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ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ

หนา ๒

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๒
-----------------------------เพื่อใหการบริหารการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงคจึ งเห็นสมควรออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๒
เมือ่ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ จึงมีมติใหออกขอบังคับดังตอไปนี.้ หมวดที่ ๑
บทบัญญัติทั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“นิสิต” หมายถึง ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนพระนิสิตระดับปริญญาตรีเรียบรอยแลว
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ขอ ๖ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา
๖.๑ คุณสมบัติของนิสิตที่เปนพระภิกษุ สามเณร
๖.๑.๑ เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไป หรือ
๖.๑.๒ เปนผูสอบไดเปรีย ญธรรม ๓ ประโยค และเปนผูสําเร็จการศึกษาประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
๖.๑.๓ เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมสามัญศึกษา หรือ
๖.๑.๔ เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาประโ ยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ได รั บ
ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองและเมื่อไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแลว
ตองศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกําหนดไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต หรือ
๖.๑.๕ เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ผูสําเร็จการศึกษาประโยค
มัธยมตอนปลาย หรือเทียบเทาและสอบไดนักธรรมชั้นเอก และไดรับการแตงตั้งมานานแลวไมนอยกวา ๓ ป
๖.๑.๖ เปนผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตาม
หลักเกณฑที่สภาวิชาการกําหนด
๖.๑.๗ เปนผูที่มีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคใน
การศึกษา
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๖.๑.๘ ไมเคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางความประพฤติหรือวินัย
๖.๒ คุณสมบัติของนิสิตที่เปนคฤหัสถใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเกี่ยวกับการรับนิสิตใหม โดยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีในแตละปการศึกษา
ขอ ๘ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นขึ้นทะเบียนเปนนิสิตเพื่อเขาศึกษาในอีกสาขาหนึ่งไดทั้งนี้โดยคณะกรรมการประจํา
คณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยที่ผูนั้นประสงคจะเขาศึกษามีมติเห็นชอบ
ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยที่จะรับเขาศึกษามีอํานาจพิจารณา
เทียบรายวิชา และหนวยกิตที่ผูนั้นไดศึกษาแลว พรอมทั้งกําหนดเงื่อนไข และจํานวนหนวยกิตที่จะตอง
ศึกษาในสาขาวิชาที่ผูนั้นขอเขาศึกษา ทั้งนี้จะตองมีหนวยกิต สะสมไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต และมีเวลา
ศึกษาอีกไมนอยกวา ๓ ภาคการศึกษาปกติ
ขอ ๙ การนับวันตางๆ ตามขอบังคับนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนปๆ ไป
หมวดที่ ๒
การจัดและวิธีการศึกษา
ขอ ๑๐ การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยใหใชหนวยทวิภาค (Semester Credit System) โดย
แบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษาออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑๐.๑ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๖ สัปดาห
๑๐.๒ ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๖ สัปดาห
นอกจากนั้นจะจัดการศึกษาภาคฤดูรอน (Summer Session) ตอจากภาคการศึกษาที่สองอีก ๑
ภาคก็ได โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา ๖ สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการเรียน ในแตละรายวิชาใหเทากับภาค
ปกติ ภาคการศึกษาฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
ขอ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีตองไมต่ํากวา ๘ ภาคการศึกษาปกติและ
ตองปฏิบัติงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอีก ๒ ภาคการศึกษา
ยกเวนในกรณีขอ ๘ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรตอเนื่อง
ระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๒ หลักสูตรระดับปริญญาตรีใหศึกษารายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๓ ใหกําหนด “หนวยกิต” (Credit) เปนหนวยสําหรับวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะงาน
ของแตละรายวิชา
ขอ ๑๔ การกําหนดคาหนวยกิตของรายวิชาในภาคการศึกษาปกติใหกําหนดเกณฑดังนี้
๑๔.๑ รายวิ ช าที่ นิ สิ ต ใช เ วลาฟ ง บรรยายสั ป ดาห ล ะ ๑ ชั่ ว โมงและมี ก ารเตรี ย มหรื อ
การศึกษานอกเวลาเรียนอีกสัปดาหละ ๒ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๑๔.๒ รายวิชาที่นิสิตใชเวลาปฏิบัติการอภิปรายหรือสัมมนาสัปดาหละ ๒ - ๓ ชั่วโมงและ
เมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาเรียนแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาให
มีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
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ขอ ๑๕ ใหแ ตละคณะหรือวิท ยาลัย กําหนดหลักสูต รและจํานวนหนว ยกิต ที่จะตองเรีย น โดย
จะตองมีวิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาพื้นฐานทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละหลักสูตร
ขอ ๑๖ การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกใหเปนหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะหรือ
วิทยาลัยที่จะออกระเบียบและกําหนดหลักเกณฑ
ขอ ๑๗ ใหแตละคณะหรือวิทยาลัยสงชื่อรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ใหกอง
ทะเบียนและวัดผลทราบกอนวันลงทะเบียน
ภายหลังวันลงทะเบียนรายวิชาแลว หากคณะหรือวิทยาลัยจําเปนตองเปดสอนรายวิชาใหมเพิ่มขึ้น
หรือไมเปดสอนรายวิชาใดที่ไดแจงไวก็ใหดําเนินการไดแตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยและตองแจงใหกองทะเบียนและวัดผลทราบทั้งนี้ตองไมเกิน ๑๕
วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา
ขอ ๑๘ ใหมหาวิทยาลัยออกระเบียบละกําหนดหลักเกณฑ ซึ่งไมขัดกับขอบังคับนี้ในการรับนิสิต
ที่จะขอยายจากคณะหรือวิทยาลัยตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยหรือโอนจากสถาบันการศึกษาอื่นโดยจะตองมี
เวลาการศึกษาตอเนื่องในคณะหรือวิทยาลัยที่เขาศึกษาใหมไมนอยกวา ๓ ภาคการศึกษาปกติ และตองมี
หนวยกิตที่สะสมใหมไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต
ขอ ๑๙ การเทียบฐานะชั้นปที่ของนิสิตใหมหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนหนวยกิตที่นิสิตลงทะเบียน
เรียนและสอบไดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเปนเกณฑพิจารณาและกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุก
ภาค
ขอ ๒๐ สภาพนิสิตแบงออกไดดังนี้
๒๐.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ (On Promotion) ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป
๒๐.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ (On Probation) ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํา
กวา ๒.๐๐
การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาคทั้งนี้ยกเวนนิสิตที่เขาศึกษาเปนป
แรกซึ่งการจําแนกสภาพจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สองนับแตเริ่มเขาศึกษากองทะเบียนและวัดผล
จะตองแจงสภาพรอพินิจใหนิสิตที่มีสภาพเชนนั้นและอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตผูนั้นทราบโดยเร็วที่สุด
ขอ ๒๑ การลาพักและการกลับเขาศึกษาใหม นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาตอคณบดี
หรือผูอํานวยการวิทยาลัยไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ :๒๑.๑ ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
๒๑.๒ ไดรับทุนการศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
สนับสนุน
๒๑.๓ เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งของแพทยโดยมีใบรับรองแพทยมา
แสดงตอมหาวิทยาลัย
๒๑.๔ มีเหตุจําเปนสุดวิสัยอื่นที่สําคัญ
ในกรณีที่นิสิตขอลาพักกอนลงทะเบียนรายวิชาหรือกอนเปดภาค การศึกษานิสิตตองยื่นคํารองตอ
คณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆที่ตนสังกัดอยางชาภายใน ๗ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาและ
จะตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนิสิตไวหากไมปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนิสิตผู
นั้นออกจากทะเบียนนิสิตและใหพนสภาพการเปนนิสิตทันที
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อนึ่ง ถานิสิตขอลาพักการศึกษาหลังจากที่ไดลงทะเบียนรายวิชาแลวหรือในระหวางภาคการศึกษา
นิสิตตองยื่นคํารองโดยเร็ว ที่สุดและจะตองมีเวลาเรียนโดยสม่ําเสมอในระยะกอนการยื่นคํารองขอลาพัก
หากรายวิชาใดนิสิตขาดเรียนเกินกวารอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดใหถือวาไดผลการศึกษาระดับ F
เฉพาะรายวิชานั้นและใหนําไปคิดคาเฉลี่ยดวย
ขอ ๒๒ ใหคณบดีหรือผูอํานวยการวิท ยาลัย ที่นิสิตสังกัดอนุมัติใหลาพักไดครั้งละไมเกิน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ถานิสิต ยังมีความจําเปนที่จะตองลาพักตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอลาพักใหมต ามวิธีการ
ดังกลาวแลวนิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลาพักหรือถูกพักการศึกษาเมื่อจะกลับเขาศึกษาใหม จะตองยื่นคํารองขอ
กลับเขาศึกษาตอคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ วัน หากไม
ปฏิบัติต ามจะไมมีสิท ธิลงทะเบีย นรายวิชาในภาคการศึกษานั้น เวนแตคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยเห็นวามีเหตุสําคัญและจําเปนที่ทําใหนิสิตผูนั้นไมอาจยื่นคํารองขอกลับเขา
ศึกษาไดทันตามกําหนดจะอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษก็ได
ขอ ๒๓ คณะหรือวิทยาลัยจะตองแจงรายชื่อนิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา
และรายชื่อนิสิตที่กลับเขาศึกษาใหมใหกองทะเบียนและวัดผลทราบโดยเร็วที่สุด
หมวดที่ ๓
การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต การลงทะเบียน การเพิ่มและการถอนรายวิชา
ขอ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
๒๔.๑ ผูขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตองนําหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดมายื่นตอกองทะเบียน
และวัดผลดว ยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนด พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๒๔.๒ ผู ไ ม ส ามารถมายื่ น คํ า ร อ งขอขึ้ น ทะเบี ย นเป น นิ สิ ต ตามวั น ที่ กํ า หนดต อ งแจ ง
เหตุขัดของใหกองทะเบีย นและวัด ผลทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน ๗ วัน หลังจากวันที่กําหนดไว
มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
ในกรณีที่ไดแจงใหกองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแลวตองมาขึ้นทะเบียนเปน
นิสิต ดวยตนเอง ยกเวนกรณีที่มหาวิท ยาลัย พิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปนอันหลีกเลี่ย งมิไดจึงอนุญาตให
มอบหมายผูแทนมาขึ้นทะเบียนได ทั้งนี้ตองทําใหเสร็จเรียบรอยภายใน ๗ วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ขอ ๒๕ การลงทะเบียนรายวิชา
๒๕.๑ นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาตามที่ประสงคจะเรียนตามแบบฟอรมและหลักเกณฑที่
กองทะเบียนและวัดผลกําหนดไว
๒๕.๒ ใหมีการลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาและการลงทะเบียนทุกครั้ง ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาซึ่งจะลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในบัตรลงทะเบียนรายวิชา
๒๕.๓ นิสิตตองมาลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนดพรอม
ทั้งชําระคาธรรมเนียมและสวนที่คางชําระ (ถามี) ใหเรียบรอยจึงจะถือวาการลงทะเบียนนั้นสมบูรณและ
นิสิตจะไดรับรายงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลวเทานั้น
๒๕.๔ นิสิตที่มาลงทะเบียนรายวิชาหลังจากวันที่กองทะเบียนและวัดผลกําหนดถือวามา
ลงทะเบียนชา ตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่มเปนพิเศษตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะประกาศให
ทราบเปนคราวๆ ไป

