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ตราประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 

๑. พระจ ุลมงก ุฎ  (พระเก ี ้ ยว )   พระราชล ัญจกรประจำพระองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
รัชกาลที่  ๕   ตรงฐานของพระเกี ้ยวมีอักษรย่อว่า  มจร.   และมีรูป
ธรรมจักรวางเป็นฉากเบื้องหลัง 

๒. เป็นรูปวงกลมครอบธรรมจักร  ส่วนกลางเป็นพระเกี้ยว   ซึ่งเป็นพระราช
ลัญจกรประจำพระองค์   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว  
รัชกาลที่ ๕  รอบกรอบด้านบนมีอักษรบาลีว่า ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต   
ด้านล่างมีอักษรมี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
สถาปนา  :    พ.ศ. ๒๔๓๐ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๕ 
ชื่อเต็มและอักษรย่อ        วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
        เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

     เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชมมายุครบ ๕๖ พรรษา 
     Mahachulalongkornrajavidyalaya University  
     Nan Buddhist  College 

 
สุภาษิต  :     ปญฺญา   โลกสฺมิ   ปชฺโชโต  แปลว่า   ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
ปรัชญา  :     ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา  บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
         พัฒนาจิตใจและสังคม 
วิสัยทัศน์  :     พัฒนาห้องเรียนเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา  ผลิตบัณฑิต 
         เป็นคนดีและเก่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
สี   :     ชมพู 
ดอกไม้   :     อโศก 
สถานที่ตั้ง  :     469 หมู่  ๓    ต.ฝายแก้ว  อ.ภูเพียง  จ.น่าน  ๕๕๐๐๐ 
ติดต่อ   :     โทร.  ๐ - ๕๔๖๐- ๑๐๖๓  โทรสาร  ๐- ๕๔๖๐- ๑๐๖๓   
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คณะ / สาขาวิชาที่เปิดสอน  ปีการศึกษา  ๒๕63 
 

สาขาวิชา 
จันทร์ – ศุกร์ เสาร์ – อาทิตย์ 

รวม บรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต คฤหัสถ์ คฤหัสถ์
เทียบโอน 

พระพุทธศาสนา 15 15 15 15 - 60 
รัฐศาสตร์ 15 15 - 30 - 60 
รัฐประศาสนศาสตร์ 15 15 - 30 - 60 
การสอนภาษาไทย 15 15 - - - 30 

รวม      210 
หมายเหตุ    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ต้องมีผู้สมัครเรียน
จำนวน 15 รูป/คน  ขึ้นไป 

 
คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร 

 
สำหรับบรรพชิต (พระภกิษุ-สามเณร) 

๑. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค  และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด หรือ 

๒. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือ 
๓. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม  ๓  ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  

หรือ 
๔. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึกษา  หรือ 
๕. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.บส. หรือ 
๖. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมเอกและสำเร็จการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
๗. เป็นผู้สอบนักธรรมชั้นเอกและสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 
๘. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัย

รับรอง 
๙. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
๑๐.  ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

หรือวินัย 
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สำหรับคฤหัสถ์ (ชาย - หญิง) 
 

๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทยีบเท่า  หรือ 
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัย

รับรอง  ( ป.วช )  หรือ 
๓.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ป.วส. หรือ ปริญญาตรี ทุกระดับ    
๔. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
๕. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆเพราะความผิดทางความประพฤติ

หรือวินัย 
 
หลักฐานการรับสมัคร 

๑. รูปถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน  หน้าตรง ใส่ชุดนักศึกษา ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  ๑.๕  นิว้   
จำนวน  2  รูป  
๒. เอกสารตัวจรงิ   คุณวฒุิทางบาลี   นักธรรมและสำเนา  2   ชุด 
๓. เอกสารตัวจรงิ   คุณวุฒิการศึกษา   วิชาสามัญและสำเนา  2  ชุด ในกรณีที่เอกสารตัวจริงทาง

การศึกษาออกให้ไม่ทันต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษานั้นไปแสดง 
๔. หนังสือแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด  

(กรณีสมัครภาคพิเศษ) 
๕. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  2  ชุด 
๖. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ  สำเนาหนังสือสุทธิ  จำนวน  2  ชุด 
๗. เอกสารทุกเอกสารที่เป็นสำเนาให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยและสำเนาเอกสารทุกฉบับใช้

กระดาษ   A๔  เท่านั้น 
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ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั   

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง  ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2563 

    
เพื่อให้การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2563  ของวิทยาลัย

สงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงกำหนดปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปี
การศึกษา  2563 ดังต่อไปนี ้

 

วัน / เดือน / ปี เวลา กิจกรรม สถานที ่
๑ ธันวาคม 2562 
ถึง 30 เมษายน  
2563 

09.00-16.00 
น. 

-จำหน่ายคู่มือนิสิตและ 
ใบสมัคร 
-รับสมัครสอบ 
-ชำระค่าคู่มือนิสิต 

อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบล
ฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัด
น่าน 

2 พฤษภาคม 2563 09.00 น. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ เว็บไซต์ www.nan.mcu.ac.th 
9 พฤษภาคม 2563 09.00-11.00 

น. 
สอบข้อเขียน 
-วิชาความรู้ทั่วไปและวิชา
เฉพาะสาขา 
-วิชาพื้นฐานความเป็นคร ู
(เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทย) 

อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ   

13.00-15.00 
น. 

-สอบสัมภาษณ ์

10 พฤษภาคม 
2563 

09.00 น. ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่าน เว็บไซต์ www.nan.mcu.ac.th 

๔-๑๕ พฤษภาคม 
2563 

08.30-16.30 
น. 

-เปิดรับสมัครสอบ รอบ 2 อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ   

1๕ พฤษภาคม 
2563 

09.00  น. -ประกาศผู้มีสทิธิสอบ รอบ 
2 

เว็บไซต์ www.nan.mcu.ac.th 

๑๖ พฤษภาคม 
2563 

09.00-11.00 
น. 

สอบข้อเขียน อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ   
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วัน / เดือน / ปี เวลา กิจกรรม สถานที ่
-วิชาความรู้ทั่วไปและวิชา
เฉพาะสาขา 
-วิชาพื้นฐานความเป็นคร ู
(เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทย) 

13.00-15.00 
น. 

-สอบสัมภาษณ ์

๑๗ พฤษภาคม 
2563 

09.00  น. -ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่าน 
 รอบ 2 

เว็บไซต์ WWW.nan.mcu.ac.th 

๒๓-๒๔ พฤษภาคม 
2563 

08.30-1๖.๓0 
น. 

-รายงานตัว/ขึ้นทะเบียน
นิสิต 
-ปฐมนิเทศ 
-เรียนปรับพื้นฐาน 

อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ   
 

๒๕ พฤษภาคม 
2563 

08.30 น. เปิดเรียนภาควันจันทร์-ศุกร ์

๓๐ พฤษภาคม 
2563 

08.30 น. เปิดเรียนภาควันเสาร-์
อาทิตย ์

 

ประกาศ ณ  วนัที่   ๑  ธันวาคม  พุทธศักราช ๒๕62 
 
 
 

( พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ 
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ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
๑.ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเรียกเก็บครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 
     ๑.ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่        ๒๐๐  บาท 
     ๒.ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญาพร้อมพร้อมเอกสาร 
           ๒.๑   นิสิตเขา้รับปริญญา    ๑,๐๐๐  บาท 
           ๒.๒   นิสิตไม่เขา้รับปริญญา       ๖๐๐  บาท 
 ๒.ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเก็บเป็นรายปีการศึกษา 
      ๑. ค่าบำรุงกิจกรรมการปฏิบัติธรรม  ปีการศึกษาละ      ๒๐๐  บาท 
      ๒. ค่าประกันชีวิต (อุบตัิเหตุ) ปีการศึกษาละ       ๒๐๐  บาท 
๓.ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเก็บเปน็ภาคการศึกษา 
       ๑. ค่าบำรุงการศึกษา 
            ๑.๑.นิสิตบรรพชิต/คฤหัสถ์ (ปกติ)ภาคการศึกษาละ   2,0๐๐  บาท 
            ๑.๒.นิสิตคฤหัสถ(์เสาร์/อาทิตย์)ภาคการศึกษาละ             3,๐๐๐  บาท 
        ๒.ค่าบำรุงห้องสมุด  ภาคการศึกษาละ        ๒๐๐ บาท 
        ๓.ค่าบำรุงห้องคอมพวิเตอร์  ภาคการศึกษาละ       3๐๐ บาท 
        ๔.ค่าบำรุงกิจกรรมนสิิต  ภาคการศึกษาละ        ๒๐๐ บาท 
        ๕.ค่าบำรุงวารสารสิง่พิมพ์ ภาคการศึกษาละ           ๑๐๐ บาท 
๔. ค่าธรรมเนยีมการศึกษาประเภทลงทะเบียนรายวชิา 
         ๑.ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคการศกึษาปกต ิ
               ๑.๑.นิสิตบรรพชิต   หน่วยกิตละ          50 บาท 
               ๑.๒.นิสิตคฤหสัถ์  นักศึกษาหลักสูตร  ป.บส. หน่วยกิตละ      10๐ บาท 
          ๒.ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคฤดูรอ้น  (คฤหัสถ์)หน่วยกิตละ    ๒,0๐๐ บาท 
๕.ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเฉพาะรายการ 
           ๑.ค่ารักษาสถานภาพนสิิต   ภาคการศึกษาละ        5๐๐ บาท 
           ๒.ค่าบัตรประจำตวันิสิต  กรณีขอทำบัตรใหม ่        ๑5๐ บาท 
           ๓.ค่าใบแสดงผลการศึกษา  ภาคการศึกษาละ        2๕๐ บาท 
           ๔.ค่าหนังสือรบัรองประเภทต่าง ๆ ชุดละ                                    250 บาท 
           ๕.ค่าลงทะเบียนชา้  ปรับวันละ                                                 5๐  บาท 
                (เว้นวันหยุดราชการ   ทั้งนี ้ ต้องไม่เกิน  ๔๕  วันนับแต่วันครบกำหนด) 
๖.ในกรณีนิสติขอถอนการลงทะเบียนรายวิชา  มหาวทิยาลัยไมค่ืนเงินคา่ลงทะเบียนรายวชิาทุกกรณี 
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา    

 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย           :    พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
      ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Arts Program in Buddhism Studies  

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย)   :  พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)  
ชื่อย่อ (ไทย)    :  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :  Bachelor of Arts (Buddhism  Studies)  
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :   B.A. (Buddhism Studies) 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    ๓.๑. หลักสูตร  
          ๓.๑.๑. จำนวนหน่วยกิต  
                   รวมตลอดหลักสูตร    ๑๔๐   หน่วยกิต  
          ๓.๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร  
                     โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตี พ.ศ. 2558 ดังนี ้
๑.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                              ๓๐ หน่วยกิต 
   1.1 วิชาบังคับ                                                                            18   หน่วยกิต 
   1.2 วิชาเลือก                                                                             12   หน่วยกิต 
๒.หมวดวิชาเฉพาะ                                                              ๑๐๔  หน่วยกิต 
       ๒.๑  วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา                                               ๓๐ หน่วยกิต 
       ๒.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา                                             33 หน่วยกิต 
        ๒.3     วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา                                       ๑๐ หน่วยกิต 
           ๒.4     วิชาเลือกเฉพาะพระพุทธศาสนา                                      ๑๐ หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                    ๖ หน่วยกิต 
                                                              รวม                    ๑๔๐  หน่วยกิต 
๓.๑.๓  รายวิชา 
๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็นวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต ซึ่งนิสิตหลักสูตรพุทธศา สตรบัณฑิตสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ต้องศึกษาให้ครบทุกรายวิชา และเลือกวิชาเลือก 12 หน่วยกิตรวมเป็น 30 
หน่วยกิต 
  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน  ๓๐  หน่วยกิต    
 วิชาบังคับ  จำนวน   ๑๘  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม      ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป      ๒(๒-๐-๔) 
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 ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา               (๒)(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น      ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป      ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร     ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น     ๒(๒-๐-๔)   
 ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น     ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น              ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย              ๒(๒-๐-๔) 
หมายเหตุ  :  รายวิชา  ๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
   วิชาเลือก   จำนวน  ๑๒  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย             ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน    ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน     ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบื้องต้น       ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง     ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น                ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง     ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบ้ืองต้น      ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยช้ันสูง      ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบ้ืองต้น       ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนช้ันสูง      ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น       ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง               ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบื้องต้น      ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง      ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย      ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย์กับอารยธรรม      ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา      ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๔๑    วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา   ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๔๒   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๒(๒-๐-๔) 
 
๒.  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔  หน่วยกิต 
    2.1 วิชาแกนพระพุทธศาสนา  จำนวน  ๓๐  หน่วยกิต   
         นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ต้องศึกษาวิชากลุ่ม

พระพุทธศาสนา จำนวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา 14 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป 12 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ 4 หน่วยกิต    

 
 ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา   14  หน่วยกิต 
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 ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี                                            ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ ์                                            ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี                                   ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา                                  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก                                             ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปิฎก                                   ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก                                   ๒(๒-๐-๔) 
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา  12  หน่วยกิต 
    ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา                                   ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา             ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย                                  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                                  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔)                                      
 ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา   ๒(๒-๐-๔) 
ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  4  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑                                (๒)(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒                                  ๑(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓                                (๒)(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔                                  ๑(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕                                (๒)(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖                                  ๑(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗                                  ๑(๑-๒-๔) 
  
 ๒.2 วิชาแกนพระพุทธศาสนา  33  หน่วยกิต 

101 306    หลักพุทธธรรม ๓ (๓-๐-๖) 
101 307 พุทธปรัชญาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖) 
301 308 ธรรมบทศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
301 309 วิสุทธิมัคคศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
301 310 นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖) 
301 311 พระพุทธศาสนามหายาน ๓ (๓-๐-๖) 
101 413 พุทธศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) 
101 414    ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
101 415 จิตวิทยาในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖) 
101 416 ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
101 417 สัมมานาพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

   
 

 ๒.3 วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา     32      หน่วยกิต 
101 301    พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 2 (2-๐-4) 
101 302 พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 2 (2-๐-4) 
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101 319 ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2 (2-๐-4) 
101 321 ชาดกศึกษา 2 (2-๐-4) 
101 322 พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 2 (2-๐-4) 
101 323 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจบุัน 2 (2-๐-4) 
101 324 ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 2 (2-๐-4) 
101 403 พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 2 (2-๐-4) 
101 404 ธรรมประยุกต ์ 2 (2-๐-4) 
101 405 พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร ์ 2 (2-๐-4) 
101 427 รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2 (2-๐-4) 
101 430 พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 2 (2-๐-4) 
101 413 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 (2-๐-4) 
101 432 มังคลัตทีปนีศกึษา 2 (2-๐-4) 

 

 ๒.4 วิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา     9      หน่วยกิต 
101 412    พระสูตรมหายาน 3 (3-๐-6) 
101 318 เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน 3 (3-๐-6) 
101 320 อักษรจารึกพระไตรปิฎก 3 (3-๐-6) 
101 325 พุทธธรรมกับสังคมไทย 3 (3-๐-6) 
101 429 พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 3 (3-๐-6) 
101 433 พระพุทธศาสนากับสตร ี 3 (3-๐-6) 

 
๓) วิชาเลือกเสรี    6   หน่วยกิต 
                นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ต้องเลือกศึกษา

รายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิตโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
  

๑.   ชื่อหลักสูตร 
 ๒๑.๑  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต    
 ๒๑.๒  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  Bachelor  of  Political  Science 
๒. ชื่อปรญิญา 
 ๒.๑   ชื่อปริญญาภาษาไทย 
  -  ชื่อเต็ม  รัฐศาสตรบัณฑิต 
  -  ชื่อย่อ    ร.บ.   
 ๒.๒   ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ 
  -  Bachelor  of  Political  Science 
  -  B. Pol.Sc. 

