
 
 
 
 
 

 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต   
 
 
 
 
 
 
 

กัญยาลักษ์  บุญชาลี 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

 
 
 
 

กองทะเบียนและประมวลผล 
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



ค ำน ำ 

 

 คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  เนื่องจากนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2557  ใช้หลักเกณฑ์

การพ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557  ส่วนนิสิตที่เข้า

ศึกษาก่อนปีการศึกษา  2557  ใช้หลักเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  พ.ศ.  2547  คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้จึงประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์  ตามข้อบังคับฯ  ทั้งสองฉบับ 

รวมถึงเทคนิค  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิตสอดคล้อง

ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รวมถึงบรรลุตามวัตถุประสงค์  เป้าหมายและวิสัยทัศน์  

ของมหาวิทยาลัยต่อไป   

 ขอกราบขอบพระคุณ  นางอรอนงค์  เมฆพรรณโอภาส  ผู้อ านวยการกองทะเบียน 

และประมวลผล  นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์  นักวิชกาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ที่กรุณาเป็น

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต   

ระดับปริญญาตรี    ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี   

 คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  จะเป็นเครื่องมือที่อ านวยประโยชน์ 

ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  และให้ค าปรึกษา 

หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใด  ผู้เขียนขอน้อมรับเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลดีต่อไป 

 

 

                                                                        กัญยาลักษ์  บุญชาลี 

                                                                                                     กุมภาพันธ์  2559 



สารบัญ 

 

บทที ่       .........................................................................................................................     หน้า 

 

 1  บทน า     .........................................................................................................................     1 

   ความเป็นมาและความส าคัญ     .......................................................................................     1 

   วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน     ..................................................................     3 

   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ     ..........................................................................................     3 

   ขอบเขตของคู่มือ     .........................................................................................................     3 

   ค าจ ากัดความ     ..............................................................................................................     4 

 

 2  โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ     .........................................................................     7 

   ประวัติความเป็นมากองทะเบียนและประมวลผล     ........................................................     7 

 ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมองค์กร  และยุทธศาสตร์     .....................     8 

 โครงสร้างการบริหารงานกองทะเบียนและประมวลผล     ..............................................    11 

 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานประมวลผล     ...........................................................    12 

   กรอบอัตราก าลัง     .......................................................................................................    13 

   ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์     .......................................................................................    16 

   หน้าที่และความรับผิดชอบกลุ่มงานประมวลผล  กองทะเบียนและประมวลผล    ............... 17 

   หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต   ........    21 

 

 

 

 



บทที่        ...................................................................................................................     หน้า 

 

 3  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต      ..........................................     23 

   หลักเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิต      .............................................................................    23 

    ข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547     ................................    23 

    ข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557     ................................    24 

   เกณฑ์การพิจารณาการพ้นจากสภาพนิสิต     .................................................................    26 

    เกณฑ์การพิจารณาการพ้นจากสภาพนิสิตข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษา 

     ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547 กรณีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ ์    ..........    26 

   วิธีปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต      .........................................................................    27 

    การจ าแนกสภาพนิสิต     ..........................................................................................    27 

     ขั้นตอนการจ าแนกสภาพนิสิต     ........................................................................    28 

     ขั้นตอนตรวจสอบระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  เพ่ือด าเนินการพ้นจากสภาพนิสิต   ............. 32 

      ระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.60  (ข้อ  20.3.4)     .......................................    32 

       กรณีลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง       ............................................................    32 

       กรณีลงทะเบียนเรียนและมีภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน     .................    33 

       กรณีลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องและมีการของดเรียน (W) ทุกรายวิชา   ............ 35 

      ระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.75  เป็นเวลาสองภาคการศึกษา 

       ที่มีการจ าแนกสภาพต่อเนื่องกัน  (ข้อ 20.3.5)     .....................................    36 

       กรณีลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง       .............................................................    36 

       กรณีลงทะเบียนเรียนและมีภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน      ................    37 

       กรณีลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องและมีการของดเรียน (W) ทุกรายวิชา ...........    40 

       เป็นนิสิตสภาพรอพินิจครบ  4  ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน  

        ที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  2.00  (ข้อ 20.3.6)     ...................    42 



บทที่        ...................................................................................................................     หน้า 

 

       กรณีลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง      ..............................................................    42 

       กรณีลงทะเบียนเรียนและมีภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน      ................    44 

       กรณีลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องและมีการของดเรียน (W) ทุกรายวิชา   ........    46 

      อ่ืน ๆ     .........................................................................................................    48 

       กรณีมีผลประเมิน  S/U      ......................................................................    48 

       กรณีมีภาคการศึกษาเทียบโอน (ภาค 0/0)      ...........................................    50 

       กรณีมีระดับขั้นเฉลี่ยสะสม GPAX 2.00 ขึ้นไประหว่างภาคการศึกษา 

        ที่มีสภาพรอพินิจ  การนับสภาพรอพินิจให้เริ่มนับใหม่      ...................    52 

       กรณีมีสภาพรอพินิจหลายระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  แต่ถูกพ้นสภาพ 

        เนื่องจากระดับขั้นเฉลี่ยสะสม GPAX ต่ ากว่า 1.60      ........................    54 

       กรณีมีสภาพรอพินิจหลายระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  แต่ถูกพ้นสภาพ 

        เนื่องจากระดับขั้นเฉลี่ยสะสม GPAX ต่ ากว่า 1.75      ........................    56 

       กรณีมีสภาพรอพินิจหลายระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  แต่ถูกพ้นสภาพ 

        เนื่องจากระดับขั้นเฉลี่ยสะสม GPAX ต่ ากว่า 2.00      ........................    58 

      ขั้นตอนการด าเนินงานการพ้นจากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสม 

       ไม่ถึงเกณฑ์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547     ...................................    60 

    เกณฑ์การพิจารณาการพ้นจากสภาพนิสิตข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษา 

     ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557 กรณีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์     ................    61 

      ข้อ  19.8  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  1.50  เมื่อมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่   

      30-59  หน่วยกิต  ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ  30.1  ยกเว้นรายวิชา

      ที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น      .........................................................    61 

       กรณีนิสิตลงทะเบียนเรียนปกติ      ...........................................................    62 



บทที่        ...................................................................................................................     หน้า 

 

       กรณีนิสิตเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และสอบ  

        เข้าเรียนใหม่โดยขอเทียบโอนผลการเรียน      .....................................    63 

       กรณีนิสิตโอนย้ายสถานศึกษา  หรือเคยศึกษาจากสถาบันอ่ืน   

        และสอบเรียนใหม่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

        โดยขอเทียบโอนผลการเรียน      .........................................................    64 

      ข้อ  19.9  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  1.75  เมื่อมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่   

       60  หน่วยกิตขึ้นไป  ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ  30.1  ยกเว้นรายวิชา

       ที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น     .....................................................    65 

       กรณีนิสิตลงทะเบียนเรียนปกติ      ...........................................................    65 

       กรณีนิสิตเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และสอบ  

        เข้าเรียนใหมโ่ดยขอเทียบโอนผลการเรียน      .....................................    66 

       กรณีนิสิตโอนย้ายสถานศึกษา  หรือเคยศึกษาจากสถาบันอ่ืน   

        และสอบเรียนใหม่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

        โดยขอเทียบโอนผลการเรียน      .........................................................    67 

      ขั้นตอนการด าเนินงานการพ้นจากสภาพนิสิต     .............................................    68 

      ขั้นตอนการด าเนินงานการพ้นจากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสม 

       ไม่ถึงเกณฑ์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557     ...................................    72 

      ขัน้ตอนการพิมพ์ประกาศการพ้นจากสภาพนิสิตเพ่ือลงนาม     ......................    73 

      ขัน้ตอนการด าเนินงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

       มหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี     .................................    79 

 

 



บทที่        ...................................................................................................................     หน้า 

 

 4  เทคนิคในการปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต      .......................................................     80 

    เทคนิคการตรวจสอบข้อมูล      ................................................................................    80 

    เทคนิคการด าเนินงาน      ..........................................................................................    82 

    เทคนิคการตรวจสอบผลการด าเนินการ      ..............................................................    82 

   สรุปข้อแตกต่างระหว่างการปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ    

    พ.ศ.  2547  และ  พ.ศ.  2557   ......................................................................    83 

 

 5  ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ          ..................................................................     84 

   ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน       ...................................................................    84 

   ข้อเสนอแนะในการน าคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน      ....................................................    86 

 

 เอกสารอ้างอิง         ......................................................................................................     87 

 

 ภาคผนวก           ...........................................................................................................     89 

  ภาคผนวก  ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษา 

   ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547       ................................................................................. 90 

  ภาคผนวก  ข  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษา 

   ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557       ........................................................................... 113 

 

 ประวัติย่อส่วนตัว         ...............................................................................................     135 

  

 

 

chapter2.docx
chapter2.docx
chapter2.docx
chapter2.docx


บัญชีตาราง 

 

ตาราง        ...................................................................................................................     หน้า 

  

 1  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา ........................................... 13 

 2  ตัวอย่างเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตกรณีนิสิตลงทะเบียนเรียนปกติ    

       (ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2557  ข้อ  19.8)      ................................................................ 62 

 3  ตัวอย่างเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตกรณีนิสิตเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

       และสอบเข้าเรียนใหม่โดยขอเทียบโอนผลการเรียน   

       (ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2557  ข้อ  19.8)      ................................................................ 63 

 4  ตัวอย่างเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตกรณีนิสิตโอนย้ายสถานศึกษา  หรือเคยศึกษา 

       จากสถาบันอื่นและสอบเข้าเรียนใหม่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยขอเทียบโอน 