หนา ๖
๒๕.๕ นิสิตที่ไมมาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗
วันแรกของภาคการศึกษาภาคฤดูรอน เวนแตไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจํา
คณะ หรือคณะกรรมการประจําวิท ยาลัยเปนกรณีพิเศษ ทั้งระยะเวลาที่พนกําหนดนั้นไมนานเกินสมควร
และตองชําระคาธรรมเนียมตามขอ ๒๕.๔
ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบีย นเปนกรณีพิเศษเชนนี้ ถาเวลาเรีย นนับจากวันลงทะเบีย น
รายวิชาเหลืออยูไมถึงรอยละ ๘๐ ของภาคการศึกษานั้นก็ใหมีสิทธิเขาสอบในราย วิชาที่ไดลงทะเบียนดวย
แตทั้งนี้ตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนที่เหลือ
๒๕.๖ นิสิตที่ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาคหนึ่งที่มหาวิทยาลัย
เป ด ทํ า การสอนจะต อ งลาพั ก การศึ ก ษาภายใต เ งื่ อ นไขที่ ไ ด ร ะบุ ไ ว ใ นข อ ๒๑ หากไม ป ฏิ บั ติ ดั ง กล า ว
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนิสิตผูนั้นออกจากทะเบียนนิสิตและใหพนสภาพการเปนนิสิตทันที
๒๕.๗ ถาไมเกินกําหนด ๒ ปนับจากวันที่มหาวิทยาลัยถอนชื่อนิสิตออกจากทะเบียนนิสิต
ตามขอ ๒๑ ขอ ๒๕.๖ และขอ ๕๘.๓.๑๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตผูนั้นกลับเขาเปนนิสิตใหมไดเมื่อมี
เหตุอันสมควรโดยใหถือระยะเวลานั้นเปนระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเชนนี้ นิสิตตองเสียคาธรรมเนียม
เสมือนเปนผูลาพักการศึกษา รวมทั้งคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่คางชําระ (ถามี) ดวย
ขอ ๒๖ จํานวนหนวยกิตที่นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได มีดังนี้ .๒๖.๑ นิสิต สภาพสมบูรณใหลงทะเบีย นรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา ๙
หน ว ยกิ ต และไม เ กิ น ๒๑ หน ว ยกิ ต ยกเว น นิ สิ ต คณะครุ ศ าสตร ใ ห เ ป น ไปตามหลั ก สู ต รของคณะที่
มหาวิทยาลัยประกาศใช สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๑๐ หนวยกิต
๒๖.๒ นิสิต สภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ ใหล งทะเบีย นรายวิชาไมน อยกวา ๖
หนวยกิต และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๖ หนวยกิต
๒๖.๓ นิสิตพิเศษที่มหาวิทยาลัยอนุมัติเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษใหลงทะเบียนรายวิชาตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
ขอ ๒๗ นิสิตที่ประสงคจะลงทะเบียนรายวิชา นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในขอ ๒๖ ตองยื่นคํา
รองเปนลายลักษณอักษรตอคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ
ขอ ๒๘ การเพิ่มและการถอนรายวิชา
๒๘.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
ภายใน ๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอนโดยไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
๒๘.๒ การขอถอนรายวิชา ตองไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาภายใน
เงื่อนไขและใหมีผล ดังตอไปนี้ :๒๘.๒.๑ ถาขอถอนภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ ๗ วันแรกของ
ภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาที่ถอนนั้นจะไมปรากฏในระเบียน
๒๘.๒.๒ ถาขอถอนเมื่อพนกําหนด ๑๕ วันแรก แตยังอยูภายใน ๔๕ วันแรกของ
ภาคการศึกษาปกติหรือเมื่อพนกําหนด ๗ วันแรก แตยังอยูภายใน ๒๐ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน
ถือวานิสิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นแหละจะไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชานั้น ทั้งนี้ตองมีเวลาเรียน
ในรายวิชานั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ ๘๐

หนา ๗
๒๘.๒.๓ การขอถอนเมื่อพ นกําหนด ตามขอ ๒๘.๒.๒ นั้นจะกระทํ ามิไดเวนแต
คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย เห็นสมควรอนุมัติดว ยเหตุผลพิเศษในกรณี
เชนนี้นิสิตจะไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอนได
๒๘.๒.๔ การถอนซึ่งมิไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการ
วิทยาลัย ตามขอ ๒๘.๒.๓ นิสิตจะไดรับระดับ F ในรายวิชานั้นและใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยดวย
๒๘.๒.๕ นิสิ ต จะถอนรายวิ ชาจนเหลื อ จํา นวนหนว ยกิต ต่ํา กวา ๙ หนว ยกิต ใน
การศึกษาภาคปกติไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัย
ขอ ๒๙ มหาวิทยาลัยจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตางๆ รวมทั้งสิทธิการไดรับคาธรรมเนียมคืนใน
บางกรณี ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป
หมวดที่ ๔
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๓๐ ใหมีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียนไวแตละภาคการศึกษา
ขอ ๓๑ การวัดผลการศึกษาอาจทําไดหลายวิธี ในระหวางภาคการศึกษาจะมีการสอบทุกรายวิชาที่
ไดลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษานั้น ถารายวิชาใดไมมีการสอบใหคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัย
ประกาศใหนิสิตทราบกอนการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
ขอ ๓๒ นิสิตตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น ยกเวนกรณีตามขอ ๒๕.๕
นิสิตผูมีเวลาเรียนในรายวิชาใดไมครบเกณฑกําหนดดังกลาว และมิไดรับอนุมัติจากคณบดีจะไดรับ
ระดับ F ในรายวิชานั้นและใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยดวย
ขอ ๓๓ การประเมินผลการศึกษา
ระบบการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชานั้น ใหมีการศึกษาระดับ (Grade) และคาระดับ
(Grade-Point) ดังนี้
คะแนน
๙๐ - ๑๐๐
๘๕ - ๘๙
๘๑ - ๘๔
๗๕ - ๘๐
๗๑ - ๗๔
๖๕ - ๗๐
๖๐ - ๖๔
ต่ํากวา ๖๐

ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

คาระดับ
๔.๐
๓.๕
๓
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐

ผลการศึกษา
ดีเยี่ยม (EXCELLENT)
ดีมาก (VERY GOOD)
ดี
(GOOD)
คอนขางดี (VERY FAIR)
พอใช
( FAIR)
คอนขางพอใช ( QUITE FAIR)
ออน
( POOR)
ตก
( FAILED)

หนา ๘
ทั้งนี้ เกณฑคะแนนต่ําสุดที่ถือวาผานในรายวิชานั้นๆ คือ ระดับ D
ขอ ๓๔ การใหระดับ F ใหกระทําในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ :๓๔.๑ นิสิตเขาสอบและตก
๓๔.๒ นิสิตขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูอํานวยการวิทยาลัย
๓๔.๓ นิสิตไมมีสิทธิเขาสอบตามขอ ๓๒
๓๔.๔ นิสิตขอถอนรายวิชาในกรณีอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ ๒๘.๒.๔
๓๔.๕ นิสิตไมแกผลการศึกษาที่ไมสมบูรณ(I) ตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอ ๓๗ วรรค ๒
๓๔.๖ นิสิตกระทําผิดระเบียบการสอบไลและไดรับการตัดสินใหสอบตก
ขอ ๓๕ นอกจากการวัดผลเปนระดับตามขอ ๓๓ แลว รายงานผลการศึกษาอาจแสดงไดดวย
สัญลักษณอื่นดังนี้
I
S
U
W
Au

สัญลักษณ
(Incomplete)
(Satisfactory)
(Unsatisfactory)
(Withdrawn)
(Audit)

ผลการศึกษา
ไมสมบูรณ
สอบไดไมกําหนดระดับ
สอบตกไมกําหนดระดับ
ถอนรายวิชาที่ศึกษา
ศึกษาโดยไมนับหนวยกิต