๓.๑. หลักสูตร  
๓.๑.๑. จำนวนหน่วยกิต  
รวมตลอดหลักสูตร  ๑๔๐ หน่วยกิต  
๓.๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
๑.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                ๓๐ หน่วยกิต 
 1.1 วิชาบังคับ     18 หน่วยกิต 
 1.2 วิชาเลือก     12 หน่วยกิต 
๒.หมวดวิชาเฉพาะ                                           ๑๐๔    หน่วยกิต 

๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา              ๓๐ หน่วยกิต 
๒.๒ วิชาแกนรัฐศาสตร ์                 33 หน่วยกิต 
๒.๒ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐศาสตร ์   32 หน่วยกิต 
2.4 วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐศาสตร ์  9 หน่วยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี                                    ๖ หน่วยกิต 
                                     รวม                                   ๑๔๐     หน่วยกิต 
 
๓.๑.๓ รายวิชา 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐ หน่วยกิต 
            นิสิตทุกคณะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน  ๓๐  หน่วยกิต  ได้แก่ 
 ก. วิชาบังคบั  จำนวน   ๑๘  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                        (๒)(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 



คู่มือรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี ประจำาปี ๒๕๖๓

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ | 13

 

 ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔)   
 ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย         ๒(๒-๐-๔) 
 
หมายเหตุ : รายวิชา ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
ข. วิชาเลือก   จำนวน  ๑๒  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตรใ์นชีวิตประจำวัน  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๖     ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น    ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น    ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบ้ืองต้น   ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยช้ันสูง  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบ้ืองต้น    ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนช้ันสูง  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น    ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย์กับอารยธรรม   ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๔๑     วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๔๒     พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      ๒(๒-๐-๔) 
 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ   
 2.1 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  จำนวน  ๓๐  หน่วยกิต   
 นิสิตทุกคณะตอ้งศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา  จำนวน  ๓๐  หน่วยกติ  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษา
บาลี  ๖  หน่วยกิต  และกลุม่วิชาพระพุทธศาสนา  ๒๔  หน่วยกิต   
             ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา         14  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ ์ ๒(๒-๐-๔) 
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   ๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาล ี               ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปิฎก  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก  ๒(๒-๐-๔) 
   ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป       12  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา      ๒(๒-๐-๔) 
   ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ       4  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑(๑-๒-๔) 
 
 
 

2.2  วิชาแกนรัฐศาสตร์        จำนวน  33  หน่วยกิต 
๔๐๑ ๒๐1    ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๒๐2      ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๓๐1   ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๓๐4    ความรู้เบ้ืองต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๓๑5      การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย ๓ (๓-๐-๖) 
401 306 ทฤษฎีการเมือง ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๓07       การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ่นไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๓08    การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๓09    ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
401 410 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ 4๑1     ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๓๑๕     ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๑ ๓ (๓-๐-๖) 

  
2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้านทางรัฐศาสตร ์          32 หน่วยกิต 
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๔๐๑ 312    อาเซียนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ 313      พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตั้ง ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๓14   การเมืองกับนโยบายสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ 315    การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ 416      การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
401 417 กฎหมายปกครอง ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ 418       กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ 419    โลกาภิวัฒน์กับการเมืองไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ 420    การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง ๓ (๓-๐-๖) 
401 421 ขบวนการทางการเมืองและสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ 422     สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย 2 (2-๐-4) 
๔๐๑ 223     การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา (2) (2-๐-4) 
401 224 รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (2) (2-๐-4) 
401 325 รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (2) (2-๐-4) 
401 326 สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา (2) (2-๐-4) 
401 427 ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา (2) (2-๐-4) 

 

2.4   วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐศาสตร์             9 หน่วยกิต 
๔๐๑ 428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ 429       กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ 430        การเมืองการปกครองของประชาคมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ 431 การพัฒนาระบบราชการไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ 432        การต่อต้านการทุจริต ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ 433        เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ 434   จิตวิทยาการเมือง ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๔35   แนวคิดทางการเมืองของนักคิดสำคัญในตะวันออก ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ 436   ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๔๓7    การเมืองกับความคิดเห็นสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๔๓8 พฤติกรรมทางการเมือง ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๔๓9         การเมืองกับธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๔40 ชนช้ันนำทางการเมือง ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๔41          สันติวิธีและสมานฉันท ์ ๓ (๓-๐-๖) 

 
๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 

      นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นวิชาเลือกเสร ีจำนวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   

 
๑. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย         :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of  Public Administration Program 

๒. ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย)     : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
ชื่อย่อ (ไทย)      : รป.บ  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Administration 

  ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.P.A.   
๓. โครงสร้างหลักสูตร 

๓.๑. หลักสูตร  
๓.๑.๑. จำนวนหน่วยกิต  
รวมตลอดหลักสูตร  ๑๔๐ หน่วยกิต  
๓.๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
๑.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                ๓๐ หน่วยกิต 

๑.๑ วิชาบังคับ                                   ๑๘ หน่วยกิต 
๑.๒ วิชาเลือก                             ๑๒ หน่วยกิต 

๒.หมวดวิชาเฉพาะ                                              ๑๐๔    หน่วยกิต 
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา              ๓๐ หน่วยกิต 
๒.๒ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์                33 หน่วยกิต 
2.3 วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร ์   32 หน่วยกิต 
๒.4  วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์         9 หน่วยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี                                     ๖ หน่วยกิต 
รวม                ๑๔๐      หน่วยกิต 

๓.๑.๓ รายวิชา 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐ หน่วยกิต 
            นิสิตทุกคณะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน  ๓๐  หน่วยกิต  ได้แก ่
 ก. วิชาบังคับ  จำนวน   ๑๘  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                        (๒)(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร  ๒(๒-๐-๔) 
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 ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔)   
 ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
           ๐๐๐ ๒๓๘     สถิติเบื้องต้นและการวิจัย                             ๒(๒-๐-๔) 
หมายเหตุ : รายวิชา ๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
           ข. วิชาเลือก   จำนวน  ๑๒  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๖     ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น    ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น    ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบ้ืองต้น   ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยช้ันสูง  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบ้ืองต้น    ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนช้ันสูง  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น    ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย์กับอารยธรรม   ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๔๑     วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกต์วิทยา  ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๔๒    พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      ๒(๒-๐-๔) 
 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ   
           2.1 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  จำนวน  ๓๐  หน่วยกิต    

           ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา                                14  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ์ ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี ๒(๒-๐-๔) 
            ๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปิฎก  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก  ๒(๒-๐-๔) 
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                ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป                                      12  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 
                
                ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ                                                 4  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑(๑-๒-๔) 

         2.2 วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสนศาสตร์                                               33 หน่วยกิต 
๔๐๑ ๒๐2      ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสต์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐2 ๓๐1   ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐2 ๓๐2    ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐2 ๓03        องค์การและการจัดการในภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐2 ๓04     นโยบายสาธารณะและการวางแผน ๓ (๓-๐-๖) 
402 305    การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ๓ (๓-๐-๖) 
402 307 การบริหารการพัฒนา ๓ (๓-๐-๖) 
402 308 การบริหารโครงการ ๓ (๓-๐-๖) 
402 409 พฤติกรรมองค์การ ๓ (๓-๐-๖) 
402 410 การบริหารเชิงกลยุทธ์ ๓ (๓-๐-๖) 

         2.3 วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสนศาสตร์                                                    32 หน่วย
กิต 

401 417      กฎหมายปกครอง ๓ (๓-๐-๖) 
401 418 กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖) 
402 311 การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
402 312 การบริหารองค์กรภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
402 313 จริยธรรมทางการบริหาร ๓ (๓-๐-๖) 
402 314 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
402 315 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
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402 417 วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖) 
402 318 การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) 
402 419 สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร ์ 2 (2-๐-4) 
402 220 พุทธธรรมกับการบริหาร (2) (2-๐-4) 
402 221 รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (2) (2-๐-4) 
402 322 รัฐ ระศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (2) (2-๐-4) 
402 323 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชิงพุทะ (2) (2-๐-4) 
402 424 ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา (2) (2-๐-4) 

 

         2.4  วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร ์                                               9 หน่วยกิต 
๔๐1 304        ความรู้เบ้ืองต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
401 428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖) 
401 429 กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-๐-๖) 
402 425 ประชาคมอาเซียนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
402 427 หลักการกระจายอำนาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
402 428 เทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
402 429 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
402 430 ธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหาร ๓ (๓-๐-๖) 
402 431 การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 
402 432 การบริหารความเสี่ยง ๓ (๓-๐-๖) 
402 433 การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
402 434  กฎหมายแรงงาน ๓ (๓-๐-๖) 
402 435 การศึกษาค้นคว้าตำราเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
402 436 ดิจิตอลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
402 437 สัมมนาการบริหารกิจการภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
402 438 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ๓ (๓-๐-๖) 
402 439 ระบบสารสน ทศเพื่อการจัดการภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
402 440 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบททาง

สังคม 
๓ (๓-๐-๖) 

402 441 การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
 
๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 

      นิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   

๑. ชื่อหลักสูตร 
๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in  Teaching Thai    
                                     Language   

๒. ชื่อปริญญา 
๒.๑ ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) 
        ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Teaching Thai Language) 
๒.๒ ชื่อย่อภาษาไทย : ค.บ. (การสอนภาษาไทย) 
         ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Teaching Thai Language) 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
      ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๔.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทย 
๔.๒ เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความสามารถในการสอนภาษาไทย 
๔.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถนำความรู้ทางพุทธศาสตร์และภาษาไทยมาประยุกต์ 
        เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
๔.๔ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

๕. โครงสร้างหลักสูตร 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 
    ๑.๑  วิชาบังคับ ๑๘  หน่วยกิต 
    ๑.๒  วิชาเลือก ๑๒  หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน            ไม่น้อยกว่า ๑๔๘  หน่วยกิต 
    ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๒๔  หน่วยกิต 
    ๒.๒ วิชาชีพครู                   ไม่น้อยกว่า ๔๖  หน่วยกิต 
          ๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๓๐  หนว่ยกิต 
          ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๖  หน่วยกิต 
    ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา            ไม่น้อยกว่า    ๗๘   หน่วยกิต   
          ๒.๓.๑ วิชาเอก ๖๘  หน่วยกิต 
                  ๑) วิชาบังคับ ๔๘   หน่วยกิต 
                  ๒) วิชาเลือก ๒๐  หน่วยกิต 
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          ๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก ๖  หน่วยกิต 
          ๒.๓.๓ วิชาเลือกวิชาเอก ๔  หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า                       ๖      หน่วยกิต 
     รวมตลอดหลักสูตร              ไม่น้อยกว่า           ๑๘๔  หน่วยกิต  

๑) หมวดศึกษาทั่วไป 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงจากโครงสร้างตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จาก ๔ กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ให้รวมเป็นวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ซึ่งนิสิตทุกคณะต้องศึกษาให้ครบทุกรายวิชาและวิชาเลือกอีก 
๑๒ หน่วยกิต รวมเป็น ๓๐ หน่วยกิต 
  ๑.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐  หน่วยกิต 
  นิสิตทุกคณะตอ้งศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๓๐ หน่วยกิต ได้แก่ 

 ก. วิชาบังคบั  จำนวน   ๑๘  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา             

(๒)(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการ

วิจัย 
๒(๒-๐-๔) 

 ข. วิชาเลือก   จำนวน  ๑๒  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครอง
ของไทย 

๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตรใ์น
ชีวิตประจำวัน 

๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๑๐๕  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๖ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษช้ันสูง ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตช้ันสูง ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นช้ันสูง ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๕  ภาษาฮินดีเบ้ืองต้น ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๓๖  ภาษาฮินดีช้ันสูง ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๑วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๓  ชวีิตกับจิตวิทยา ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๔๑ วทิยาศาสตร์กายภาพ

และประยุกต์วิทยา 
๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๒๔๒   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๖๔  สนัติศึกษา ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้นำ ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๖๖หลกัธรรมาภิบาล ๒(๒-๐-๔) 
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 ๒.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น  ๑๔๘  หน่วยกิต              
   ๒ .๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  จำนวน ไม่น้อยกว่า   ๒๔  หน่วยกิต   
     นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้องศึกษาวิชากลุ่ม
พระพุทธศาสนา จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาบาลีและพระพุทธศาสนา๘ หนว่ยกิต กลุ่ม
วิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิปสัสนาธุระ ๔ หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาบาลีและพระพุทธศาสนา  ๘  หน่วยกิต  
 ๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๑๕๐  พระอภิธรรมปิฎก ๒(๒-๐-๔) 
 ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒  หน่วยกิต  
 ๐๐๐ ๑๕๘  ประวัติพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๕๙  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)  
 ค. กลุ่มวิชาวปิัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต  
 ๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑  (๒)(๑-๒-๔) 

๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓  (๒) (๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔  ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๓๕๕  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  (๒)(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๑(๑-๒-๔) 

