชัน้คัมภีร์

ทางพระพทุธศาสนา ฐานะและความสำาคัญของพระไตรปฎิกและคมัภร์ีชัน้รอง ภมูปิญัญาในพระไตรปฎิกและการศึกษา

พุทธศาสนสุภาษิต

   ศกึษาประวตั ิแนวคดิและหลกัการ วตัถุประสงคก์ารบญัญติัพระวนิยั วธิบีญัญติัพระวนิยั บทบัญญตัิ

หรอืศีลประเภทตา่งๆ การปฏบิตั ิการตคีวาม วนิจิฉยัและวธิกีารตดัสนิอธกิรณใ์นพระวนิยั ศกึษาเปรยีบเทยีบการบญัญัติ

พระวินัยกับการบัญญัติกฎหมาย  การประยุกต์ใช้วิธีการทางพระวินัยกับตัดสินปัญหา

   The analysis of group classification, structure and contents of Tipitaka, types and 

orderly arrangement Buddhist Scriptures, status and importance of Tipitaka and Buddhist exegetical 

for literature, wisdom in Tipitaka and to study Buddhist proverbs.

   To study concepts, and principles, purposes of the commandment of Vinaya (dis-

cipline), methods of enactment of Vinaya, chapters or different types of Sila (morality), preservation, 

interpretation consideration and decision of disciplinary disputes, and to study a comparison of the 

commandment of Vinaya with legal act, an application of  methods of Vinaya in making decision of 

the problems.

	 	 BU5003	 พระไตรปิฎกศึกษ�	2	 3(3-0-6)

	 	 	 Tipitaka	Studies	2

   ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของพระสุตตันตปิฎก การจัดหมวดหมู่ในพระสุตตันตปิฎก วิเคราะห์

พระสูตรที่สำาคัญและพระสูตรที่แสดงหลักการสำาคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่เป็นหลักการสำาคัญของพระพุทธ

ศาสนา อุดมคติทางพระพุทธศาสนา วิธีคิดและคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา พุทธจริยธรรม หลักคิหิธรรมและ

การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำารงชีวิตและการแก้ปัญหาสังคม

   To study structure and contents of Sutta Pitaka (Discourses), group classification 

of Sutta Pitaka, analysis of the important Suttas (discourses) and Suttas (discourses) with important 

evidence of the Buddhism, principles of Buddhist Dhamma, Buddhist  deology, way of thinking and 

significant nature of the Buddhism, the Buddhist ethics, code of morality for the laity and the appli-

cation of Dhamma virtues in living and social problem solving.

	 	 BU5004	 พระไตรปิฎกศึกษ�	3	 3(3-0-6)

	 	 	 Tipitaka	Studies	3

   ศกึษาโครงสรา้งและเนือ้หาของพระอภธิรรมปฎิก การจดัหมวดหมูใ่นพระอภธิรรมปฎิก ประวัติและ

สาระสำาคญัของพระอภธิรรมจากคมัภรีใ์นพระอภธิรรมปฎิก พระอภธิรรมในฐานะหลักวชิาการพระพุทธศาสนา หลกัการ

อธบิายและตคีวามธรรมะตามแนวอภธิรรม พทุธปรชัญาตามนยั พระอภธิรรม จติวทิยาในพระอภธิรรมและการประยกุต์

ใช้หลักพระอภิธรรมในการดำารงชีวิต

   To study structure and contents of the Abhidhamma Pitaka, group classification in 

Abhidhamma Pitaka, history and essence of Abhidhamma from the scriptures of Abhidhamma Pitaka, 

Abhidhamma in the position of the Buddhist academic principles, principles of explanation and inter-
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pretation of Dhamma, the Buddhist philosophy, psychological science and application of principles 

of Abhidhamma in living.

	 	 BU5005	 พุทธวิถีไทย	 3(3-0-6)

	 	 	 Buddhism	and	Thai	Ways	of	Life

   ความสำาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำาชาติไทยและรากฐานสำาคัญของวัฒนธรรม 

เป็นองค์ความสามัคคี เป็นสถาบันคู่ชาติและพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งหล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติ เป็นเครื่องมือ

การแก้ปัญหาและการพัฒนาชาติ ความเป็นสถาบันพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย วันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา หลัก

ศาสนพิธีและรูปแบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  

   ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ รูปแบบและมิติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของสังคมไทย วัดและพระ

สงฆ์ไทย องค์กรทางพระพุทธศสานา การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย การส่งเสริมและการคุ้มครอง

พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง

   The importance of Buddhism as Thai national religion and the important foundation 

of the culture, the mark of unity, the institute of the nation and the King, the resource for creation 

of the national identity, the instrument for problem-solving and the development of the nation, 

the Buddhist institutionalism, the Triple Gem, the Buddhist holy days, the principles of the religious 

ceremony and the Buddhist activities.

   The analysis of nature, forms and beliefs in the Buddhism of Thai society, temples 

and Thai monks, the Buddhist organization, the measurement of the Buddhist study in Thailand, the 

promotion and protection of Buddhism, Buddhism and problem- solving and the development of 

Buddhism and sufficient economy.

	 	 BU5006	 ภ�ษ�บ�ลีเพื่อก�รค้นคว้�พระพุทธศ�สน�		 3(3-0-6)

	 	 	 Pali	for		Buddhist	Research

   ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาบาลีเบื้องต้น การใช้ภาษาบาลีและการใช้คำาภาษา

บาลี ในภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลี ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหา

พระพุทธศาสนาสั้นๆ หรือโดยย่อจากเอกสารภาษาบาลี

   To study grammar, reading, translation of basic Pali, usage of Pali and Pali words 

in Thai language, Pali and Buddhism, Buddhist scriptures in Pali, practice and testing, to find out the 

short contents of Buddhism, or a brief from summarized Pali documents.

	 	 BU5007	 ภ�ษ�สันสกฤตเพื่อก�รศึกษ�ค้นคว้�พระพุทธศ�สน�		 3(3-0-6)

	 	 	 Sanskrit	for	Buddhist	Research

   ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาสันสฤตเบื้องต้น การใช้ภาษาสันสกฤตและการใช้คำา

ภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาสันสกฤต ฝึกทดลอง

ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ หรือโดยย่อจากเอกสารภาษาสันสกฤต

   To study grammar, reading, translation of basic Sanskrit, usage of Sanskrit and Sanskrit 

words in Thai language, Sanskrit and Buddhism, the Buddhist scriptures in Sanskrit version, the practice 
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and testing to find out the short contents of Buddhism, or a brief summarized Sanskrit documents.

	 	 BU5008	 ก�รปฏิบัติกรรมฐ�น	 3(3-0-6)

	 	 	 Meditation	Practice

   แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 

หลักการปฏิบัติธุดงค์ ศึกษาการสอนกรรมฐานและการปฏิบัติกรรมฐานจากสำานักกรรมฐานที่สำาคัญในประเทศไทย ฝึก

ปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักคำาสอนในพระพุทธศาสนา 

   The concepts, principles, ways of meditation practice in the Buddhism of both Sa-

mathakammathana (concentration development) and Vipassanakammathana (Insight development), 

the principles of Dhutonga practice (Austere practice), study the teaching of subjects of meditation 

and meditation exercise from the important meditation units in Thailand, practice in the right medi-

tation development in according to the Buddhist 

	 	 BU5009	 พระพุทธศ�สน�มห�ย�น	 3(3-0-6)

	 	 	 Mahayana	Buddhism

   ศกึษาสถานการณพ์ระพทุธศาสนาหลงัพทุธปรนิพิพาน ประวตัแิละการเกดิขึน้ของพระพทุธศาสนา

นกิายมหายาน ความสมัพนัธ์และความแตกต่างระหวา่งพระพทุธศาสนาเถรวาทและมหายาน แนวคดิและหลักการสำาคญั

ของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น แนวคิดเรื่อง  ตรีกาย อาทิพุทธะ ศูนยตา โยคาจารย์ หลักโพธิจิต นิกายสำาคัญของ

พระพุทธศาสนามหายาน เช่น นิกายสุขาวดี เซ็น พระพุทธศาสนามหายานในโลกตะวันตก บทบาทขององค์ดาไลลามะ 

และนักคิดของพระพุทธศาสนามหายานเช่น ดร.ดี.ที.ซูซูกิ พระทิช นักหันธ์ เป็นต้น

   To study situations of the Buddhism after Lord Buddha passed away, history and 

the origin of Mahayana Buddhism, the relation and differences between Theravada and Mahayana 

Buddhism, methods of thinking and the main principles of Mahayana Buddhism: a way of thinking 

on Trikaya (Three Bodies), i.e. Buddha, Sunayata, Yogacaraya, Bothicitta, main schools of Mahayana 

Buddhism: Sukkhavati, Zent, Western Mahayana Buddhism, roles of Dalailama and Buddhist thinkers 

such as Dr. D.T.Zuzuki, Phra Tiz Nakhantha etc.

	 	 BU5010	 ศ�สนศึกษ�	 3(3-0-6)

	 	 	 Religious	Studies

   ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา แนวคิด ทฤษฎีกำาเนิดศาสนา ภูมิหลังทางศาสนา วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ 

ทีท่ำาให้ศาสดาของแตล่ะศาสนาหนัไปสนใจศาสนา การปฏิบตัทิางศาสนาและประสบการณศ์าสนาของศาสดาแตล่ะองค์ 

วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบศาสนาดา้นโครงสรา้ง หลกัธรรม โลกทัศน ์พิธกีรรม นกิาย ความดีและจุดมุง่หมายสูงสุดของศาสนา

ทีส่ำาคญัๆ สถานะปจัจบุนัของแตล่ะศาสนา สทิธกิารนบัถือศาสนา หลักศาสนสัมพันธแ์ละความเข้าใจอนัดีระหวา่งศาสนา

   To study fundamental knowledge about the religions, ways of thinking, theory of 

the origin of religions, religious background history, culture, economy, society, politics of Brahmanism 

(Hindu), Buddhism, Christianity, and Islamism. To study different components interesting each religious 

founder turning to the religion, the religious practice and experience of each founder, the analysis 
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in comparison of religions on  structure, virtue, world views, ritual, school, goodness and ultimate 

objective of  important religions, current status of each religion, rights of beliefs of religion, religious 

relation and good understanding among religions.