ขอ ๓๖ ในการศึกษารายวิชาตามหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่ว ไปของมหาวิท ยาลัยหรือรายวิชา ซึ่งมี
ลักษณะเชนเดีย วกับวิชาพื้ นฐานทั่ว ไปของมหาวิท ยาลัย อาจมีการวัด ผลโดยไมมีคาระดับก็ได และให
แสดงผลการศึกษาโดยใชสัญลักษณ S หรือ U
รายวิชาใดซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับรายวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามความในวรรคกอน
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๗ การใหสัญลักษณ I สําหรับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
๓๗.๑ นิสิต ไมสงงานมอบหมายหรือไมเขาสอบยอยใหครบเกณฑตามกําหนดที่อาจารย
ผูสอนรายวิชานั้นสั่งหรือดําเนินการในภาคเรียน
๓๗.๒ นิสิตปวยไมอาจกระทําการสอบระหวางการสอบรายวิชานั้นโดยมีใบรับรองแพทย
มาแสดงตอมหาวิทยาลัย
๓๗.๓ นิสิต ขาดสอบโดยไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยหรือดวยเหตุ
สุด วิสัย บางประการซึ่งทําให นิสิตนั้นยังปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําหรับรายวิชานั้นไมสมบูรณแ ละ
อาจารยผูสอนเห็นวาไมสมควรประเมินผลการศึกษาขั้นสุด ทายของนิสิต ผูนั้น ในกรณีดังกลาวตามขอ
๓๗.๑, ๓๗.๒ และ ๓๗.๓ นิสิต ตองทําการสอบและปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยผูสอนให
เรียบรอยเพื่อใหไดผลการศึกษาที่สมบูรณอยางชาภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันลงทะเบียนรายวิชาในภาค
การศึกษาปกติถัดไปมิฉะนั้นสัญลักษณ I ถูกปรับเปน F ทันที
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นิสิตที่ไดรับผลการศึกษาสมบูรณตามเงื่อนไขในวรรคแรก จะไดรับระดับคะแนนไมสูงกวา C เวนแต
นิสิตผูนั้นจะมีประวั ติการเรียนเปนพิเศษ และผลไมสมบูรณ (I) นั้น เกิดเนื่องมาแตเหตุสุดวิสัยอาจใหได
ระดับสูงกวา C ได ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนหรืออาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยพิจารณารวมกันอนุมัติ
ขอ ๓๘ การใหสัญลักษณ S จะใหเฉพาะรายวิชาซึ่งนิสิตสอบไดและหลักสูตรระบุวาเปนรายวิชาที่
นิสิตตองเรียนและสอบใหไดโดยไมกําหนดระดับ
ขอ ๓๙ การใหสัญลักษณ U จะใหเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบตกและหลักสูตรระบุวาเปนรายวิชาที่
นิสิตตองเรียนและสอบใหไดโดยไมกําหนดระดับ ในกรณีนี้นิสิตตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได
สัญลักษณ S
ขอ ๔๐ การใหสัญลักษณ Au ใหกระทําเฉพาะรายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียนไว และแจงความจํานง
ในวันลงทะเบียนวาจะเรียนโดยไมนับหนวยกิต และไมประสงคจะใหมีการวัดผล
ขอ ๔๑ การใหสัญลักษณ W ใหกระทําเฉพาะรายวิชาในกรณีที่ระบุไวในขอ ๒๘.๒.๒ และ ๒๘.๒.๓
ขอ ๔๒ นิสิตที่ผลการสอบในรายวิชาใดไมต่ํากวาระดับ D ใหถือวาสอบไดในรายวิชานั้น ยกเวนใน
รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาจะตองสอบใหไดสูงกวาระดับ D
หากรายวิชาที่สอบตกเปนวิชาบังคับในหลักสูตรนิสิตอาจลงทะเบียนเรีย นวิชานั้นจนสอบไดตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในวรรคแรก
หากรายวิช าที่ สอบตกเปน วิช าเลือ กนิ สิต อาจลงทะเบี ย นเรี ย นวิช าซ้ํ า ในรายวิ ชานั้น หรื ออาจ
ลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นแทนได
ขอ ๔๓ รายวิชาใดที่นิสิตสอบไดสูงกวาระดับ D ไมมีสิทธิลงทะเบียนในวิชานั้นอีกสวนรายวิชาที่
นิสิตลงทะเบียนโดยไมรับหนวยกิต (Audit) นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนอีกได
ขอ ๔๔ การนับหนวยกิตสะสมใหนับรวมเฉพาะหนวย ของรายวิชาที่นิสิตสอบไดตามกฎเกณฑขอ
๓๘ และขอ ๔๒ เทานั้น
๔๔.๑ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาครั้งหนึ่งใหนับจํานวนของหนวยกิ
ตของรายวิชานั้นไปคิดเปนหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว
๔๔.๒ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาที่ระบุไววาเปนวิชาที่เทียบเทากัน ใหนับหนวย
กิตเฉพาะรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเทานั้นเปนหนวยกิตสะสม
ขอ ๔๕ ใหมีการประเมินผลการศึกษา เมื่อสิ้นสุดการศึกษาทุกภาคโดยการคํานวณหาคาระดับเฉลี่ย
ของรายวิชาที่นิสิตที่ไดลงทะเบียนไวสําหรับภาคการศึกษานั้น คานั้นเรียกวา “คาระดับเฉลี่ยประจําภาค”
(SEMESTER GRADE POINT AVERAGE = SGPA) และใหคิดคาระดับเฉลี่ยสําหรับรายวิชาทั้งหมดทุก
ภาคการศึ กษาตั้ งแตเ ริ่ม เป นนิ สิต จนถึง ภาคการศึกษาป จจุ บัน ค านั้ นเรีย กว า “คา ระดับ เฉลี่ย สะสม”
COMMULATIVE GRADE POINT AVERAGE = CUM GPA
ขอ ๔๖ การคิดคาระดับเฉลี่ยประจําภาค (SGPA) คํานวณไดจากการนําผลบวกของผลคูณระหวาง
คาระดับตอหนวยกิตกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแลวหารดวย
หนวยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น
ขอ ๔๗ การคิดคาระดับเฉลี่ยสะสม (Cum GPA) คํานวณไดจากการนําผลบวกของผลคูณระหวาง
คาระดับตอหนวยกิตกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่ลงทะเบียนไวทั้งหมดตั้งแลวหารดวยจํานวน
หนวยกิตทั้งหมดที่ไดลงทะเบียนไว ไมวารายวิชานั้นจะซ้ํากันหรือแทนกันก็ตาม
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ขอ ๔๘ รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเปนสัญลักษณ I, S, W, Au จะไมนํามาคํานวณหาคา
ระดับเฉลี่ยตามขอ ๔๖ และขอ ๔๗
ขอ ๔๙ การหาคาระดับเฉลี่ยใหคิดทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ
หมวดที่ ๕
การเตือนและการรอพินิจ
ขอ ๕๐ มหาวิทยาลัยจะนําผลการศึกษาของนิสิตแตละรายมาพิจารณาทุกภาคการศึกษา รวมทั้ง
ภาคการศึกษาภาคฤดูรอนนิสิต จะตองได คาระดับเฉลี่ย สะสมถึงภาคการศึกษานั้น ๆ ไมต่ํากวา ๒.๐๐
มิฉะนั้นจะไดรับการเตือน (เตือน ๑ หรือ เตือน ๒) หรืออยูในภาวะรอพินิจในตนภาคการศึกษาถัดไป
หรือถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิตแลวแตกรณี
ขอ ๕๑ ในภาคแรกที่ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนิสิตผูใดไดคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษา
นั้นต่ํากวา ๑.๕๐ จะไดรับการเตือน (เตือนพิเศษ) จากมหาวิทยาลัยซึ่งไมนับเปนการเตือนตามขอ ๕๓
ขอ ๕๒ นิสิตตองไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นสองภาคแรกที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยไมต่ํากวา
๑.๗๕ มิฉะนั้นจะตองถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต
ขอ ๕๓ หากไดรับการเตือนสองภาคการศึกษาติดตอกัน โดยยังไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา
๒.๐๐ อยูเชนเดิม ใหอยูในภาวะรอพินิจในภาคการศึกษาถัด ไป และใหบันทึกภาวะรอพินิจนั้นลงใน
ระเบียนเรียนดวย
ขอ ๕๔ ในภาคการศึก ษาที่ อยู ในภาวะรอพิ นิจ หากนิสิ ต ยั งไดค า ระดับ เฉลี่ย สะสมจนถึ งภาค
การศึกษานั้นต่ํากวา ๒.๐๐ อยูอีก นิสิต ผูนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต ยกเวนกรณีตามขอ
๕๕
ขอ ๕๕ นิสิตที่ไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบจํานวนหนวยกิต ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลวไดคา
ระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๑.๗๕ แตไมถึง ๒.๐๐ ตามเกณฑสมบูรณมหาวิทยาลัยอาจใหนิสิตผูนั้นศึกษา
ตอไปตามที่เห็นสมควร โดยจะใหศึกษาตอในคณะเดิมหรือเปลี่ยนสาขาวิชา หรือยายโอนคณะสังกัดภายใต
บังคับขอ ๖๒.๑ และขอ ๖๒.๕
ขอ ๕๖ กรณีขอ ๕๕ นิสิตจะตองศึกษาใหไดคาระดับเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ ๒.๐๐ ภายในระยะ
๓ ภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ตองไมเกินสองเทา (๘ ป) สําหรับการศึกษาภาคปกติ นับแตวันที่ขึ้นทะเบียน
เปนนิสิต
ขอ ๕๗ ภายใตบังคับขอ ๕๖ การเปลี่ยนสาขาวิชาก็ดี การยายโอนคณะสังกัดก็ดี การพัก
การศึกษาก็ดีไมมีผลทําใหการเตือนและภาวะรอพินิจเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ ๖
การพนสภาพนิสิตและวินัยของนิสิต
ขอ ๕๘ นิสิตตองพนสภาพการเปนนิสิตในกรณีตอไปนี้
๕๘.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ ๖๔
๕๘.๒ ไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูอํานวยการวิทยาลัยใหลาออก
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๕๘.๓ ถูกถอนชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้
๕๘.๓.๑ ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งตามขอ ๒๕.๖
๕๘.๓.๒ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแลว ไมชําระคาบํารุงมหาวิทยาลัย
เพื่อรักษาสถานภาพการเปนนิสิตภาคปกติ
๕๘.๓.๓ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามขอ ๖ อยางใดอยางหนึ่งตามแตกรณี
๕๘.๓.๔ สอบไดคาระดับเฉลี่ย ประจําภาคในภาคการศึกษาที่ ๑ ของการเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย (ปที่ ๑ หรือปที่ ๓ แลวแตกรณี) ต่ํากวา ๑.๒๕ หรือสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสม
ของสองภาคการศึกษาแรกของการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยต่ํากวา ๑.๗๕
๕๘.๓.๕ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๓ ของการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย เปนตนไป
สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐
๕๘.๓.๖ ได รับค าระดับเฉลี่ย สะสมต่ํากวา ๑.๗๕ เปน เวลาสองภาคการศึกษา
ติดตอกัน
๕๘.๓.๗ ไมพนสภาพรอพินิจตามความในขอ ๕๔
๕๘.๓.๘ สอบไดไมครบตามหลักสูตรของแตละคณะหรือไดคาระดับเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไมถึง ๒.๐๐ ภายในระยะเวลา ๒ เทา ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
๕๘.๓.๙ ทําการทุจริตอยางรายแรงในการสอบ
๕๘.๓.๑๐ ไมสามารถเลือกวิชาเอก-โท (ถามี) ภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑที่
แตคณะกําหนดไวในหลักสูตร
๕๘.๓.๑๑ ถูกสั่งพักการเรียนรวมกันเกินกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๕๘.๓.๑๒ ประพฤติผิดรายแรงและไดรับการพิจารณาโทษใหพนสภาพการเปน
นิสิต
๕๘.๓.๑๓ โอนไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๕๘.๓.๑๔ มรณภาพหรือตาย
ขอ ๕๙ นิสิตที่พนสภาพการเปนนิสิตแลว หากจะกลับมาศึกษาใหมจะนําหนวยกิตสะสมเดิมมาใช
ในการศึกษาครั้งใหมอีกไมได
ขอ ๖๐ ในกรณี ที่นิสิต กระทํ าผิด กฎ ระเบีย บ ขอบั งคับ ข อกําหนด คํ าสั่งหรือประกาศอื่ นของ
มหาวิทยาลัยตองไดรับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
๖๐.๑ ภาคทัณฑ
๖๐.๒ พักการเรียน
๖๐.๓ พนสภาพการเปนนิสิต
ขอ ๖๑ การลงโทษนิสิตที่กระทําผิดระเบียบการสอบในการสอบประจําภาคหรือการสอบระหวาง
ภาคใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยที่นิสิตผูนั้นสังกัดอยูรวมกับกรรมการ
ควบคุมการสอบเปนผูพิจารณาวาเปนความผิดประเภททุจริตหรือสอเจตนาทุจริตหรือเปนความผิดอื่น

หนา ๑๒
๖๑.๑ ถาเปนความผิดประเภททุจริตใหลงโทษนิสิตผูกระทําผิด ดังตอไปนี้
๖๑.๑.๑ ใหนิสิตผูไดรับระดับ F ในรายวิชานั้น
๖๑.๑.๒ ใหคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยที่
นิสิตผูนั้นสังกัดอยูพิจารณาสั่งพักการศึกษาอยางนอย ๑ ภาคการศึกษาปกติ หรืออาจใหพนสภาพการเปน
นิสิตได
การพักการศึกษาของนิสิตผูกระทําผิดนั้นใหเริ่มในภาคการศึกษาปกติถัดจากภาคการศึกษา
ที่กระทําผิด และใหนับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเปนระยะเวลาการศึกษาดวย
๖๑.๒ ถาเปนความผิด ประเภทความผิดระเบีย บการสอบอยางอื่นนอกเหนือจากขอ ๖๑.๑ ให
คณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเปนผูพิจารณาการลงโทษตามสมควรแกกรณี
ความผิด แตจะตองไมเกินกวาที่ระบุไวในขอ ๖๑.๑.๑
ทั้งนี้ให คณบดี หรือผู อํานวยการวิท ยาลัย ที่นิ สิต ผูกระทําผิ ด สังกั ด อยูดํ าเนิน การลงโทษตามมติ
คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแลวแจงใหกองทะเบียนและวัดผลทราบทันที
หมวดที่ ๗
การยายโอนสังกัดและหนวยกิต
ขอ ๖๒ การยายโอนสังกัดคณะหรือวิทยาลัยอาจทําไดในกรณีตอไปนี้
๖๒.๑ นิสิต จะมีสิท ธิขอยายโอนสังกัด คณะหรือวิทยาลัย ที่ไดศึกษาอยูไปอยูในสังกัดอีก
คณะหนึ่งไดตอเมื่อไดศึกษาในคณะหรือวิทยาลัยที่กําลังศึกษาอยูมาแลว ไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักถูกสั่งพักหรือถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิตและตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไม
ต่ํากวา ๑.๗๕
๖๒.๒ การขอยายโอนสังกัดคณะหรือวิทยาลัยผูประสงคจะขอยายโอนสังกัดแสดงความ
จํานงเปนลายลักษณอักษรพรอมเหตุผลประกอบยื่นตอคณบดี หรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดอยางชา
๑๕ วันกอนวันเปดภาคการศึกษาปกติ ใหคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอยูสงคําขอยายโอน
พรอมขอคิดเห็นประกอบไปยังคณะหรือวิทยาลัย ที่นิสิตขอยายโอนไปสังกัดเพื่อศึกษานั้น การจะอนุมัติหรือ
ไมใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะหรือกรรมการประจําวิทยาลัยที่เกี่ยวของเมื่อไดรับอนุมัติ
ใหยายโอนสังกัดแลวตองเสียคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๖๒.๓ การยายโอนคณะหรือวิทยาลัยตองดําเนินใหเสร็จกอนการลงทะเบียนรายวิชาเวน
แตอธิการบดีจะประกาศหรือสั่งการเปนอยางอื่น
๖๒.๔ ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยที่รับยายโอนมี
อํานาจพิจารณาเทีย บรายวิชาและหนว ยกิตที่นิสิตผูนั้นไดศึกษาไวแลวเพื่อกําหนดเงื่อนไขการศึกษาและ
จํานวนหนวยกิต ที่ตองศึกษาใหมในคณะหรือวิท ยาลัย ที่รับยายโอน ใหคณะหรือวิทยาลัย ที่รับยายโอน
ดําเนินการตามความในวรรคแรกใหเสร็จสิ้นและแจงผลใหกองทะเบียนและวัดผลทราบกอนวันลงทะเบียน
เรียนของภาคการศึกษานั้นๆ
๖๒.๕ การนับระยะการศึกษา ๕๖, ๕๘.๓ และขอ ๕๔.๑ ใหนับระยะเวลาการศึกษาใน
คณะเดิมรวมอยูดวย