๒.๒ วิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า    ๔๖ หน่วยกิต  
       ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓๐ หน่วยกิต  
 ๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ     ๓(๒-๒-๕) 
 ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม     ๓(๒-๒-๕) 
 ๒๐๐ ๑๐๓  ปรัชญาและจรยิธรรมทางการศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 
 ๒๐๐ ๑๐๔ จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของมนุษย์  ๒(๑-๒-๓)          
 ๒๐๐ ๒๐๕ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว   ๒(๑-๒-๓) 
 ๒๐๐ ๒๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
 ๒๐๐ ๒๐๗ การพัฒนาหลักสูตร     ๓(๒-๒-๕) 
 ๒๐๐ ๒๐๘ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  ๓(๒-๒-๕) 
 ๒๐๐ ๓๐๙ การวัดและประเมินการเรียนรู ้    ๓(๒-๒-๕) 
 ๒๐๐ ๓๑๐ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้    ๓(๒-๒-๕) 
 ๒๐๐ ๓๑๑ การประกันคุณภาพการศึกษา    ๒(๑-๒-๓) 
     ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ๑๖ หน่วยกติ  
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 ๒๐๐ ๔๑๒ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑   ๒(๐-๔-๒) 
 ๒๐๐ ๔๑๓ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๒   ๒(๐-๔-๒) 
 ๒๐๐ ๕๑๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    ๖(๐-๑๘-๐)  
 ๒๐๐ ๕๑๕ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖(๐-๑๘-๐) 
  
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ไม่นอ้ยกว่า   ๗๘  หน่วยกิต 
       ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๖๘  หน่วยกิต 
 ๑) วิชาบังคับ ๔๘ หน่วยกิต 

     ๒๐๔  ๒๐๑ หลักภาษาไทย      ๓(๓-๐-๖) 
     ๒๐๔  ๒๐๒ วรรณคดีไทยปริทัศน์                                       ๓(๓-๐-๖) 
     ๒๐๔  ๒๐๓ การพัฒนาทกัษะการอ่าน     ๓(๒-๒-๕) 

      ๒๐๔  ๒๐๔ การพัฒนาทกัษะการเขียน     ๓(๒-๒-๕) 
      ๒๐๔  ๓๐๕ ร้อยกรองไทย      ๓(๒-๒-๕) 
      ๒๐๔  ๓๐๖ วิวัฒนาการของภาษาไทย     ๓(๓-๐-๖) 
      ๒๐๔  ๓๐๗ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย     ๓(๓-๐-๖) 
      ๒๐๔  ๓๐๘ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย    ๓(๓-๐-๖) 
      ๒๐๔  ๓๐๙ คติชนวิทยา      ๓(๓-๐-๖) 
      ๒๐๔  ๓๑๐ การใช้ภาษาไทย      ๓(๒-๒-๕) 
      ๒๐๔  ๓๑๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย   ๓(๓-๐-๖) 
      ๒๐๔  ๔๑๕ วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทียบ    ๓(๓-๐-๖) 
      ๒๐๔  ๔๑๖ วรรณกรรมสมัยใหม ่     ๓(๓-๐-๖) 
      ๒๐๔  ๔๑๗ วาทการ       ๓(๒-๒-๕) 
      ๒๐๔  ๔๑๙ การวิจยัทางการสอนภาษาไทย    ๓(๒-๒-๕) 
      ๒๐๔  ๔๒๑ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย    ๓(๐-๖-๖) 
 ๒) วิชาเลือก  ๒๐  หน่วยกิต 
      ๒๐๔  ๓๑๒ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย   ๓(๓-๐-๖) 
      ๒๐๔  ๔๒๒  ภาษาเขมรในภาษาไทย     ๓(๓-๐-๖) 
      ๒๐๔  ๔๒๓ วรรณคดีวิจารณ ์      ๓(๓-๐-๖) 
      ๒๐๔  ๔๒๔ วรรณกรรมกับทัศนศิลป ์     ๓(๓-๐-๖) 
      ๒๐๔  ๔๒๕ วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย    ๒(๒-๐-๔) 
      ๒๐๔  ๔๒๘ การเขียนเชิงสร้างสรรค์     ๓(๓-๐-๖) 
      ๒๐๔  ๔๓๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย   ๓(๒-๒-๕) 
 ๒.๓.๒ วชิาการสอนวชิาเอก ๖  หน่วยกิต 
      ๒๐๔  ๔๑๘ การสอนภาษาไทย     ๓(๒-๒-๕) 
      ๒๐๔  ๔๒๐ การสร้างหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็ก   ๓(๒-๒-๕) 
  
 
 

๒.๓.๓ วชิาเลือกวิชาเอก  ๔  หน่วยกิต 
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 กลุ่มวิชาหลักภาษา  
      ๒๐๔  ๓๑๓ ภาษาไทยถิน่      ๒(๒-๐-๔) 
      ๒๐๔  ๔๓๕ ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา     ๒(๒-๐-๔) 
 กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 
      ๒๐๔  ๔๒๖ วรรณคดีเปรียบเทียบ     ๒(๒-๐-๔) 
      ๒๐๔  ๔๒๗ วรรณคดีคำสอน      ๒(๒-๐-๔) 
      ๒๐๔  ๔๓๖ วรรณคดีประวัติศาสตร์     ๒(๒-๐-๔) 
      ๒๐๔  ๔๓๗ วรรณคดีพระพุทธศาสนา     ๒(๒-๐-๔) 
 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ภาษา 
      ๒๐๔  ๔๒๙  สำนวนไทย      ๒(๒-๐-๔) 
      ๒๐๔  ๔๓๐ ภาษาสื่อสารมวลชน     ๒(๒-๐-๔) 
      ๒๐๔  ๔๓๘ วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย    ๒(๒-๐-๔) 
 กลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย 
      ๒๐๔  ๓๑๔ การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย   ๒(๑-๒-๓) 
      ๒๐๔  ๔๓๒ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ๒(๒-๐-๔) 
      ๒๐๔  ๔๓๓ การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ๒(๒-๐-๔) 

     ๒๐๔  ๔๓๔ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ         ๒(๒-๐-๔) 
๓.หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า๖  หน่วยกิต 

นิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยต้องเลือกศึกษารายวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก หรือวิชาเลือก
วิชาเอกหรือรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยกว่า๖หน่วยกิต
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย  อัตลกัษณ์มหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 เพื่อให้บริการงานเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่
สังคม และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธ ที่ 
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีมติให้ออกประกาศกำหนดเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไว้ ดังต่อไปนี้ 
 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา” 
 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ “ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” 
 อัตลักษณ์บัณฑิต คือ “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” 
  
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
 
 
      
                 (พระธรรมสุธี) 
         นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 

พุทธศักราช ๒๕๒๒ 
************************* 

 เนื่องจากปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาในส่วนต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกประเทศได้แผ่ขยาย
กว้างไพศาลออกไปมากยิ่งขึ้นตามลำดับ  ผู้บริหารการคณะสงฆ์  และพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นต่างๆ
ได้ร้องขอมายังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพื่อขอให้ส่งพระภิกษุผู้สำเร็จการศึกษาไป
แล้ว  ช่วยปฏิบัติศาสนกิจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  พระภิกษุผู ้สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีทุกรูป  ที่มหาวิทยาลัยได้พยายามให้การศึกษาอบรมมาจนมี
ความรู้ความสามารถ ควรจะได้ช่วยตอบสนองภารกิจพระพุทธศาสนาในส่วนนี้ได้เป้นอย่างดี  ทั้งยังจะ
เป็นการฝึกภาคปฏิบัติก่อนรับปริญญา  และเป็นการบำเพ็ญหน้าที่ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ  ๕ (๖)  แห่งคำสั ่งมหาเถรสมาคม  เรื ่องการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๑๒  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑.  ระเบียบนี้เรียนกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการ
ปฏิบัติศาสนากิจของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี  พุทธศักราช  ๒๕๒๒” 
 ข้อ ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓. ให้ยกเลิกข้อบังคับ  ระเบียบ  คำสั่งหรือประกาศใดๆ  ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
 ข้อ ๔. ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี  ต้องปฏิบัติศาสนกิจตามความต้องการ
ของมหาวิทยาลัยในเพศพรรพชิตเป็นเวลา  ๑  ปี  เมื่อพ้น  ๑  ปี  ไปแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงจะออก
หนังสือสำคัญรับรองหรือปริญญาบัตรให้เพื่อแสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี  
เว้นไว้แต่ผู้นั้นเป็นชาวต่างประเทศ 
 ข้อ ๕.  ผู้จะปฏิบัติศาสนกิจในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จะต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี ้
  ข้อ ๕.๑  ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรชั้นปริญญาตรีตั้งแต่  ๒.๕  ขึ้นไป  หรือ 
  ข้อ ๕.๒  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นสมควร 

ข้อ ๖. ผู ้จะปฏิบัติศาสนกิจในวัดที ่ตนจำพรรษาอยู ่  เจ้าอาวาสแห่งวัดนั ้นรับรองและ
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ ๗.  ผู้ปฏิบัติศาสนกิจในส่วนภูมิภาคจะต้องไปในสถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนด  เว้นไว้แต่ 
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  ข้อ ๗.๑  ไปปฏิบัติศาสนกิจในภูมิลำเนาเดิมของผู้นั้น 
  ข้อ ๗.๒  ไปปฏิบัติศาสนกิจในสำนักที่ได้ขอระบุชื่อมาโดยเจาะจง  หรือ 
  ข้อ ๗.๓  แสดงความสมัครใจไปปฏิบัติศาสนกิจในสำนักที ่ได้ยื ่นความจำนงต่อ
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรจะส่งไป   
 ข้อ ๘.  ผู้ไปปฏิบัติศาสนกิจในส่วนภูมิภาคสำนักหนึ่งๆ  จะต้องมีจำนวนไม่เกิน  ๒  รูป  เว้น
แต่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ ๙.  ในกรณีผู้สมัครจะไปปฏิบัติศาสนกิจในสำนักเดียวกัน  เกินกว่าที่กำหนดก็ดี  หรือผู้ที่
ยังมิได้สมัครตามความในข้อ  ๗  ก็ดี  ให้ใช้วิธีจับสลากเป็นการตัดสินในกรณีนั้นๆ  ผู้ที่จับสลากแล้ว
จะขอแลกเปลี่ยนกันโดยสมัครใจ  อาจทำได้โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๐.มหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกในด้านสวัสดิการแก่ผู้ที่ไปปฏิบัติศาสนกิจในส่วน
ภูมิภาคตามสมควร 
 ข้อ ๑๑.ผู้ใดสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี  แล้วฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติศาสนกิจตามที่
มหาวิทยาลัยต้องการและกำหนดไว้  หรือลาสิกขาไปเสียก่อน  มหาวิทยาลัยจะไม่ออกหนังสือสำคัญ
รับรองให้จนกว่าจะครบกำหนด  ๒  ปี  นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๑๒. ผู้ปฏิบัติศาสนกิจในส่วนภูมิภาคเกินกว่า  ๔  ปีแล้ว  หากมีความประสงค์จะไปศึกษา
ต่อในต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาถวายทุนให้  ถ้ามีผู้แสดงความประสงค์หลายรูป  จะ
พิจารณาผู้ที่ปฏิบัติงานนานตามลำดับ  หรือถ้ามีเวลาปฏิบัติงานเท่าๆกัน  ให้ใช้วิธีจับสลากเป็นการ
ตัดสิน  ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะไปศึกษาต่อนั้น  จะต้องแสดงความจำนงต่อมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์
อักษร 

ข้อ ๑๓.  ผู้ปฏิบัติศาสนกิจครบ  ๒  ปี  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  มีสิทธิในการสอบชิง
ทุนของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้ 
 ข้อ ๑๔.  ผู้ปฏิบัติศาสนกิจในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเกินกว่า  ๕  ปี  หาก
มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจ่ายนิตยภัตให้เต็มอัตรา
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ  ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๒  ปี  แต่ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติศาสนกิจเกินกว่า  
๕  ปี  มีหลายรูป  ให้นำความในข้อ  ๑๒  มาใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๕.  ผู้ปฏิบัติศาสนกิจในส่วนภูมิภาคครบกำหนด  ๑  ปีแล้ว  หากมีความประสงค์จะย้าย
ไปปฏิบัติศาสนกิจในที่อื่น  ซึ่งตนเองร้องขอ หรือผู้ร้องขอ หรือที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรจะส่งไป  
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาส่งผู้นั้นไปเป็นอันดับแรก  หรือหากมีความประสงค์จะมาปฏิบัติศาสนกิจใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ตามความเหมาะสม 
 ข้อ  ๑๖  ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ 
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ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๒๒ 
 
 

พระธรรมปัญญาบดี 
(พระธรรมปัญญาบดี) 

สภานายกมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

---------------------------------- 
 เพื่อให้การบริหารงานการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์จึงเห็นสมควรออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๙ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราว
ประชุมครั้งที่   ๒/๒๕๔๒  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒  จึงมีมติให้ออกข้อบังคับดังต่อไปนี้ 
 

บททั่วไป 
 ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 ข้อ  ๒  ใช้ให้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓   บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกำหนด  คำสั่ง  หรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ใหใ้ช้แทนข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ  ๔  ในข้อบังคับน้ี 
  “นิสิต”  หมายถึง  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ  ๕  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ  ๖  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๖.๑  คุณสมบัติของนิสิตที่เป็นพระภิกษุสามเณร 
   ๖.๑.๑  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม  ๕  ประโยคขึ้นไป  หรือ 
    ๖.๑.๒ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม  ๓  ประโยค  และเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ 