	 	 BU5011	 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รเผยแผ่พระพุทธศ�สน�	 3(3-0-6)

	 	 	 English	for	Buddhism	Propagation

   ศึกษาคำาศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝึกพูดหรือสนทนาและอธิบายธรรมะด้วย

ภาษาอังกฤษฝึกหัดเขียนเรียงความอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต และฝึกเขียนบทความธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ และย่อ

ความจากบทความธรรมะที่กำาหนดให้

   To study specific English vocabulary for Buddhism, speaking practice in conversation 

and explanation of Dhamma in English, practice in writing essay about Buddhist proverbs and Dhamma 

articles in English and abstract of Dhamma articles as defined.

	 	 BU5012	 วรรณกรรมท�งพระพุทธศ�สน�ของไทย	 3(3-0-6)

	 	 	 Thai	Buddhist	Literature

   ศกึษาวรรณกรรมท่ีสำาคญัทางพระพทุธศาสนาตัง้แตส่มัยสโุขทยัถงึปจัจบัุน โดยศึกษาและวิเคราะห์

สาระสงัเขป ลกัษณะเดน่ ววิฒันาการ ในแงค่ณุคา่และอทิธพิลทีม่ต่ีอสังคมไทยและพระพุทธศาสนา เชน่ ไตรภมูพิระรว่ง 

มังคลัตถทีปนี ปัญญาสชาดก มหาชาติคำาหลวง มหาเวสสันดรชาดก ปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น ศึกษาประวัติและผลงาน

ปราชญ์ชาวพุทธไทยทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ รวมทั้งวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของไทย

   To study important literatures of the Buddhism from Sukhaya period to the present 

time by learning and analyzing of the summary essence, the outstanding points, evolution of value 

and influence over Thai society and Buddhism: Triphumiphraruang, Mangaladipani, Pannasajataka, 

Mahajatikamluang, Mahavessantarajataka, Pathamasambothikatha etc. To study history and the result 

of work of Buddhist scholars of both monks and laymen including Buddhist literature in Thai locality.

	 	 BU5013	 เทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�รเผยแผ่พระพุทธศ�สน�	 3(3-0-6)

	 	 	 Information	Technology	for	Buddhism	Propagation

   หลกัการ วธิกีารและเป้าหมายการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาจากพระไตรปฎิก คุณสมบติันกัเผยแผแ่ละ

นกัประชาสมัพนัธ ์วทิยาการประชาสมัพนัธส์มยัใหม ่สือ่และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

อิทธิพลและผลกระทบของส่ือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน ฝึกหัดการเขียน

บทความทางพระพุทธศาสนา ฝึกหัดการเทศน์แบบต่างๆ และฝึกพูดตามหลักวิชาการวาทศิลป์

   The principles, methods and targets of Buddhism extension from Tipitaka, quality 

of Buddhist missionary and public information officer, modern public information science, media and 

information technology systems for the extension of Buddhism, the influence and impact of media 

and information technology towards Buddhism and Buddhist followers, practice in writing Buddhist 

articles, practice in different styles of Dhamma sermon, and speaking practice on the  principles of 

oratory basis.
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	 	 BU5014	 พระพุทธศ�สน�กับวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 3(3-0-6)

	 	 	 Buddhism,	Science	and	Technology

   วธิกีารแสวงหาความจรงิของพระพทุธศาสนากับวทิยาศาสตร์ ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งพระพทุธ

ศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ จิตวิทยา กฎแห่งกรรมของพระพุทธศาสนา

กบัหลักวิทยาศาสตร ์ผลกระทบและผลดขีองพระพทุธศาสนาจากพฒันาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเทคโนโลยี

ชีวจิต

   Methods of seeking for the truth of Buddhism and sciences, the conformity of Bud-

dhism and sciences, Buddhism and physical science, biology, psychology, rules of Kamma (action) 

and sciences, scientific development and technology, and bio-psychological technology.

	 	 BU5015	 พระพุทธศ�สน�กับโลก�ภิวัตน์		 3(3-0-6)

	 	 	 Buddhism	and	Globalization

   วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน บทบาทขององค์กร  บุคลากร 

และนกัวิชาการทางพระพทุธศาสนา   การตคีวามคำาสอนของพระพทุธศาสนา  ปัญหาท่ีเกดิขึน้ในวงการพระพทุธศาสนา  

และปญัหาภายนอกท่ีมผีลกระทบตอ่ความเจรญิและความเสือ่มของพระพุทธศาสนาเปรียบเทยีบกระแสโลกาภวิตันแ์ละ

ธรรมานวัุตร พทุธวทิยาเพ่ือการรูเ้ทา่ทนักระแสและความเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกภายใตบ้รบิทของข้อมลูขา่วสาร ทา่ที

และการปฏิบติัตอ่ขอ้มลูขา่วสาร ในฐานะชาวพทุธรวมทัง้การปอ้งกนัและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งและผลเสยีของกระแสโลกาภิ

วัตน์ตามหลักวิถีพุทธ

   The analysis of roles and conditions of Buddhism in a modern world, roles of  or-

ganization, personnel, and Buddhist academicians, interpretation of Buddhist teachings, problems of 

Buddhism and external problems with an impact on the growth and decline of comparative Bud-

dhism, tendency of globalization and Dhamma practice, Buddhist knowledge for the awareness of 

tendency and change of the world community under the contents of data, altitude and practice on 

the information as Buddhists in both prevention and recorrection of the weakness, and damage of 

the globalization in according to the Buddhist ways.

	 	 BU5016	 พระพุทธศ�สน�กับก�รพัฒน�แบบยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 	 Buddhism	and	Sustainable	Development

   ศึกษาแนวคิด หลักการและความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน ความผิดพลาดของการพัฒนา

แบบตะวันตกภายใต้กระแสบริโภคนิยม และความไม่กลมกลืนของการพัฒนาตามหลักวิชาการสมัยใหม่และการพัฒนา

ตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริ  การพัฒนาที่ไม่ทำาลายระบบ

นิเวศน์ ทดลองสร้างโมเดลโครงการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยผสมผสานหลักพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่เข้าด้วย

กัน พระพุทธศาสนากับสันติภาพ

   To study concepts, principles and the meaning of sustainable development, a 

mistake of the western development under the tendency of consumption wave and disharmony of 

the development as a modern academic principles and the development as the Buddhist teachings, 

the development on sufficient economy basis as per the king’s conception, the development of 

non-destructive ecological systems, the construction of a project model for sustainable development 
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by combining of Buddhist teachings and modern technology : the Buddhism and peace.

	 	 BU5017	 พระพุทธศ�สน�ในสังคมไทยร่วมสมัย	 3(3-0-6)

	 	 	 Buddhism	in	the	Contemporary	Thai	Society

   ประวตักิารนบัถอืพระพทุธศาสนาของชนชาตไิทย พระพทุธศาสนากบัชนชาตไิทย พระพทุธศาสนา

ในฐานะศาสนาประจำาชาตไิทย พระพทุธศาสนากบัความมัน่คงของชาติ สถานะของพระพทุธศาสนาในสงัคมไทยปจัจบุนั 

บทบาทของสถาบนัสงฆ ์สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์รฐับาล ประชาชนต่อพระพุทธศาสนา การบรหิาร การศกึษา การปฏบิตัิ

และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และพุทธบริษัท บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยและสังคมโลก 

   The history of beliefs of Buddhism of Thai people, Buddhism and Thai people, 

Buddhism as national religion, Buddhism and national security, status of Buddhism in modern Thai 

society, roles of Sangha institute, institute of the King, government, and people towards Buddhism, 

administration, education, practice and propagation of  Buddhist monks and Buddhist followers, roles 

of monks in Thai and world societies.

	 	 BU5018	 ก�รบริห�รกิจก�รพระพุทธศ�สน�	 3(3-0-6)

	 	 	 Buddhist	Affairs	Administration

   วเิคราะหร์ปูแบบและโครงสรา้งการบรหิารกจิการพระพทุธศาสนาในสมยัพทุธกาล ถึงปัจจบุนั หลัก

การบรกิารกิจการพระพทุธศาสนาโดยพทุธบรษิทั ศกึษาโครงสรา้ง ระบบการปกครองและระบบบรหิารกจิการคณะสงฆ์

ไทย การบริหารการศกึษาคณะสงฆ ์การจดัการ ศาสนสมบติัภาวะผู้นำาทางพระพุทธศาสนา กรณศีกึษาและแนวทางการ

บริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ

   ศกึษาสภาพการณบ์รหิารจดัการวัด การพฒันาวดัโดยใชแ้นวคดิการบรหิารจดัการ  และการบรหิาร

จัดการที่ดี   ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัดของชุมชน และการพัฒนาวัดให้

วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน

   The analysis of forms and structure of Buddhist affairs administration in the Buddha’s 

time to the present, the principles of Buddhist affairs administration by the Buddhist followers. To 

study structure, systems of administration and the system of Thai Sangha affairs administration, Thai 

Sangha educational administration, management of religious properties, Buddhist leadership, case 

study, and methods of capital management, the account of temple and audit.

   To study status of temple administration, development of temple by using the 

method of management and good administration, relation between temple and community, partic-

ipation in temple administration in community and development of temple as a centre of learning 

and spirit in community.

	 (2)	กลุ่มวิช�เอกก�รปกครอง

  SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)

   Introduction to Political Science

   ศึกษาความหมาย ขอบเขต แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ การกำาเนิดรัฐ วิวัฒนาการของรัฐและการ

ปกครอง อำานาจอธปิไตย สถาบนัทางการเมอืง ฝา่ยนติบิญัญตั ิฝา่ยบรหิาร และฝา่ยตลุาการ ลัทธแิละอดุมการณท์างการ

เมือง กระบวนการทางการเมือง ตลอดจนการมีส่วนร่วมทางการเมือง
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 To study the meaning, scope, concepts, theories of political science, establishment of states, 

evolution of states and governments, sovereignty, political institutions, legislative assembly, adminis-

trative and jurisdiction bodies, doctrines and political ideology and, political process including political 

participation of people. Students will study the work of both Western and Eastern philosophers as 

groundwork for further courses.  