หนา ๑๓
ขอ ๖๓ สําหรับนิสิตที่ยายโอนคณะหรือวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยใหนําผลการศึกษารายวิชาตางๆ
ที่ไดศึกษาจากคณะหรือวิทยาลัยเดิมมาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสมดว ย แมรายวิชาที่ผูยายโอนคณะได
ศึกษาจะไมตรงกับหลักสูตรของคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัดใหมก็ตาม สําหรับนิสิตที่โอนหรือวิทยาลัยมาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหทําการประเมิน ผล เฉพาะรายวิชาที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัย นี้
เทานั้น
ในกรณีที่นิสิตมหาวิทยาลัย ไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดใชทะเบียน
เรียนบางรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหนําผลการศึกษาของรายวิชามาคํานวณหาคา
ระดับเฉลี่ยดวย

หมวดที่ ๘
การสําเร็จการศึกษา
ขอ ๖๔ นิสิตผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ :๖๔.๑ สอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เขาศึกษาภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ ของ
เวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๖๔.๒ ผานการฝกภาคปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวา
ดวยการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน
๖๔.๓ ไมมีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
ขอ ๖๕ นิสิตที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
๖๕.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๖๕.๑.๑ ตองสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดใน
หลักสูตรการศึกษานั้นๆ
๖๕.๑.๒ สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๕๐
๖๕.๑.๓ ไมเคยสอบไดต่ํากวา C หรือไดสัญลักษณ U ในรายวิชาที่ลงทะเบียนและ
๖๕.๑.๔ ไมมีประวัติในระเบียนการศึกษาวาเปนผูเคยประพฤติผิดอยางรายแรงใน
ระหวางที่ศึกษา
๖๕.๒ เกียรตินิยมอันดับสอง
๖๕.๒.๑ สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน
หลักสูตรการศึกษานั้นๆ
๖๕.๒.๒ สอบไดคาระดับสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐
๖๕.๒.๓ ไมเคยสอบไดต่ํากวา D หรือไดสัญลักษณ U ในรายวิชาที่ลงทะเบียนไว
และ
๖๕.๒.๔ ไมมีประวัติในระเบียนการศึกษาวาเปนผูเคยประพฤติผิดอยางรายแรงใน
ระหวางที่ศึกษา
ขอ ๖๖ นิสิตที่โอนมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม
เวนแตจะไดศึกษาและไดหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวย
กิตทั้งหมด

หนา ๑๔
ขอ ๖๗ นิสิตตองยื่นคํารองตอกองทะเบียนและวัดผลเพื่อขอรับปริญญาในภาคการศึกษาสุดทายที่
นิสิตจะสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร
ขอ ๖๘ ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิท ยาลัยและผูอํานวยการกอง
ทะเบียนและวัดผลเปนผูพิจารณาคํารองของนิสิตเบื้องตนแลวเสนอตอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรือปริญญาเกียรตินิยมตอไป
ขอ ๖๙ สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ขอ ๗๐ มหาวิทยาลัยจัดใหมีพิธีประสาทปริญญาบัตรปละ ๑ ครั้งซึ่งจะประกาศกําหนดวันใหทราบ
เปนปๆ ไป

บทเฉพาะกาล
ขอ ๗๑ ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ดังตอไปนี้
๗๑.๑ นิสิตที่เขาศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีกอนปการศึกษา ๒๕๔๒ ยังคงปฏิบัติตาม
ขอบังคับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีพุทธศักราช
๒๕๓๐
๗๑.๒ นิสิตที่เขาศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๒ เปนตน
ไปใหปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนา ๑๕

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๐
-----------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิท ยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพบรรลุวัต ถุประสงคต าม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่ อ วั น พุธ ที่ ๒๘
กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยไว ดังตอไปนี้ :ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย วาดว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา
๖.๑ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา
(๑) เป น ผูส อนได เ ปรีย ญธรรม ๓ ประโยค และต อ งศึก ษาวิช าสามั ญ เพิ่ม เติ มตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
(๒) เปนผูสอนไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และสําเร็จการศึกษามัธยมตอนตน หรือ
(๓) เปนผูสอนไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ
(๔) เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรีย นพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา หรือ
(๕) เป น พระสั ง ฆาธิ ก ารหรื อ ครู ส อนพระปริ ยั ติ ธ รรมที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรการบริหารคณะสงฆ (ป.บส.) หรือ
(๖) เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ
(๗) เปนผูสอนไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทา และตองศึกษาวิชาภาษาบาลี ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต ยกเวนผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๘) เป น ผู สํ า เร็ จ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ ผู ไ ด รั บ ประกาศนี ย บั ต รอื่ น ที่
มหาวิทยาลัยรับรอง และตองศึกษาวิชาภาษาบาลี ไมนอยกวา ๒๔ หนยวกิต ยกเวน
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
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(๙) เปนผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑที่
สภาวิชาการกําหนด
(๑๐) ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบั น การศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย”
๖.๒ คุณสมบัติของคฤหัสถผูสมัครเขาศึกษา
(๑) เปนผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และตองศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
(๒) เป นผูสอบไดเปรีย ญธรรมหรื อบาลีศึก ษา ๓ ประโยค และสําเร็จการศึ กษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน หรือ
(๓) เปนผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๔) เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธ ยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา หรือ
(๕) เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผูไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิท ยาลัย รับ รอง และตองศึ กษาวิช าภาษาบาลีไมน อยกวา ๑๒ หน ว ยกิต ยกเวนผู สําเร็จ หลั กสูต ร
ประกาศนียบัตรสาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๖) เปนผูที่มหาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑที่สภา
วิชาการกําหนด
(๗) ไมเคยถูกคิดชื่อออกหรือไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติหรือวินัย
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนา ๑๗

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๓)
พุทธศักราช ๒๕๕๑
-----------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิท ยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕ /๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยไว ดังตอไปนี้ :ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรีย กวา “ขอบังมหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย วาดว ยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนิสิตผูเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด คําสั่ง หรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ขอ ๕ ใหยกเลิกขอ ๑๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๐ การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยใหใชระบบหนวยทวิภาค (Semester Credit
System) โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษาออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑๐.๑ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๕ สัปดาห
๑๐.๒ ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๕ สัปดาห
นอกจากนั้น จะจัดการศึกษาภาคฤดูรอน (Summer Session) ตอจากการศึกษาที่สองอีก ๑ ภาค
ก็ได โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา ๖ สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาใหเทากับภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ”
ขอ ๖ ให ย กเลิ กข อ ๑๑ แห ง ขอ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วา ด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูต รระดับปริญญาตรีใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ป
การศึกษา และตองปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สว นหลักสูต รคณะครุศาสตร ใชเวลาศึกษาไม เกิน ๑๐ ปการศึกษา และการปฏิบัติงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับคณะครุศาสตรใหนับเขาในปการศึกษาที่ ๕
ยกเวนในกรณีขอ ๘ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตร
ตอเนื่อง ระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
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ขอ ๗ ให ย กเลิ กข อ ๑๕ แห ง ขอ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วา ด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๕ ใหแตละคณะหรือวิทยาลัยกําหนดหลักสูตรและจํานวนหนวยกิตที่จะตองเรียน
โดยจะตองมีวิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในแตละหลักสูตร”
ขอ ๘ ใหยกเลิกขอ ๑๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๖ การเลือ กและการขอเปลี่ ย นสาขาวิช าหรื อ วิช าเอกให เ ปน หนา ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของคณะหรือวิทยาลัยที่จะออกระเบียบและกําหนดหลักเกณฑ
ขอ ๙ ใหยกเลิกขอ ๒๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๖ จํานวนหนวยกิตที่นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได มีดังนี้
๒๖.๑ นิสิตสภาพสมบูรณใหลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไมนอย
กวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ยกเวนนิสิตคณะครุศาสตร
ใหเปนไปตามหลักสูตรของคณะที่มหาวิทยาลัยประกาศใช สวนในภาค
การศึกษาฤดูรอน ใหลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๑๐ หนวยกิต
๒๖.๒ นิสิตสภาพพรอพินิจในภาคศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนรายวิชาไมนอยกวา
๖ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนให
ลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๖ หนวยกิต
๒๖.๓ นิสิตพิเศษที่มหาวิทยาลัยอนุมัติรับเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ ใหลงทะเบียน
รายวิชาตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
๒๖.๔ หลักสูตรระดับปริญญาตรีใหสําเร็จการศึกษาไดไมต่ํากวา ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับคณะครุศาสตรตองไมต่ํา ๘ ภาคการศึกษาปกติ”
ขอ ๑๐ ใหยกเลิกขอ ๒๘ แหงขอคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๘ การเพิ่มและการถอนรายวิชา
๒๘.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายในสิบหาวันแรกของภาคการศึกษา
ปกติหรือภายในเจ็ดวันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน โดยไดรับอนุมัติ
จากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
๒๘.๒ การขอถอนรายวิชา ตองไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่
ปรึกษาภายในเงื่อนไขและใหมีผล ดังตอไปนี้
๒๘.๒.๑ ถาขอถอนภายในสิบหาวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือเจ็ด
วันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน หรือนิสิตที่ถูกสั่งพักการศึกษา
รายวิชาที่ถอนนั้นจะไมปรากฏสัญลักษณ W ในระเบียน
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๒๘.๒.๒ ถาขอถอนเมื่อพนกําหนดสิบหาวันแรกแตยังอยูภายในสี่สิบหา
วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือเมื่อพนกําหนดเจ็ดวันแรก
แตยังอยูภายในยี่สิบหาวันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน ถือวา
นิสิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะไดรับสัญลักษณ W
ในรายวิชานั้น ทั้งนี้ ตองมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นมาแลว ไม
นอยกวารอยละ ๘๐
๒๘.๒.๓ การขอถอนเมื่อพนกําหนด ตามขอ ๒๘.๒.๒ นั้น จะกระทํามิได
เวนแตคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติดวยเหตุผลพิเศษ ในกรณีเชนนี้ นิสิต
จะไดสัญลักษณ W ในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติให ถอนนั้น
๒๘.๒.๔ การถอนซึ่งมิไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย ตามขอ ๒๘.๒.๓ นิสิตจะไดรับ
ระดับ F ในรายวิชานั้นและใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยดวย
๒๘.๒.๕ นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือหนวยกิตต่ํากวา ๙ หนวยกิตใน
การศึกษาภาคปกติไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย”
ขอ ๑๑ ใหย กเลิก ขอ ๓๒ แหง ขอบัง คับมหาวิท ยาลั ย มหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย วาดว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๒ นิสิต ตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวไมนอยกวารอยละ ๘๐
ของเวลาเรียนทั้งหมด ในภาคศึกษานั้นจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น ยกเวนกรณีตามขอ ๒๕.๕
นิสิตผูมีเวลาเรียนในรายวิชาใดไมครบเกณฑกําหนดดังกลาว และมิไดรับอนุมัติจากคณบดี
หรือผูอํานวยการวิทยาลัย จะไดรับระดับ F ในรายวิชานั้นและใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยดวย”
ขอ ๑๒ ใหย กเลิก ขอ ๖๕ แห งขอบั งคับมหาวิท ยาลัย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิท ยาลัย วาดว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖๕ นิสิตที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม จะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
๖๕.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๖๕.๑.๑ ตองสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดไวใน
หลักสูตรการศึกษานั้นๆ
๖๕.๑.๒ สอบไดคาเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๕๐
๖๕.๑.๓ ไมเคยสอบไดต่ํากวา C หรือไดสัญลักษณ U ในรายวิชาที่ลงทะเบียนไว
และ
๖๕.๑.๔ ไมมีประวัติในระเบียนการศึกษาวาเปนผูเคยประพฤติผิดอยางรายแรงใน
ระหวางที่ศึกษา
๖๕.๒ เกียรตินิยมอันดับสอง
๖๕.๒.๑ ตองสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน
หลักสูตรการศึกษานั้นๆ