๖.๑.๓  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมสามัญศึกษา  หรือ 
   ๖.๑.๔  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือได้รับ
ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิยาลัยรับรองและเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
แล้ว  ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต  หรือ 
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   ๖.๑.๕ เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม  ผู้สำเร็จการศึกษา
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  และสอบได้นักธรรมชั้นเอก  และได้รับการแต่งตั้ง
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปี 
   ๖.๑.๖ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อขอรับ
ปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 
   ๖.๑.๗ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคใน
การศึกษา 
   ๖.๑.๘ ไม่เคยถูกคัดชื่อออก  หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ  เพราะ
ความผิดทางความประพฤติหรือวินัย 
  ๖.๒  คุณสมบัติของนิสิตที่เป็นคฤหัสถ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๗   มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเกี ่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่  โดยพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษา 
 ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื ่นขึ ้นทะเบียนเป็นนิสิตเพื ่อเข้าศึกษาในอีกสาขาหนึ ่งได้  ทั ้งนี ้โดย
คณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัยที่ผู้ นั ้นประสงค์จะเข้าศึกษามีมติ
เห็นชอบ 
 ให้คณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัยที่จะรับเข้าศึกษามีอำนาจ
พิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วยกิตที่ผู้นั้นได้ศึกษาแล้ว  พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขและจำนวนหน่วยกิ
ตที่จะต้องศึกษาในสาขาวิชาที่ผู้นั้นขอเข้าศึกษา  ทั้งนี้จะต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่า  ๖๐  
หน่วยกิต  และมีเวลาศึกษาอีกไม่น้อยกว่า  ๓  ภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ  ๙ การนับวันต่างๆ  ตามข้อบังคับนี้  มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป 
 

หมวดที่  ๑ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 
 ข้อ ๑๐  การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ใช้ระบบหน่วยทวภิาค  (Semester  Credit  
System)  โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น  ๒  ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๐.๑  ภาคการศึกษาทีห่นึ่ง  (First  Semester)  มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า  ๑๖  
สัปดาห์ 
  ๑๐.๒  ภาคการศึกษาที่สองหนึ่ง  (Second  Semester)   มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า  ๑๖  
สัปดาห์ 
 นอกจากนั้นจะจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  (Summer  Semester)  ต่อจากภาคการศึกษาท่ี
สองอีก  ๑  ภาคก็ได้  โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๖  สัปดาห์  แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการเรียน  ในแต่ละ
รายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ  ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ 
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 ข้อ ๑๑   ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องไม่ต่ำกว่า  ๘  ภาคการศึกษา
ปกติและต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอีก  ๒  ภาคการศึกษา 
 ยกเว้นในกรณีข้อ  ๘  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดสำหรับผู้เข้าศึ กษาในหลักสูตร
ต่อเนื่อง  ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ  ๑๒  หลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 
 ข้อ  ๑๓  ให้กำหนด  “หน่วยกิต”  (Credit)  เป็นหน่วยสำหรับวัดปริมาณการศึกษาตาม
ลักษณะงานของแต่ละรายวิชา 
 ข้อ ๑๔  การกำหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาในภาคการศึกษาปกติให้กำหนดเกณฑ์ดังนี้ 
  ๑๔.๑   รายวิชาที่นิสิตให้เวลาฟังบรรยายสัปดาห์ละ  ๑  ชั่วโมง  และมีการเตรียม
หรือการศึกษานอกเวลาเรียนอีกสัปดาห์ละ  ๒  ชั่วโมง  ตลอดภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วย
กิต 
  ๑๔.๒  รายวิชาที่นิสิตให้เวลาปฏิบัติการอภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ  ๒-๓  ชั่วโมง  
และเมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาเรียนแล้ว  นิสิตที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ  ๓  ชั่วโมง  ตลอด
ภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ข้อ  ๑๕  ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยกำหนดหลักสูตรและจำนวนหน่วยกิตที่จะต้องเรียนโดย
จะต้องมีวิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาพื้นฐานทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละหลักสูตร 
 ข้อ  ๑๖  การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะหรือวิทยาลัยที่จะออกระเบียบและกำหนดหลัดเกณฑ์ 
 ข้อ ๑๗  ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยส่งรายชื่อรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
กองทะเบียนและวัดผลทราบก่อนวันลงทะเบียน 
 ภายหลังวันลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  หากคณะหรือวิทยาลัยจำเป็นต้องเปิดสอนรายวิชาใหม่
เพิ ่มขึ ้นหรือไม่เปิดสอนรายวิชาใดที่ได้แจ้งไว้ก็ให้ดำเนินการได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัยและต้องแจ้งให้กองทะเบียนและวัดผล
ทราบ  ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน  นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
 ข้อ ๑๘  ให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบและกำหนดหลักเกณฑ์  ซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ในการ
รับนิสิตที่จะขอย้ายจากคณะหรือวิทยาลัยต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัยหรือโอนจากสถาบันการศึกษา
อื่นโดยจะต้องมีเวลาการศึกษาต่อเนื่องในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่า  ๓  ภาค
การศึกษาปกต ิ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่า  ๖๐  หน่วยกิต 
 ข้อ ๑๙  การเทียบฐานะชั้นปีที่ของนิสิต  ให้มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวนหน่วยกิตที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนและสอบได้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์พิจารณาและกระทำเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติทุกภาค 
 ข้อ ๒๐  สภาพนิสิตแบ่งออกได้ดังนี้ 
  ๒๐.๑  นิสิตสภาพสมบูรณ์  (On Promotion) 
   ได้แก่  นิสิตที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  ๒.๐๐  ขึ้นไป 
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  ๒๐.๒  นิสิตสภาพรอพินิจ  (On  Probation) 
   ได้แก่  นิสิตที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  ๒.๐๐   
 การจำแนกสภาพนิสิตจะกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค  ทั้งนี้ยกเว้นนิสิตที่เข้าศึกษา
เป็นปีแรก  ซึ่งการจำแนกสภาพจะกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สองนับแต่เริ่มเข้าศึกษา 
 กองทะเบียนและวัดผลจะต้องแจ้งสภาพรอพินิจให้นิสิตที่มีสภาพเช่นนั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา
ของนิสิตผู้นั้นทราบโดยเร็วที่สุด 
 
 ข้อ ๒๑  การลาพักและการกลับเข้าศึกษาใหม่  นิสิตอาจยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาต่อคณะ
บดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัยได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๑  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 
  ๒๑.๒  ได้รับทุนการศึกษาระหว่างประเทศ  หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
สนับสนุน 
  ๒๑.๓  เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสั่งของแพทย์โดยมีใบรับรอง
แพทย์มาแสดงต่อมหาวิทยาลัย 
  ๒๑.๔  มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยอื่นที่สำคัญ 
 ในกรณีที่นิสิตขอลาพักก่อนลงทะเบียนรายวิชาหรือก่อนเปิดภาคการศึกษา  นิสิตต้องยื่นคำ
ร้องต่อคณบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดอย่างช้าภายใน  ๗  วัน  นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนิสิตไว้  หากไม่ปฏิบัติตาม
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนิสิตผู้นั้นออกจากทะเบียนนิสิตและให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที 
 อนึ่ง  ถ้านิสิตขอลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  หรือในระหว่างภาค
การศึกษา  นิสิตต้องยื่นคำร้องโดยเร็วที่สุดและจะต้องมีเวลาเรียนโดยสม่ำเสมอในระยะก่อนการยื่น
คำร้องขอลาพัก  หากรายวิชาใดนิสิตขาดเรียนเกินกว่าร้อยละ  ๒๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดให้ถือว่าผล
การศึกษาระดับ  F  เฉพาะรายวิชานั้น  และให้นำไปคิดค่าระดับเฉล่ียด้วย 
 ข้อ  ๒๒   ให้คณะบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดอนุมัติให้ลาพักได้ครั้งละไม่เกิน  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ถ้านิสิตยังมีความจำเป็นที่จะต้องขอลาพักต่อไปอีก  ให้ยื่นคำร้องขอลาพักใหม่ตาม
วิธีการดังกล่าว 
 นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาเมื่อจะกลับเข้าศึกษาใหม่  จะต้องยื่นคำร้อง
ขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัยก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  
หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น  เว้นแต่คณะกรรมการประจำ
คณะหรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัยเห็นว่ามีเหตุสำคัญและจำเป็นที่ทำให้นิสิตผู้นั้นไม่อาจยื่นคำ
ร้องขอกลับเข้าศึกษาได้ทันตามกำหนด  จะอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษก็ได้ 
 ข้อ ๒๓  คณะหรือวิทยาลัยจะต้องแจ้งรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักหรือถูกสั ่งพัก
การศึกษาและรายชื่อนิสิตที่กลับเข้าศึกษาใหม่ให้กองทะเบียนและวัดผลทราบโดยเร็วที่สุด 
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หมวดที่  ๒ 
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  การลงทะเบียน  การเพิ่มและการถอนรายวิชา 

 ข้อ  ๒๔   การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
      ๒๔.๑   ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องนำหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนดมายื่นต่อกอง
ทะเบียนและวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด  พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
     ๒๔.๒   ผู้ไม่สามารถมายื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่กำหนดต้องแจ้ง
เหตุขัดข้องให้กองทะเบียนและวัดผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน  ๗  วัน  หลังจากวันที่กำหนด
ไว้  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 ในกรณีที ่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้ ว  ต้องมาขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสิตด้วยตนเอง  ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจำเป็นอันหลีกเลี่ยงมิได้  
จึงอนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนได้  ทั้งนี้ต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗  วัน  นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษา 
 ข้อ  ๒๕  การลงทะเบียนรายวิชา 
      ๒๕.๑   นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาตามที่ประสงค์จะเรียนตามแบบฟอร์มและ
หลักเกณฑ์ที่กองทะเบียนและวัดผลกำหนดไว้ 
      ๒๕.๒   ให้มีการลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษา  และการลงทะเบียนทุกครั้ง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในบัตรลงทะเบียน
รายวิชา 
     ๒๕.๓   นิสิตต้องมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองตามวัน  เวลาและสถานที่ที่
กำหนด  พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมและส่วนที่ค้างชำระ  (ถ้ามี)  ให้เรียบร้อยจึงจะถือว่าการ
ลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์  และนิสิตจะได้รับรายงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่
ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น 
     ๒๕.๔  นิสิตที่มาลงทะเบียนรายวิชาหลังจากวันที่กองทะเบียนและวัดผลกำหนด  
ให้ถือว่ามาลงทะเบียนช้า  ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นพิเศษ  ตามอัตราที่มหาวิทยาลยักำหนด  ซึ่ง
จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป 
     ๒๕.๕   นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน  ๑๐  วันแรกของภาคการศึกษา
ปกติหรือ  ๗  วันของภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน  เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ  
หรือคระกรรมการประจำวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ  ทั้งระยะเวลาที่พ้นกำหนดนั้นไม่นานเกินสมควร  
และต้องชำระค่าธรรมเนียม  ตามข้อ  ๒๕.๔ 
 ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษเช่นนี้  ถ้าเวลาเรียนนับจากวันท่ี
ลงทะเบียนรายวิชาเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  ของภาคการศึกษานั้นก็ให้มีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาท่ี
ได้ลงทะเบียนด้วย  แต่ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาที่เหลือ 
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     ๒๕.๖   นิสิตที ่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาคหนึ่งที่
มหาวิทยาลัยเปิดทำการสอนจะต้องลาพักการศึกษาภายใต้เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในข้อ  ๒๑  หากไม่
ปฏิบัติดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนิสิตผู้นั้นออกจากทะเบียนนิสิตและให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต
ทันที 
     ๒๕.๗   ถ้าไม่เกินกำหนด  ๒  ปีนับจากวันที่มหาวิทยาลัยถอนชื่อนิสิตออกจาก
ทะเบียนนิสิต  ตามข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๕.๖  และ  ข้อ  ๕๘.๓.๑๓  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตผ ู้นั้น
กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได ้ เมื่อมีเหตุอันสมควรโดยถือระยะเวลานั้นเป็นระยะเวลาพักการศึกษา 
  ในกรณีเช่นนี ้  นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู ้ลาพักการศึกษารวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  ที่ค้างชำระ  (ถ้ามี)  ด้วย 
 ข้อ  ๒๖   จำนวนหน่วยกิตที่นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได้  มีดังนี้ 
       ๒๖.๑   นิสิตสภาพสมบูรณ์ให้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไม่น้อย
กว่า  ๙  หน่วยกิต  ยกเว้นนิสิตคณะครุศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักสูตรของคณะที่มหาวิทยาลัย
ประกาศใช้  ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน  ๑๐  หน่วยกิต 
      ๒๖.๒   นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ  ให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อย
กว่า  ๖  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๑๕  หน่วยกิต  ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชา
ไม่เกิน  ๖  หน่วยกิต 
     ๒๖.๓  นิสิตพิเศษที่มหาวิทยาลยัอนุมัติรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษให้ลงทะเบียน
รายวิชาตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 ข้อ  ๒๗    นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชา  นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในข้อ  ๒๖  
ต้องยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ  ๒๘   การเพิ่มและการถอนรายวิชา 
      ๒๘.๑   การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทำได้ภายใน  ๑๕   วันแรกของภาคการศึกษา
ปกติหรือ  ภายใน  ๗  วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน  โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
     ๒๘.๒   การขอถอนรายวิชา  ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่
ปรึกษา  ภายในเงื่อนไขและให้มีผลดังต่อไปนี้ 
     ๒๘.๒.๑   ถ้าขอถอนภายใน  ๑๕  วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ  ๗  วันแรก
ของภาคการศึกษาฤดูร้อน  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน  
     ๒๘.๒.๒   ถ้าขอถอนเมื่อพ้นกำหนด  ๑๕  วันแรก  แต่ยังอยู่ภายใน  ๔๕  วันแรก
ของภาคการศึกษาปกติหรือเมื่อพ้นกำหนด  ๗  วันแรก  แต่ยังอยู่ภายใน  ๒๐  วันแรกของภาค
การศึกษาฤดูร้อน  ถือว่านิสิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะได้รับสัญลักษณ์  W  ในรายวิชา
นั้น  ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐   
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     ๒๘.๒.๓   การขอถอนเมื่อพ้นกำหนด  ตามข้อ  ๒๘.๒.๒  นั้นจะกระทำมิได้  เว้น
แต่คณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติด้วยเหตุผลพิเศษ  
ในกรณีเช่นนี้  นิสิตจะได้รับสัญลักษณ์  W  ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น 
     ๒๘.๒.๔   การถอนซึ ่งม ิได ้ร ับอนุม ัติ จากคณะกรรมการประจำคณะหรือ
คณะกรรมการวิทยาลัย  ตามข้อ  ๒๘.๒.๓  นิสิตจะได้รับระดับ  F  ในรายวิชานั้นและให้นำคำมา
คำนวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย 
     ๒๘.๒.๕   นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจำนวยหน่วยกิตต่ำกว่า  ๙  หน่วยกิตใน
การศึกษาภาคปกติไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการ
ประจำวิทยาลัย 
 ข้อ  ๒๙ มหาวิทยาลัยจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ  รวมทั้งสิทธิการได้รับค่าธรรมเนียม
คืนในบางกรณี  ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป  
 