  SO2102 การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6)

   Analysis of Thai Politics and Government

   ศกึษาวเิคราะห์ปจัจยัทางประวติัศาสตร ์โครงสร้างสงัคม วฒันธรรมและเศรษฐกจิ วัฒนธรรมทางการ

เมืองของไทย ลักษณะเฉพาะและอุดมการณ์ประจำาชาติ บทบาทของทหารต่อการเมืองการปกครองของไทย

   To study the historical factors social structure Cultural and economic Political Cul-

ture of Thailand Ethnic identity and ideology. The role of the military in politics and government of 

Thailand.

  SO2103 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6)

   Economic and Social Foundation of Thai Politics and Governments

   ลักษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นพื้นฐานทางการเมืองของประเทศไทย ศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัเศรษฐกจิสงัคมการเมือง โดยคำานงึถงึพ้ืนฐานทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และระบบความ

คิดความเชื่อดังกล่าวที่มีต่อรูปแบบและโครงสร้างทางการเมือง

   To study nature and structure of economy and society based upon Thai politics, 

the relations between economic, social and political factors through an awareness of history, culture 

and beliefs and conceptual system relating to political forms and structure.

  SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 (3-0-6) 

   Thai Sangha Administration

   ศึกษาประวัติของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ลักษณะการปกครองของคณะสงฆ์ สมัยสุโขทัย 

อยธุยา ธนบุรี รตันโกสนิทร ์การแบ่งเขตการปกครองสงฆ์ ต้ังแตอ่ดีตจนถงึปจัจบุนั รวมทัง้กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบยีบ

และคำาสั่งที่เกี่ยวข้อง

   To study a history of Buddhism in Thailand, nature of Thai Sangha administration 

in Sukhotaya, Ayudthaya, Thonburi and Ratanakosin periods. Division of Thai Sangha administration 

into regions from the past to the present times including laws, ministerial law, rules and regulations 

and related orders. 

  SO2105 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 (3-0-6

   Political Parties, Interest Groups and Elections

   ศึกษาทฤษฎี ลักษณะและความสำาคัญของพรรคการเมือง โครงสร้างกลไกการบริหารภายใน

พรรคการเมือง บทบาทของพรรคการเมืองในสังคม ความเป็นมาของการเลือกตั้ง กลุ่มอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ 

ความสำาคัญและบทบาทของกลุ่มต่างๆ และความสัมพันธ์กับรัฐบาล แนวคิดการมีตัวแทน ระบบการเลือกต้ังและการ

บริหารการเลือกตั้งรวมทั้งพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และปัญหาการเลือกตั้งเน้นศึกษากรณีของไทย เปรียบ

เทียบกับของต่างประเทศ
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   To study nature and importance of political parties, structure, and administrative 

mechanism of political parties, roles of political parties in society, background history of election, 

influential and interest groups, the importance and roles of various groups of people, relationship 

between groups of people and government, concepts of the representatives, election system and 

management including behavioral voting and problems of election focusing on a case study on elec-

tions in Thailand comparing to other foreign countries.

  SO2106 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 (3-0-6)

   Politics in Buddhist Approach  

   ความหมาย คำานิยาม ขอบเขต เนื้อหาวิชาและวิธีการศึกษา แบบความคิดพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์

เปรียบเทียบแนวพุทธศาสตร์ ตลอดจนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์

   The meaning, definition, scopes, contents and educational approaches, forms of 

basic idea on political science comparing to Buddhism’s approaches including Buddhism Dhamma 

relating to political science.

  SO2107 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6)

   Social Science Research Methodology

   ศึกษาวิธีการต่างๆ ในการค้นคว้าหาความรู้ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

พิจารณาถึงลักษณะสำาคัญและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนศึกษาสถิติเบ้ืองต้นที่จะเป็นพื้นฐานใน

การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการต้ังปัญหา แนวคิดและสมมติฐานการสุ่มตัวอย่าง ประมวลและวิเคราะห์

ข้อมูลรายงานผลการวิจัยและประเมินผล

   To study various methods of seeking for knowledge, concepts, theories of method-

ology in social science research, and to consider the important nature of quantitative and qualitative 

research methodologies including fundamental statistics as a basic of social research study including 

formulating  problems, idea and hypothesis, random sampling, compilation and data analysis, and 

to propose report results of a study and evaluation.

  SO2108 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ 3 (3-0-6)

   Theories of Politics and Ethics

   ศึกษาความคิดทางการเมืองของนักคิดคนสำาคัญ จริยศาสตร์ของนักปรัชญาคนสำาคัญ และทฤษฎี

การเมืองที่สำาคัญ

   To study political thought of majors thinkers and ethics proposed by famous phi-

losophers and major political theories.

  SO2109 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 (3-0-6)

   Constitution and Political Institutions

   ศึกษาความเป็นมาของรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปของไทย เนื้อหา สาระสำาคัญของรัฐธรรมนูญในอดีต

และปัจจุบัน และสถาบันทางการเมือง

   To study background history of Thai’s constitutions in general, contents and import-

ant details of the constitutions in the past and at the present times and Political Institutions.
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  SO2110 กฎหมายลักษณะพยาน 3 (3-0-6)

   Law of Evidence

   กฎหมายวา่ดว้ยพยานหลกัฐาน กฎหมายลกัษณะพยาน บทบญัญตั ิรวมประมวลกฎหมายพจิารณา

ความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

   Laws of evidence, nature of laws of evidence, law prescriptions and compilation of 

civil code trial, and compilations of criminal trial.

  SO2111 กฎหมายอาญา 3(3-0-6)

   Criminal Law

   ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การ

พยายามกระทำาความผดิ ตวัการและผูม้สีว่นในการกระทำาความผดิ การกระทำาความผดิหลายบทหรอืหลายกระทง การก

ระทำาความผิดอีก อายุความอาญา การกำาหนดโทษในทางอาญาและบทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิด ลหุโทษ และความผิด

ทางอาญาแต่ละลักษณะ ตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชาอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความ

ผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและทรัพย์ ตลอดจนถึงความผิดลหุโทษ ฯลฯ ครบทุกลักษณะความผิด

   Nature of criminal law, theories in relation to responsibility, scope of imposition 

of criminal law, an attempt involving in offences, principals and accomplices involving in offences, 

occurrence of offences, repeating offences, criminal prescription, criminal punishment prescription, 

and law prescriptions used for offences, petty offences, and nature of criminal offences relating to the 

security of the Kingdom, offences relating to government,  life and property including petty offences, 

etc. covering all nature of offences.

  SO2112 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0-6) 

   Criminal Law trial

   ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาต้ังแตห่ลกัพืน้ฐาน และโครงสรา้งของกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา หลักทั่วไป อำานาจของพนักงานฝ่ายปกครองและตำารวจ พนักงาน อัยการและศาล การสืบสวนสอบสวนคดี

อาญา มาตรการบังคับทางอาญา วิธีปฏิบัติตามมาตรการบังคับทางอาญา อำานาจสั่งคดีของพนักงานอัยการ การฟ้องคดี

อาญาและคดแีพง่เกีย่วเนือ่งกับคดอีาญา วธิพีจิารณาคดอีาญาในศาลชัน้ตน้ วธิพีจิารณาคดอีาญาในชัน้ศาลอุทธรณแ์ละ

ฎีกา การบังคับคดีตามคำาพิพากษา การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษ ลดโทษและค่าธรรมเนียมศาล

   Compilation of general criminal trial and structure of criminal trial, general principles, 

power of administrative authorities and police officers, public prosecutors and courts, investigation 

into criminal case, measurement of criminal imposition, proceeding of criminal imposition, power of 

public prosecutors for filing a law suit, filing a law suit in criminal and civil cases involving in crime, 

trial of criminal cases at courts of first instance, trial of criminal cases at appeal and supreme courts, 

imposition on courts’ sentences, pardoning, change and reduction of punishment, and courts’ fee.

  SO2113 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 

   Administrative Laws

   ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และลักษณะขององค์กรปกครอง (Administration) และกฎหมาย

ปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหารราชการ
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ในกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหารการจัดตั้งและสถานทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน

ทฤษฎวีา่ดว้ยการกระทำาของฝา่ยปกครอง ทัง้ในสว่นท่ีเกีย่วกบัประเภทของการควบคมุองคก์ร ผู้ควบคมุ และวธิพิีจารณา

ความคดีปกครอง

   To study a history and nature of administrative organization and administrative 

law, an origin of administrative law, application and interpretation of administrative law, rules and 

regulations for public administration in administrative law, organizing public rules and regulations and 

establishment and legal status of juristic person in public laws, theory of actions for administrative 

officers relating to control organization, controller and administrative trial.  

  SO2114 การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)

   Politics and Government in Southeast Asia

   ศึกษาโครงสร้างทางการเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความเป็นมาทาง

ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมทางการเมอืง อดุมการณ ์กระบวนการทางการเมอืง ตลอดจนปญัหาทางการเมอืงท่ีประเทศ

เหล่านี้กำาลังประสบอยู่

   The political and government structures of Southeast Asian countries, their historical 

structures, and political processes,  including political problems presently experienced.

  SO2115 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 3(3-0-6)

   Introduction to Public Administration

   ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวความคิด ลักษณะและขอบเขตของการบริหารรัฐกิจ รวมทั้งนโยบาย

ของรฐัเก่ียวกับการบรหิารววิฒันาการของการบรหิาร การบรหิารรฐักจิและการบรหิารธรุกจิ การบรหิารกบัปจัจยัแวดลอ้ม 

การบริหารกับการพัฒนา คุณธรรมการบริหารและธรรมาภิบาล การจัดและปรับปรุงองค์การของรัฐ การวางแผน การ

วินิจฉัย สั่งการ การติดต่อประสานงานและการติดตามผลงาน ภาวะผู้นำาและให้มีการศึกษาการบริหารราชการของ

ประเทศไทย

   To study the meaning, theory, concept, nature and scope of Public Administration 

including state policy relating to administration, an evolution of administration, public administration 

and business administration, administration and surrounding factors, administration and development, 

administrative moralities and good governance, public administration and organizational improve-

ment, planning, diagnosis, direction, coordination and monitoring outcome, readership, and to provide 

learners with an education on public administration of Thailand.