หนา ๒๐
๖๕.๒.๒ สอบไดคาเฉลีย่ สะสมทุกรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๒๕
๖๕.๒.๓ ไมเคยสอบไดต่ํากวา D หรือไดสัญลักษณ U ในรายวิชาที่ลงทะเบียนไว
และ
๖๕.๒.๔ ไมมีประวัติในระเบียนการศึกษาวาเปนผูเคยประพฤติผิดอยางรายแรงใน
ระหวางที่ศึกษา”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนา ๒๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๗
–––––––––––––––––––
เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามความในขอ ๘, ๑๔ และ ๖๒ แหงบขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลวง
กรณราชวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึ ง เห็ น สมควรออกระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลวงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลวงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลวงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงใหวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลวงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอน
และการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด คําสั่ง หรือ ประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหนวยกิตของรายวิชาใน
ระดับเดียวกันที่ไดเคยศึกษามาแลวในมหาวิทยาลัย เพื่อใชนับสวนหนึ่งของการศึกษา
“การเทียบโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหนวยกิตของรายวิชา
ในระดับเดียวกันที่ไดเคยศึกษามาแลวในอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใชนับเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายถึ ง คณะกรรมการประจํ า คณะหรื อ วิ ท ยาลั ย หรื อ ใน
มหาวิทยาลัย
ขอ ๕ หลักเกณฑและเงื่อนไขการโอนผลการศึกษา มีดังนี้
(๑) นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ที่เคยศึกษามาแลวไมนอยกวา ๑ ป
= ภาคปกติ (เรียนมาแลว) ๔๐ หนวยกิต ในมหาวิทยาลัย และมีคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ หรือ
สําเร็จการศึกษามาแลว จากมหาวิท ยาลัย ตองยื่นคํารองของอนุมัติตอคณะกรรมการวิท ยาลัย ที่รับโอน
ภายในระยะเวลาสิบหาวัน กอนวันเปดภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่ขอโอนเกินกวาที่กําหนดไวใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
(๒) ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาเปนชอบการโอนของนิสิตที่ยื่นคํารอง เฉพาะรายวิชา
ที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ไมต่ํากวา ระดับ C หรือ S ระดับ ๒.๐๐
หรือเทียบเทา ใหคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการรับโอนเสร็จสิ้นแลว แจงผลการโอนใหกองทะเบียน
และวัดผลทราบกอนวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้นๆ

หนา ๒๒
(๓) จํานวนรายวิชาและผลการศึกษาที่โอนได ใหรวมเปนหนวยกิตตามหลักที่ศึกษาไดและ
นําไปคิดคาระดับเฉลี่ยสะสม ยกเวนการโอนการศึกษาของผูสําเร็จระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัย
(๔) นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอนไมนอยสามภาคการศึกษาปกติ
นิสิตตองชําระคาธรรมเนียมทั้งสองกรณี ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๖ หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา มีดังนี้
(๑) ผูที่เคยศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทีย บเทา หรือสําเร็จการศึกษามาแลว จาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ตองยื่นคํารองของอนุมัติตอคณะกรรมการวิทยาลัยที่รับโอน
ภายในระยะเวลาสิบหาวัน กอนวันเปดภาคการศึกษาปกติ
(๒) รายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน ตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ
รายวิชาใหมที่ขอเทียบโอน และจํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนได จะตองไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิต
รวมของหลักสูตรปริญญาตรีที่รับเทียบโอน
(๓) ใหค ณะกรรมการเป นผูพิ จารณาเปนชอบการโอนของนิสิ ต ที่ ยื่น คําร อง เฉพาะ
รายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ไมต่ํากวา ระดับ C
หรือ S
ระดับ ๒.๐๐ หรือเทียบเทา ใหคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการรับโอนเสร็จสิ้นแลว แจงผลการโอนให
กองทะเบียนและวัดผลทราบกอนวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้นๆ
(๔) จํานวนรายวิชาและผลการศึกษาที่โอนได ใหรวมเปนหนวยกิตตามหลักที่ศึกษาไดและ
ไมสามารถนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยสะสมได
(๕) นิสิต ตองลงทะเบีย นเรีย นในคณะหรือวิทยาลัย ที่รับโอนไมนอยสามภาค การศึกษา
ปกตินิและตองมีหนวยกิตสะสมใหมไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต
นิสิตตองชําระคาธรรมเนียมทั้งสองกรณี ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการมาตรฐานการโอนเทียบโอนการศึกษา ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธาน
(๒) คณบดีทุกคณะ เปนกรรมการ
(๓) ผูอํานวยการวิทยาลัย จํานวนสองรูป ซึ่งอธิการบดีแ ตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
วิชาการ
(๔) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินสี่รูปหรือคน ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
วิชาการ
(๕) ผูอํานวยการกองวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ
(๖) ผูอํานวยการกองทะเบียนและวัดผล เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ (๓) และ (๔) ใหว าระดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการ
แตงตั้งใหมอีก
ขอ ๘ คณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบาย ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการโอนและการ
เทียบโอนผลการศึกษา
(๒) ออกประกาศหรือคําสั่งเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
(๓) รับพิจารณาคํารองและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา

หนา ๒๓
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใดๆ อัน
อยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๙ ให การดําเนิน การเกี่ย วกับ การโอนและการเทีย บโอนผลการศึ กษาที่ดําเนิ นการไปกอ น
ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหมีผลสมบูรณตามระเบียบฉบับนี้
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนา ๒๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๕๑

-----------------------------เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการ
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ การโอนการศึกษา
๑) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ๑๕๐ หนวยกิต ไดจํานวน ๘๐
หนวยกิต คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต และวิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๕๐
หนวยกิต
๒) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ๑๔๐ หนวยกิต ไดจํานวน ๖๐
หนวยกิต คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต และวิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐
หนวยกิต
ขอ ๒ การเทียบโอนผลการศึกษา
๑) วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทีย บเทาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
เทียบโอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตไดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต
๒) วุฒิการศึกษาเปรีย ญธรรม ๙ ประโยค บาลีศึกษา ๙ ประโยค และอภิธ รรม
บัณฑิต เทียบโอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ๑๕๐ หนวยกิต ไดจํานวน ๘๐ หนวยกิต
คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต และวิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๕๐ หนวยกิต
๓) วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค และอภิธรรมบัณฑิต เทียบโอนผลการศึกษา
ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ๑๔๐ หนวยกิต ไดจํานวน ๖๐ หนวยกิต คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน ๓๐ หนวยกิต และวิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐ หนวยกิต
๔) วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่ จั ด การศึ ก ษาด า น
พระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เทียบโอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ไดจํานวน
๖๐ หนวยกิต คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต และวิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน
๓๐ หนวยกิต

หนา ๒๕
๕) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เทียบ
โอนผลการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาตรบัณฑิตไดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต
ขอ ๓ การโอนและการเทียบโอนใดๆ ที่ไดดําเนินการมาแลวกอนที่จะประกาศนี้ ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยไดมีมติไว
ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

(พระธรรมโกศาจารย)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนา ๒๖

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
–––––––––––––––––––
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขบางสวนของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลวงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลวงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
๕/๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลวงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอน
และการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอน
และการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหนวยกิจของรายวิชาใน
ระดับเดียวกันที่ไดเคยศึกษามาแลวในมหาวิทยาลัย เพื่อใชนับสวนหนึ่งของการศึกษา
“การเทียบโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาและหนวย
กิต ของรายวิชาในระดับเดียวกันที่ไดเคยศึกษามาแลวในสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อ
ใชนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยหรือในมหาวิทยาลัย
ขอ ๔ ใหยกเลิกขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอน
และการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา มีดังนี้
(๑) ผูที่เคยศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือ
สําเร็จการศึกษามาแลว จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ตองยื่นคํารองขออนุมัติตอคณะ
หรือวิทยาลัยที่รับโอน ภายในระยะเวลาสิบหาวัน นับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติแรกที่เขาศึกษา
(๒) รายวิชาที่นํามาขอเทีย บโอน ตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ
รายวิชาใหมที่ขอเทียบโอน และจํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนได จะตองไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวย
กิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน
(๓) ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบในการเทีย บโอนของผูยื่นคํารอง
เฉพาะรายวิชาที่ผลการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ไมต่ํากวา
C หรือ S หรือคาระดับ ๒.๐๐ หรือเทียบเทา ใหคณะหรือวิทยาลัยที่ดําเนินการรับเทียบโอนเสร็จแลว

หนา ๒๗
แจงผลการเทีย บโอนใหกองทะเบีย นและวัด ผลทราบ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแตวันเปด ภาค
การศึกษาปกติแรกที่เขาศึกษา
(๔) จํานวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทีย บโอน ใหรวมเปนหนวยกิตตามหลักสูต รที่
ศึกษาไดและไมสามารถนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยสะสมได
(๕) นิสิต ตองลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิท ยาลัย ที่รับเทียบโอนไมนอยกวาสามภาค
การศึกษาปกติ และตองมีหนวยกิตสะสมใหมไมนอยกวาหกสิบหนวยกิต
นิสิตตองชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนา ๒๘