หมวดที่ ๓ 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

 
   ข้อ  ๓๐   ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษา 
 ข้อ  ๓๑   การวัดผลการศึกษาอาจทำได้หลายวิธี  ในระหว่างภาคการศึกษาจะมีการสอบทุก
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้น  ถ้ารายวิชาใดไม่มีการสอบให้คณบดีหรือ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยประกาศให้นิสิตทราบก่อนลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 
 ข้อ  ๓๒   นิสิตต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด  ในภาคการศึกษานั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น  ยกเว้นกรณีตาม
ข้อ  ๒๕.๕ 
 นิสิตผู้มีเวลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบเกณฑ์กำหนดดังกล่าว  และมิได้รับอนุมัติจากคณบดีจะ
ได้รับระดับ  F  ในรายวิชานั้นและให้นำมาคำนวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย 
 ข้อ  ๓๓   การประเมินผลการศึกษา 
  ระบบการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น  ให้มีผลการศึกษาระดับ  (Grade)  
และค่าระดับ  (Grade-Point)  ดังนี้ 
 
  ผลการศึกษา    ระดับ  ค่าระดับ เกณฑ์คะแนน 

ดีเยี่ยม  (EXCELLENT)         A     ๔.๐      ๙๐ – ๑๐๐ 
ดีมาก  (VERY  GOOD)     B+     ๓.๕      ๘๕ – ๘๙ 
ดี  (GOOD)      B     ๓.๐        ๘๐ – ๘๔ 
ค่อนข้างด ี (VERI  FAIR)      C+     ๒.๕       ๗๕ – ๗๙ 
พอใช้  (FAIR)       C     ๒.๐      ๗๐ – ๗๔ 
ค่อนข้างพอใช ้ (QUITE  FAIR)        D+     ๑.๕      ๖๕ – ๖๙ 
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อ่อน  (POOR)      D     ๑.๐      ๖๐– ๖๔ 
ตก  (FAILED)      F      ๐      ต่ำกว่า ๖๐

  ทั้งนี้เกณฑ์คะแนนต่ำสุดที่ถือว่าผ่านในรายวิชานั้นๆ  คือระดับ D 
ข้อ  ๓๔   การให้ระดับ  F  ให้กระทำในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

      ๓๔.๑   นิสิตเขา้สอบและสอบตก 
      ๓๔.๒   นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รบัอนุมตัิจากคณบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัย 
      ๓๔.๓   นิสิตไม่มสีิทธิเข้าสอบ  ตามข้อ  ๓๒ 
      ๓๔.๔   นิสิตขอถอนรายวิชาในกรณีอ่ืน  นอกจากทีร่ะบุไว้ในขอ้  ๒๘.๒.๔ 
      ๓๔.๕   นิสิตไม่แก้ผลสอบที่ไม่สมบูรณ์  ( I)  ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ  ๓๗  
วรรค  ๒ 
      ๓๔.๖   นิสิตกระทำผิดระเบยีบการสอบไล่และได้รับการตดัสินให้สอบตก 
 ข้อ  ๓๕   นอกจากการวัดผลเป็นระดับตามข้อ  ๓๓  แล้ว  รายงานผลการศึกษาอาจแสดงได้
ด้วยสัญลักษณ์อื่นอีก  ดังนี้ 
   สัญลักษณ ์   ผลการศึกษา 
   I   (Incomplete)  ไม่สมบูรณ์ 
   S (Satisfactory)  สอบได้ไม่กำหนดระดับ 
   U (Unsatisfactory) สอบตกไม่กำหนดระดับ 
   W (Withdrawn)  ถอนรายวิชาที่ศึกษา 
   Au (Audit)   ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
 ข้อ  ๓๖   ในการศึกษารายวิชาตามหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยหรือรายวิชา  
ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย   อาจมีการวัดผลโดยไม่มีค่าระดับก็ได้  
และให้แสดงผลการศึกษาโดยใช้สัญลักษณ์  S  หรือ  U 
 รายวิชาใดซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับรายวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย  ตามความในวรรค
ก่อนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๓๗   การให้สัญลักษณ์  I  สำหรับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง  ให้กระทำได้ในกรณีใดกรณี
หนึ่ง  ดังต่อไปนี ้
      ๓๗.๑   นิสิตไม่ส่งงานมอบหมายหรือไม่เข้าทดสอบย่อยให้ครบเกณฑ์ตามกำหนด
ที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นสั่งหรือดำเนินการในภาคเรียน 
      ๓๗.๒   นิสิตป่วยไม่อาจกระทำการสอบระหว่างการสอบรายวิชานั้น  โดยมี
ใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อมหาวิทยาลัย 

      ๓๗.๓   นิสิตขาดสอบโดยได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือ
ด้วยเหตุสุดวิสัยบางประการ  ซึ่งทำให้นิสิตนั้นยังปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำหรับรายวิชานั้นไม่
สมบูรณ์และอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาขั้นสุดท้ายของนิสิตผู้นั้น 
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 ในกรณีดังกล่าวตามข้อ  ๓๗.๑, ๓๗.๒ และ ๓๗.๓   นิสิตจะต้องทำการสอบและปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้เรียบร้อยเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สมบูรณ์อย่างช้าภายใน  ๑๕  
วัน  หลังจากวันลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติถัดไป  มิฉะนั้นสัญลักษณ์  I จะถูกปรับเป็น 
F ทันที 
 นิสิตที่ได้รับผลการศึกษาสมบูรณ์ตามเงื่อนไขในวรรคแรก  จะได้รับระดับคะแนนไม่สูงกว่า  C  
เว้นแต่นิสิตผู้นั้นจะมีประวัติเรียนเป็นพิเศษ  และผลไม่สมบูรณ์ ( I)  นั้น  เกิดเนื่องมาแต่เหตุสุดวิสัย  
อาจให้ได้ระดับสูงกว่า  C  ได้  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา  และ
คณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพิจารณาร่วมกันอนุมัติ 
 ข้อ  ๓๘   การให้สัญลักษณ์  S  จะให้เฉพาะรายวิชาซึ่งนิสิตสอบไดและหลักสูตรระบุว่าเป็น
รายวิชาที่นิสิตต้องเรียนและสอบให้ได้โดยไม่กำหนดระดับ 
 ข้อ  ๓๙   การให้สัญลักษณ์  U  จะให้เฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบตกและหลักสูตรระบุว่าเป็น
รายวิชาที่นิสิตต้องเรียนและสอบให้ได้โดยไม่กำหนดระดับ  ในกรณีนี้นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้สัญลักษณ์  S 
 ข้อ  ๔๐   การให้สัญลักษณ์  Au  ให้กระทำเฉพาะรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้  และแจ้ง
ความจำนงในวันลงทะเบียนว่าจะเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  และไม่ประสงค์จะให้มีการวัดผล 
 ข้อ  ๔๑   การให้สัญลักษณ์  W  ให้กระทำเฉพาะรายวิชาในกรณีที่ระบุไว้ในข้อ  ๒๘.๒.๒  
และ ๒๘.๒.๓   
 ข้อ  ๔๒   นิสิตที่ผลการสอบในรายวิชาใดไม่ต่ำกว่าระดับ  D  ให้ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น  
ยกเว้นในรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดว่าจะต้องสอบให้ได้สูงกว่าระดับ  D 
 หากรายวิชาที่สอบตกเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร  นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นจนสอบ
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในวรรคแรก 
 หากรายวิชาที่สอบตกเป็นรายวิชาเลอืก  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชานั้นหรืออาจ
ลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นแทนก็ได้ 
 
 ข้อ  ๔๓   รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้สูงกว่าระดับ  D  ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในวิชานั้นอีก  ส่วน
รายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนโดยไม่รับหน่วยกิต  (Audit)  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนอีกก็ได้ 
 ข้อ  ๔๔   การนับหน่วยกิตสะสมให้นับรวมเฉพาะหน่วย  ของรายวิชาที่นิสิตสอบได้ตามเกณฑ์
ข้อ  ๓๘  และข้อ  ๔๒  เท่านั้น 
      ๔๔.๑   ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าครั้งหนึ่ง  ให้นับจำนวน
ของหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 
      ๔๔.๒   ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาที่เทียบเท่ากัน
ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเท่านั้นเป็นหน่วยกิตสะสม 
 ข้อ  ๔๕   ให้มีการประเมินผลการศึกษา  เมื่อสิ้นการศึกษาทุกภาคโดยคำนวณหา  “ค่าระดับ
เฉลี่ย”  ของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้สำหรับภาคการศึกษานั้น  ค่านั้นเรียกว่า  “ค่าระดับเฉลี่ย
ประจำภาค”  (SEMESTER  GRADE  POINT  AVERAGE = SGPA)  และให้คิดค่าระดับเฉลี่ยสำหรับ
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รายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษาตั้งแต่เริ่มเป็นนิสิตจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน  ค่านั้นเรียกว่า  
“ค่าเฉลี่ยสะสม”  (COMMULATIVE  GRADE  POINT  AVERAGE = CUM  GPA) 
 ข้อ  ๔๖   การคิดค่าระดับเฉล่ียประจำภาค  (SGPA)  คำนวณได้จากการนำผลบวกของผลคูณ  
ระหว่างค่าระดับต่อหน่วยกิตกับจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ัน
ตั้ง  แล้วหารด้วยหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น 
 ข้อ  ๔๗   การคิดค่าเฉลี ่ยสะสม  (Cum  GPA)  คำนวณได้จากการนำผลบวกของผลคูณ
ระหว่างค่าระดับต่อหน่วยกิตกับจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดตั้ง  แล้ว
หารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้ไม่ว่ารายวิชานั้นจะซ้ำกันหรือแทนกันก็ตาม 
 ข้อ  ๔๘   รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็น  I, S, W , Au  จะไม่นำมาคำนวณหาค่า
ระดับเฉลี่ยตามข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗   
 ข้อ  ๔๙   การหาค่าเฉลีย่ให้คิดทศนยิมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ 
 

หมวดที่  ๔ 
การเตือนและการรอพินิจ 

 
 ข้อ  ๕๐   มหาวิทยาลัยจะนำผลการศึกษาของนิสิตแต่ละรายมาพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
รวมทั้งภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน  นิสิตจะต้องได้ค่ะระดับเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษานั้นๆ  ไม่ต่ำ
กว่า  ๒.๐๐  มิฉะนั้นจะได้รับการเตือน  (เตือน ๑  หรือ  เตือน ๒)  หรืออยู่ในภาวะรอพินิจในต้นภาค
การศึกษาถัดไป  หรือ  ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิตแล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๕๑   ในภาคแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  นิสิตผู้ใดได้ค่าระดับเฉลี่ยสำหรับภาค
การศึกษานั้นต่ำกว่า  ๑.๕๐  จะได้รับการเตือน  (เตือนพิเศษ)  จากมหาวิทยาลัย  ซึ่งไม่นับเป็นการ
เตือนตามข้อ  ๕๓   
 ข้อ  ๕๒   นิสิตต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นสองภาคแรกที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่
ต่ำกว่า  ๑.๗๕  มิฉะนั้นจะต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต 
 ข้อ  ๕๓   หากได้รับการเตือนสองภาคการศึกษาติดต่อกัน  โดยยังได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำ
กว่า  ๒.๐๐  อยู่เช่นเดิม  ให้อยู่ในภาวะรอพินิจในภาคการศึกษาถัดไป  และให้บันทึกภาวะรอพินิจ
นั้นลงในระเบียนเรียนด้วย 
 ข้อ  ๕๔   ในภาคการศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจ  หากนิสิตยังได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม  จนถึง
ภาคการศึกษานั้นต่ำกว่า  ๒.๐๐  อยู่อีก  นิสิตผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต  ยกเว้นกรณี
ตามข้อ  ๕๕ 
 ข้อ  ๕๕   นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ  ครบจำนวนหน่วยกิตตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว
ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  ๑.๗๕  แต่ไม่ถึง  ๒.๐๐  ตามเกณฑ์สมบูรณ์  มหาวิทยาลัยอาจให้
นิสิตผู้นั้นศึกษาต่อไปตามที่เห็นสมควร โดยจะให้ศึกษาต่อในคณะเดิมหรือเปลี่ยนสาขาวิชา  หรือย้าย
โอนคณะสังกัดภายใต้บังคับข้อ  ๖๒.๑  และ  ข้อ  ๖๒.๕ 
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 ข้อ  ๕๖   กรณีข้อ  ๕๕  นิสิตจะต้องศึกษาให้ได้ระดับเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ์  ๒.๐๐  ภายใน
ระยะ  ๓  ภาคการศึกษาถัดไป  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสองเท่า  (๘ ปี)  สำหรับการศึกษาภาคปกติ  นับแต่
วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
 ข้อ  ๕๗   ภายใต้บังคับข้อ  ๕๖  การเปลี่ยนสาขาวิชาก็ดี  การย้ายโอนคณะสังกัดก็ดี  การพัก
การศึกษาก็ด ี ไม่มีผลทำให้การเตือนและภาวะรอพนิิจเปลี่ยนแปลง 
 

หมวด  ๕ 
การพ้นสภาพนิสิตและวนิัยของนิสิต 

 
 ข้อ  ๕๘   นิสิตต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีต่อไปนี้ 
      ๕๘.๑   สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามขอ้  ๖๔ 
      ๕๘.๒   ได้รับอนุมัติจากคณบดี  หรือผู้อำนวยการวิทยาลัยให้ลาออก 
      ๕๘.๓   ถูกถอนช่ือออกจากมหาวิทยาลัย  ในกรณดีังต่อไปนี ้
         ๕๘.๓.๑    ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง
ตามข้อ  ๒๕.๖ 
         ๕๘.๓.๒    เมื่อพ้นกำหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้ว  ไม่ชำระค่าบำรุง
มหาวิทยาลัยเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนิสิตภาคปกติ 
          ๕๘.๓.๓    ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข้อ  ๖  อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามแต่กรณี 
          ๕๘.๓.๔    สอบได้ระดับค่าเฉลี่ยประจำภาคในภาคการศึกษาที่  ๑  ของ
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  (ปีที  ๑  หรือปีที่  ๓  แล้วแต่กรณี)  ต่ำกว่า  ๑.๒๕   หรือสอบได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมของสองภาคการศึกษาแรกของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่ำกว่า  ๑.๗๕ 
         ๕๘.๓.๕    ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  ๓  ของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เป็นต้นไป  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  ๑.๕๐ 
              ๕๘.๓.๖    ได้รับค่าเฉลี ่ยสะสมต่ำกว่า  ๑.๗๕   เป็นเวลาสองภาค
การศึกษาติดต่อกัน 
          ๕๘.๓.๗    ไม่พน้สภาพรอพินิจตามความในข้อ  ๕๔ 
          ๕๘.๓.๘    สอบได้ไม่ครบตามหลักสูตรของแต่ละคณะหรือได้ค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ถึง  ๒.๐๐  ภายในระยะเวลา  ๒  เท่า  ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
          ๕๘.๓.๙    ทำการทุจริตอย่างร้ายแรงในการสอบ 
          ๕๘.๓.๑๐   ไม่สามารถเลือกวิชาเอก-โท  (ถ้ามี)  ภายในระยะเวลาตาม
หลักเกณฑ์ที่แต่ละคณะกำหนดไว้ในหลักสูตร 
          ๕๘.๓.๑๑   ถูกสั่งพักการเรียนรวมกันเกินกว่า  ๒  ภาคการศึกษาปกติ 
          ๕๘.๓.๑๒   ประพฤติผิดอย่างร้ายแรงและได้รับการพิจารณาโทษให้พ้น
สภาพการเป็นนิสิต 
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          ๕๘.๓.๑๓   โอนไปศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาอื่น 
           ๕๘.๓.๑๔   มรณภาพหรือตาย 
 ข้อ  ๕๙   นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตแล้ว  หากจะกลับมาศึกษาใหม่จะนำหน่วยกิตสะสม
เดิมมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาครั้งใหม่อีกไม่ได้ 
 ข้อ  ๖๐   ในกรณีที่นิสิตกระทำผิดกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกำหนด  คำสั่ง หรือประกาศ
อื่นของมหาวิทยาลัยต้องได้รับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
      ๖๐.๑   ภาคทณัฑ ์
      ๖๐.๒   พกัการเรียน 
      ๖๐.๓   พน้สภาพการเป็นนสิิต 
 ข้อ  ๖๑   การลงโทษนิสิตที่กระทำผิดระเบียบการสอบในการสอบประจำภาคหรือการสอบ
ระหว่างภาค  ให้คณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัยที่นิสิตผู้นั้นสังกัดอยู่
ร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิดประเภททุจริตหรือส่อเจตนาทุจริต
หรือเป็นความผิดอื่น 
      ๖๑.๑    ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตให้ลงโทษนิสิตผู้กระทำผิด  ดงัต่อไปน้ี 
        ๖๑.๑.๑   ให้นิสติผู้นั้นได้ระดับ  F  ในรายวิชานั้น 
         ๖๑.๑.๒   ให้คณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยที่นิสิตผู้นั้นสังกัดอยู่พิจารณาสั่งพักการศึกษาอย่างน้อย  ๑  ภาคการศึกษาปกติ  หรืออาจให้
พ้นสภาพการเป็นนิสิตได้   
 การพักการศึกษาของนิสิตผู้กระทำผิดนั้นให้เริ่มในภาคการศึกษาปกติถัดจากภาคการศึกษาที่
กระทำผิด  และให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 
      ๖๑.๒    ถ้าเป็นความผิดประเภทผิดระเบียบการสอบอย่างอื่นนอกเหนือจากข้อ  
๖๑.๑  ให้คณะกรรมการประจำคณะ  หรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาการลงโทษ
ตามควรแก่กรณีความผิด  แต่จะต้องไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในข้อ  ๖๑.๑.๑ 
 
 
 ทั้งนี้ให้คณบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัยที่นิสิตผู้นั้นกระทำผิดนั้นสังกัดอยู่ดำเนินการลงโทษ
ตามมติของคณะกรรมการประจำคณะ  หรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัย  แล้วแจ้งให้กองทะเบียน
และวัดผลทราบทันที 
  

หมวดที่ ๖ 
การย้ายโอนสังกัดและหน่วยกิต 

 
 ข้อ  ๖๒   การย้ายโอนสังกัดคณะหรือวิทยาลัยอาจทำได้ในกรณีต่อไปนี ้
      ๖๒.๑   นิสิตจะมีสิทธิขอย้ายโอนสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ได้ศึกษาอยู่ไปอยู่ใน
สังกัดอีกคณะหนึ่งได้ต่อเมื่อได้ศึกษาในคณะหรือวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่มาแล้ว  ไม่น้อยกว่า  ๒  
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ภาคการศึกษาปกติ  ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก  ถูกสั่งพัก  หรือถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต
และต้องได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า  ๑.๗๕ 
      ๖๒.๒   การขอโอนย้ายสังกัดหรือวิทยาลัย  ให้นิสิตผู้ประสงค์จะขอย้ายโอนสังกัด
แสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร  พร้อมเหตุผลประกอบยื่นต่อคณบดี  หรือผู ้อำนวยการ
วิทยาลัยที่ตนสังกัดอย่างช้า  ๑๕  วัน  ก่อนวัดเปิดภาคการศึกษาปกต ิ
 ให้คณบดี  หรือผู ้อำนวยการวิทยาลัยที ่นิสิตสังกัดอยู่ส่งคำขอย้ายโอนพร้อมข้อคิดเห็น
ประกอบไปยังคณะหรือวิทยาลัยที่นิสิตขอย้ายโอนไปสังกัดเพื่อศึกษานั้น 
 การจะอนุมัติหรือไม่ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการ
ประจำวิทยาลัยที ่เกี ่ยวข้อง  เมื่อได้รับอนุมัติให้ย้ายโอนสังกัดแล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมตาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
      ๖๒.๓   การย้ายโอนคณะหรือวิทยาลัยต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนการลงทะเบียน
รายวิชา  เว้นแต่อธิการบดีจะประกาศหรือสั่งการเป็นอย่างอื่น 
      ๖๒.๔   ให้คณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัยที่รับย้าย
โอน  มีอำนาจพิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วยกิตที่นิสิตผู้นั้นได้ศึกษาไว้แล้ว  เพื่อกำหนดเงื่อนไข
การศึกษาและจำนวนหน่วยกิตที่จะต้องศึกษาใหม่ในคณะหรือวิทยาลัยที่รับย้ายโอน 
 ให้คณะหรือวิทยาลัยที่รับย้ายโอนดำเนินการตามความในวรรคแรกให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลให้
กองทะเบียนและวัดผลทราบก่อนวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้นๆ 
       ๖๒.๕   การนับระยะเวลาการศึกษาตามข้อ  ๕๖ , ๕๘.๓  และข้อ  ๖๔.๑  ให้นับ
ระยะเวลาการศึกษาในคณะเดิมรวมด้วย 
 ข้อ  ๖๓   สำหรับนิสิตที่ย้ายโอนคณะหรือวิทยาลัยให้นำผลการศึกษาของรายวิชาต่างๆ  ที่ได้
ศึกษาจากคณะหรือวิทยาลัยเดิมมาคำนวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมด้วย  แม้รายวิชาที่นิสิตผู้ย้ายโอนคณะ
หรือวิทยาลัยมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น  ให้ทำการประเมินผลเฉพาะรายวิชาที่ได้
ศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้เท่านั้น 
 ในกรณีที่นิสิตมหาวิทยาลัย  ได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดให้
ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้นำผลการศึกษาของ 
รายวิชานั้นๆมาคำนวณหาค่าระดับเฉล่ียด้วย 
 

หมวดที่  ๗ 
การสำเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ  ๖๔   นิสิตผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
      ๖๔.๑   สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่
เกิน  ๒  เท่าของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  ๒.๐๐ 
      ๖๔.๒   ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
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      ๖๔.๓   ไม่มีพันธะอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๖๕   นิสิตที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม  จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๖๕.๑   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
        ๖๕.๑.๑   ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ี
กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ 
        ๖๕.๑.๒   สอบได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมทุกรายวิชาไม่ตำ่กว่า  ๓.๕๐ 
         ๖๕.๑.๓   ไม่เคยสอบได้ต่ำกว่า  C  หรือได้สัญลักษณ์ U  ในรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนไว้  และ 
         ๖๕.๑.๔ ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิดอย่าง
ร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา 
       ๖๕.๒   เกียรตินิยมอันดับสอง 
         ๖๕.๒.๑   สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ 
         ๖๕.๒.๒.   สอบได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมไม่ตำ่กว่า  ๓.๒๕ 
         ๖๕.๒.๓   ไม่เคยสอบได้ต่ำกว่า  D  หรือได้สัญลักษณ์  U  ในรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนไว้  และ 
         ๖๕.๒.๔   ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิดอย่าง
ร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา 
 ข้อ  ๖๖   นิสิตที่โอนมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นไม่มีสิทธิได้รับปริญญา
เกียรตินิยม  เว้นแต่จะได้ศึกษาและได้หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 
 ข้อ  ๖๗   นิสิตต้องยื่นคำร้องต่อกองทะเบียนและวัดผลเพื่อขอรับปริญญาในภาคการศึกษา
สุดท้ายที่นิสิตจะสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
 ข้อ  ๖๘  ให้คณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัยและผู้อำนวยการ
กองทะเบียนและวัดผลเป็นผู้พิจารณาคำร้องของนิสิตเบ้ืองต้น  แลว้เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรือปริญญาเกียรตินิยมต่อไป 
 ข้อ  ๖๙   สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
 ข้อ  ๗๐   มหาวิทยาลัยจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตรปีละ  ๑  ครั้ง  ซึ่งจะประกาศกำหนด
วันให้ทราบเป็นปีๆไป 

 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ  ๗๑  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับปริญญาตรี  ดังต่อไปนี้ 
      ๗๑.๑  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีก่อนปีการศึกษา  ๒๕๔๒  ยังคง
ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  พุทธศักราช  ๒๕๓๐ 
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     ๗๑.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๒  
เป็นต้นไป  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
 
  

 (พระสุเมธาธบิดี)  
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 

พุทธศักราช  2550 
 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วา่ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2542  เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตา
มนดยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  พ.ศ. 2540 และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันพุธที่ 
28 มีนาคม พุทธศักราช 2550 จึงให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลยัไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2550 ”   
 ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในขอ้ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา่
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2542 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 6  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
  6.1 คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผู้สมัครเข้าศึกษา 
   (1)  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค  และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม  
                                  ตามที่มหาวิทยาลยักำหนด หรือ 
   (2)  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค  และสำเร็จการศึกษาระดับ 
                                  มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 
   (3)  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่ 
                                  มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
   (4)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระ 
                                  ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา หรือ 
   (5)  เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยติธรรมที่สำเร็จการศึกษา 
                                  หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หรือ 
   (6)  เป็นพระสังฆาธิการหรือครูพระสอนปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมชั้นเอก 
                                  และสำเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 
   (7)  เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอก และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน 
                                  ปลายหรือเทียบเท่า และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า 12 หนว่ย 
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                                   กิต ยกเวน้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาภาษา 
                                   บาลีที่มหาวิทยาลยัรับรอง หรือ 
   (8)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ได้รับ 
                                  ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี  
                                  ไม่น้อยกวา่ 24 หนว่ยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 
                                  ประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
   (9)  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลยัอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญา 
                                  ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด 
   (10)  ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะ 
                                    ความผิดทางความประพฤติ 
  6.2 คุณสมบัติของคฤหัสถ์ผู้สมัครเข้าศึกษา 
   (1)  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชา 
                                  สามัญเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลยักำหนด หรือ 

  (2)  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสำเร็จ   
                         การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือ 
  (3)  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา  ๓  ประโยค และได้รับ 
                         ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ 
  (4)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระ 
                        ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  หรือ 
  (5)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้  
                         ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  และต้องศึกษาวิชาภาษาล ี
                         ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 
                         ประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลีทีมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

    
(6)  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลยัอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญา 

                                   ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด 
   (7)  ไม่เคยถกูคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะ 
                                  ความผิดทางความประพฤติ” 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  5  เมษายน  พุทธศักราช 2550 
 
 
       (พระธรรมสุธี) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) 

พุทธศักราช  2551 
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2542 ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  19 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 5/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2551 ” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้สำหรับนิสิตผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง หรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ 5 ให้ยกเลิกข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 10 การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ใช้ระบบหน่วยทวิภาค (Semester Credit 
System) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
  10.1 ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 15 สัปดาห์ 
  10.2 ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ำหว่า 15 สัปดาห์ 
  นอกจากนั ้น จะจัดการศึกษาภาคฤดูร ้อน (Summer  Session)  ต ่อจากภาค
การศึกษาที่สองอีก 1 ภาคก็ได้ โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการเรียนในแต่
ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ” 
 ข้อ 6 ให้ยกเลิกข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2542 และให้ใช้ข้อความต่อนี้แทน 
  “ข้อ 11 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา และต้องปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  ส่วนหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา และการปฏิบัติงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดสำหรับคณะครุศาสตร์ให้นับเข้าในปีการศึกษาที่ 5  



คู่มือรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี ประจำาปี ๒๕๖๓

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ | 47

 

  ยกเว้นในกรณีข้อ 8 ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับผู ้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรต่อเนื่อง ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด” 
 ข้อ 7 ให้ยกเลิกข้อ 15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 15 ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยกำหนดหลักสูตรและจำนวนหน่วยกิตที่จะต้อง
เรียน โดยจะต้องมีวิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตร” 
 ข้อ 8 ให้ยกเลิกข้อ 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 16 การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาหรือวิชาเอกให้เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะหรือวิทยาลัยที่จะออกระเบียบและกำหนดหลักเกณฑ์” 
 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อ 26 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 26 จำนวนหน่วยกิตที่นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้ 
   26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ์ให้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไม่น้อย
    กว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิตยกเว้นนิสิตคณะครุศาสตร์
    ให้เป็นไปตามหลักสูตรของคณะที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้ ส่วนในภาค
    การศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน 10 หน่วยกิต 
   26.2 นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อย
    กว่า 6 หน่วยกิตและไม่เกิน 15 หน่วยกิตส่วนในภาคการศึกษาฤดู
    ร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
   26.3 นิสิตพิเศษที่มหาวิทยาลัยอนุมัติรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษให้ 
    ลงทะเบียนรายวิชาตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 
   26.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สำเร็จการศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 6 ภาค
    การศึกษาปกติ สำหรับคณะครุศาสตร์ต้องไม่ต่ำกว่า 8 ภาคการศึกษา
    ปกติ” 
 ข้อ 10 ให้ยกเลิกข้อ 28 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 28 การเพิ่มและการถอนรายวิชา 
   28.1 การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทำได้ภายในสิบห้าวันแรกของภาค 
    การศึกษาปกติหรือภายในเจ็ดวันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนโดย
    ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
   28.2 การขอถอนรายวิชา ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่
    ปรึกษาภายในเงื่อนไขและให้มีผล ดังต่อไปนี้ 
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    28.2.1  ถ้าขอถอนภายในสิบห้าวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
        เจ็ดวันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือนิสิตที่ถูกสั่งพัก
        การศึกษา รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏสัญลักษณ์ W ใน
        ระเบียน 
    28.2.2  ถ้าขอถอนเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันแรก แต่ยังอยู่ภายในสี่สิบ
        ห้าวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวัน
        แรก แต่ยังอยู่ภายในยี่สิบวันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 
        ถือว่านิสิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะได้รับ
        สัญลักษณ์ W ในรายวิชานั ้น ทั ้งนี ้ ต้องมีเวลาเรียนใน
        รายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
    28.2.3  การขอถอนเมื่อพ้นกำหนด ตามของ 28.2.2 นั้นจะกระทำ
        มิได้ เว้นแต่คณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการ
        ประจำวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติด้วยเหตุผลพิเศษ ในกรณี
        เช่นนี้ นิสิตจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติ
        ให้ถอนนั้น 
    28.2.4  การถอนซึ่งมิได้รับอนุมัติจากคระกรรมการประจำคณะหรือ
        คณะกรรมการประจำวิทยาลัย ตามข้อ 28.2.3 นิสิตจะ
        ได้รับระดับ F ในรายวิชานั้นและให้นำมาคำนวณค่าระดับ
        เฉลี่ยด้วย 
    28.2.5  นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจำนวนหน่วยกิตต่ำกว่า 9 
        หน่วยกิตในการศึกษาภาคปกติไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
        จากคณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการประจำ
        วิทยาลัย” 
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกข้อ 32 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ 32 นิสิตต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น ยกเว้น
กรณีตามข้อ 25.5 
  นิสิตผู้มีเวลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบเกณฑ์กำหนดดังกล่าว และมิได้รับอนุมัติจาก
คณบดีหรือผ้ำนวยการวิทยาลัย จะได้รับระดับ F ในรายวิชานั้นและให้นำมาคำนวณค่าระดับเฉลี่ย
ด้วย” 
  ข้อ 12 ให้ยกเลิกข้อ 65 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ 65  นิสิตที่จะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม 
ดังนี ้
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    65.1 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
     65.1.1 ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายใน 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ 
     65.1.2  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 
         3.50 
     65.1.3 ไม่เคยสอบได้ต่ำว่า C หรือได้สัญลักษณ์  U ใน 
        รายวิชาที่ลงทะเบียนไว้และ 
     65.1.4  ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคย 
         ประพฤติผิดอย่างร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา 
    65.2 เกียรตินิยมอันดับสอง 
     65.2.1 ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายใน 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ 
     65.2.2  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 
         3.25 
     65.2.3  ไม่เคยสอบได้ต่ำกว่า D หรือได้สัญลักษณ์ U ใน 
         รายวิชาที่ลงทะเบียนไว้และ 
     65.2.4  ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคย 
         ประพฤติอย่างร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  สิงหาคม  พุทธศักราช  2551 
 
 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยวินัยนิสิต  พุทธศักราช  2549 

-------------------------------- 
เพื่อให้การปกครองนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต  

ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  19 (2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย พ.ศ.2540  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2549  เมื่อวันศุกร์ที่ 
1 กันยายน  พ.ศ. 2549 จึงให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยวินัยนิสิตไว้  ดังต่อไปนี ้

 
หมวดที่1 
บททั่วไป 

 
ข้อที่ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า”ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยวินัย

นิสิต  พุทธศักราช 2549” 
ข้อที่ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ต้ังแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อที่ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ.2535 
ข้อที ่ 4 บรรดาข้อบังคับ  ข้อกำหนด  กฎ  ระเบียบ  คำสั ่ง  หรือประกาศอื ่นใดของ

มหาวิทยาลัย  ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อที่ 5 ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลยั”หมายความว่า”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
“คณะกรรมการ”หมายความว่า”คณะกรรมการนิสติ” 
“วินัยนิสิต”หมายความว่า”ข้อบังคับที่นิสิตจะต้องรักษาและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด” 
“นิสิต”หมายความว่า”นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราบวิทยาลัย” 

ข้อที่ 6 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวดที่ 2 
คณะกรรมการนิสิต 

 
ข้อที่ 7 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  ซึ่งอธการบดีแต่งตั้งประกอบด้วย 

(1)  ประธานกรรมการ  ได้แก่  อธิการบดี  หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 
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(2)  กรรมการโดยตำแหน่ง  ได้แก่  คณบดี  และผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
(3)  กรรมการผู้แทนสภาวิชาการ  จำนวน  6  รูป  ซึ่งสภาวิชาการคัดเลือกจากผู้

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและหรือผู้อำนวยการสถาบัน  สำนัก  ศูนย์  วิทยาลัย  หรือ  
เทียบเท่า  โดยมีสัดส่วนผู้แทนจากวิทยาเขตไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

(4)  กรรมการผู้แทนสภาวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำคณะ  จำนวน  4  คน  ซึ่ง
สภาวิชาการคัดเลือกตามสัดส่วนของแต่ละคณะ 

(5)  กรรมการและเลขานุการ  ได้แก่  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต 
ข้อที่ 8 กรรมการาตามข้อ 7 (3) และ(4) มีวาระการดำรงตำแหน่งสามปี  และอาจได้รับ

แต่งต้ังอีกได้นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว  กรรมการตามข้อ 7 (3)และ(4) พ้นจากตำแหน่ง
เมื่อ 

(1)  มรณภาพหรือตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  สภามหาวิทยาลัยถอดออก  โดยคำแนะนำของประธานกรรมการ 
(4) เ ป็นคนไร้ซึ่งความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

ข้อที่ 9   ใหค้ณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่  ดังนี้ 
(1) กำหนดนโยบาย  ลักษณะความผิด  การลงโทษ  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการ

ปฏิบัติงานวางกรอบ  แนวทางและแผนงานการทำงานเกี่ยวกับวินัยนิสิต 
(2) วางระบบการนิเทศ  กฎเกณฑ์  ติดตาม  ส่งเสริม  ประเมินผล และสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานทั้งด้านวินัยนิสิต  และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  
(3) ควบคุม  ดูแล  และ  สั่งการให้เป็นไปตามวินัยนิสิต 
(4) เรียกนิสิตแวละผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจ้งต่อคณะกรรมการ 
(5) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อทำการใดๆ  อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ

คณะกรรม 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อที่ 10 ให้คณะกรรมการประจำคณะบัณฑิตวิทยาลัย  คณะกรรมการประจำคณะหรือ
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลวินัยนิสิต 

 
หมวด 3 
วินัยนิสติ 

 
ข้อที่ 11  นิสิตต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  กฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  

หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
ข้อที่ 12  นิสิตต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ชื่อเสียง  และ

เกียรติคุณของมหาวิทยาลยั 
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ข้อที่ 13  นิสิตต้องประพฤติตออยู่ในสมณสารูป  สุภาพชน  ไมป่ระพฤติในสิ่งที่อาจนำมาซึ่ง
ความเสื่อมเสียแก่ตนเอง  บิดามารดา  ผู้ปกครอง  หรือมหาวิทยาลัย 

ข้อที่ 14  นิสิตต้องปฏิบัติตามคำสั่ง  หรือตักเตือนของผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยชอบธรรม 

ข้อที่ 15  นิสิตที่ต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันกระทำโดยประมาท  ถือว่าเป้นผู้กระทำความผิดวินัยนิสิตอย่างร้อยแรง 

 
หมวด 4 

บทกำหนดโทษ 
 

ข้อที่ 16 นิสิตที่ละเมิดวินัยนิสิต  อันอาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่มหาวทิยาลัย  เมื่อ
คณะกรรมการสอบสวนแล้วมีความผิดอยู่จริง  จะถูกพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ดงันี้ 

(1) ตักเตือนด้วยวาจาหรือเปน็ลายลักษณ์อักษร 
(2) ทำทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร 
(3) ให้พ้นการศึกษาอย่างน้อยสองภาคการศึกษา 
(4) ระงับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาบัตรหรือใบรับรองใดๆมีกำหนด 1 ปีการศึกษา 
(5) ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 

นิสิตท่านใดที่ได้รับการตัดสินลงโทษแล้ว  แต่เห็นว่าคณะกรรมการตัดสินไม่เป็นธรรม  นสิิต
ท่านนั้น  มีสิทธิอุทรณ์ต่ออธิการบดีได้  แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน  หลังจากทราบการตัดสินแล้ว  การ
วินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 

ข้อที่ 17 ให้วิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ์  และห้องเรียนปฏิบัติตามข้อบังคับนี้โดยอนุโลม 
 

 
 

พระธรรมสุธ ี
(พระธรรมสุธี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  หรือเครื่องแต่งกายนิสิตคฤหัสถ์ 

พ.ศ. 2543 
------------------------- 

 เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามมาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พ.ศ. 2540  จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย  หรือเครื่องแต่งการนิสิตคฤหัสถ์ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  พ.ศ. 2540  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 
3/2543  เมื่อวันที่ 27  เมษายน  พ.ศ.2543  จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนิสิตคฤหัสถ์ พ.ศ.2543” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 คำว่า “นิสิตคฤหัสถ์” หมายถึง นิสิตชายและนิสิตหญิงของคณะแล้ววิทยาลัยต่างๆ แต่
ไม่รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัย  และนิสิตที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยหรือคณะเป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ 4 การแต่งกายของนิส ิตชายในบางโอกาสตามคำส ั ่งมหาว ิทยาล ัย  หร ือคณะ
ประกอบด้วย 
  4.1  เสื้อ กางเกงตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  4.2  ถุงเท้าสีดำ 
  4.3  รองเท้าหุ้มส้นสีดำ 
  4.4  เข็มขัดสีดำ มีหัวเข็มขัดตราพระเกี ้ยวด้านหลังมีธรรมจักร  ตามแบบของ
มหาวิทยาลัย 
  4.5  เนคไทสีดำ  มีเข็มสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 5 การแต่งการของนิสิตหญิงในบางโอกาสตามคำสั ่งของมหาวิทยาลัย  หรือคณะ
ประกอบด้วย 
  5.1  เสื้อ  ทำด้วยผ้าสีขาวไม่มีลวดลาย  มีความหนาพอสมควร  ส่วนยาวของตัวเสื้อ
ให้เลยสะเอวโดยให้กระโปรงทับไว้อย่างมิดชิดปกเสื้อแบบปกเชิ้ตปลายแหลมผ่าอกตรงโดยตลอด  ติด
กระดุมมีรูปพระเกี้ยวด้านหลังมีธรรมจักร  4  กระดุม  ตามแบบของมหาวิทยาลัย  มีสาบด้านหลัง
ของเสื้อกึ่งกลางตัว  ใต้สาบทำจีบชนิดครีบ  แขนเสื้อสั้นเหนือข้อศอก  ปลายแขนมีผ้าอีกชิ้นหนึ่งตลบ
ขึ้น  ส่วนที่ตลบกลับตรงท้องแขนให้แคบกว่าหลังแขน 
  5.2  เข็มสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยประดับที่อกเสื้อด้านขวา 
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  5.3  เข็มขัดสีดำ  มีหัวเข็มขัดตราพระเกี ้ยวด้านหลังมีธรรมจักร  ตามแบบของ
มหาวิทยาลัย 
  5.4  กระโปรงยาว  ทำด้วยผ้าสีดำไม่มีลวดลายแบบสุภาพเรียบร้อ 
  5.5  รองเท้า  แบบสุภาพหุ้มส้น  หรือมีสายรัดสีดำ 
 ข้อ 6 การแต่งกายมาเรียนปกติของนิสิตชาย  หรือนิสิตหญิง ให้แต่งกายตามข้อ 4 หรือ ข้อ 
5 แล้วแต่กรณี  หรือแต่งกายสุภาพตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ 7 ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยนิสิต 
 ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 7  มิถุนายน  พ.ศ.2543 
 
 
 

   (พระสุเมธาธิบดี) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ  พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

  
 เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๖  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖   จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าดว้ย
การปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖” 
 ข้อ ๒ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกำหนด  คำสั่ง  หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๓   ให้ยกเลิก 
  (๑) ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจของผู้สำเร็จ
การศึกษาหลกัสูตรชั้นปริญญาตรี  พุทธศักราช ๒๕๒๒  
  (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    ในพระบรมราชูปถัมภ์      
ที่ ๒/๒๕๓๒    เรื่อง การปฏิบัติงานของพระบัณฑิต 
 ข้อ ๔ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้ 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจ 
  “นิสิตปฏิบัตศิาสนกิจ”  หมายความว่า  พระภิกษุหรือสามเณรผู้ศึกษาครบตาม
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและกำลังปฏิบัติศาสนกิจ 
  “ศาสนกิจ”  หมายความว่า   การสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการการปฏิบตัิศาสนกิจ 
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 ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการการปฏบิัติศาสนกิจคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย 
  (๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 
  (๒) กรรมการโดยตำแหน่ง  ไดแ้ก่ คณบด ี
  (๓) กรรมการผู้แทนสภาวิชาการ จำนวน ๓ รูป/คน ซึง่สภาวิชาการคัดเลือก จากผู้
ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและหรือผู้อำนวยการ 
  (๔)  กรรมการผู้แทนสภาวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำคณะ จำนวน ๔ คน ซึง่สภา
วิชาการคัดเลือกตามสัดส่วนของแต่ละคณะ 
  (๕)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน  ๓  รูป/คน  ซึ่งสภาวิชาการแต่งตั้งโดยคำแนะนำ
ของอธิการบด ี
  (๖)  กรรมการและเลขานุการ ได้แก่  ผู้อำนวยการกองกิจกการนิสิต 
 ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกกรรมการที่เป็นพระภิกษุรูปหนึ่ง
เป็นรองประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติศาสนกิจและหัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
กิจการนิสิตเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข้อ ๘ คณะกรรมการตามข้อ ๗ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระในการดำรงตำแหน่ง  ๒  ปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได ้
 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว  คณะกรรมการตามข้อ ๗  (๓)  (๔) และ (๕)  พ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ 
 (๑) มรณภาพหรือตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ลาสิกขา 
 (๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการประเภทนั้น ๆ 
 กรณีที่กรรมการตามข้อ ๗ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ และได้มีการแต่งตั้ง         
ผู้ดำรงตำแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน 
 ข้อ ๙ คณะกรรมการมีอำนาจหนา้ที่  ดังนี ้
   (๑) กำหนดนโยบาย  ลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจที่พึงประสงค์  แผนงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ 
   (๒) วางระบบการนิเทศ    ติดตาม    ส่งเสริม    และสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ  
ทั้งด้านวิชาการและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจ 
   (๓) ควบคุม  ดูแลและนำผลการปฏิบัติศาสนกิจไปใช้ตามนโยบาย  แผนงาน  และ
วัตถุประสงค์ 
   (๔) เรียกนิสิตและผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อคณะกรรมการและเสนอข้อมูลการลงโทษ
แก่นิสิตผู้ละเมิดข้อบังคับ 
   (๕) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อทำการใด ๆ  อันอยู่ในอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ 



คู่มือรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี ประจำาปี ๒๕๖๓

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ | 57

 

   (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น  ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๓ 
การปฏบิัติศาสนกิจ 

 
 ข้อ ๑๐ การปฏิบัติศาสนกิจมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
   (๑) เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
   (๒) เพื่อการสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ 
   (๓) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
   (๔) เพื่อสงเคราะห์ประชาชน 
   (๕) เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๑๑ คุณสมบัติของนิสิตผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 
    (๑) สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ 
เท่า  ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และต้องมีหนังสือรับรอง
จากกองทะเบียนและวัดผล 
  (๒) ต้องผ่านการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานครบตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั 
 ข้อ  ๑๒ ระยะเวลาการปฏิบัติศาสนกิจ  นิสิตต้องปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิต เป็นเวลา ๒ 
ภาคการศึกษา  ยกเว้นนิสติชาวต่างประเทศไม่ต้องปฏิบัติศาสนกิจ 
 ข้อ  ๑๓ สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ 
   (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นพระสังฆาธิการให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขออนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย 
   (๒) นิสิตจะปฏิบัติศาสนกิจสถานที่ใด  ให้เจ้าอาวาสหรือเจ้าสำนักที่นิสิตจะไปพัก
อาศัยอยู่ปฏบิัติศาสนกิจทำหนังสือขอตัวต่อมหาวิทยาลัย 
   (๓) ในกรณีที่ไปปฏิบัติศาสนกิจนอกวัดที่สังกัดจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส
หรือเจ้าสำนักที่นิสิตสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ข้อ ๑๔ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจต่อมหาวิทยาลัย  
เพื่อให้คณะกรรมการอนุมตัิ  ภายในวนัที่ ๑๕ พฤษภาคม ของปีที่ศึกษาครบตามหลักสูตร  หากพ้น
กำหนดถือว่าไม่ปฏิบัติศาสนกิจ  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 ข้อ  ๑๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลทีม่หาวิทยาลัย
เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษานิสิตที่ปฏิบัติศาสนกิจแต่ละรูป 
 ข้อ ๑๖ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ  จะต้องเข้ารับการปฐมนเิทศตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด   ถา้ไม่
เข้ารับการปฐมนิเทศถือว่าไม่ปฏิบัติศาสนกิจ   เว้นแตม่ีเหตุจำเป็นและได้รบัการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 
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 ข้อ  ๑๗ ในระหว่างทีป่ฏิบัติศาสนกิจ  หากจำเป็นต้องย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ใหเ้จ้า
อาวาส หรือเจ้าสำนกั  ที่นิสิตจะย้ายไปปฏิบัติศาสนกิจสถานที่ใหม่  ทำหนงัสือถึงเจ้าอาวาสหรือเจ้า
สำนักที่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจอยู่เดิมเพือ่ขอตัวนิสิต  เมื่อได้รบัอนุญาตแล้ว ให้ทำหนงัสือขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการ 
 ข้อ ๑๘ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้องรายงานการปฏิบัติศาสนกิจต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ ๑ ครั้ง  ตามที่คณะกรรมการกำหนด 
 ข้อ ๑๙ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมไม่นำความเสื่อมเสยีมาใหแ้ก่
พระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๐ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้องไม่ละทิ้งหน้าที ่ และต้องไม่รายงานการปฏิบัติศาสนกิจอัน
เป็นเท็จ  
 

หมวด ๔ 
บทกำหนดโทษ 

 
 ข้อ ๒๑ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจละเมดิข้อบังคับ  มีโทษดังนี้ 
   (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
   (๒) ภาคทัณฑ ์
   (๓) ไม่ได้รับหนังสือรับรองผลการศึกษาและระงับการให้ปริญญาตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป 
   (๔) ให้พ้นสภาพนิสิต 
    
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๖ 

 
 
 

(พระสุเมธาธบิดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม พทุธศักราช ๒๕๔๖ 

 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตคฤหัสถ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธภาพ
สอดคล้องกับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตที่เป็นพระภิกษุและสามเณร และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลยั 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมติสภามหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ จึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้องบังคับมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ว่าดว้ยการ
ปฏิบัติงานบริการสังคม พุทธศักราช ๒๕๔๖” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบตัิงานบริการ
สังคม 
 “นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม” หมายความวา่ นิสิตคฤหัสถ์ที่กำลังศึกษาตามหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกำลังปฏิบัติงานบริการสงัคม 
 “การปฏิบัติงานบริการสังคม” หมายความว่า การปฏิบัติงานด้วยการให้บริการสังคมตามที่
คณะกรรมการกำหนด 
 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 
 
 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏบิัติงานบริการสังคม 

 
 ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
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(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 
(๒) กรรมการโดยตำแหน่งได้แก่คณะบดี 
(๓) กรรมการผู้แทนสภาวิชาการจำนวน ๓ รูป ซึ่งสภาวชิาการคัดเลอืกจากผู้ดำรง

ตำแหน่งรองอธิการบดีหรือผู้อำนวยการ 
(๔) กรรมการผู้แทนสภาวิชกาการประเภทคณาจารย์ประจำคณะ จำนวน ๓ คน ซึ่ง

สภาวิชาการคัดเลือกตามสัดส่วนของแต่ละคณะ 
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๔ รูปหรือคน ซึ่งสภาวิชาการแต่งต้ังโดยคำแนะนำ

ของอธิการบด ี
(๖) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต 

ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกกรรมการที่เป็นพระภิกษุหนึ่ง
รูปเป็นรองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติศาสนกิจและหัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมกิจการนิสิตเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๖ คณะกรรมการตามข้อ ๕ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระในการดำรงตำแหน่ง ๒ ปีและอาจ
ได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแลว้ คณะกรรมการตามข้อ ๕ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ 
  (๑) มรณภาพหรือตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) พ้นสภาพตามวาระ 
 กรณีที่กรรมการตามข้อ ๕ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระได้มีการแต่งตั้งดำรง
ตำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน 
 ข้อ ๗ คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) กำหนดนโยบาย ลักษณะ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานบริการ
สังคม กรอบ แนวทางและแผนงานการปฏิบัติงานบริการสังคม 
   (๒) วางระบบการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการสังคม
ทั้งด้านวิชาการ และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานบริการสังคม 
  (๓) ควบคุม ดูแล และนำผลการปฏิบัติงานบริการสังคม ไปใช้ตามนโยบาย แผนงาน
และวัตถุประสงค์ 
  (๔) เรยีกนิสิตและผู้เกี่ยวข้องมาชีแจงต่อคณะกรรมการ และเสนอข้อมูล การลงโทษ
แก่นิสิตผู้ละเมิดข้อบังคับ 
  (๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 
  (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลยั 
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หมวด ๓ 
การปฏบิัติงานบริการสังคม 

 
 ข้อ ๘ การปฏิบัติงานบริการสังคม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

(๑) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
(๒) เพื่อสนองงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
(๓) เพื่อสนองงานนโยบายของรัฐและคณะสงฆ์ 
(๔) เพื่อสงเคราะห์ประชาชน 

ข้อ ๙ คุณสมบัติของนิสิตที่จะปฏิบัติงานบริการสังคม 
(๑) นิสิตที่กำลงศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป 
(๒) ผลการศึกษามีค่าระดับเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 

ข้อ ๑๐ นิสิตต้องปฏิบัติงานบริการสังคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง ยกเว้นนิสิตชาว
ต่างประเทศไม่ต้องปฏิบัติงานบริการสงัคม 

ข้อ ๑๑ นิสิตที่จะปฏิบัติงานบริการสังคม ณ สถานที่ใด ต้องยื่นคำร้องการบริการสังคมตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ ๑๒ นิสิตที่จะปฏิบัติงานบริการสังคมต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ข้อ ๑๓ ในระหว่างปฏิบัติงานบริการสังคม หากจำเป็นจะต้องย้ายสถานที่ปฏิบัติงานบริการ

สังคม จะต้องดำเนินการขออนุมัติตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ข้อ ๑๔ การรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม 

  (๑) นิสิตต้องรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม ต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาสม่ำเสมอ 
จะต้องดำเนินการขออนุมัติตามแบบที่มหาวิทยาลยักำหนด 
  (๒) เมื่อปฏิบัติงานบริการสังคมครบ ๒๐๐ ชั่วโมง ต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน
บริการสังคมตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๑๕ ให้มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณาจารย์ประจำเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปฏิบัติงานบริการ
สังคมแต่ละคน 
 

หมวด ๔ 
บทกำหนดโทษ 

 
 ข้อ ๑๖ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติปริญญา เป็นเวลา ๒ ปี แก่นิสิตผู้ละเมิดข้อบังคับต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปฏิบัติงานบริการสังคม 
(๒) ละทิ้งการปฏิบัติงานบริการสังคม 
(๓) ไม่รายงานผล หรือรายงานผลอันเป็นเท็จ 
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ข้อ ๑๗ นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม หากปฏิบัติตนไม่เหมาะสมอันอาจนำมาซึ่งความเสื่อม
เสียแก่มหาวทิยาลัย เมื่อคณะกรรมการสอบสวนแล้วมีความผิด จะถูกพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรรมดังนี ้

(๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
(๒) ภาคทัณฑ ์
(๓) ระงับการให้ปริญญา ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป 
(๔) ให้พ้นสภาพนิสิต 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 
 
 
     (พระสุเมธาธบิดี) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
  



คู่มือรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี ประจำาปี ๒๕๖๓

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ | 63

 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง  การจัดการศึกษารายวิชาภาษาบาลี 

พุทธศักราช  2551 
 
 เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2550 
 อาศัสยอำนาจตามความในมาตรา  19 (1) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. 2540 และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่  5/2551 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2551  นายกสภามหาวทิยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลยั 
เรื่องการจัดการศึกษารายวิชาภาษาบาลี ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 พระภกิษุสามเณรผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ต้อง
ศึกษารายวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
 1. รายวิชา SP 101 บาลีไวยากรณ์ 1    (2)(2-0-4) 
    (Pali  Grammar l) 
 2. รายวิชา SP 102 บาลีไวยากรณ์ 2    (2)(2-0-4) 
    (Pali  Grammar ll) 
 3. รายวิชา SP 103 บาลีไวยากรณ์ 3    (2)(2-0-4) 
    (Pali  Grammar lll) 
 4. รายวิชา SP 104 บาลไีวยากรณ์ 4    (2)(2-0-4) 
    (Pali  Grammar lV) 
 5. รายวิชา SP 105 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 1  (2)(2-0-4) 
    (Pali  Composition and Translation l ) 
 6. รายวิชา SP 106 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 2  (2)(2-0-4) 
    (Pali  Composition and Translation ll ) 
 7. รายวิชา SP 107 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 3  (2)(2-0-4) 
    (Pali  Composition and Translation lll ) 
 8. รายวิชา SP 108 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 4  (2)(2-0-4) 
    (Pali  Composition and Translation lV ) 
 9. รายวิชา SP 109 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 5  (2)(2-0-4) 
    (Pali  Composition and Translation V ) 
 10. รายวิชา SP 110 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 6  (2)(2-0-4) 
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    (Pali  Composition and Translation Vl ) 
 11. รายวิชา SP 111 วากยสัมพันธ์     (2)(2-0-4) 
    (Pali Syntax) 
 12. รายวิชา SP 112 ฉันทลักษณ ์     (2)(2-0-4) 
    (Pali Prosody) 
 ข้อ 2 พระภกิษุสามเณรผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
หรือเทียบเท่า และคฤหัสถ์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องศึกษารายวิชาภาษา
บาลีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิจ ดังต่อไปนี้ 
 1. รายวิชา SP 101 บาลีไวยากรณ์ 1    (2)(2-0-4) 
    (Pali  Grammar l) 
 2. รายวิชา SP 102 บาลีไวยากรณ์ 2    (2)(2-0-4) 
    (Pali  Grammar ll) 
 3. รายวิชา SP 103 บาลีไวยากรณ์ 3    (2)(2-0-4) 
    (Pali  Grammar lll) 
 4. รายวิชา SP 104 บาลีไวยากรณ์ 4    (2)(2-0-4) 
    (Pali  Grammar lV) 
 5. รายวิชา SP 105 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 1  (2)(2-0-4) 
    (Pali  Composition and Translation l ) 
 6. รายวิชา SP 106 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 2  (2)(2-0-4) 
    (Pali  Composition and Translation ll ) 
 ข้อ 3 ให้รายวิชาตามข้อ 1 และ ข้อ 2 เป็นรายวิชาเรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิต และ
แสดงผลการเรียนด้วยสัญลักษณ์ S หรือ U 
 ข้อ 4 ให้ใช้ประกาศนี้ สำหรับนิสิตผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 
 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  21  สิงหาคม พุทธศักราช  2551 
 
  
 
     (พระธรรมสุธี) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 