  SO2116 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)

   Politics and Local Administration

   ความหมาย ความสำาคญัของการปกครองท้องถิน่และพฒันาการของการเมอืงและการปกครองทอ้ง

ถิน่และรฐัธรรมนญูของประเทศไทย ความสำาคญัทีม่ตีอ่การเปลีย่นแปลงสังคม ต้ังแตอ่ดตีถงึปจัจบุนั บรบิททางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น อันนำาไปสู่รูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เป็นอยู่ โดย

ใหเ้ขา้ใจถงึสมัพันธภ์าพระหวา่งกระบวนการอำานาจของรฐัไทยเขา้ไปในสงัคมชนบท ผา่นการขยายตวัของระบบราชการ 

ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ระบบอุดมการณ์ของรัฐและโครงสร้างการพัฒนาต่างๆ และเปรียบเทียบกับการเมืองการ

ปกครองท้องถิ่นในประเทศอื่นๆ
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    To study the meaning, the importance of local administration, and the development 

of politics and local administration, and constitutions of Thailand, the importance of social changes 

in the past and at present, clues to political, economic, social and cultural aspects at both national 

and local administration levels leading to  existing local administration, understanding of relationship 

between power process of Thai state leading to rural society through the expansion of bureaucracy 

system, marketing economy, state ideological system and various structural developments in com-

parison with politics and local administration in foreign countries.

  SO2117 ปรัชญาการเมือง 3(3-0-6)

   Political Philosophy

   ที่มาและความหมายของปรัชญาการเมืองตลอดจนประเด็นท่ีสำาคัญๆ ในปรัชญาการเมือง จุดมุ่ง

หมายของมนุษย์ รัฐ และความยุติธรรม ฯลฯ โดยแยกแยะให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างการมองปัญหาและการแก้ปัญหา

ของปรชัญาการเมอืง แนวความคดิของนกัปรชัญาการเมอืงตะวนัตก ตะวนัออก ตลอดจนปรชัญาการเมอืงสมยัใหม่ เพือ่

ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาอื่นๆ ต่อไป

   Origins and meaning of political philosophy and important issues in political philos-

ophy such as the goal of humanity, the state, justice etc., by dividing and examining the differences 

between problems and solutions in political philosophy as well as modern political thought. Students 

will study the work of both Western and Eastern philosophers as groundwork for further courses.

  SO2118 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

   International Relations

   ศึกษาความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ การกำาหนดนโยบายต่างประเทศ เครื่องมือในการดำาเนินนโยบายต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ตลอด

จนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในมิติของความสัมพันธ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

   To study the meaning of international relations, concept, theories relating to in-

ternational relations, determination of policy, and tools used for international policy, international 

organizations including studying of the relations between Thailand and foreign countries in a dimension 

of political, economic and social relations.

  SO2119 การสืบสวนและสอบสวน 3(3-0-6)

   Investigation

   ระบบยตุธิรรมในคดอีาญาในชัน้เจ้าหนา้ท่ีตำารวจ การสืบสวนและสอบสวน การกระทำาความผดิทาง

อาญา สิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ

   Judicial system in criminal cases committed by police, investigation on criminal 

offences, rights of the defendant by constitution law.

  SO2120 สัมมนาศาสนากับการเมือง 3(3-0-6) 

   Seminar on Religion and Politics

   สัมมนาแนวความคิดทางปรัชญาสังคมการเมืองในศาสนาหลักของโลก เช่นศาสนาพุทธศาสนาอิน

ดูศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามโดยมุ่งให้เข้าใจ “การเมือง” ที่มองจากทัศนะของศาสนาเหล่านี้ สังคมในอุดมคติของ

ศาสนาเหล่านี้และวิธีการเข้าถึงสังคมในอุดมคติ การพิเคราะห์การใช้ความรุนแรงของศาสนาต่างๆ
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   Seminar on socio-political philosophy in universal religions such as Buddhism, Hin-

du, Christ, and Islam focusing on the understanding of “Politics” in the sight of these religions, the 

ideological society of these religions, an accessibility to the ideological society, analysis of violence 

conduct of various religions.

  SO2121 ภาษาอังกฤษสำาหรับรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)

   English for Political Science

   ศกึษาใหเ้ข้าใจโครงสรา้งศพัทแ์ละสำานวนภาษาองักฤษทีใ่ชก้นัมากในสาขาวชิาการปกครอง ตลอดจน

ฝกึหดัการใชศ้พัทแ์ละสำานวนเหลา่นัน้ในการเขยีนและการพูด ฝึกฝนแนวทางในการอา่นและเขยีนขอ้ความทีเ่นน้เนือ้หา

ทางรัฐศาสตร์ เช่น การอ่านตำารา บทความ วารสาร

   To study the understanding of English structure, vocabulary, and idioms used in 

political science, usage practice in words and idioms for writing and speaking, ways to practice in 

reading and writing articles focusing on an area of political science such as reading textbooks, articles 

and journals.

  SO2122 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6)

   Comparative Government and Politics

   ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบกรณีศึกษาเฉพาะบางประเทศที่

สำาคัญในกลุ่มประชาธิปไตย กลุ่มคอมมิวนิสต์ และประเทศโลกที่สาม ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง โครงสร้าง 

องค์ประกอบ และหน้าที่ของระบบการเมืองเหล่านั้นในประเด็นสำาคัญ

   Various concepts and methods in comparative studies of government and politics 

through case studies in different countries, particularly significant democracies, communist and third 

world countries. Students will examine the details regarding political behaviour, structures, parts and 

duties of those political systems in various situations.

  SO2123 การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

   Politics of Information Technology

   ศึกษาทฤษฎี แนวคิด ความหมาย ขอบเขต ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ 

แหล่งบรกิารสารสนเทศท่ีเกีย่วข้องกบัการเมอืง กฎหมายและพฤติกรรมการมสีว่นร่วมทางการเมอืงทีเ่กีย่วกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางการเมือง และวิเคราะห์การเมืองที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 

จรรยาบรรณการใช้สื่อสารสนเทศ

   Study of the meaning and scope of information technology systems. Information 

Resources Source of information related to politics. Legal and political behavior, participation in in-

formation technology. Search for political information and the political use of information technology 

as a tool. Ethics for the information technology systems.

  SO2124 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 3(3-0-6)

   Liberal Democratic Theories

   ศึกษาทฤษฎีการเมืองของนักคิดทางการเมือง เช่น อริสโตเติล ล็อค เบนแธมมิลล์และเดอต๊อควิลล์ 

อิทธิพลของความคิดเหล่านี้ต่อรูปแบบการปกครองในปัจจุบันประชาธิปไตยในต่างประเทศ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา
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และอังกฤษ การปกครองภายใต้กฎหมายอุดมการณ์ประชาธิปไตย การรับผิดขอบของรัฐต่อประชาชน ประโยชน์นิยม 

การถ่วงดุลอำานาจ สิทธิประชากร เสรีภาพและศีลธรรมเป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อจำากัดของทฤษฎีดัง

กล่าว รวมทั้งศึกษาประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา

   To study theories of politics proposed by famous philosophers such as Aristotle, Lock, 

Bentham, Mill and De Tockquill. These thoughts influenced over the present governments. Democracy 

in foreign countries: the United States of America and England, government under constitution laws, 

ideology of democracy, state responsibilities for people, utilitarianism, balance of power, population 

rights, liberty and ethics, etc., including an analysis of advantage and disadvantage of the mentioned  

theories, and a limit of such theories including democracy on a way of Buddhism.

  SO2125 สัมมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย 3(3-0-6)

   Seminar on Thai Political Thoughts

   ศกึษาอทิธพิลของวฒันธรรมไทยเดมิและอทิธพิลของแนวความคิดทางการเมอืงตะวันตกท่ีมตีอ่ความ

คิดทางการเมืองไทย ตลอดจนแนวคิดทางการเมืองของนักคิดคนสำาคัญๆ ของไทยในอดีตและปัจจุบัน

   To study the influence of traditional Thai culture, and influence of political thoughts 

of Western world toward Thai political thoughts including the political thoughts of famous philoso-

phers in Thailand in the past and at the present times.

  SO2126 การเมืองและการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6)

   Politics and Conflict Management

   ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัความขดัแยง้ โดยมุง่เนน้สาเหตสุำาคญัของความขดัแยง้ทีน่ำาไปสูค่วาม

รุนแรงทางสังคมและการเมือง วิเคราะห์แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งบนพื้นฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โดยแนวทางสันติวิธี

   Study notions and theories of conflicts, focusing on major causes leading to social 

and political violence; examine methods for prevention and solution using peaceful local culture as 

a tool in a way.

  SO2127 สัมมนาระเบียบวิธีและการวิเคราะห์การเมืองเชิงปรัชญา  3(3-0-6)

   Seminar on Philosophical-political Methodology and Analysis

   สมัมนาระเบยีบวธิกีารคดิทางปรชัญาการเมอืงแบบตา่งๆ และวเิคราะหผ์ลกระทบของลทัธกิารเมอืง

นั้นๆ ที่มีผลต่อสังคมเชิงปรัชญา

   Seminar on Political Philosophical methodologies, and An Analysis of Impact on 

Political Doctrines effecting philosophical society.

  SO2128 สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองปัจจุบัน 3(3-0-6) 

   Seminar on Problems of Contemporary Political Theory

   สมัมนาทฤษฎกีารเมอืงของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยเนน้ถงึอทิธพิลของการเปลีย่นแปลงอดุมการณ์

การเมอืงปรชัญาการเมอืงศาสนาและแนวความคดิทางจติวทิยาสงัคมทีม่อีทิธพิลต่อความคดิทางการเมอืง รวมทัง้พจิารณา

วเิคราะหเ์พือ่ปรบัทฤษฎกีารเมอืง และหาทางแกไ้ขความบกพร่องทางการเมอืงท่ีเปน็อยูใ่นปจัจุบนั ปญัหาคอร์รัปชัน่ การ

โฆษณาชวนเชื่อและการเมืองแบบรุนแรง
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   Seminar on world political Theories in the 21th Century focusing on influential 

changes in political ideology, political philosophy, religions and psycho-sociological thoughts influ-

encing over political thoughts including an analysis of political- theoretical adjustment, and seeking 

ways to solve the irregularity of politics at the present times, problems of corruption, propaganda, 

and violence in politics.

  SO2129 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการเมือง 3(3-0-6)

   Political Economy of Development

   แนวความคิดและเครื่องมือของทฤษฎีหลักทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ

กำาหนดนโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศ จะทำาการสำารวจและวิเคราะห์ทฤษฎีสำาคัญๆ เช่น ทฤษฎีการเลือก

ทางสถาบัน ตัวแบบของการเลือกอย่างสมเหตุสมผล ทฤษฎีเกม และทฤษฎีการออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะมีส่วนกำาหนด

นโยบายสาธารณะ เป็นต้น ในการศึกษานี้ มุ่งให้นักศึกษามีความเข้าใจแนวความคิดและเครื่องมือ รวมทั้งมุ่งให้มีความ

สามารถในการประยุกต์ โดยนำาไปใช้วิเคราะห์ความแตกต่างในทางนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ

วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมือง ระบบตลาด และสถาบันทางสังคมชนิดต่างๆ ได้

   Main concepts and theoretical tools of political science and economics involved 

in deciding public policy and national development. This course will examine and analyse the main 

theories such as institutional selection theory, examples of rational choices, game theory and vot-

ing theory, which play a part in deciding public policy. The aim is for students to understand these 

concepts and tools and apply them by using them to analyse existing variations in different public 

policies, as well as to be able to analyse the interaction between political systems, the markets and 

various social institutions.

  SO2130 ชนชาติ วัฒนธรรม และปัญหาการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)

   Seminar on Ethnicity and Political Problems in Southeast Asia

   พลวตัความขดัแยง้ระหวา่งรัฐและกลุ่มชาติพันธุใ์นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดยจะศกึษาถงึ

ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ เพื่อนำาไปวิเคราะห์กรณีศึกษาของความขัดแย้งทางกลุ่มชาติพันธุ์

   Dynamic of conflict between states and ethnic groups in Southeast Asia; study of 

different theories and concepts to analyse case studies of ethnic conflicts.

  SO2131 การเมืองกับกฎหมายมหาชน  3(3-0-6)

   Politics and Public Law

   ลักษณะหลักปรัชญา ขอบข่าย เทคนิค และกระบวนการตลอดจนผลของการก่อกำาหนดกฎหมาย

มหาชนประเภทต่างๆ ในระบบการเมืองการปกครองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิสัมพันธ์ ซึ่งระบบกฎหมายมหาชนมีต่อ

การเมอืงการปกครองของไทยโดยภาพรวม การดำาเนนิงานทางการปกครอง การดำาเนนิงานของภาครฐั องคก์รสาธารณะ 

องค์กรมหาชน และองค์กรอิสระต่างๆ รวมทั้งกระบวนการ กลไก และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนศึกษาถึงข้อเสนอ

แนะที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายมหาชนไปในทางที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ

   Characteristics and philosophy, remit, methodology, process and effects of different 

types of public law in the Thai political and government system, particularly the interaction of public 

law with the Thai political system on a general scale, government and state operations, the public, 
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public and independent organizations, as well as various processes, mechanisms and problems that 

arise. Also studied in this course are suggestions to solve these problems to ensure the enforcement 

of public law for maximum public benefit.

  SO2132 โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก 3(3-0-6)

   Globalization and World Politics

   ศึกษาความหมาย กระบวนการ แนวคิด การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับโลกาภิ

วตัน ์ผลประโยชนแ์ละความตอ้งการเชงินโยบายในระดบัโลก ระดบัรฐั ระดบัขา้มชาต ิและระดบัทอ้งถิน่และปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างตัวแสดงเหล่านี้ในบริบทโลกาภิวัตน์

   Concepts and arguments about globalization in terms of meanings, changing pro-

cesses, impact and consequences, normative implications, and critiques;  interests and policy pref-

erences of different actors at the global, state, transnational, and local levels and their interactions 

in the context of globalization.

  SO2133 กฎหมายระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

   International Laws

   ศกึษาลกัษณะกฎหมายระหวา่งประเทศ กฎหมายระหวา่งประเทศกบัเทศบญัญตั ิการรบัรองสภาพ

ของประเทศและรฐับาล การตดัสนิคดเีกีย่วกบัอาณาเขต การแทรกแซงกจิการภายใน ผลกระทบตอ่องคก์ารสหประชาชาต ิ

สงครามในและนอกกฎหมาย การประชุมที่เจนีวา ค.ศ.1949 (พ.ศ.2492) อาชญากรรมสงคราม สัญญาการค้าระหว่าง

ประเทศ

   To study nature of international laws, international laws and municipality decree, 

country status and government recognition, court sentences relating to the boundary, internal inter-

vention, impact on the United Nations (UN), lawful and unlawful wars, Jeneva Convention in 1949 

(B.E. 2492), war crime, and international trade.

  SO2134 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6)

   Public Policy and Planning

   ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผนประเภทและวิธีการ กำาหนด

นโยบายของรัฐ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อนโยบาย การนำานโยบายไปกำาหนดเป็นแผนงาน และโครงการเทคนิคและ

หลักการของการวางแผน ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและให้มีการศึกษาเฉพาะกรณี โดย

เน้นการกำาหนดนโยบายและการวางแผนของประเทศไทย

   To study concepts and theories relating to public policy and planning, types, meth-

ods and determination of state policy, environmental influence over policy, policy applied to work 

plan and project, techniques and principles of planning, promote their public mind as well as moral 

and ethical behaviours, and a case study on determination of policy and planning of Thailand.

  SO2135 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

   Human Resource Management

   ความหมาย ววิฒันาการ แนวคดิการบรหิารงานทรพัยากรมนษุย ์กระบวนการบรหิารงานทรพัยากร

มนษุยต์ามหลกัสากลทัว่ไป ปัจจัยแวดลอ้มทีม่ผีลกระทบตอ่การบรหิารงานทรพัยากรมนษุย ์การพฒันาทรพัยากรมนษุย์

สู่ประชาคมอาเซียน
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   Meaning, evolution, concepts of human resources management; management 

process of human resources as international practice; surrounding factors affecting human resources 

management, human resource management for ASEAN community.

  SO2136 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3(3-0-6)

   Rules and Regulations for Public Administration

   ศกึษาระเบียบบรหิารราชการแผน่ดินของไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั ระเบยีบบรหิารราชการสว่น

กลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การแบ่งเขตการปกครองกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   To study rules and regulations for public administration in Thailand in the past 

and at present. Rules and regulations for central, regional and local administration, and division of 

administrative zones. Laws and related rules and regulations.

  SO2137 ภาวะผู้นำาและการจูงใจ 3(3-0-6)

   Leadership and Motivational Techniques

   ศกึษาความหมาย ความสำาคญัและคณุลักษณะของผู้นำาท่ีดีโดยทัว่ไป ประเภทของผู้นำา ภาวะผูน้ำาใน

อาชีพต่างๆ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคคลเพื่อให้เป็นผู้นำาที่ดี ความหมายและความสำาคัญของขวัญกับการบริหารงาน

บคุคล องค์ประกอบทีก่อ่ใหเ้กดิขวัญทีด่ ีเทคนคิการสรา้งขวญัในลกัษณะตา่งๆ ความหมายความสำาคญัและประเภทของ

การจูงใจ หลักการหรือทฤษฎีการจูงใจทางจิตวิทยา เทคนิคการจูงใจบุคคลและกลุ่มบุคคล

   To study the meaning, importance and nature of leadership, in general. Leadership 

in careers, techniques and leadership development. The meaning and importance of morality for 

personnel administration and development. Components of morality and techniques in creating 

morale. The meaning, importance and types of motivation. Principles, or psychological-motivational 

theories. Techniques for motivating groups of individual and individuals.

  SO2138 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)

   Citizenship and Globalization

   ความหมายและความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ กระแสโลกาภิวัตน์และการเปล่ียนแปลงของสังคม

โลก ความสัมพันธ์และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกและมนุษย์ ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองโลกต่อการ

เปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์

   Definition and development of globalization, globalization and global social change, 

relationship and impacts of globalization on the world society and human, responsibility of the global 

citizens on changes, impacts of globalization.

  SO2139 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง 3(3-0-6)

   Politics and Political Communication

   ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและการแสดงออกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง อิทธิพลและผลของการสื่อสารทางการเมือง

   Study principles and theories about communication and political expression in 

democracy including rights and freedom, influences, and political communicative effects.
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  กลุ่มวิชาเอกการปกครอง รายวิชาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

  SO2140 เตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 2 (2-0-4)

   Preperation of Field Experience Specification

   สำาหรับนักศึกษาบรรพชิต

   ทักษะการเขียนจดหมายเพื่อประสานงาน ทักษะการเลือกหน่วยงานสำาหรับฝึกประสบการณ์ภาค

สนาม ทักษะการเจรจาหารือ การบริหารคุณภาพงาน การวางแผน ทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร การพัฒนา

บุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กร การเตรียมตัวเป็นผู้นำาองค์กรในอนาคต ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ ทักษะ

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเทคนิคการเขียนรายงานและการนำาเสนอ

   For Monks Students:

   The skill to coordinate letter writing skills, negotiation skills, cooperative selected 

the place discuss the quality management, planning, language skills and communication. The de-

velopment of the personality and corporate culture. To prepare for future organizational leadership. 

Analytical thinking skills, creative skills, and technical troubleshooting page unique report writing and 

presentation.

   สำาหรับนักศึกษาคฤหัสถ์

   ทกัษะการเขยีนจดหมาย ทกัษะการสมัภาษณง์าน ทกัษะการเลอืกอาชพี ทกัษะการเลอืกหนว่ยงาน

สำาหรับฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ทักษะการสมัครงาน การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบริหารคุณภาพงาน 

การวางแผน ทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กร การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบ

การ ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเทคนิคการเขียนรายงานและ

การนำาเสนอ

   For Lay Students:

   Letter writing skills, interview skills, job skills, choosing the profession. Choose a 

business career skills, occupational health and safety, quality management, planning, job skills, lan-

guage and communication. The development of the personality and corporate culture to prepare for 

entrepreneurship. Analytical thinking skills, creative skills, and technical troubleshooting page unique 

report writing and presentation.

  SO2141 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 6 (0-270-0)

   Field Experience Specification

   1. สง่เสริมใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการปกครอง และประชาสงัคม สามารถนำาความ

รู้ไปประยุกต์ใช้ในสภาพการทำางานที่แท้จริง โดยให้นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์การทำางานจริงในหน่วยงานของรัฐ 

สถานประกอบการของเอกชน หน่วยงานทางศาสนา ที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนกำาหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อ

เป็นการฝึกทักษะและสร้างประสบการณ์ในการทำางานร่วมกับบุคคลอื่นๆ

   2. เขยีนรายงานและผลการปฏบิตักิารฝกึประสบการณภ์าคสนามพร้อมทัง้นำาเสนอรายงาน อภปิราย 

สัมมนาผลการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การทำางานจริงดังกล่าว ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงหน่วยงานนั้นๆ ได้ โดยปฏิบัติตามคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

   1. Students are encouraged to develop knowledge and understanding of politics, 
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government and civil society with the aim of applying this knowledge to real life work. Students will 

carry out Field Experience Specification offices, state enterprises or private organizations or Religious 

organizations relating to various issues as determined by the instructor. The aim is to practise skills 

and build experience in working with others.

   2. Writing work reports and its results including proposal of work reports, discus-

sion, and seminar on work performance, suggestions and approaches for agency development and 

improvement.
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ตอนที่	3

แนวปฏิบัติสำ�หรับนักศึกษ�ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ง�นทะเบียนและวัดผล
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 
 

 ก าหนดการลงทะเบียนเรียนและการช าระเงินค่าลงทะเบียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และ 
 
 
 
 

การลงทะเบียนสมบูรณ์ 
 
  

นักศึกษายืนค าร้องขอลงทะเบียน 
ที่ฝุายทะเบียนและวัดผล 

นักศึกษาภาคปกตนิ าใบลงทะเบียน
ช าระเงินที่ฝุายการเงิน 
ตามวันเวลาที่ก าหนด 

หากนักศึกษาไม่ช าระเงินตามวันเวลาที่ก าหนดให้ช าระกับฝุายการเงินของวิทยาเขตเท่านั้น 
และจะถูกปรับวันละ 50 บาท  

ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน โดยไม่นับวันหยุดราชการ 

นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ 
น าใบลงทะเบียนช าระเงินที่ธนาคาร 

ตามวันเวลาที่ก าหนด 

น าใบเสร็จการช าระเงินจากธนาคาร 
ให้ฝุายการเงินของวิทยาเขต 

เพ่ือออกใบเสร็จของวิทยาเขตให้ 

นักศึกษาพิมพ์ใบลงทะเบียน 
ผ่านอินเตอร์เน็ต 

ได้ที่ reg.mbu.ac.th 

  งานทะเบียนและวัดผลเป็นส่วนงานในวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการและ

การประสานงานด้านวิชาการ ดูแลและกำากับการนำาระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน

วิชาการไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ส่วนงานทะเบียนและวัดผลจึงมีความสำาคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักศึกษา นับตั้งแต่

การสมัครเข้าเรียนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา จนกระทั่งวันสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาควรศึกษาระเบียบและข้อ

บังคับต่าง ๆ ให้ละเอียดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นและสำาเร็จการศึกษา

  

  งานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ชั้น 1 อาคาร 2 

  เวลาทำาการ 

   จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

   เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

   หยุดวันนักขัตฤกษ์ หรือ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

สถานที่ติดต่อ

   การปฏิบัติตนในการเข้ารับบริการ

 นักศึกษาควรยึดแนวปฏิบัติในการรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

  1.  แต่งกายสุภาพ เมื่อไปติดต่อหน่วยงาน

  2. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์ประจำาส่วนงานด้วยกิริยาสุภาพ

  3.  เตรียมหลักฐานต่างๆ ให้พร้อม

  4.  ศึกษาขั้นตอนการขอรับบริการโดยละเอียดและปฏิบัติตามดังนี้

   4.1 การติดต่อกับงานทะเบียนและวัดผลซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับเอกสารและหลักฐานทางการศึกษา

หรือทะเบียนประวัตินักศึกษาต้องยื่นคำาร้องเป็นหลักฐาน ควรปฏิบัติดังนี้

    4.1.1 เลือกคำาร้องให้ให้ตรงตามความประสงค์

    4.1.2 กรอกรายละเอียดให้ชัดเจน

    4.1.3 ผ่านขั้นตอนต่างๆ ที่ระบุไว้ในคำาร้องให้ครบ

    4.1.4 ติดตามผลหลังจากยื่นคำาร้อง

 ดงันัน้นกัศกึษาควรวางแผนกอ่นลว่งหนา้ สำาหรับการติดต่อขอหลักฐานต่างๆ เนือ่งจากการออกเอกสารใดๆของ

งานทะเบียนและวัดผลมีขั้นตอนและให้ความสำาคัญกับความถูกต้องจึงต้องใช้เวลาดำาเนินการพอสมควร

  5.  หากไมไ่ดร้บัความสะดวกในการบริการ ควรแจ้งเจ้าหนา้ท่ี อาจารย ์หรือบคุลากรประจำาหนว่ยงานทันที

งานทะเบียนและวัดผล
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 
 

 ก าหนดการลงทะเบียนเรียนและการช าระเงินค่าลงทะเบียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และ 
 
 
 
 

การลงทะเบียนสมบูรณ์ 
 
  

นักศึกษายืนค าร้องขอลงทะเบียน 
ที่ฝุายทะเบียนและวัดผล 

นักศึกษาภาคปกตนิ าใบลงทะเบียน
ช าระเงินที่ฝุายการเงิน 
ตามวันเวลาที่ก าหนด 

หากนักศึกษาไม่ช าระเงินตามวันเวลาที่ก าหนดให้ช าระกับฝุายการเงินของวิทยาเขตเท่านั้น 
และจะถูกปรับวันละ 50 บาท  

ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน โดยไม่นับวันหยุดราชการ 

นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ 
น าใบลงทะเบียนช าระเงินที่ธนาคาร 

ตามวันเวลาที่ก าหนด 

น าใบเสร็จการช าระเงินจากธนาคาร 
ให้ฝุายการเงินของวิทยาเขต 

เพ่ือออกใบเสร็จของวิทยาเขตให้ 

นักศึกษาพิมพ์ใบลงทะเบียน 
ผ่านอินเตอร์เน็ต 

ได้ที่ reg.mbu.ac.th 

 กำาหนดการลงทะเบียนเรียนและการชำาระเงินค่าลงทะเบียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีขั้น

ตอนและรายละเอียดดังนี้
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การขอเลื่อนสอบปลายภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กรณีขอเลื่อนสอบ กรณีขาดสอบ 

ยื่นค าร้องขอสอบปลายภาค (ศช.08) 
พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ที่ฝุายทะเบียนและวัดผล 
ก่อนถึงก าหนดการสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

ยื่นค าร้องขอสอบปลายภาค (ศช.08) 
พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ที่ฝุายทะเบียนและวัดผล 
ภายใน  15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ 

หลังยื่นค าร้องไปแล้ว  1 สัปดาห์ 
สามารถขอทราบผลการพิจารณาได้ที่ 

ฝุายทะเบียนและวัดผล 

หลังยื่นค าร้องไปแล้ว  1 สัปดาห์ 
สามารถขอทราบผลการพิจารณาได้ที่ 

ฝุายทะเบียนและวัดผล 

ผลของการพิจารณาอยู่ในดุลพินิจของ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ฝุายจัดการศึกษา 
และผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ 

ผลการพิจารณาจะมี 2 กรณี 

ถ้า “อนุญาต” 
นักศึกษาสามารถขอสอบกับ 

อาจารย์ประจ าวิชาได้หรือฝุายจัดการศึกษา  
ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

ถ้า “ไม่อนุญาต” 
นักศึกษาต้องด าเนินการตามความเห็นของ

อาจารย์ประจ ารายวิชา 

ขั้นตอนการเพิ่ม – ลดรายวิชาลงทะเบียน

 

ขั้นตอนการเพิ่ม – ลดรายวิชาลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอท าบัตรนักศึกษา 
 

 โดยนักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา เพ่ือขอรับบริการในมหาวิทยาลัย และเพ่ือ
ใช้การเข้าสอบซึ่งส าคัญมาก ถ้านักศึกษาผู้ใดไม่มีบัตรประจ าตัวนักศึกษา จะไม่ได้เข้าสอบ  โดยต้องมารับ
แบบฟอร์มเพ่ือจัดท าบัตรได้ทีง่านทะเบียนและวัดผล พร้อมน าหลักฐานมาดังต่อไปนี้ 
  1. รูปถ่าย  1.5 นิ้ว  จ านวน  1 ใบ 
 2. ส าเนาใบเสร็จการช าระเงินในการท าบัตรนักศึกษา 

 1.  ส ารวจรายวิชาที่ประสงค์จะท าการเพ่ิม – ลด ได้ที่ฝุายจัดการศึกษา เพ่ือตรวจสอบว่ามี
รายวิชาที่ประสงค์จะเรียนหรือไม่ 

2.  รับใบค าร้องขอลงทะเบียนรายวิชา (ศช.07) ที่งานทะเบียนและวัดผล เพ่ือกรอกรายวิชาที่
ประสงค์จะท าการเพิ่ม – ลด 

3.  กรอกข้อมูลลงในใบค าร้องขอลงทะเบียนรายวิชา (ศช.07) ให้ครบถ้วนแล้ว น าไปพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า และอนุญาตให้เพ่ิมลดรายวิชาได้ 

4.  เมื่อได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษาน าใบค าร้อง ไปพบฝุายจัด
การศึกษาเพ่ือตรวจสอบเวลาเรียนของรายวิชา และอนุญาตให้เพ่ิมรายวิชาได้ 

5.  เมื่อได้รับความเห็นจากฝุายจัดการศึกษาแล้วให้นักศึกษาน าใบค าร้องยื่นต่อผู้อ านวยการ
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียน 

6.  น าใบค าร้องขอลงทะเบียนรายวิชา (ศช.07) ที่ผ่านการลงนามตามข้อ 3, 4 และข้อ 5 พบ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล เพ่ือลงทะเบียนและคิดเงินค่าลงทะเบียนในรายวิชาที่ขอเพ่ิม 
พร้อมทั้งรับใบลงทะเบียนเรียนเพ่ิม 

7.  น าใบลงทะเบียนที่ได้รับตามข้อ 6 ไปช าระเงินที่ฝุายการเงินและรับใบเสร็จ และให้เข้าเรียนใน
รายวิชานั้นตามปกติ 

การขอทำาบัตรนักศึกษา

 โดยนักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา เพื่อขอรับบริการในมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้การเข้า

สอบซึง่สำาคัญมาก ถา้นกัศึกษาผูใ้ดไมม่บีตัรประจำาตวันกัศกึษา จะไมไ่ดเ้ขา้สอบ  โดยตอ้งมารบัแบบฟอรม์เพ่ือจดัทำาบัตร

ได้ที่งานทะเบียนและวัดผล พร้อมนำาหลักฐานมาดังต่อไปนี้

 1. รูปถ่าย  1.5 นิ้ว  จำานวน  1 ใบ

 2. สำาเนาใบเสร็จการชำาระเงินในการทำาบัตรนักศึกษา
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การขอเลื่อนสอบปลายภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กรณีขอเลื่อนสอบ กรณีขาดสอบ 

ยื่นค าร้องขอสอบปลายภาค (ศช.08) 
พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ที่ฝุายทะเบียนและวัดผล 
ก่อนถึงก าหนดการสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

ยื่นค าร้องขอสอบปลายภาค (ศช.08) 
พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ที่ฝุายทะเบียนและวัดผล 
ภายใน  15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ 

หลังยื่นค าร้องไปแล้ว  1 สัปดาห์ 
สามารถขอทราบผลการพิจารณาได้ที่ 

ฝุายทะเบียนและวัดผล 

หลังยื่นค าร้องไปแล้ว  1 สัปดาห์ 
สามารถขอทราบผลการพิจารณาได้ที่ 

ฝุายทะเบียนและวัดผล 

ผลของการพิจารณาอยู่ในดุลพินิจของ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ฝุายจัดการศึกษา 
และผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ 

ผลการพิจารณาจะมี 2 กรณี 

ถ้า “อนุญาต” 
นักศึกษาสามารถขอสอบกับ 

อาจารย์ประจ าวิชาได้หรือฝุายจัดการศึกษา  
ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

ถ้า “ไม่อนุญาต” 
นักศึกษาต้องด าเนินการตามความเห็นของ

อาจารย์ประจ ารายวิชา 

การขอเลื่อนสอบปลายภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค

 

ขั้นตอนการเพิ่ม – ลดรายวิชาลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอท าบัตรนักศึกษา 
 

 โดยนักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา เพ่ือขอรับบริการในมหาวิทยาลัย และเพ่ือ
ใช้การเข้าสอบซึ่งส าคัญมาก ถ้านักศึกษาผู้ใดไม่มีบัตรประจ าตัวนักศึกษา จะไม่ได้เข้าสอบ  โดยต้องมารับ
แบบฟอร์มเพ่ือจัดท าบัตรได้ทีง่านทะเบียนและวัดผล พร้อมน าหลักฐานมาดังต่อไปนี้ 
  1. รูปถ่าย  1.5 นิ้ว  จ านวน  1 ใบ 
 2. ส าเนาใบเสร็จการช าระเงินในการท าบัตรนักศึกษา 

 1.  ส ารวจรายวิชาที่ประสงค์จะท าการเพ่ิม – ลด ได้ที่ฝุายจัดการศึกษา เพ่ือตรวจสอบว่ามี
รายวิชาที่ประสงค์จะเรียนหรือไม่ 

2.  รับใบค าร้องขอลงทะเบียนรายวิชา (ศช.07) ที่งานทะเบียนและวัดผล เพ่ือกรอกรายวิชาที่
ประสงค์จะท าการเพิ่ม – ลด 

3.  กรอกข้อมูลลงในใบค าร้องขอลงทะเบียนรายวิชา (ศช.07) ให้ครบถ้วนแล้ว น าไปพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า และอนุญาตให้เพ่ิมลดรายวิชาได้ 

4.  เมื่อได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษาน าใบค าร้อง ไปพบฝุายจัด
การศึกษาเพ่ือตรวจสอบเวลาเรียนของรายวิชา และอนุญาตให้เพ่ิมรายวิชาได้ 

5.  เมื่อได้รับความเห็นจากฝุายจัดการศึกษาแล้วให้นักศึกษาน าใบค าร้องยื่นต่อผู้อ านวยการ
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียน 

6.  น าใบค าร้องขอลงทะเบียนรายวิชา (ศช.07) ที่ผ่านการลงนามตามข้อ 3, 4 และข้อ 5 พบ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล เพ่ือลงทะเบียนและคิดเงินค่าลงทะเบียนในรายวิชาที่ขอเพ่ิม 
พร้อมทั้งรับใบลงทะเบียนเรียนเพ่ิม 

7.  น าใบลงทะเบียนที่ได้รับตามข้อ 6 ไปช าระเงินที่ฝุายการเงินและรับใบเสร็จ และให้เข้าเรียนใน
รายวิชานั้นตามปกติ 
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ขั้นตอนการขอเปลี่ยนสัญลักษณ์ I
 

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนสัญลักษณ์ I 
 
 นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์ I ต้องด าเนินการขอประเมินผลเพ่ือแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็น F โดยอัตโนมัติ ซ่ึงมีขั้นตอน
ในการขอแก้สัญลักษณ์ I ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ยศ ค าน าหน้า 
 
 หากนักศึกษามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ ค าน าหน้า ให้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล
(ศช. 10) มาที่ฝุายทะเบียนและประเมินผลพร้อมแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ ค าน าหน้า ก่อนสอบ
ปลายภาคเรียนสุดท้าย  1 เดือน 
  

 1.  ให้นักศึกษาติดต่อขอแก้ไขผลการศึกษากับอาจารย์ประจ ารายวิชาโดยตรง 

2.  เมื่อท าการติดต่อกับอาจารย์ประจ ารายวิชาแล้ว ให้นักศึกษากรอกใบรับรองการแก้ผลการ
เรียนสัญลักษณ์ I (ศช.05) เพ่ือให้อาจารย์ประจ ารายวิชารับรองการแก้ไขผลการศึกษา 

3.  หลังจากอาจารย์ประจ ารายวิชารับรองผลการศึกษาแล้วให้นักศึกษายืนเอกสารขออนุมัติการ
แก้ไขผลการศึกษาต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ 

4.  เมื่อผ่านขั้นตอนการลงนามในข้อ 2 และ 3 แล้วให้นักศึกษาน าใบรับรองยื่นต่อฝุายทะเบียน
และวัดผล เพ่ือด าเนินการแก้ไขผลการศึกษาต่อไป 

 นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I ต้องดำาเนินการขอประเมินผลเพื่อแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัด

ไป หากพ้นกำาหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็น F โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีขั้นตอนในการขอแก้สัญลักษณ์ 

I ดังนี้

การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ยศ คำานำาหน้า

 หากนักศึกษามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ คำานำาหน้า ให้ยื่นคำาร้องขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ศช. 10) 

มาทีฝ่า่ยทะเบยีนและประเมนิผลพรอ้มแนบหลกัฐานการเปลีย่นชือ่-สกลุ ยศ คำานำาหนา้ กอ่นสอบปลายภาคเรยีนสดุทา้ย  

1 เดือน
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 ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนตามลักษณะผู้ใช้คือ ระบบ

สำาหรับนักศึกษา, เจ้าหน้าที่, อาจารย์ และผู้บริหาร ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำาหรับนักศึกษา 

คือ ระบบท*ีนกัศกึษาสามารถคน้หาข้อมลูตา่งๆ ลงทะเบยีนเรียน และตรวจสอบขอ้มลูของตนเองทัง้ขอ้มูลสว่นตัว ขอ้มูล

เกรด ฯลฯ โดยนักศกึษาสามารถใชง้านระบบบรกิารการศกึษาได้จากเครือ่งคอมพวิเตอรท์กุเครือ่งทีเ่ชือ่มตอ่อยูก่บัระบบ

เครือข่ายของมหาวิทยาลัย และ/หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการกำาหนด Location หรือ Net site ในโปรแกรมเว็บ

บราวเซอร์ ไปที่ URL ที่ http://reg.mbu.ac.th แล้วกดปุ่ม Enter ระบบจะนำานักศึกษาไปสู่หน้าเว็บไซต์ ดังจอภาพต่อ

ไปนี้

การใช้ระบบบริการการศึกษา

วิธีก�รเข้�ระบบ

1. ให้ท่านคลิกท่เมนู “เข้�สู่ระบบ” 

2. พิมพ์รหัสประจำาตัว และรหัสผ่าน

 (รหัสผา่นเขา้ครัง้แรกคอืรหสัประจำาตวั)

3. คลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบ”

หากนักศึกษาท่านใดลืมรหัสผ่าน หรือเข้าระบบไม่ได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรหัสผ่านใหม่ 

ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตศรีล้านช้างโดยตรง

 