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากัมมัฎฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
-------------------------เพื่อใหการศึกษาวิชาธรรมภาคปฏิบัติตามหลักสูตรปริญญาตรีของพระนิสิตชั้นปที่หนึ่ง ชั้นปที่สอง
ชั้นปที่สาม และชั้นปที่สี่ ทุกคณะของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/
๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงมีมติใหออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย วาดวยการฝก
ภาคปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑“
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการฝกปฏิบัติวิปสสนา
กัมมัฏฐาน พุทธศักราช ๒๕๒๖ และระเบียบมหามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการ
ปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน พุทธศักราช ๒๕๒๖ (ฉบับที่ ๒) แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๓๔
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรีย กวา คณะกรรมการโครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน
ประกอบดวย
๑. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
เปนประธานกรรมการ
๒. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
เปนรองประธานกรรมการ
๓. คณบดีคณะพุทธศาสตร
เปนกรรมการ
๔. คณบดีคณะครุศาสตร
เปนกรรมการ
๕. คณบดีคณะมนุษยศาสตร
เปนกรรมการ
๖. คณบดีคณะสังคมศาสตร
เปนกรรมการ
๗. ผูแทนวิทยาเขตทุกวิทยาเขต
เปนกรรมการ
๘. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนา เปนกรรมการ
และบริการสังคม
๙. หัวหนาฝายวิปสสนาธุระ
เปนกรรมการ
๑๐. ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
เปนกรรมการและเลขานุการ
๑๑. หัวหนาฝายสงเสริมกิจการนิสิต
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบาย กํา หนดหลั กเกณฑ และวิ ธี เกี่ ย วกั บ การฝ กภาคปฏิ บัติ วิ ปส สนา
กัมมัฏฐาน การวัดผลและติดตามผลลัพธของการฝกปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน

หนา ๒๙
(๒) บริหารโครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ
(๓) กําหนด วัน เวลา สถานที่ ของการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน
(๔) รายงานผลการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตอมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ นิสิต ทุกชั้นทุกคณะทุกวิทยาลัย และทุกวิทยาเขตตองฝกปฏิ บัติวิปสสนากัมมัฏฐานอยาง
นอยสิบวันตอกัน
ขอ ๗ ผูล ว งละเมิ ด ข อ ๖ ตอ งปฏิ บัติ วิ ป ส สนากั ม มั ฏฐานอยา งน อ ยยี่ สิ บ วั น ตามสถานที่ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนา ๓๐

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖
-------------------------------เพื่อใหการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค
และนโยบายของมหาวิทยาลัย
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการปฏิบัติ
ศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖”
ขอ ๒ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดซึง่ ขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการปฏิบัติศาสนกิจของผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๒๒
(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ ๒/
๒๕๓๒ เรื่อง การปฏิบัติงานของพระบัณฑิต
ขอ ๔ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ
“นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ” หมายความวา พระภิกษุหรือสามเณรผูศึกษาตามหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิตและกําลังปฏิบัติศาสนกิจ
“ศาสนกิจ” หมายความวา การสนองงานในกิจการคณะสงฆและงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
หมวด ๒
คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ไดแก อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี
(๓) กรรมการผูแทนสภาวิชาการ จํานวน ๓ รูป/คน ซึ่งสภาวิชาการคัดเลือกจากผูดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดีและหรือผูอํานวยการ

หนา ๓๑
(๔) กรรมการผูแทนสภาวิชาการประเภทคณาจารยประจําคณะ จํานวน ๔ คน ซึ่งสภา
วิชาการคัดเลือกตามสัดสวนของแตละคณะ
(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ รูป/คน ซึ่งสภาวิชาการแตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี
(๖) กรรมการและเลขานุการ ไดแก ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
ใหประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกกรรมการที่เปนพระภิกษุรูปหนึ่งเปน
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการอาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนงหัวหนาฝายปฏิบัติศาสนกิจและหัวหนาฝายสงเสริม
กิจการนิสิตเปนผูชวยเลขานุการ
ขอ ๘ คณะกรรมการตามขอ ๗ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป และอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได
นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว คณะกรรมการตามขอ ๗ (๓) (๔) และ (๕) พนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) มรณภาพหรือตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการประเภทนั้นๆ
กรณีที่กรรมการตามขอ ๗ (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงกอนวาระ และไดมีการแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงแทนแลว ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งอยูในตําแหนงเทียบเทากับวาระที่เหลือของผูซึ่งตนแทน
ขอ ๙ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบาย ลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจที่พึงประสงค แผนงานหลักเกณฑและ
วิธีการปฏิบัติศาสนกิจ
(๒) วางระบบการนิเทศ ติดตาม สงเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งดาน
วิชาการ และทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติศาสนกิจ
(๓) ควบคุม ดูแล และนําผลการปฏิบัติศาสนกิจไปใชตามนโยบาย แผนงานและ
วัตถุประสงค
(๔) เรียกนิสิตและผูเกี่ยวของมาชี้แจงตอคณะกรรมการ และเสนอขอมูล การลงโทษแก
นิสิตผูละเมิดขอบังคับ
(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
หมวด ๓
การปฏิบัติศาสนกิจ
ขอ ๑๐ การปฏิบัติศาสนกิจ มีวัตถุประสงคดังนี้
(๑) เพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา
(๒) เพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ
(๓) เพื่อพัฒนานิสิตใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงค

หนา ๓๒
(๔) เพื่อสงเคราะหประชาชน
(๕) เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ คุณสมบัติของนิสิตผูปฏิบัติศาสนกิจ
(๑) สอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เขาศึกษาภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ เทา
ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ และตองมีหนังสือรับรองจากกอง
ทะเบียนและวัดผล
(๒) ตองผานการฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานครบตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ระยะเวลาการปฏิบัติศาสนกิจ นิสิตตองปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิตเปนเวลา ๒ ภาค
การศึกษา ยกเวนนิสิตชาวตางประเทศไมตองปฏิบัติศาสนกิจ
ขอ ๑๓ สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ
(๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่เปนพระสังฆาธิการใหผูบังคับบัญชาเหนือตนของอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย
(๒) นิสิตจะปฏิบัติศาสนกิจสถานที่ใด ใหเจาอาวาสหรือเจาสํานักที่นิสิตจะไปพักอาศัยอยู
ปฏิบัติศาสนกิจ ทําหนังสือขอตัวตอมหาวิทยาลัย
(๓) ในกรณีที่ไปปฏิบัติศาสนกิจนอกวัดที่สังกัดจะตองไดรับอนุญาตจากเจาอาวาส หรือเจา
สํานักที่นิสิตสังกัดเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๑๔ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจะตองดําเนินการยื่นคํารองขอปฏิบัติศาสนกิจตอมหาวิทยาลัย เพื่อให
คณะกรรมการอนุมัติ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคมของปที่ศึกษาครบตามหลักสูตร หากพนกําหนดถือวาไม
ปฏิบัติศาสนกิจ เวนแตมีเหตุจําเปนและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ขอ ๑๕ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
เปนที่ปรึกษานิสิตปฏิบัติศาสนกิจแตละรูป
ขอ ๑๖ นิสิตปฏิบัติ จะตองเขารับการปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถาไมเขารับการปฐมนิเทศ
ถือวาไมปฏิบัติศาสนกิจ เวนแตมีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ขอ ๑๗ ในระหวางที่ปฏิบัติศาสนกิจ หากจําเปนตองยายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ใหเจาอาวาสหรือ
เจาสํานักที่นิสิตจะยายไปปฏิบัติศาสนกิจ สถานที่ใหมทําหนังสือถึงเจาอาวาส หรือเจาสํานักที่นิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจอยูเดิมเพื่อขอนิสิต เมื่อไดรับอนุญาตแลว
ใหนิสิตทําหนังสือขออนุมัติตอคณะกรรมการ
ขอ ๑๘ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจตองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจตอมหาวิทยาลัยอยางนอยภาค
การศึกษาละ ๑ ครั้ง ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๙ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมไมนําความเสื่อมเสียมาใหแก
พระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๐ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจตองไมละทิ้งหนาที่และตองไมรายงานการปฏิบัติศาสนกิจอันเปนเท็จ
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
ขอ ๒๑ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจละเมิดขอบังคับ มีโทษดังนี้
(๑) วากลาวตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ

หนา ๓๓
(๓) ไมไดรับหนังสือรับรองผลการศึกษาและระงับการใหปริญญา ตั้งแต ๒ ปขึ้นไป
(๔) ใหพนสภาพนิสิต
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนา ๓๔

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการปฏิบัติงานบริการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
-------------------------------เพื่อใหการปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต คฤหัสถเปนไปดว ยความเรีย บรอย มีประสิท ธิภาพ
สอดคลองกับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตที่เปนพระภิกษุและสามเณร และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/
๒๕๔๖ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการ
ปฏิบัติงานบริการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานบริการ
สังคม
“นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม” หมายความวา นิสิตคฤหัสถที่กําลังศึกษาตามหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกําลังปฏิบัติงานบริการสังคม
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
หมวด ๒
บททั่วไป
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ไดแก อธิการบดี หรือรองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมาย
(๒) กรรมการโดยตําแหนงไดแกคณบดี
(๓) กรรมการผูแทนสภาวิชาการ จํานวน ๓ รูป ซึ่งสภาวิชาการคัดเลือกจากผูดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการ
(๔) กรรมการผูแทนสภาวิชาการประเภทคณาจารยประจําคณะ จํานวน ๓ คน ซึง่ สภา
วิชาการคัดเลือกตามสัดสวนของแตละคณะ
(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ รูปหรือคน ซึ่งสภาวิชาการแตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี

หนา ๓๕
(๖) กรรมการและเลขานุการ ไดแก ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
ใหประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกกรรมการที่เปนพระภิกษุหนึ่งรูปเปน
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการอาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนงหัวหนาฝายปฏิบัติศาสนกิจและหัวหนาฝายสงเสริม
กิจการนิสิตเปนผูชวยเลขานุการ
ขอ ๖ คณะกรรมการตามขอ ๕ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป และอาจ
ไดรับการแตงตั้งอีกได
นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว คณะกรรมการตามขอ ๕ (๓) (๔) และ (๕) พนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) มรณภาพหรือตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนสภาพตามวาระ
กรณีที่กรรมการตามขอ ๕ (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงกอนวาระและไดมีการแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงแทนแลว ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลือของผูซึ่งตนแทน
ขอ ๗ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบาย ลักษณะ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานบริการสังคม
กรอบแนวทางและแผนงานการปฏิบัติงานบริหารสังคม
(๒) วางระบบการนิเทศ ติดตาม สงเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการสังคม ทั้ง
ดานวิชาการ และทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานบริการสังคม
(๓) ควบคุม ดูแล และนําผลการปฏิบัติงานบริการสังคม ไปใชตามนโยบาย แผนงาน
และวัตถุประสงค
(๔) เรียกนิสิตและผูเกี่ยวของมาชี้แจงตอคณะกรรมการ และเสนอขอมูล การลงโทษแก
นิสิตผูละเมิดขอบังคับ
(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
หมวด ๓
การปฏิบัติงานบริการสังคม
ขอ ๘ การปฏิบัติงานบริการสังคม มีวัตถุประสงคดังนี้
(๑) เพื่อพัฒนานิสิตใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงค
(๒) เพื่อสนองงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
(๓) เพื่อสนองนโยบายของรัฐและคณะสงฆ
(๔) เพื่อสงเคราะหประชาชน
ขอ ๙ คุณสมบัติของนิสิตที่จะปฏิบัติงานบริการสังคม
(๑) นิสิตที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ ๓ ขึ้นไป
(๒) ผลการศึกษามีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐

หนา ๓๖
ขอ ๑๐ นิสิตตองปฏิบัติงานบริการสังคม เปนเวลาไมนอยกวา ๒๐๐ ชั่วโมง ยกเวนนิสิตชาว
ตางประเทศไมตองปฏิบัติงานบริการสังคม
ขอ ๑๑ นิสิตที่จะปฏิบัติงานบริการสังคม ณ สถานที่ใด ตองยื่นคํารองการบริการสังคมตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๒ นิสิตที่จะปฏิบัติงานบริการสังคมตองเขารับการปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๓ ในระหวางการปฏิบัติงานบริการสังคมหากจําเปนตองยายสถานที่ปฏิบัติงานบริการสังคม
จะตองดําเนินการขออนุมัติตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๔ การรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม
(๑) นิสิตตองรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม ตออาจารยที่ปรึกษา โดยสม่ําเสมอ
ตามแบบมหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) เมื่อปฏิบัติงานบริการสังคมครบ ๒๐๐ ชั่วโมง ตองรายงานผลการปฏิบัติงานบริการ
สังคมตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๕ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณาจารยประจําเปนอาจารยที่ปรึกษานิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม
แตละคน
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
ขอ ๑๖ มหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติปริญญา เปนเวลา ๒ ป แกนิสิตผูละเมิดขอบังคับตอไปนี้
(๑) ไมปฏิบัติงานบริการสังคม
(๒) ละทิ้งการปฏิบัติงานบริการสังคม
(๓) ไมรายงานผล หรือรายงานผลอันเปนเท็จ
ขอ ๑๗ นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม หากปฏิบัติตนไมเหมาะสมอันอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก
มหาวิทยาลัย เมื่อคณะกรรมการสอบสวนแลวมีความผิด จะถูกพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ดังนี้
(๑) วากลาวตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) ระงับการใหปริญญา ตั้งแต ๒ ปขึ้นไป
(๔) ใหพนสภาพนิสิต
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖
(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนา ๓๗

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การศึกษาสําหรับชาวตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------------เพื่อการจัดการศึกษาสําหรับชาวตางประเทศที่จะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๙) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๒๔๐ และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การศึกษาสําหรับชาว
ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การรับสมัครชาวตางประเทศเขาศึกษาตอใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒ ในแตละปการศึกษากอนที่จะรับสมัครชาวตางประเทศเขาศึกษา ใหกองทะเบียนและ
วัดผลสํานักงานอธิการบดี ประสานงานไปยังแตละคณะเพื่อรับทราบจํานวนชาวตางประเทศที่แตละคณะ
จะรับเขาศึกษา สวนในวิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆใหกําหนดจํานวนชาวตางประเทศที่จะรับเขาศึกษาตาม
ความเหมาะสม
ขอ ๓ ชาวตางประเทศผูประสงคจะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยใหสมัครเขาศึกษาดวยตนเอง หรือ
สงผูแทนมาสมัคร หรือสมัครโดยวิธีตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โยในสวนกลางสมัครที่ กองทะเบียนและ
วัดผลสํานักงานอธิการบดี
วิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆใหสมัครตามที่วิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆกําหนด
ผูประสงคที่จะเขาศึกษาตองยื่นเอกสารประกอบสมัคร ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงการสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา จํานวน ๓ ชุด
(๒) ใบการแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน ๓ ชุด
(๓) เอกสารแสดงสถานะของผูสมัคร สําเนาพาสปอรตที่แสดงวันเวลาออก วันหมดอายุ
และสถานที่ออกพาสปอรต ใบสุทธิ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะของ
ประชาชนในประเทศนั้นๆจํานวน ๓ ชุด
สําเนาเอกสารตามขอ (๑) (๒) และเอกสารที่ยื่นเพื่อพิจารณาเขาศึกษาตอผานการรับรองจาก
สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆหรือสถานศึกษาที่จบโดยแปลเปนภาษาอังกฤษซึ่งรับรองโดย
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ขอ ๔ เมื่อกองทะเบียนและวัดผลรับสมัครชาวตางประเทศผูประสงคจะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
แลวใหสงมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปยังกองวิเทศสัมพันธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
หลักฐานของผูสมัครและรับรองใหเขาศึกษาได

หนา ๓๘
ขอ ๕ ใหกองวิเทศสัมพันธ ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานการสมัครเขาศึกษาของ
ชาวตางประเทศแลวแจงผลการตรวจสอบไปใหกองทะเบียนและวัด ผล ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันรับ
เอกสารหลักฐาน และใหกองวิเทศสัมพันธ ดําเนินการออกเอกสารรับรองการมีสิทธิเขาศึกษา
วิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆใหดําเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานและเอกสารรับรองการมี
สิทธิเขาศึกษาใหชัดเจน
ขอ ๖ ใหกองทะเบียนและวัดผลจัดทดสอบความรูชาวตางประเทศ ผูสมัครชาวตางประเทศสมัคร
เขาศึกษาในหลักสูตรภาคภาษาใด ตองผานการทดสอบความรูภาษานั้น โดยใหสอบผานเกณฑการทดสอบ
จึงจะรับเขาศึกษา
ชาวตางประเทศที่เขาศึกษาหลัดสูตรภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ตองผานการทดสอบความรู
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ไมผานการทดสอบเขาศึกษาภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดให แตตองผานเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ ใหวิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆสงขอมูลนิสิตชาวตางประเทศ ใหกองวิเทศสัมพันธเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลภายใน ๑๕ วัน หลังจากเปดการศึกษาแลว
ขอ ๘ ใหมีที่ปรึกษานิสิตชาวตางประเทศ (Foreign Student Advisor) ในระดับตางๆดังนี้
(๑) ใหรองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ เปนที่ปรึกษานิสิตตางประเทศระดับ
มหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ดูแลการศึกษาเลาเรียนของนิสิตตางประเทศทั้งหมดในมหาวิทยาลัยใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย
(๒) ใหคณะหรือวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่เปนคณาจารยประจําของคณะ
หรือวิทยาลัยเปนที่ปรึกษานิสิตตางประเทศของคณะหรือวิทยาลัย มีหนาที่ใหคําปรึกษาและควบคุมดูแล
การศึกษาเลาเรียนของนิสิตตางประเทศในสังกัด
ขอ ๙ การขอรับเอกสารสําหรับนิสิตชาวตางประเทศที่จะนําไปยื่นตออายุการพํานักอยูในประเทศ
ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ในสวนกลางใหยื่นคํารองตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดที่กองวิเทศสัมพันธและให
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับหมอบหมาย เปนผูลงนามเอกสาร
(๒) ในวิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ ใหยื่นคํารองตามแบบที่วิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ
กําหนดและใหรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต หรือผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ แลวแตกรณีเปนผูลงนามใน
เอกสาร
การดําเนินการขอรับเอกสารดังกลาว ตองดําเนินการกอนวันหมดอายุการพํานักอยูในประเทศไม
นอยกวา ๓๐ วัน
ขอ ๑๐ ในสวนกลาง วิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ แลวแตกรณี ใหสงเสริมนิสิตชาวตางประเทศ
ของแตละประเทศใหจัดตั้งชมรมนิสิตชาวตางประเทศของตนเพื่อชวยเหลือมหาวิทยาลัยในการตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารหลักฐานทางการศึกษาใหคําปรึกษาแกมหาวิทยาลัยในการดูแลการศึกษาเลาเรียน
ของนิสิตชาวตางประเทศ
ขอ ๑๑ การใดที่มิไดกําหนดไวในประกาศนี้ ที่จะตองปฏิบัติใหเกิดความเรียบรอยดีงามใน
การศึกษาของนิสิตชาวตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ใหรองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศหรือ
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนําเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปน
ที่สุด

หนา ๓๙
ขอ ๑๒ การดําเนินการสําหรับนิสิตชาวตางประเทศใดๆ ที่ดําเนินการมาแลวกอนที่จะออก
ประกาศนี้ใหเปนไปตามนั้น
ขอ ๑๓ ใหใชประกาศนี้ สําหรับการศึกษาชาวตางประเทศ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

(พระธรรมโกศาจารย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนา ๔๐

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนิสิตคฤหัสถ
พ.ศ. ๒๕๔๓
------------------------------เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเห็นสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยเครื่องแบบ
เครื่องหมาย หรือเครือ่ งแตงกายนิสิตคฤหัสถ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๔๓
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีมติใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยเครื่องแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนิสิตคฤหัสถ พ.ศ. ๒๕๔๓”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ คําวา “นิสิตคฤหัสถ” หมายถึง นิสิตชายและนิสิตหญิงของคณะ และวิทยาลัยตางๆ แตไม
รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัย และนิสิตที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย หรือคณะเปนกรณีพิเศษ
ขอ ๔ การแตงกายของนิสิตชายในบางโอกาสตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย หรือคณะประกอบดวย
๔.๑ เสื้อ กางเกงตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๔.๒ ถุงเทาสีดํา
๔.๓ รองเทาหุมสนสีดํา
๔.๔ เข็มขัดสีดํา มีหัวเข็มขัดตราพระเกี้ยวดานหลังมีธรรมจักร ตามแบบของมหาวิทยาลัย
๔.๕ เน็คไทสีดํา มีเข็มสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ การแตงกายของนิสิตหญิงในบางโอกาสตามคําสั่งมหาวิทยาลัย หรือคณะประกอบดวย
๕.๑ เสื้อ ทําดวยผาสีขาวไมมีลวดลาย มีความหนาพอสมควร สวนยาวของตัวเสื้อใหเลย
สะเอวโดยใหกระโปรงทับไวอยางมิดชิด ปกเสื้อแบบปกเชิ้ตปลายแหลมผาอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมมี
รูปพระเกี้ยวดานหลังมีธรรมจักร ๔ กระดุม ตามแบบของมหาวิทยาลัย มีสาบดานหลังของเสื้อกึ่งกลาง
ตัว ใตสาบทําจีบชนิดครีบ แขนเสื้อสั้นเหนือขอศอก ปลายแขนมีผาอีกชิ้นหนึ่งตลบขึ้น สวนที่ตลบกลับ
ตรงทองแขนใหแคบกวาหลังแขน
๕.๒ เข็มสัญลักษณของมหาวิทยาลัยประดับที่อกเสื้อดานขวา
๕.๓ เข็มขัดสีดํา มีหัวเข็มขัดตราพระเกี้ยวดานหลังมีธรรมจักร ตามแบบของมหาวิทยาลัย
๕.๔ กระโปรงยาว ทําดวยผาสีดําไมมีลวดลาย แบบสุภาพเรียบรอย
๕.๕ รองเทา แบบสุภาพหุมสน หรือมีสายรัดสีดํา

หนา ๔๑
ขอ ๖ การแตงกายมาเรียนปกติของนิสิตชาย หรือนิสิตหญิง ใหแตงกายตามขอ ๔ หรือขอ ๕
แลวแตกรณี หรือแตงกายสุภาพตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ ผูฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยนิสิต
ขอ ๘ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๓

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
พุทธศักราช ๒๕๕๑
------------------------------เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามความในขอ ๒๔ ขอ ๒๕ และขอ ๒๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพื่อใหการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพ ยสิน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงออกประกาศกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
๑.๑ คาธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก (เรียกเก็บครั้งเดียวตลอดหลักสูตร)
๑.๑.๑ คาขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใหม
๒๐๐
บาท
๑.๑.๒ คาบัตรประจําตัวนิสิต
๑๐๐
บาท
๑.๑.๓ คาขึ้นทะเบียนรับปริญญาพรอมเอกสาร
๑.๑.๓.๑ นิสิตเขารับปริญญา
๑,๐๐๐
บาท
๑.๑.๓.๒ นิสิตไมเขารับปริญญา
๖๐๐
บาท
๑.๒ คาธรรมเนียมการศึกษาประเภท ข (เรียกเก็บเปนรายปการศึกษา)
๑.๒.๑ คาบํารุงกิจกรรมปฏิบัติธรรม ปการศึกษาละ
๑๕๐
บาท
๑.๒.๒ คาประกันอุบัติเหตุ ปการศึกษาละ
๑๐๐
บาท
๑.๒.๓ คาประกันของเสียหาย ปการศึกษาละ
๑๐๐
บาท
๑.๓ คาธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค (เรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา)
๑.๓.๑ คาบํารุงการศึกษา
๑.๓.๑.๑ นิสิตบรรพชิตและแมชี ภาคการศึกษาละ ๕๐๐
บาท
๑.๓.๑.๒ นิสิตคฤหัสถ ภาคการศึกษาละ
๑,๐๐๐
บาท
๑.๓.๒ คาบํารุงหองสมุด ภาคการศึกษาละ
๒๐๐
บาท
๑.๓.๓ คาบํารุงหองพยาบาล ภาคการศึกษาละ
๓๐
บาท
๑.๓.๔ คานิตยสารและสิ่งพิมพ ภาคการศึกษาละ
๑๐๐
บาท
๑.๓.๕ คาบํารุงกิจกรรมนิสิต ภาคการศึกษาละ
๑๐๐
บาท
๑.๔ คาธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง (คาลงทะเบียนรายวิชา)
๑.๔.๑ คาลงทะเบียนรายวิชา นิสิตภาคปกติ
๑.๔.๑.๑ นิสิตบรรพชิตและแมชี หนวยกิตละ ๒๕
บาท
๑.๔.๑.๒ นิสิตคฤหัสถ หนวยกิตละ
๕๐
บาท
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๑.๔.๒ คาลงทะเบียนรายวิชา นิสิตตางประเทศ (หลักสูตรภาษาไทย)
๑.๔.๒.๑ นิสิตบรรพชิตและแมชี หนวยกิตละ ๓๐
บาท
๑.๔.๒.๒ นิสิตคฤหัสถ หนวยกิตละ
๖๐
บาท
๑.๔.๓ คาลงทะเบียนรายวิชา นิสิตตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
๑.๔.๓.๑ นิสิตบรรพชิตและแมชี หนวยกิตละ ๒๐๐
บาท
๑.๔.๓.๒ นิสิตคฤหัสถ หนวยกิตละ
๓๐๐
บาท
๑.๔.๔ คาลงทะเบียนรายวิชา ภาคฤดูรอน
๑.๔.๔.๑ นิสิตบรรพชิตและแมชี หนวยกิตละ ๑๐๐
บาท
๑.๔.๔.๒ นิสิตคฤหัสถ หนวยกิตละ
๒๐๐
บาท
๑.๔.๕ คาลงทะเบียนรายวิชาการฝกภาคปฏิบัติ หนวยกิตละ ๕๐๐ บาท
๑.๕ คาธรรมเนียมการศึกษาประเภท จ (เรียกเก็บเฉพาะรายการ)
๑.๕.๑ คารักษาสถานภาพนิสิต ภาคการศึกษาละ
๒๐๐
บาท
๑.๕.๒ คาบัตรประจําตัวนิสิต กรณีขอทําใหม
๑๐๐
บาท
๑.๕.๓ คาใบแสดงผลการศึกษา ชุดละ
๑๐๐
บาท
๑.๕.๔ คาเอกสารการศึกษาตอตางประเทศ ชุดละ
๑๐๐
บาท
๑.๕.๕ คาโอนยายสังกัดคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ หองเรียน หนวยวิทยบริการ
และสถาบันสมทบ
๕๐
บาท
๑.๕.๖ คาหนังสือรับรองประเภทตางๆ ชุดละ
๒๐
บาท
๑.๕.๗ คาคืนสภาพนิสิต
๑๐๐
บาท
๑.๕.๘ คาลงทะเบียนเรียนชา ปรับวันละ
๒๐
บาท
(เวนวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ ตองไมเกิน ๔๕ วันนับแตวันครบกําหนด
ขอ ๒ ใหเก็บคาโอนและเทียบโอนผลการศึกษา ตามขอ ๑.๔
ขอ ๓ ในกรณี นิสิ ต ขอถอนการลงทะเบี ย นรายวิช า มหาวิ ท ยาลั ย ไมคื นเงิ นค าลงทะเบีย น
รายวิชาใหทุกกรณี
ขอ ๔ กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ ที่จะเก็บคาธรรมเนียมไมเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ประกาศนี้ ใหนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพ ยสินหรือคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพ ยสิน
แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๕ ใหใชประกาศนี้สําหรับนิสิตผูขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย ตั้งแตปการศึกษา
๒๕๕๑ เปนตนไป
ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(พระธรรมโกศาจารย)
อธิการบดี
ประธานกรรมการการเงินและทรัพยสิน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม
เรื่อง การเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
--------------------------------------เพื่อเปนการสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญของการ
ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม มีสติปญญา ใฝเรียนรู มีจิตสาธารณะ มีทักษะทางวิชาชีพ มีความคิด
อยางเปนระบบ มีบุคลิกภาพที่ดีมีความเปนผูนํา เปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ตลอดจนมี
พฤติกรรมตามอยางวัฒนธรรมไทย
อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา ๔๑ แห งพระราชบั ญญัติม หาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆนครพนม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันอังคารที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ จึงออกประกาศมหาวิท ยาลัย เรื่องการเขารว มกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสิต วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม
เรื่อง การเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. วิทยาลัย หมายถึง “วิทยาลัยสงฆนครพนม”
๓. นิสิต หมายถึง “นิสิตวิทยาลัยสงฆนครพนม”
๔. ประเภทการเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ระดับปริญญาตรี
๔.๑ กิจกรรมระดับวิทยาลัย/สาขาวิชา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหนวยงานของ
วิทยาลัย คือ
๔.๑.๒ กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัย/สาขาวิชา เชน ปฐมนิเทศนิสิต กิจกรรมนิสิต
ใหมรวมใจพัฒนา สัมมนาทางวิชาการ เปนตน
๔.๑.๑ กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น โดยวิ ท ยาลั ย /สาขาวิ ช า และองค ก รภายนอก เช น
กิจกรรมตานยาเสพติด กิจกรรมในเทศกาลและวันสําคัญ เปนตน
๔.๒ กิจกรรมระดับองคกรนิสิต หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสภานิสิต องคกรบริหาร
นิสิต ชมรมและกลุมนิสิต โดยประกอบดวยกิจกรรม ๕ ดาน ดังตอไปนี้
๔.๒.๑ กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๔.๒.๒ กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
๔.๒.๓ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
๔.๒.๔ กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
๔.๒.๕ กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๓ กิจกรรมระดับสังคม/สาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่วิทยาลัยคัดเลือกหรือมอบหมาย
ให นิสิ ต เป น ตัว แทนวิ ท ยาลัย ในการเขา ร ว มกิ จกรรมต างๆ หรื อกิ จ กรรมใดๆ ก็ต ามที่ นิ สิต เขา ร ว มกั บ
สาธารณะอันเปนประโยชนตอนิสิต วิทยาลัยและสังคม

หนา ๔๕
๕. นิสิตผูเขารวมกิจกรรม หมายถึง นิสิตที่ศึกษาที่วิทยาลัยสงฆนครพนม
๖. แนวปฏิบัติการเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
นิสิตตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของกิจกรรมตอ ๑ ป
การศึกษา ดังนี้
๖.๑ กิจกรรมภายในวิทยาลัย ไมนอยกวารอยละ ๒๕
๖.๒ กิจกรรมของวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก ไมนอยกวารอยละ ๑๕
๖.๓ กิจกรรมระดับสาขาวิชา/องคกรบริหารนิสิต/ชมรม/นิสิต ไมนอ ยกวารอยละ ๑๕
๖.๔ กิจกรรมดานศาสนา/ศิลปะและวัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ ๑๕
๖.๕ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวารอยละ ๑๕
๖.๖ กิจกรรมดานอาสาพัฒนา ไมนอยกวารอยละ ๑๕
๕. นิสิต ที่ไดรับสมุดกิจกรรมตองเขารว มกิจกรรมพัฒ นาศักยภาพนิสิต และใหระบุการเขารว ม
กิจกรรมไวในสมุดกิจกรรมจนครบตามขอ ๖
๖. ใหฝายกิจการนิสิตเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําสมุดบันทึกกิจกรรมนิสิต และกํากับ
ดูแลการเขารวมกิจกรรม
๗. หัวหนาสาขาวิชาหรือฝายกิจการนิสิตหรืออาจารยที่ไดรับมอบหมายหรือผูรับผิดชอบกิจกรรม
ใหกํากับดูแลการเขารวมกิจกรรม และเปนผูรับรองกิจกรรมแกนิสิตทุกครั้งที่นิสิตเขารวมกิจกรรม ตามขอ ๖
๘. สมุดกิจกรรมเลมนี้ ถือวาเปนหลักฐานในการเขารวมกิจกรรม ใหนิสิตนําสมุดกิจกรรมเลมนี้มา
ดวยทุกครั้งที่มีกิจกรรม
๙. บทลงโทษ
๙.๑ ไมไดรับสวัสดิการจากมหาวิทยาลัย เชน ทุนการศึกษา ทุน กยศ. หรือสวัสดิการอื่นใด
ของวิทยาลัย
๙.๒ ไมออกใบรับรองผลการศึกษา
๙.๓ ไมเสนอจบการศึกษา จนกวาจะซอมกิจกรรมผานตามเกณฑที่กําหนด
ทั้ง ๓ กรณีนี้ ใหดําเนินการขอซอมกิจกรรมตอกลุมงานบริการการศึกษา (ฝายกิจการนิสิต ) หลัง
ประกาศรายชื่อผูไมผานกิจกรรมของแตละปการศึกษา โดยอนุโลม
๑๐. กรณีอื่นใดที่ไมระบุในประกาศฉบับนี้ ตลอดจนการแกไขหรือปรับปรุงหรือยกเลิกประกาศ
ฉบับนี้ ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการวิทยาลัยหรือผูที่ไดรับมอบหมายประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชกับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
ทั้งนี้ใหมีผล ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

(พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ,ดร.)
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครพนม

หนา ๔๖

ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม
เรื่อง ขอกําหนดวาดวยการแตงกายประจําวัน สําหรับนิสิต
---------------------------------------------เพื่ออนุวัต ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดว ยเครื่องแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนิสิต คฤหัสถ พ.ศ.๒๕๔๓ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๓
จึงเห็นสมควรออกขอกําหนดวาดวยการแตงกายประจําวันสําหรับนิสิต
อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา ๔๑ แห งพระราชบั ญญัติม หาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆนครพนม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันอังคารที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องขอกําหนดวาดวยการแตงกาย
ประจําวัน สําหรับนิสิต ดังนี้
๑. นิสิตบรรพชิต แตงกาย ดังนี้
๑.๑ จีวรสีพระราชนิยม
๑.๒ หมจีวรลดไหล
๑.๓ ในวันที่มีกิจกรรมของวิทยาลัยใหนิสิตหมดองรัดอกหรือหมบิดลูกบวบพาดสังฆาฏิ รัดอก
๒. นิสิตคฤหัสถ ภาคปกติ แตงกายประจําวัน ดังนี้
๒.๑ วันจันทร,วันพุธ,วันศุกร
แตงกายชุดนิสิต
๒.๒ วันอังคาร
แตงกายชุดสีชมพู ตราสัญลักษณ มจร.
๒.๓ วันพฤหัสบดี
แตงกายชุดประจําคณะ
๓. สําหรับนิสิตคฤหัสถ ภาคพิเศษ แตงกายประจําวัน ดังนี้
๓.๑ วันเสาร
แตงกายชุดสีชมพู ตราสัญลักษณ มจร.
๓.๒ วันอาทิตย
แตงกายชุดประจําคณะ
หมายเหตุ : ตามความในขอ ๒ และ ขอ ๓
สําหรับนิสิตหญิง ใหสวมกระโปรงยาว ทําดวยผาสีดําไมมีลวดลาย แบบสุภาพเรียบรอย หรือสวม
กางเกงสแล็คสีดํา หรือกางเกงวอรม
สําหรับนิสิตชาย ใหสวมกางเกงสแล็คสีดํา หรือกางเกงวอรม
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

(พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ,ดร.)
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครพนม