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนสัญลักษณ์ I 
 
 นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์ I ต้องด าเนินการขอประเมินผลเพ่ือแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็น F โดยอัตโนมัติ ซ่ึงมีขั้นตอน
ในการขอแก้สัญลักษณ์ I ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ยศ ค าน าหน้า 
 
 หากนักศึกษามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ ค าน าหน้า ให้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล
(ศช. 10) มาที่ฝุายทะเบียนและประเมินผลพร้อมแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ ค าน าหน้า ก่อนสอบ
ปลายภาคเรียนสุดท้าย  1 เดือน 
  

 1.  ให้นักศึกษาติดต่อขอแก้ไขผลการศึกษากับอาจารย์ประจ ารายวิชาโดยตรง 

2.  เมื่อท าการติดต่อกับอาจารย์ประจ ารายวิชาแล้ว ให้นักศึกษากรอกใบรับรองการแก้ผลการ
เรียนสัญลักษณ์ I (ศช.05) เพ่ือให้อาจารย์ประจ ารายวิชารับรองการแก้ไขผลการศึกษา 

3.  หลังจากอาจารย์ประจ ารายวิชารับรองผลการศึกษาแล้วให้นักศึกษายืนเอกสารขออนุมัติการ
แก้ไขผลการศึกษาต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ 

4.  เมื่อผ่านขั้นตอนการลงนามในข้อ 2 และ 3 แล้วให้นักศึกษาน าใบรับรองยื่นต่อฝุายทะเบียน
และวัดผล เพ่ือด าเนินการแก้ไขผลการศึกษาต่อไป 
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 เมื่อนักศึกษา “เข้าสู่ระบบ” จะปรากฏชื่อนักศึกษา ด้านบนแสดงให้รู้ว่านักศึกษาได้เข้ามาในระบบด้วย Login 

ของนกัศกึษาเอง นกัศกึษาควรหมัน่เขา้มาตรวจสอบดขูา่วประกาศนีเ้ปน็ระยะๆ ทางดา้นซา้ยมอืของหนา้จอจะแสดงถงึ

ฟังก์ชันต่างๆ ที่นักศึกษาสามารถกระทำาได้เช่น เปลี่ยนรหัสผ่าน, ดูผลลงทะเบียนเรียน, ดูประวัติของนักศึกษา, ตรวจ

สอบภาระค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา, ดูผลการศึกษา, ตรวจสอบการจบการศึกษา, ดูตารางเรียน/สอบของปี/ภาคการ

ศึกษาปัจจุบัน, เสนอความคิดเห็น, คำาสั่งให้ระงับการใช้ระบบชั่วคราว หรือให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนจะมีข้อความขึ้น  

มาเตือนให้นักศึกษาไปดำาเนินการก่อนที่จะใช้งานระบบได้ต่อไป

 ข้อควรระวัง เมื่อนักศึกษา

เสร็จสิ้นการใช้งานแล้ว นักศึกษาจะ

ตอ้งออกจากระบบทกุครัง้ โดยการคลกิ

ที่เมนู “ออกจ�กระบบ” เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งานแทนนักศึกษา

ได ้สว่นในกรณทีีน่กัศกึษาลืมคลกิทีเ่มน ู

“ออกจ�กระบบ” ระบบจะทำาการตัด

นักศึกษาออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

ภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที

ก�รเปลี่ยนรหัสผ่�น

 นักศึกษาสามารถทำาการเปลี่ยนรหัสผ่านได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ โดยการเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่�น”  

ก่อนการเปลี่ยนรหัสผ่าน นักศึกษาควรตรวจสอบดูที่แป้นพิมพ์ก่อนว่า ขณะนีเป็นภาษาไทย/หรือภาษาอังกฤษ และมี

การกดแป้น CAP LOCK ค้างไว้หรือไม่ ถ้านักศึกษาลืมรหัสผ่านที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

   
 

 

2.12  เปลียนรหัสผ่าน  
นกัศกึษาสามารถทําการเปลียนรหสัผา่นได้บอ่ยครั งเทา่ทีต้องการ โดยการเลอืกเมน ู“เปลียน

รหสัผ่าน” ก่อนการเปลียนรหสัผา่น นกัศกึษาควรตรวจสอบดทีูแป้นพิมพ์ก่อนวา่ ขณะนี เป็นภาษาไทย/หรือ
ภาษาองักฤษ และมีการกดแป้น CAP LOCK ค้างไว้หรือไม ่ถ้านกัศกึษาลมืรหสัผา่นทีใช้อยูใ่นปัจจบุนั ให้
นกัศกึษาตดิตอ่เจ้าหน้าทีโดยตรง 

วิธีใช้งาน 
1. นกัศกึษาคลิ กทีเมน ู“เปลียนรหสัผ่าน” 
2. ใสร่หสัผา่นเดิมทีเคยใช้อยูใ่นปัจจบุนั 
3. ใสร่หสัผา่นใหม ่ครั งที 1 
4. ใสร่หสัผา่นใหม ่ซํ าอีกครั งให้ตรงกบัครั งที 1 
5. คลิ กทีปุ่ ม “เปลียนรหสัผ่าน”  

 

 
 

2.13 ลงทะเบียน 
 นกัศกึษาสามารถทําการลงทะเบียนเรียนได้โดยการเลอืกเมน ู“ลงทะเบยีน” ระบบจะนํานกัศกึษาไปสู่
จอภาพรับลงทะเบียน ดงัรูปตอ่ไปนี  

 วิธีการเข้าระบบลงทะเบียน 
               กดปุ่ ม      เพือเข้าสูห่น้าลงทะเบียน ซึงเมนนีู จะ ปรากฏในช่วงลงทะเบียนเทา่นั น  
 

1. ใสรหสัผานเดิม่ ่
ทีใชอ้ยใูนปัจจุบนั่  

2. ป้อนรหสัผาน่
ใหมครังที ่  1 

3. ป้อนรหสัผาน่
ใหมซาํให้ตรงก่ ั
ครังที  1 

4. คลิกทีปุ่ ม   
“เปลียนรหสัผาน่ ” 

คลิกทีปุ่ ม  “ถอยกลบั” เพือ
ยอ้นกลบัไปทีหนา้ขาว่
ประกาศสาํหรับนกัศึกษา 
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ผลก�รลงทะเบียน

	 หลงัจากทีน่กัศกึษายืน่คำารอ้งขอลงทะเบยีนทีง่านทะเบยีนและวดัผลเรยีบรอ้ยแลว้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบ

ผลการลงทะเบียนได้โดยการคลิกที่เมนู “ผลก�รลงทะเบียน” หน้าจอผลลงทะเบียนประกอบไปด้วยข้อมูลสองส่วน

 1. ตารางแสดงผลการลงทะเบยีนเรยีน ซ่ึงจะแสดงผลลัพธสุ์ดทา้ยของรายวชิาท้ังหมดทีน่กัศกึษาได้ลงไวใ้นปี/

ภาคการศึกษาปัจจุบัน

 2. ตารางแสดงประวัติการลงทะเบียน เป็นตารางแสดงประวัติการลงทะเบียนของปี/ภาคการศึกษาปัจจุบัน 

ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย การทำารายการลงทะเบียน, เพิ่มรายวิชา, ถอนรายวิชา, เปลี่ยนกลุ่มเรียน เป็นต้น

 นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดชำาระเงินการลงทะเบียนได้ท่ีปุ่ม “พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำาระเงินท่ีธนาคาร” 

แล้วนำาไปชำาระค่าลงทะเบียนเรียน ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

พิมพใ์บแจง้ยอด

การชาํระเงิน
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ผลก�รศึกษ�

	 นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษาตั้งแต่ปี/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปัจจุบันได้จากเมนู “ผลก�รศึกษ�”

ระบบจะทำาการแสดงรายวิชาต่างๆพร้อมท้ังผลคะแนนที่นักศึกษาได้ศึกษามาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังตัวอย่างจาก

รูปต่อไปนี้

 โดยสามารถเลือก ให้ระบบแสดงข้อมูลเป็นรายภาค ของแต่ละปีการศึกษาได้ โดยใช้การคลิก เพื่อแสดงข้อมูล

คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
http://reg.mbu.ac.th/registrar/download/student_manual.pdf

ง�นทะเบียนและวัดผล	มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	วิทย�เขตศรีล้�นช้�ง	

โทรศัพท์	042-813028
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ตอนที่		4

แนวปฏิบัติสำ�หรับนักศึกษ�ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

หน่วยง�นสนับสนุนก�รเรียนก�รสอน
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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 
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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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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
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ตอนที่		5

พระร�ชบัญญัติ	ระเบียบ	ข้อบังคับ

ประก�ศต่�งๆ	ที่นักศึกษ�ควรทร�บ
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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
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 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
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   (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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   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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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

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
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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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สาขาวิชาการปกครอง

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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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

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
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ภ�คผนวก
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แบบคำ�ร้องต่�งๆ

ที่ ร�ยก�ร/ลิงค์ QR	Code

1 แบบคำาร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

URL: https://goo.gl/VJRpcQ

2 แบบคำาร้องขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

URL: https://goo.gl/igsPKX

3 แบบคำาร้องทั่วไป

URL: https://goo.gl/R6jEQZ

4 แบบคำาร้องขอแก้ผลการเรียนที่ได้สัญลักษณ์ I

URL: https://goo.gl/TdkzGH

5 แบบคำาร้องขอลงทะเบียน เพิ่ม/ลด/เพิกถอนรายวิชา

URL: https://goo.gl/A5vsA8

6 แบบคำาร้องขอสอบปลายภาคนอกตาราง

URL: https://goo.gl/o2RtEK

7 แบบคำาร้องขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

URL: https://goo.gl/ijNJMs
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ที่ ร�ยก�ร/ลิงค์ QR	Code

8 แบบคำาร้องขอลาพักการศึกษา

URL: https://goo.gl/H1f5PU

9 แบบคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษา

URL: https://goo.gl/LeX9eX

10 แบบคำาร้องขอหนังสือรับรองสถานภาพและใบรับรองผลการเรียน

URL: https://goo.gl/YmjKwe

11 แบบคำาร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

URL: https://goo.gl/LJMXmG