       ผลการเรียน  (ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2557  ข้อ  19.8)     .......................................    64 

 5  ตัวอย่างเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตกรณีนิสิตลงทะเบียนเรียนปกติ   

       (ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2557  ข้อ  19.9)      ................................................................ 65 

 6  ตัวอย่างเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตกรณีนิสิตเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

       และสอบเข้าเรียนใหม่โดยขอเทียบโอนผลการเรียน   

       (ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2557  ข้อ  19.9)      ................................................................ 66 

 7  ตัวอย่างเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตกรณีนิสิตโอนย้ายสถานศึกษา  หรือเคยศึกษา 

       จากสถาบันอื่นและสอบเข้าเรียนใหม่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยขอเทียบโอน 

       ผลการเรียน  (ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2557  ข้อ  19.9)     .......................................    67 

 8  เปรียบเทียบข้อแตกต่างการพ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ   

       พ.ศ.  2547  และ  พ.ศ.  2557  กรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์     ......................    83 

 



บัญชีภาพประกอบ 

 

ภาพประกอบ    ...................................................................................................................     หน้า 

 

 1  ตัวอย่างวิธีการเข้าสู่เมนูและรายละเอียดของเมนูรายงานประวัติ  GPA  รายภาค      ....    28 

 2  ตัวอย่างวิธีการระบุเงื่อนไขท่ีต้องการตรวจสอบ      ........................................................    30 

 3  ตัวอย่างแสดงรายละเอียดที่ต้องการตรวจสอบ      .........................................................    30 

 4  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษาจากรายละเอียดที่ตรวจสอบ      .......................................    31 

 5  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษากรณีระดับขั้นเฉลี่ยต่ ากว่า  1.60 

       ที่มีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง      ..........................................................................    33 

 6  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษากรณีระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.60 

       ที่มีการลงทะเบียนเรียนและมีภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน      .............................    34 

 7  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษากรณีระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.60 

       ที่มีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องและมีการของดเรียน (W) ทุกรายวิชา      ................    35 

 8  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษากรณรีะดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.75 

       ที่มีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง      ..........................................................................    37 

 9  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษากรณีระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.75 

       ที่มีการลงทะเบียนเรียนและมีภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน      .............................    39 

 



ภาพประกอบ    ...................................................................................................................     หน้า 

 

 10  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษากรณีระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.75 

       ที่มีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องและมีการของดเรียน (W) ทุกรายวิชา      ................    41 

 11  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษากรณีระดับขั้นเฉลี่ยต่ ากว่า  2.00 

       ที่มีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง      ..........................................................................    43 

 12  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษากรณีระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  2.00 

       ที่มีการลงทะเบียนเรียนและมีภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน      .............................    45 

 13  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษากรณีระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  2.00 

       ที่มีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องและมีการของดเรียน (W) ทุกรายวิชา      ................    47 

 14  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษาที่มผีลประเมิน  S/U     ....................................................    49 

 15  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษาที่มีภาคการศึกษาเทียบโอน  (ภาค 0/0)     ......................    51 

 16  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษาที่มีระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  GPAX 2.00  ขึ้นไป 

       ระหว่างภาคการศึกษาท่ีมีสภาพรอพินิจ  การนับสภาพรอพินิจให้เริ่มนับใหม่      .....    53 

 17  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษามีสภาพรอพินิจหลายระดับขั้นเฉลี่ยสะสม   

       แต่ถูกพ้นจากสภาพนิสิตเนื่องจากระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  GPAX  ต่ ากว่า  1.60   ........    55 

 18  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษามีสภาพรอพินิจหลายระดับขั้นเฉลี่ยสะสม   

       แต่ถูกพ้นจากสภาพนิสิตเนื่องจากระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  GPAX  ต่ ากว่า  1.75    ......    57 

 19  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษามีสภาพรอพินิจหลายระดับขั้นเฉลี่ยสะสม   

       แต่ถูกพ้นจากสภาพนิสิตเนื่องจากระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  GPAX  ต่ ากว่า  2.00    ......    59 

 20  ขั้นตอนการด าเนินงานการพ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547     ................    60 

 



ภาพประกอบ    ...................................................................................................................     หน้า 

 

 21  ตัวอย่างวิธีการเข้าสู่เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 

       รายงานประวัติ GPA รายภาค  2557  ต่ ากว่า  1.50      ..........................................    68 

 22  ตัวอย่างวิธีการระบุเงื่อนไขท่ีต้องการตรวจสอบ      ........................................................    69 

 23  ตัวอย่างแสดงรายละเอียดที่ต้องการตรวจสอบ      .........................................................    70 

 24  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษาจากรายละเอียดที่ตรวจสอบ      .......................................    71 

 25  ขั้นตอนการด าเนินงานการพ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2557      ..............    72 

 26  ตัวอย่างแสดงประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  ให้นิสิตพ้นจากสภาพนิสิต   .....    73 

 27  ตัวอย่างแสดงตารางรายชื่อนิสิตที่ให้พ้นจากสภาพนิสิต      ............................................    75 

 28  ขั้นตอนการพิมพ์ประกาศการพ้นจากสภาพนิสิตเพ่ือลงนาม      .....................................    76 

 29  เมนูบันทึกสถานภาพการพ้นจากสภาพนิสิตในระบบทะเบียน      ..................................    77 

 30  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษานิสิตที่พ้นจากสภาพนิสิต      ............................................    78

 31  ขั้นตอนการด าเนินงานการพ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ      ...................................    79 



1 
 

                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ระดับปรญิญาตรี 
 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บทที่  1 

 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 

 กองทะเบียนและประมวลผล  สังกัดส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

เป็นหน่วยงานกลาง  ที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการและการจัดการเรียน  

การสอนของมหาวิทยาลัย  การพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย  การให้บริการการศึกษาแก่นิสิต  อาจารย์  บุคลากร  

บุคคลทั่วไป  และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีภารกิจเกี่ยวข้องกับนิสิต

ตั้งแต่การรายงานตัวเป็นนิสิต  จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา  ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญ 

ต่อการสร้างความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม  (กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม.    2558  :  1)   

  การด าเนินงานการพ้นจากสภาพนิสิตตามเกณฑ์ข้อบังคับฯ  กรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง

เกณฑ์  เป็นการด าเนินงานด้านวิชาการที่ส าคัญงานหนึ่งของกลุ่มงานประมวลผล  ซึ่งการด าเนินงาน

ดังกล่าวในปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  พ.ศ. 2547  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  2557 เนื่องจากนิสิตทีเ่ข้าศึกษาตัง้แต่ปีการศึกษา  2557  จะใช้หลักเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิต

ตามข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2557  ส่วนนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา  

2557  ใช้หลักเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  2547  ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนและหลังปีการศึกษา  2557   

รวมถึงในอนาคตท่ีคาดว่าจะมีนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา  2557  ที่คงค้างในมหาวิทยาลัย 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ระดับปรญิญาตรี 
 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อีกจ านวนหนึ่ง  เนื่องจากตามข้อบังคับฯ  ที่ก าหนดให้นิสิตสามารถมีระยะเวลาศึกษาหนึ่งเท่าตัว 

ของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  จึงท าให้นิสิตกลุ่มดังกล่าวมีเวลาที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัยยาวนานขึ้น   

ดังนั้น  การพ้นจากสภาพนิสิตระดับปริญญาตรีนั้นจึงใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2557  ควบคู่กันไปจนกว่านิสิตกลุ่มดังกล่าวจะหมดไป   

รวมถึงผู้ปฏิบัติงานต้องอาศัยความเข้าใจในเนื้อหาสาระของข้อบังคับฯ เรื่องการพ้นจากสภาพนิสิต

กรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  และในทางปฏิบัติการพ้นจาก

สภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์นั้นก็มีหลากหลายกรณีและต้องเลือกใช้กับนิสิตที่เข้าใน

แต่ละปีการศึกษาที่แตกต่างกันอีกด้วย  ด้วยเหตุผลข้างตน้จึงก่อให้เกิดความสบสนในทางปฏิบัติและ

การให้ค าปรึกษา  ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานแล้วอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อนิสิต 

ผู้ให้ค าปรึกษาและตวัผู้ปฏิบัติงานดังนั้นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจ  

เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของการพ้นจากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์โดยละเอียด 

และแม่นย า  รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  เพ่ือลดขอ้ผิดพลาด 

ในการปฏิบัติงานรวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพ้นจากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสม 

ไม่ถึงเกณฑใ์ห้แกผู่้มาปรึกษาปัญหาด้านผลการเรียนได้อย่างเข้าใจ  ถูกต้อง  และสอดคล้องกับข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย  จึงจะถือได้ว่าการด าเนินงานการพ้นจากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ได้

บรรลุตามวัตถปุระสงค์  เป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร   

 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว  จึงต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง 

และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

 

 1.  เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการพ้นจากสภาพนิสิตระดับปริญญาตรี        

ของนักวิชาการศึกษา  กองทะเบียนและประมวลผล 

 2.  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศและให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  นักวิชาการศึกษา 

นิสิต  และผู้ปกครองนิสิต   

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 1.  ได้คู่มือในการปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิตของนักวิชาการศึกษา  กองทะเบียน 

และประมวลผล 

 2.  ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  

นักวิชาการศึกษา  นิสิต  และผู้ปกครองนิสิต  

 

ขอบเขตของคู่มือ 

 

 คู่มือฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิตระดับปริญญา

ตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547  และข้อบังคับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557   
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ระดับปรญิญาตรี 
 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ค าจ ากัดความ 

 

  มหาวิทยาลัย    หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  ข้อบังคับฯ --    หมายถึง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษา 

  ---       ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547  และข้อบังคบั 

  ---       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษา 

  ---       ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557 

  ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2547 หมายถึง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษา  

      ---       ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547    

  ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2557 หมายถึง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษา  

      ---       ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557    

  การพ้นจากสภาพนิสิต หมายถึง การพ้นจากสภาพนิสิตระดับปริญญาตรี   

      ---       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 

   ---       ตามข้อบังคับฯ 

  ข้อ 20.3.4 --    หมายถึง การพ้นจากสภาพนิสิตเมื่อเรียนครบ  2  ภาคการศึกษา 

      ---       เมื่อมีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.60  (ข้อบังคับฯ  

      ---       พ.ศ.  2547) 

  ข้อ 20.3.5 --    หมายถึง การพ้นจากสภาพนิสิตเมื่อมีสภาพรอพินิจ ที่มีค่าระดับ 

    ---       ขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.75  เป็นเวลาสองภาคการศึกษา 

    ---       ที่มีการจ าแนกสภาพต่อเนื่องกัน  (ข้อบังคับฯ พ.ศ.  2547) 

  ข้อ 20.3.6 --    หมายถึง การพ้นจากสภาพนิสิตเมื่อมีสภาพรอพินิจครบ 4  

      ---       ภาคการศึกษาต่อเนื่องกันที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  

      ---       2.00  (ข้อบังคับฯ พ.ศ.  2547) 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ระดับปรญิญาตรี 
 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  ข้อ 19.8  ---    หมายถึง การพ้นจากสภาพนิสิตเมื่อมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง   

      ---       1.50 เมื่อมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่  30-59  หน่วยกิต   

      ---       ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ  30.1  ยกเว้นรายวิชา 

      ---       ที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น  (ข้อบังคับฯ พ.ศ.  2557) 

  ข้อ 19.9  ---    หมายถึง การพ้นจากสภาพนิสิตเมื่อมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  

      ---       1.75  เมื่อมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่  60  หน่วยกิตข้ึนไป   

      ---       ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ  30.1  ยกเว้นรายวิชา 

      ---       ที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น  (ข้อบังคับฯ พ.ศ.  2557) 

  การจ าแนกสภาพนิสิต หมายถึง การตรวจสอบหานิสิตที่มสีภาพรอพินิจ  ตามข้อบังคับฯ    

      ---       ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547    

  นิสิตสภาพสมบูรณ์    หมายถึง นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 

  นิสิตสภาพรอพินิจ    หมายถึง นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.60  ถึง 1.99 

  นิสิต   ---    หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

  นักวิชาการศึกษา  หมายถึง นักวิชาการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ผู้ปฏิบัติงาน-    หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต 

    ---       ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

    ---       กรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 

  ระบบลงทะเบียน  หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยโปรแกรมระบบงานลงทะเบียน   

      ---       และโปรแกรมระบบงานประมวลผล 

  ระบบงานลงทะเบียน หมายถึง ระบบงานที่ประกอบด้วยเมนูงานลงทะเบียน 

  ระบบงานประมวลผล หมายถึง ระบบงานที่ประกอบด้วยเมนูงานประมวลผล 

  GPAX   ---    หมายถึง คะแนนเฉลี่ยสะสม 

  CAX   ---    หมายถึง หน่วยกิตที่ลงทะเบียนทั้งหมด 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  W    ---    หมายถึง ถอนรายวิชา 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ระดับปรญิญาตรี 
 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บทที ่ 2 

 

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

ประวัติความเป็นมากองทะเบียนและประมวลผล 

 

 กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เดิมเป็นกลุ่มงานทะเบียน 

และประมวลผล  สังกัดกองบริการการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ต่อมาสภามหาวิทยาลัย  ได้มีมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่ 1/2548  เมื่อวันที่   

28  มกราคม  2548  ยกฐานะของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลขึ้น  เป็นกองทะเบียน 

และประมวลผล  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  พ.ศ.  2548  ประกาศ  ณ  วันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2548 

 กองทะเบียนและประมวลผล  มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการและประสานงาน 

ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับนิสิตทุกคน  เริ่มตั้งแต่ 

การรับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตจนกระท่ังส าเร็จการศึกษา  รับผิดชอบด้านการให้บริการการเรียน 

การสอนแก่นิสิต  คณาจารย์  บุคลากร  ในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนให้บริการแก่ผู้ปกครองนิสิต   

และหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ด้านข้อมูลการศึกษานิสิต  และหลักสูตร 

การเรียนการสอนทุกระดับ  ทุกระบบ  ตลอดจนการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  การบริการวิชาการ  

การวิจัย  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ระดับปรญิญาตรี 
 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมองค์กร  และยุทธศาสตร์   

 

 ปรัชญา 

  เทคโนโลยีล้ าสมัย    ใส่ใจผู้ใช้บริการ 

  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ประสาน   มุ่งน าคุณภาพ  งานทะเบียน 

 

 ปณิธาน 

  กองทะเบียนและประมวลผล  มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจในการให้บริการ  

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  บริการรวดเร็ว  และสร้างสรรค์คุณภาพของงานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 

 วิสัยทัศน์ 

  เป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศ  มีเทคโนโลยีทันสมัย  บริการถูกต้องรวดเร็ว  

ประทับใจ  ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 

 

 พันธกิจ 

   1.  สนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการ  มีและการจัดการเรียนการสอน 

ของมหาวิทยาลัย 

   2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   3.  สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 

   4.  ให้บริการการศึกษาแก่นิสิต  อาจารย์  บุคลากร  บุคคลทั่วไป  และหน่วยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

   5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาล 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ค่านิยมองค์กร  

   1.  บริการด้วยใจ  (Effective  Custom  Service) 

    -  กระตือรือร้นในการให้บริการแก่นิสิตและผู้รับบริการทุกระดับ 

    -  การให้บริการอย่างเป็นมิตรและเสมอภาค 

    -  มีความพร้อมในการให้บริการ 

    -  ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกระดับได้อย่างถูกต้อง 

   2.  ถูกต้อง  (Right) 

    -  ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

    -  ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

    -  มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่ปฏิบัติ 

   3.  ซื่อสัตย์  (Honest) 

    -  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตรวจสอบได ้

    -  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

    -  ไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองจากงานในหน้าที่ 

   4.  สามัคคี  (Harmony) 

    -  ท างานร่วมกันเป็นทีม  เสมือนเป็นบุคลากรในครอบครัวเดียวกัน 

    -  ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน 

    -  มีความสามัคคี  ให้ก าลังใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

    -  พร้อมเพรียงกัน  ตั้งใจท างานในหน้าที่ของตน 

   5.  มีวินัย  (Orderly) 

    -  ตรงต่อเวลา 

    -  มีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น 

    -  ปฏิบัติตนที่ดีตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   6.  ใฝ่คุณธรรม  (Nobleness) 

    -  ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรมของอาชีพตนเอง 

    -  ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร 

    -  เป็นผู้มีสัมมาคารวะและประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี 

    -  มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

 

 ยุทธศาสตร์ 

  1.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการ  และการจัดการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย 

  2.  ยุทธศาสตร์สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัย 

  3.  ยุทธศาสตร์การให้บริการการศึกษาแก่นิสิต  อาจารย์  บุคลากร  บุคคลทั่วไป 

และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ  ตามหลักธรรมาภิบาล  



11 
 

                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ระดับปรญิญาตรี 
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โครงสร้างการบริหารงานกองทะเบียนและประมวลผล 
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-  งานประมวลผลการศึกษา 
-  งานตรวจสอบและเสนอ 
   การส าเร็จการศึกษา  

-  งานนโยบายและแผน 
-  งานบุคคล 
-  งานการเงิน 
-  งานพัสดุ  
-  งานบริหารธุรการ 

-  งานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร 
-  งานบันทึกฐานข้อมูลหลักสูตร 
-  งานมาตรฐานหลักสูตร 
-  งานพัฒนาและบ ารุงระบบโปรแกรม 
-  งานฐานข้อมูลสารสนเทศและสถิติ 
 
      
  

-  งานทะเบียนประวัติ 

-  งานลงทะเบียนเรียน  
-  งานเอกสารส าคัญทางการศึกษา 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 

หัวหน้ากลุ่มงานประมวลผล หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลกัสูตร 
และระบบฐานข้อมูล 

-  งานประมวลผลการศึกษา 
-  งานตรวจสอบและเสนอ 
   การส าเร็จการศึกษา  

นางอรอนงค์  เมฆพรรณโอภาส 
ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา 
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นายทะเบียน 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ระดับปรญิญาตรี 
 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นางอรอนงค์  เมฆพรรณโอภาส                  
ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

 

หัวหน้างานกลุ่มงานประมวลผล 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานประมวลผล 
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งานประมวลผลการศึกษา 

 
นางสาวสุภาภรณ์  พิมพะนิตย์ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นางอภิรดี  อินตะนัย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นางกัญยาลักษ์  บุญชาลี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นายทศพล  เจริญผล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นายจักรี  ตั้นภูมี  นักวิชาการศึกษา 

 

งานตรวจสอบและเสนอการส าเร็จการศึกษา 

 
นางสาวอังคณา  ศรีมุลตรี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นางอังคณา  ราญมีชัย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นายศุภเกียรติ  ค าเจริญ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นางสุกัญญา  ทารส  นักวิชาการศึกษา 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ระดับปรญิญาตรี 
 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

กรอบอัตราก าลัง 

 

 ปัจจุบันกองทะเบียนและประมวลผล  มีโครงสร้างการบริหารงานหน่วยงาน  3  กลุ่มงาน   

1  งาน  คือ  กลุ่มงานทะเบียน  กลุ่มงานประมวลผล  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  

และงานบริหารทั่วไป  มีอัตราบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน  31  คน  จ าแนกเป็นบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาโท  

จ านวน  13  คน  วุฒิปริญญาตรี  จ านวน  18  คน  ดังนี้   

 

ตาราง  1  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา 

 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ป.ตร ี ป.โท 

ข้าราชการ 2 2 4 

พนักงานปฏิบตัิการ 9 9 18 

พนักงานราชการ 1 - 1 

ลูกจ้างชัว่คราว 6 2 8 

รวม 18 13 31 

 

 ข้าราชการ 

  1.  นางอรอนงค ์ เมฆพรรณโอภาส  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  ช านาญการพิเศษ 

  2.  นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์     ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  ช านาญการพิเศษ 

  3.  นางเสาวลักษณ์  รัตนะปัญญา   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  ช านาญการพิเศษ 

  4.  นายสมบัติ  ฉายถวิล     ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ระดับปรญิญาตรี 
 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 พนักงานปฏิบัติการ 

  1.  นางสังวาล  ศิร ิ       ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

  2.  นายทศพล  เจริญผล     ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

  3.  นางโรชินี  ทุ่นทอง      ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

  4.  นายสวัสดิ์  วิชระโภชน ์    ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ  

  5.  นายอมต  ชุมพล       ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

  6.  นางอังคณา  ราญมีชัย     ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

  7.  นางสาวพรพิรุณ  ขวัญแก้ว    ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

  8.  นายศุภเกียรติ  ค าเจริญ    ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

  9.  นางวลัญชพร  ชัยพัฒน์     ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

  10.  นางสาวอังคณา  ศรีมุลตรี    ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

  11.  นางสาวสุภาภรณ์  พิมพะนิตย์  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

  12.  นางกนกวรรณ  เวียงสงค์    ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

  13.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิรดี  อินตะนัย  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

  14.  นางกัญยาลักษ์  บุญชาลี    ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

  15.  นางศุภลักษณ์  ศักดิ์ค าดวง   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

  16.  นางนัยนา  ดรชัย      ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

  17.  นายอภิชัย  ชาญศิริรัตนา    ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 

  18.  นายวันเฉลิม  ค ามะยอม    ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 

 

 พนักงานราชการ 

  นางสาวสิริณัฎฐ์  ประกอบสุขยิ่ง   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ลูกจ้างชั่วคราว 

  1.  นายจักรี  ตั้นภูม ี      ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

  2.  นางสุกัญญา  ทารส      ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

  3.  นายณัฐพงศ ์ พงศป์ระเสริฐ   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

  4.  นางสาวอารีรัตน์  จันหาญ    ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

  5.  นางเพชรปาณี  ตรีสิทธิวงษา   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

  6.  นางสาวธัญญรัตน์  พันเจริญ   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

  7.  นางสาวไพลิน  เชี่ยวรุ่งโรจน์     ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

  8.  นางสาวลัลลดา  เทียบชาลี    ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ 

 

 กองทะเบียนและประมวลผล  มีสถานที่ท าการอยู่  ณ  อาคารบริการนิสิต  ชั้น  1   

ต าบลขามเรียง  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์ 44150   

เว็บไซต์  www. http://regpr.msu.ac.th/th/  และเบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  ดังนี้ 
 

หน่วยงาน/กลุ่มงาน โทรศัพท์/โทรสาร โทรศัพท์ภายใน 

ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 0-4375-4256 1205 

นายทะเบียน 0-4375-4256 1207 

กลุ่มงานทะเบียน  0-4375-4234 1208 

กลุ่มงานประมวลผล 0-4375-4234 1209 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล - 1210 

  -  งานพัฒนาหลักสูตร - 1210 

  -  งานระบบฐานข้อมูล 0-4375-4234 1211 

งานบริหารทั่วไป 0-4375-4256 1207 

จุดให้บริการเคาน์เตอร์ 0-4375-4234 1206 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

กลุ่มงานประมวลผล  กองทะเบียนและประมวลผล 

 

 กลุ่มงานประมวลผล   

   กลุ่มงานประมวลผลมีงานภายในกลุ่มงาน  2  งาน  คือ  งานประมวลผลการศึกษา 

และงานตรวจสอบและเสนอการส าเร็จการศึกษา  รายละเอียดของแต่ละงาน  มีดังนี้ 

 

    1  งานประมวลผลการศึกษา  

     1.1  พิมพ์ใบกรอกเกรด  (เฉพาะที่ขอ)  

     1.2  การบันทึกผลการศึกษา  (เกรด)  (กรอก  1  และ  2) 

     1.3  ตรวจสอบความถูกต้องของเกรดจากใบเกรดและเกรดในระบบประมวลผล   

     1.4  ตรวจสอบเกรดก่อนส่งเข้า  Transcript 

     1.5  ส่งเกรดเข้าระบบ  Transcript 

     1.6  ตรวจสอบและพิมพ์รายงานการค้างส่งเกรด  เพื่อด าเนินการทวงเกรด   

     1.7  ตรวจสอบรายวิชาที่ค้างส่งเกรดก่อนจ าแนกสภาพ 

     1.8  ตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยสะสมตามเกณฑ์จ าแนกสภาพ 

        1.9  ด าเนินการจ าแนกสภาพนิสิต  (กรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์) 

        1.10  ด าเนินการจัดท าการพ้นจากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 

     1.11  ตรวจสอบระยะเวลาเรียนตามข้อบังคับฯ 

     1.12  พิมพ์ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นจากสภาพนิสิตตามเกณฑ์ข้อบังคับฯ 

     1.13  ตรวจสอบและด าเนินการโอนผลการศึกษา/  การเทียบโอนผลการศึกษา/  

การเทียบโอน  ความรู้ทักษะและประสบการณ์  ตามค าขอ 
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     1.14  ตรวจสอบและด าเนินการยกเลิกรายวิชาไม่ต้องการโอนย้าย   

(กรณยี้ายคณะและย้ายสาขาวิชา) 

     1.15  ตรวจสอบรายวิชาและผลการเรียนที่นิสิตขอเทียบโอน   

     1.16  บันทึกรายวิชาและผลการเรียนกรณีเทียบโอนรายวิชา   

     1.17  จัดเก็บใบกรอกเกรดแต่ละภาคการศึกษา 

     1.18  พิมพ์ใบประเมินผลการศึกษาส่งให้ผู้ปกครอง 

     1.19  ส่งใบแจ้งผลการศึกษาให้ผู้ปกครองทุกภาคการศึกษา 

     1.20  งานบริการเคาน์เตอร์กลุ่มงานประมวลผล 

     1.21  ตอบข้อแสดงความคิดเห็นผ่านระบบทะเบียน 

     1.22  ส่งข้อความถึงผู้เรียนผ่านระบบทะเบียน 

     1.23  งานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

    2  งานตรวจสอบและเสนอการส าเร็จการศึกษา 

     2.1  บันทึกและตรวจสอบโครงสร้างสาขาวิชา  ทุกระดับ  ทุกระบบ 

     2.2  ตรวจสอบแบบขอจบที่นิสิตยื่นในแต่ละภาคการศึกษา  ทุกระดับ 

ทุกระบบ 

     2.3  ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนในแต่ละหมวดตามโครงสร้างหลักสูตร 

     2.4  ตรวจสอบระยะเวลาที่ศึกษาตามเกณฑ์ข้อบังคับฯ 

     2.5  ตรวจสอบคุณสมบัติการได้เกียรตินิยมอันดับ  1,  อันดับ  2   

และเกียรติบัตร  ผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม  เกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี  (ระดับปริญญาตรี) 

     2.6  ตรวจสอบการแก้รายวิชา  กรณีได้ผลการเรียน  F,  U,  I,  R 

     2.7  ตรวจสอบรายวิชาที่ขอเรียนซ้ า  เรียนแทน 

     2.8  ตรวจสอบเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาสุดท้าย 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     2.9  ตรวจสอบผลการฝึกงาน  (กรณีหลักสูตรมีฝึกงาน) 

     2.10  ตรวจสอบภาระหนี้สินค้างช าระ 

     2.11  ติดต่อนิสิตที่มีปัญหาต่าง  ๆ  ให้มาด าเนินการแก้ไข  เช่น  เทียบเคียง 

ผิดรายวิชา,  ลงทะเบียนผิดหลักสูตร,  ขาดการรักษาสภาพนิสิต,  เทียบโอนผิดรายวิชา  และช าระหนี้

ทุกประเภท 

     2.12  แจ้งผลการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

     2.13  แจ้งผลการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา  และผู้ไม่อนุมัติส าเร็จการศึกษา 

     2.14  ประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  และขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

     2.15  ตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  รวบรวมรายชื่อ

เสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย 

     2.16  บันทึกข้อมูลนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

     2.17  บันทึกและตรวจสอบข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

     2.18  ตรวจสอบ/รวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

     2.19  จัดท ารายชื่อนิสิตผู้ส าเร็จการศึกษา  เพื่อผ่านขั้นตอนการอนุมัติ 

จากคณะกรรมการประจ าคณะ   

     2.20  ด าเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา 

     2.21  บันทึกสถานะการส าเร็จการศึกษาของนิสิต 

     2.22  บันทึก/รวบรวมและจัดพิมพ์รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญา 

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

     2.23  จัดเตรียมข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือจัดท าสูจิบัตรในงานพระราชทาน

ปริญญาบัตร 

     2.24  จดัท าสถิติผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคและปีการศึกษา 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ระดับปรญิญาตรี 
 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     2.25  จัดท าสถิติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

     2.26  จัดท าสถิติผู้มีสิทธิ์ขึ้นรับ-ไม่ข้ึนรับ  พระราชทานปริญญาบัตร   

เพ่ือรายงานผู้บริหาร 

     2.27  ส่งข้อความถึงผู้เรียนผ่านระบบลงทะเบียน 

     2.28  ตอบข้อแสดงความคิดเห็นผ่านระบบทะเบียน 

     2.29  งานบริการเคาน์เตอร์กลุ่มงานประมวลผล 

     2.30  งานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ระดับปรญิญาตรี 
 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิตระดับปริญญาตรี 

นางกัญยาลักษ์  บุญชาลี 

ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

รับผิดชอบ  :  งานประมวลผลการศึกษา 

มีภาระหน้าที่  ดังนี้ 

 1.  งานประมวลผลการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ทุกระบบ  แยกตามคณะดังนี้ 

  -  คณะวิทยาศาสตร์ 

  -  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

  -  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

  -  คณะนิติศาสตร์ 

  -  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

  -  คณะเภสัชศาสตร์   

  1.1  พิมพ์ใบกรอกเกรด  (เฉพาะที่ขอ) 

  1.2  บันทึกผลการศึกษา  (ระดับสิทธิ์บันทึก  2) 

  1.3  ตรวจสอบความถูกต้องจากใบเกรด  และเกรดในระบบประมวลผล 

  1.4  ตรวจสอบและส่งเกรดเข้าระบบ  Transcript 

  1.5  ด าเนินการแก้ไขผลการศึกษา  และเปลี่ยนระบบเกรด  (ตามบันทึกข้อความ) 

  1.6  ติดตามผลการเรียนของนิสิตจากอาจารย์ผู้สอนในกรณีค้างส่งผลการศึกษา   

(กรณีค้างส่งผลการศึกษารายคน) 

  1.7  ตรวจสอบรายวิชาที่ค้างส่งเกรดก่อนจ าแนกสภาพนิสิต 

  1.8  ตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยสะสมตามเกณฑ์จ าแนกสภาพนิสิต 

  1.9  ด าเนินการจ าแนกสภาพนิสิต  (กรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์) 

  1.10  ด าเนินการจัดท าการพ้นจากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ระดับปรญิญาตรี 
 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    ..... 1.11  จัดพิมพ์ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นจากสภาพนิสิตตามเกณฑ์ข้อบังคับฯ 

    ..... 1.12  ตรวจสอบและด าเนินการโอนผลการศึกษา/การเทียบโอนผลการศึกษา/ 

การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์  ตามค าขอ 

    ..... 1.13  ตรวจสอบและด าเนินการยกเลิกรายวิชาไม่ต้องการโอนย้าย  (กรณีย้ายคณะ   

และย้ายสาขาวิชา) 

    ..... 1.14  จัดเก็บและดูแลหลักฐานการศึกษาของนิสิต  ได้แก่  การขอเปลี่ยนแปลง 

ผลการศึกษา และแก้ไขข้อมูลต่างๆ  ตามค าร้องหรือบันทึกข้อความ 

   2.  พิมพ์ใบประเมินผลการศึกษาส่งให้ผู้ปกครอง 

   3.  ส่งใบแจ้งผลการศึกษานิสิตให้ผู้ปกครองทุกภาคการศึกษา 

   4.  ตอบข้อแสดงความคิดเห็นผ่านระบบทะเบียน 

   5.  ส่งข้อความถึงผู้เรียนผ่านระบบทะเบียน 

   6.  งานคู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี  คู่มือระบบบริการศึกษาและการให้บริการงานทะเบียน   

   7.  งานบริการเคาน์เตอร์กลุ่มงานประมวลผล 

   8.  งานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บทที่  3 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  

 

หลักเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิต 

 

   ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้ข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  2547  และข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557  เนื่องจากข้อบังคับฯ  

ดังกล่าวจะใช้กับนิสิตที่เข้าในแต่ละปีการศึกษาที่แตกต่างกัน  กล่าวคือ  นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ 

ปีการศึกษา  2557  เป็นต้นไป  ใช้หลักเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557  ส่วนนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา  2557  ใช้หลักเกณฑ์การพ้นจาก

สภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547  ซึ่งหลักเกณฑ์การพ้นจาก

สภาพนิสิต  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีดังนี้ 

 

  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547  

หลักเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547  หมวด  4  มี  9  ข้อ  ได้แก่ 

    (1)  ข้อ  20.3.1  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนนิสิต   

    (2)  ข้อ  20.3.2  เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้วไม่ช าระค่าบ ารุง   

และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ  ตามหมาวิทยาลัยก าหนดเพื่อรักษาสภาพนิสิต  

    (3)  ข้อ  20.3.3  ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข้อ  11  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    (4)  ข้อ  20.3.4  เมื่อเรียนครบ 2 ภาคการศึกษา  มีระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.60   

    (5)  ข้อ  20.3.5  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.75   

เป็นเวลาสองภาคการศึกษาที่มีการจ าแนกสภาพต่อเนื่องกัน    

    (6)  ข้อ  20.3.6  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกันที่มี 

ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  ต่ ากว่า  2.00   

    (7)  ข้อ  20.3.7  ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ตามข้อ 10   

    (8)  ข้อ  20.3.8  ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท   

    (9)  ข้อ 20.3.9  กระท าการทุจริตหรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมแก่มหาวิทยาลัย

และมหาวิทยาลัยเห็นควรให้ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยวินัยนิสิต  

 

  ข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557  

   หลักเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2557  หมวด  3  มี  12  ข้อ  ได้แก่ 

    (1)  ข้อ  19.1  ตาย 

    (2)  ข้อ  19.2  ลาออก 

    (3)  ข้อ  19.3  โอนย้ายสถานศึกษา 

    (4)  ข้อ  19.4  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    (5)  ข้อ  19.5  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต   
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    (6)  ข้อ  19.6  เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้วไม่ช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษาต่างๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือรักษาสภาพนิสิต 

    (7)  ข้อ  19.7  ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข้อ  11  อย่างใดอย่างหนึ่ง 

    (8)  ข้อ  19.8  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  1.50 เมื่อมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่   

30-59  หน่วยกิต  ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ  30.1  ยกเว้นรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิต 

จากสถาบันอ่ืน 

    (9)  ข้อ  19.9  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.75  เมื่อมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่   

60  หน่วยกิตขึ้นไป   ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ  30.1  ยกเว้นรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิต   

จากสถาบันอ่ืน 

    (10) ข้อ  19.10  ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ  10 

    (11) ข้อ  19.11  ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

    (12) ข้อ  19.12  กระท าการทุจริตหรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสีย 

แก่มหาวิทยาลัย   ใช้หลักฐานเท็จต่อมหาวิทยาลัย  และกระท ารายการในระบบทะเบียนของ

มหาวิทยาลัยแทนบุคคลอ่ืนโดยมิได้รับอนุญาตแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

ให้ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยวินัยนิสิต  

    จากหลักเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ  ข้างต้น  ผู้ปฏิบัติงานจะเห็นได้ว่า

มีเนื้อหาสาระที่เพ่ิมเติมจากเดิม  บางส่วนที่คล้ายคลึง  และบางส่วนที่แตกต่างอย่างชัดเจน  นั่นคือ  

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการพ้นจากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์  และรวมถึงในทาง

ปฏิบัติแล้วการพ้นจากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์นั้นก็มีหลากหลายกรณี   
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงข้อแตกต่างของหลักเกณฑ์การพ้นจาก

สภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์  แนวปฏิบัติ  และวิธีการด าเนินงานที่แตกต่างกันออกไป  

โดยคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้  จะกล่าวถึงเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิตกรณี

เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์  ซึ่งเป็นการพ้นจากสภาพนิสิตที่มีความซับซ้อนและยังต้องมีเทคนิค 

และข้อสังเกต  เพ่ือลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน 

 

 เกณฑ์การพิจารณาการพ้นจากสภาพนิสิต  

  เกณฑ์การพิจารณาการพ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547  กรณีค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์  มี  3  กรณี  คือ 

    ข้อ  20.3.4  เมื่อเรียนครบ 2 ภาคการศึกษา  มีระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.60   

    ข้อ  20.3.5  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.75  เป็นเวลา

สองภาคการศึกษาที่มีการจ าแนกสภาพต่อเนื่องกัน    

    ข้อ  20.3.6  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจครบ  4  ภาคการศึกษาต่อเนื่องกันที่มีค่าระดับขั้น 

เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  2.00   

    ทั้งนีก้ารด าเนินงานการพ้นจากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ตามข้อบังคับฯ  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547  ให้พิจารณาจากระดับขั้นคะแนนเฉลี่ยสะสม 

และความต่อเนื่องของสภาพรอพินิจ  (สภาพรอพินิจ  คือ  นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 

1.60   ถึง  1.99)  ดังนั้น  ก่อนด าเนินการจัดท าการพ้นจากสภาพนิสิต  ต้องด าเนินการจ าแนกสภาพ

นิสิตให้แล้วเสร็จเสียก่อน 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  หมายเหตุ   ข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547  เกณฑ์การพ้นจาก

สภาพนิสิตใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา  2557 

 

  วิธีปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต 

 

1.   การจ าแนกสภาพนิสิต 

       ทุกสิ้นภาคการศึกษา  หรือหลังการส่งผลการเรียนครบทุกรายวิชา  ผู้ปฏิบัติงาน

จะด าเนินการตรวจสอบรายงานประวัติ  GPAX  รายภาค  เพ่ือท าการตรวจสอบระดับขั้นเฉลี่ยสะสม

ของนิสิตในการจ าแนกสภาพนิสิต  โดยสภาพนิสิตมี  2  สภาพ  ดังนี้ 

   *  นิสิตสภาพสมบูรณ์  คือ  นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 

   *  นิสิตสภาพรอพินิจ  คือ  นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  1.60  ถึง  1.99 

   หมายเหตุ  *  การจ าแนกสภาพนิสิต  เพ่ือตรวจสอบหานิสิตสภาพรอพินิจ  จากนั้นพิจารณา

ความต่อเนื่องของสภาพรอพินิจ  ตามข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547   

ข้อ  20.3.5  และข้อ  20.3.6 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       ขั้นตอนการจ าแนกสภาพนิสติ 

   1.  เรียกโปรแกรมระบบงานประมวลผล  เมนูระบบงานวัดผล-รายงาน 

   2.  เลือก  ข้อ  10  เมนรูายงานประวัติ  GPA  รายภาค   

 

 
 

 ภาพประกอบ  1  ตัวอย่างวิธีการเข้าสู่เมนูและรายละเอียด 
ของเมนูรายงานประวัติ GPA รายภาค 

 

 

 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   3.  ระบุเงื่อนไขตามที่ต้องการตรวจสอบ   ดังนี้ 

 วิทยาเขต  เช่น  มหาสารคาม,  นครพนม  หรืออ่ืน ๆ   

 ระดับ  เช่น ระดับปริญญาตรี  ระบบปกติ  หรืออ่ืน ๆ   

 คณะ  เช่น  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  หรืออ่ืน ๆ 

 รหัสสาขาวิชา เช่น 13101 : การเมืองการปกครอง  (หรือไม่ระบุ  แต่ระบบ 

จะแสดงข้อมูลทั้งคณะ)    

 สถานะจาก  เช่น  สถานะจาก  10 : นิสิตปัจจุบัน สภาพสมบูรณ์ 

 สถานะถึง  เช่น  สถานะถึง  12 : ลาพักการเรียน 

 ปีที่เข้า  หมายถึง  ปีการศึกษาทีร่ับนิสิตเข้า  เช่น  2556 

 GPA  ให้กรอกจาก  0.00–1.99  หรือตามที่ต้องการเลือกระหว่าง…..ถึง..... 

(กรณีนี้ตรวจสอบระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเพื่อจ าแนกหานิสิตสภาพรอพินิจ  ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547  

ข้อ  20.3.5  และข้อ  20.3.6  จึงระบุ  GPA  จาก  0.00–1.99) 

 หน่วยกิตท่ีลง  ให้กรอกตามที่ต้องการ  หรอืกรอกเป็นค่าหน่วยกิตสูงสุด  999 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  2  ตัวอย่างวิธีการระบุเงื่อนไขท่ีต้องการตรวจสอบ 

 

   เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนดังกล่าว  ปรากฏหน้าจอ  ดังภาพ 

 
 

ภาพประกอบ  3  ตัวอย่างแสดงรายละเอียดที่ต้องการตรวจสอบ 

GPAX ต่ ากวา่ 2.00  
 1 ภาคการศึกษา         
มีสภาพรอพินจิครั้งที่ 1 

 

GPAX ต่ ากวา่ 2.00     
 3 ภาคการศึกษา   
มีสภาพรอพินจิครั้งที่ 3 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   4.  เมื่อตรวจสอบระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตามรายงานประวัติ  GPA   รายภาคแล้ว   

ควรตรวจสอบใบแสดงผลการศึกษาหรือใบแจ้งผลการศึกษาอีกครั้งเพ่ือสอบทานความถูกต้อง   

และด าเนินการพ้นจากสภาพนิสิตต่อไป 

 

 
 

ภาพประกอบ  4  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษาจากรายละเอียดทีต่รวจสอบ 

GPAX ต่ ากวา่ 2.00     
 3 ภาคการศึกษา             
มีสภาพรอพินจิครั้งที่ 3 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2.   ขั้นตอนตรวจสอบระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  เพื่อด าเนินการพ้นจากสภาพนิสิต 

       ในทางปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติงานจะพบว่าการตรวจสอบระดับขั้นเฉลี่ยสะสม 

เพ่ือด าเนินการพ้นสภาพนิสิตมีหลากหลายกรณี  ซึ่งอาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนจาก  GPAX  

ของนิสิตแต่ละคนได้  ว่าแต่ละกรณีจะให้พ้นจากสภาพนิสิตตามเกณฑ์ข้อบังคับฯ ในข้อใด จาก

ประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ปฏิบัติงานมา  สามารถระบุเป็นกรณีเพ่ือลดความสับสนได้  ดังนี้ 

 

       2.1  ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.60  (ข้อ  20.3.4) 

        2.1.1  กรณีลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง 

    ตัวอย่าง 

     ภาคการศึกษา  1/2556 GPAX  =  1.41  (ภาคการศึกษาแรกของการเรียน 

ในมหาวิทยาลัยไม่มีการจ าแนกสภาพ) 

     (เริ่มนับ)  ภาคการศึกษา  2/2556  GPAX  =  1.53  (พ้นจากสภาพนิสิต 

ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547  ข้อ  20.3.4) 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
  

ภาพประกอบ  5  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษากรณีระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.60 

ที่มีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง 

 

        2.1.2  กรณีลงทะเบียนเรียนและมีภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน 

    ตัวอย่าง 

     ภาคการศึกษา  1/2556   GPAX  =  1.38  (ภาคการศึกษาแรกของการเรียน 

ในมหาวิทยาลัยไม่มีการจ าแนกสภาพ) 

     ภาคการศึกษา  2/2556   GPAX  =  1.38  (ลาพักการเรียน) 

     (เริ่มนับ)  ภาคการศึกษา  3/2556  GPAX  =  0.95  (พ้นจากสภาพนิสิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 เร่ิมนับ  GPAX  ต่ ากว่า 1.60            
พ้นสภาพตามข้อบังคับฯ ขอ้ 20.3.4 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547  ข้อ  20.3.4  เมื่อเรียนครบ  2  ภาคการศึกษา  มีค่าระดับขั้น 

เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.60) 

 
 

ภาพประกอบ  6  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษากรณีระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.60 

ที่มีการลงทะเบียนเรียนและมีภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน 

 

  หมายเหตุ   ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2556  นิสิตคงสถานะโดยการลาพักการเรียน   

จึงไม่นับความต่อเนื่องในการจ าแนกสภาพนิสิต 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาแรกของการเรียนไม่มีการจ าแนก
สภาพนิสิต 

GPAX  ต่ ากว่า 1.60  พ้นสภาพตามข้อบังคับฯ 
ข้อ 20.3.4 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       2.1.3  กรณีลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องและมีการของดเรียน (W) ทุกรายวิชา 

   ตัวอย่าง 

    ภาคการศึกษา  1/2556   GPAX  =  1.07  (ภาคการศึกษาแรกของการเรียนใน

มหาวิทยาลัยไม่มีการจ าแนกสภาพ) 

    ภาคการศึกษา  2/2556  GPAX  =  1.07  (W  ทุกรายวิชา  เสมือนการลาพักการเรียน) 

    (เริ่มนับ)  ภาคการศึกษา  1/2557  GPAX  =  1.36  (พ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ  

พ.ศ.  2547  ข้อ  20.3.4  เมื่อเรียนครบ  2  ภาคการศึกษา  มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60) 

 

 
ภาพประกอบ  7  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษากรณีระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.60 

ที่มีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องและมีการของดเรียน (W) ทุกรายวิชา 

ภาคการศึกษาแรกของการเรียนไม่มีการจ าแนก
สภาพนิสิต 

GPAX  ต่ ากว่า 1.60  พ้นสภาพตามข้อบังคับฯ
ข้อ 20.3.4 

ของดเรียน  (W)  ทุกรายวิชา   
เสมือนการลาพักการเรียน 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  หมายเหตุ   ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2556  นิสิตมีการลงทะเบียนแต่ภายหลังขอ 

งดเรียน  (W)  ทุกรายวิชาเสมือนการลาพักการเรียน  จึงไม่นับความต่อเนื่องในการจ าแนกสภาพนิสิต 

 

       2.2.  ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.75  เป็นเวลาสองภาคการศึกษา 

ที่มีการจ าแนกสภาพต่อเนื่องกัน  (ข้อ  20.3.5)  

        2.2.1  กรณีลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง 

   ตัวอย่าง 

    ภาคการศึกษา  1/2556   GPAX  =  1.91   

    ภาคการศึกษา  2/2551   GPAX  =  1.61                      รอพินิจ  1 

    ภาคการศึกษา  3/2551   GPAX  =  1.65       รอพินิจ  2 

    พ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547  ข้อ  20.3.5  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจ

ที่มีค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75  เป็นเวลาสองภาคการศึกษาที่มีการจ าแนกสภาพต่อเนื่องกัน 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ภาพประกอบ  8  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษากรณีระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.75 

ที่มีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง 

 

        2.2.2  กรณีลงทะเบียนเรียนและมีภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน 

   ตัวอย่าง 

    ภาคการศึกษา  1/2554   GPAX  =  2.16 

    ภาคการศึกษา  2/2554   GPAX  =  2.32    

    ภาคการศึกษา  1/2555   GPAX  =  1.94 

    ภาคการศึกษา  2/2555  GPAX  =  1.68       รอพินิจ  1 

 GPAX  <  1.75  ครั้งที่  2   พ้นสภาพนิสิต   
ตามข้อบังคับฯ  ขอ้  20.3.5   
 

  GPAX < 1.75  ครั้งที่  1 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    ภาคการศึกษา  1/2556  GPAX  =  1.68       (ลาพักการเรียน)  

    ภาคการศึกษา  2/2556  GPAX  =  1.56       รอพินิจ  2 

    พ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547  ข้อ  20.3.5  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจ 

ที่มีค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75  เป็นเวลาสองภาคการศึกษาที่มีการจ าแนกสภาพต่อเนื่องกัน 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  9  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษากรณีกรณีระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.75 

ที่มีการลงทะเบียนเรียนและมีภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน 

  GPAX < 1.75  ครั้งที่  1 

 GPAX  <  1.75  ครั้งที่  2   พ้นสภาพนิสิต   
ตามข้อบังคับฯ  ขอ้  20.3.5   
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  หมายเหตุ   ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2556  นิสิตคงสถานะโดยการลาพักการเรียน   

จึงไม่นับความต่อเนื่องในการจ าแนกสภาพนิสิต 

 

        2.2.3  กรณีลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องและมีการของดเรียน  (W)  ทุก

รายวิชา 

   ตัวอย่าง 

    ภาคการศึกษา  1/2555   GPAX  =  2.00   

    ภาคการศึกษา  2/2555   GPAX  =  1.76    

    ภาคการศึกษา  3/2555   GPAX  =  1.60       รอพินิจ  1 

    ภาคการศึกษา  1/2556  GPAX  =  1.60  (W  ทุกรายวิชา  เสมือนการลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  2/2556  GPAX  =  1.60       รอพินิจ  2 

    พ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547  ข้อ  20.3.5  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจ

ที่มีค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75  เป็นเวลาสองภาคการศึกษาที่มีการจ าแนกสภาพต่อเนื่องกัน 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
 

ภาพประกอบ  10  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษากรณีกรณีระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.75 

ที่มีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องและมีการของดเรียน (W) ทุกรายวิชา 

 

ของดเรียน  (W)  ทุกรายวิชา  
เสมือนการลาพักการเรียน 
 

 GPAX  <  1.75  ครั้งที่  2   พ้นสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  20.3.5   

  GPAX < 1.75  ครั้งที่  1 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  หมายเหตุ   ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2556  นิสิตมีการลงทะเบียนแต่ภายหลังขอ 

งดเรียน  (W) ทุกรายวิชาเสมือนการลาพักการเรียน  จึงไม่นับความต่อเนื่องในการจ าแนกสภาพนิสิต 

 

       2.3.  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจครบ  4  ภาคการศึกษาต่อเนื่องกันที่มี 

ค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  2.00  (ข้อ  20.3.6) 

        2.3.1  ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง 

   ตัวอย่าง 

    ภาคการศึกษา  1/2555  GPAX  =  1.56   

    ภาคการศึกษา  2/2555   GPAX  =  1.88                     รอพินิจ  1 

    ภาคการศึกษา  3/2555   GPAX  =  1.87     รอพินิจ  2 

    ภาคการศึกษา  1/2556   GPAX  =  1.80     รอพินิจ  3 

    ภาคการศึกษา  2/2556   GPAX  =  1.74       รอพินิจ  4 

    พ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547  ข้อ  20.3.6  GPAX  ต่ ากว่า  2.00  

เป็นเวลา  4  ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ภาพประกอบ  11  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษากรณีกรณีระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  2.00 

ที่มีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง 

 

GPAX < 2.00  ครั้งที่  1 

GPAX < 2.00  ครั้งที่  2 

GPAX < 2.00  ครั้งที่  3 

GPAX < 2.00  ครั้งที่  4  พ้นสภาพนิสติ   
ตามข้อบังคับฯ  ขอ้  20.3. 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

        2.3.2  กรณีลงทะเบียนเรียนและมีภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน 

   ตัวอย่าง 

    ภาคการศึกษา  1/2552   GPAX  =  1.75 

    ภาคการศึกษา  2/2552   GPAX  =  1.75    

    ภาคการศึกษา  3/2552   GPAX  =  1.95 

    ภาคการศึกษา  1/2553  GPAX  =  2.07   

    ภาคการศึกษา  2/2553  GPAX  =  1.95       รอพินิจ  1 

    ภาคการศึกษา  3/2553  GPAX  =  1.92        รอพินิจ  2 

    ภาคการศึกษา  1/2554   GPAX  =  1.76      รอพินิจ  3 

    ภาคการศึกษา  2/2554  GPAX  =  1.76     (ลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  1/2555  GPAX  =  1.76     (ลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  2/2555  GPAX  =  1.76     (ลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  1/2556  GPAX  =  1.76     (ลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  2/2556  GPAX  =  1.76     (ลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  1/2557  GPAX  =  1.76         รอพินิจ  4 

    พ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  20.3.6  GPAX  ต่ ากว่า  2.00  เป็นเวลา   

4  ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
 

 

ภาพประกอบ  12  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษากรณรีะดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  2.00 

ที่มีการลงทะเบียนเรียนและมีภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน 

GPAX < 2.00  ครั้งที่  1 

GPAX < 2.00  ครั้งที่  2 

GPAX < 2.00  
ครั้งที่  3 

GPAX < 2.00  ครั้งที่  4  พ้นสภาพนิสติ   
ตามข้อบังคับฯ  ขอ้  20.3.6   
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  หมายเหตุ   ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2554  ถึง  ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  

2556  นิสิตคงสถานะโดยการลาพักการเรียน  จึงไม่นับความต่อเนื่องในการจ าแนกสภาพนิสิต 

 

        2.3.3  กรณีลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องและมีการของดเรียน  (W)   

ทุกรายวิชา 

   ตัวอย่าง 

    ภาคการศึกษาโอนย้าย GPAX  =  2.40   

    ภาคการศึกษา  1/2554  GPAX  =  1.84 

    ภาคการศึกษา  2/2554   GPAX  =  1.82        รอพินิจ  1 

    ภาคการศึกษา  3/2554   GPAX  =  1.83       รอพินิจ  2 

    ภาคการศึกษา  1/2555   GPAX  =  1.71        รอพินิจ  3 

    ภาคการศึกษา  2/2555   GPAX  =  1.71   (W  ทุกรายวิชา  เสมือนการลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  3/2555  GPAX  =  1.71   (W  ทุกรายวิชา  เสมือนการลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  1/2556  GPAX  =  1.71   (W  ทุกรายวิชา  เสมือนการลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  2/2556  GPAX  =  1.30       รอพินิจ  4 

    พ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547  ข้อ  20.3.6  GPAX  ต่ ากว่า  2.00   

เป็นเวลา  4  ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  13  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษากรณีระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  2.00    

ที่มีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องและมีการของดเรียน (W) ทุกรายวิชา 

GPAX < 2.00  ครั้งที่  1 

GPAX < 2.00  ครั้งที่  2 

GPAX < 2.00  ครั้งที่  3 

GPAX < 2.00  ครั้งที่  4  พ้นสภาพนิสติ  
 ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  20.3.6   

ของดเรียน  (W)  ทุกรายวิชา   
เสมือนการลาพักการเรียน 
 

ของดเรียน  (W)  ทุกรายวิชา  
เสมือนการลาพักการเรียน 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       2.4  อ่ืนๆ   

        2.4.1  กรณีมีผลประเมิน  S/U 

   ตัวอย่าง 

    ภาคการศึกษา  1/2554  GPAX  =  1.48 

    ภาคการศึกษา  2/2554   GPAX  =  2.01 

    ภาคการศึกษา  3/2554   GPAX  =  2.14 

    ภาคการศึกษา  1/2555   GPAX  =  2.09  

    ภาคการศึกษา  2/2555   GPAX  =  1.98   

    ภาคการศึกษา  3/2555  GPAX  =  20.6   

    ภาคการศึกษา  1/2556  GPAX  =  1.99       รอพินิจ  1 

    ภาคการศึกษา  2/2556  GPAX  =  1.96       รอพินิจ  2 

    ภาคการศึกษา  3/2556  GPAX  =  1.96     รอพินิจ  3  (มีการ

ลงทะเบียนโดยการประเมินผลเป็น S/U  ให้นับภาคเรียนนี้ในการจ าแนกสภาพรอพินิจด้วย) 

    ภาคการศึกษา  1/2557 GPAX  =  1.90      รอพินิจ  4 

    พ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547  ข้อ  20.3.6  GPAX  ต่ ากว่า  2.00  

เป็นเวลา  4  ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 

ภาพประกอบ  14  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษาที่มีผลประเมิน  S/U 

GPAX < 2.00 ครั้งที่ 1 

 

GPAX < 2.00 ครัง้ที่ 2 

 

GPAX < 2.00 ครั้งที่  3 

 

GPAX < 2.00  ครั้งที่  4  พ้นสภาพนิสติ   
ตามข้อบังคับฯ  ขอ้  20.3.6   



50 
 

                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

        2.4.2  กรณีมีภาคการศึกษาเทียบโอน (ภาค 0/0) 

   ตัวอย่าง 

    ภาค  0/0  (รายวิชาโอนย้าย) GPAX  =  2.40    

    ภาคการศึกษา  1/2554   GPAX  =  1.84  

    ภาคการศึกษา  2/2554   GPAX  =  1.82        รอพินิจ  1  

    ภาคการศึกษา  3/2554   GPAX  =  1.83       รอพินิจ  2  

    ภาคการศึกษา  1/2555   GPAX  =  1.71        รอพินิจ  3  

    ภาคการศึกษา  2/2555  GPAX  =  1.71  (W  ทุกรายวิชา  เสมือนการลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  3/2555  GPAX  =  1.71  (W  ทุกรายวิชา  เสมือนการลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  1/2556  GPAX  =  1.71  (W  ทุกรายวิชา  เสมือนการลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  2/2556  GPAX  =  1.30        รอพินิจ  4 

    พ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547  ข้อ  20.3.6  GPAX  ต่ ากว่า  2.00  

เป็นเวลา  4  ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  15  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษาที่มีภาคการศึกษาเทียบโอน  (ภาค 0/0) 

 

GPAX < 2.00  ครั้งที่  
1 

GPAX < 2.00  ครั้งที่  2 

GPAX < 2.00  ครั้งที่  3 

GPAX < 2.00  ครั้งที่  4  
 พ้นสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  20.3.6   

ของดเรียน  (W)  ทุกรายวิชา   
เสมือนการลาพักการเรียน 
 

ของดเรียน  (W)  ทุกรายวิชา  
เสมือนการลาพักการเรียน 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

        2.4.3  กรณีมีระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  GPAX 2.00  ขึ้นไประหว่าง 

ภาคการศึกษาที่มีสภาพรอพินิจ  การนับสภาพรอพินิจให้เริ่มนับใหม่ 

   ตัวอย่าง    

    ภาคการศึกษา  1/2552   GPAX  =  1.75 

    ภาคการศึกษา  2/2552   GPAX  =  1.75                       

    ภาคการศึกษา  3/2552   GPAX  =  1.95                   

    ภาคการศึกษา  1/2553  GPAX  =  2.07    (มีสภาพเป็นนิสิตปัจจุบัน) 

    ภาคการศึกษา  2/2553  GPAX  =  1.95          รอพินิจ  1 

    ภาคการศึกษา  3/2553  GPAX  =  1.92          รอพินิจ  2 

    ภาคการศึกษา  1/2554  GPAX  =  1.76        รอพินิจ  3 

    ภาคการศึกษา  2/2554  GPAX  =  1.76     (ลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  1/2555  GPAX  =  1.76     (ลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  2/2555  GPAX  =  1.76     (ลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  1/2556  GPAX  =  1.76     (ลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  2/2556  GPAX  =  1.76     (ลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  1/2557  GPAX  =  1.50          รอพินิจ  4 

    พ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547  ข้อ  20.3.6  GPAX  ต่ ากว่า  2.00  

เป็นเวลา  4  ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
 

ภาพประกอบ  16  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษาที่มีระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  GPAX 2.00  ขึ้นไป 

ระหว่างภาคการศึกษาที่มีสภาพรอพินิจ  การนับสภาพรอพินิจให้เริ่มนับใหม่ 

GPAX < 2.00  มีสภาพ 
เป็นนิสิตปัจจุบัน 

GPAX < 2.00  ครั้งที่ 2 

GPAX < 2.00  ครั้งที ่1 

GPAX < 2.00  
ครั้งที่ 3 

GPAX < 2.00  ครั้งที่  4     
พ้นสภาพนิสิต  ตามขอ้บังคับฯ  
ข้อ  20.3.6   
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

        2.4.4  กรณีมีสภาพรอพินิจหลายระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  แต่ถูกพ้นจาก

สภาพนิสิตเนื่องจากระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  GPAX  ต่ ากว่า  1.60 

   ตัวอย่าง 

    ภาคการศึกษา  1/2556   GPAX  =  1.46 

    ภาคการศึกษา  2/2556   GPAX  =  1.72                        

    ภาคการศึกษา  3/2556   GPAX  =  1.99                    

 (เริ่มนับ) ภาคการศึกษา  1/2557  GPAX  =  1.42   (พ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ   

พ.ศ.  2547  ข้อ  20.3.4  เมื่อเรียนครบ  2  ภาคการศึกษา  มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60) 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

 
ภาพประกอบ  17  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษามีสภาพรอพินิจหลายระดับขั้นเฉลี่ยสะสม   

แต่ถูกพ้นจากสภาพนิสิตเนื่องจากระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  GPAX  ต่ ากว่า  1.60 

 

 

 

 

GPAX  ต่ ากว่า 1.60   พ้นสภาพ 
ตามข้อบังคับฯ  ขอ้ 20.3.4 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

        2.4.5  กรณีมีสภาพรอพินิจหลากหลายระดับข้ันเฉลี่ยสะสม   

แต่ถูกพ้นจากสภาพนิสิตเนื่องจากระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  GPAX  ต่ ากว่า  1.75 

   ตัวอย่าง 

    ภาคการศึกษา  1/2554  GPAX  =  2.56 

    ภาคการศึกษา  2/2554   GPAX  =  2.44        

    ภาคการศึกษา  1/2555  GPAX  =  2.16    

    ภาคการศึกษา  2/2555  GPAX  =  2.04      

    ภาคการศึกษา  1/2556   GPAX  =  1.78                                  

    ภาคการศึกษา  2/2556   GPAX  =  1.73         รอพินิจ  1 

    ภาคการศึกษา  1/2557  GPAX  =  1.73     รอพินิจ  2 

    พ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547  ข้อ  20.3.5  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจ

ที่มีค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75  เป็นเวลาสองภาคการศึกษาที่มีการจ าแนกสภาพต่อเนื่องกัน 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  18  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษามีสภาพรอพินิจหลากหลายระดับขั้นเฉลี่ยสะสม 

แต่ถูกพ้นจากสภาพนิสิตเนื่องจากระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  GPAX  ต่ ากว่า  1.75 

GPAX < 1.75  
ครั้งที่ 1 

GPAX  <  1.75  ครั้งที่  2   พ้นสภาพนิสิต  
ตามข้อบังคับฯ  ขอ้  20.3.5   
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

        2.4.6  กรณีมีสภาพรอพินิจหลากหลายระดับข้ันเฉลี่ยสะสม   

แต่ถูกพ้นจากสภาพนิสิตเนื่องจากระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  GPAX  ต่ ากว่า  2.00 

   ตัวอย่าง 

    ภาค  0/0  (รายวิชาโอนย้าย) GPAX  =  2.40   

    ภาคการศึกษา  1/2554   GPAX  =  1.84 

    ภาคการศึกษา  2/2554   GPAX  =  1.82        รอพินิจ  1 

    ภาคการศึกษา  3/2554   GPAX  =  1.83       รอพินิจ  2 

    ภาคการศึกษา  1/2555   GPAX  =  1.71        รอพินิจ  3 

    ภาคการศึกษา  2/2555   GPAX  =  1.71   ( W  ทุกรายวิชา  เสมือนการลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  3/2555  GPAX  =  1.71   ( W  ทุกรายวิชา  เสมือนการลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  1/2556  GPAX  =  1.71   ( W  ทุกรายวิชา  เสมือนการลาพักการเรียน) 

    ภาคการศึกษา  2/2556  GPAX  =  1.30       รอพินิจ  4 

    พ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547  ข้อ  20.3.6  GPAX  ต่ ากว่า  2.00  

เป็นเวลา  4  ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ  19  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษามีสภาพรอพินิจหลากหลายระดับขั้นเฉลี่ยสะสม   

แต่ถูกพ้นจากสภาพนิสิตเนื่องจากระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  GPAX  ต่ ากว่า  2.00 

 

GPAX < 2.00  ครั้งที่ 1 

GPAX < 2.00  ครั้งที่ 2 

GPAX < 2.00  ครั้งที่ 3 

GPAX < 2.00  ครั้งที่  4  พ้นสภาพนิสติ   
ตามข้อบังคับฯ  ขอ้  20.3.6   

ของดเรียน  (W)  ทุกรายวิชา  
เสมือนการลาพักการเรียน 
 

ของดเรียน  (W)  ทุกรายวิชา  
เสมือนการลาพักการเรียน 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ขั้นตอนการด าเนินงานการพน้จากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์   

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  20  ขั้นตอนการด าเนินงานการพ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547 

ก าหนดแผนการด าเนินงาน 

 

เริ่มต้น 

นิสิตสภาพสมบูรณ ์
 

ตรวจสอบ GPAX 
เพื่อจ าแนกสภาพ 

 

ยังไม่ครบตามข้อบังคับฯ  

สิ้นภาคการศึกษา / เกรดออกครบ 
 

นิสิตสภาพรอพินิจ 
 

รวบรวมรายชื่อและจดัพิมพ์ประกาศพ้นจากสภาพนิสิต 
 

เสนอผูม้ีอ านาจลงนาม 
 

บันทึกสถานภาพ ตามข้อบังคับฯ 
 

ประกาศรายชื่อนิสิตพ้นสภาพ 

สิ้นสุด 

ครบตามข้อบังคับฯ  
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   เกณฑ์การพิจารณาการพ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557  กรณีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์  มี  2  กรณี  คือ 

    ข้อ  19.8  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  1.50  เมื่อมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่   

30-59  หน่วยกิต  ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ  30.1  ยกเว้นรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิต 

จากสถาบันอ่ืน 

    ข้อ  19.9  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.75  เมื่อมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่   

60  หน่วยกิตข้ึนไป  ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ  30.1  ยกเว้นรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิต 

จากสถาบันอ่ืน 

    หมายเหตุ   ข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557  เกณฑ์การพ้น

จากสภาพนิสิตใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2557  เป็นต้นไป 

    ในทางปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติงานจะพบว่าการตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยสะสมเพื่อด าเนินการ 

พ้นจากสภาพนิสิตมีหลากหลายกรณี  ซึ่งอาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนจาก  GPAX   

และจ านวนหน่วยกิตของนิสิตแต่ละคนได้  ว่าแต่ละกรณนีิสิตจะพ้นจากสภาพนิสิตหรือไม่  หรือพ้นจาก

สภาพนิสิตตามเกณฑ์ข้อบังคับใด  จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ปฏิบัติงานมา  สามารถระบุเป็น

กรณีเพ่ือลดความสับสนได้  ดังนี้ 

 

1. ข้อ  19.8  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  1.50  เม่ือมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่   

30-59  หน่วยกิต  ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ  30.1  ยกเว้นรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิต 

จากสถาบันอ่ืน  กล่าวคือ  คะแนนเฉลี่ยสะสมมีค่าระหว่าง  0.00-1.49  และมีหน่วยกิตสะสม   

30-59 หน่วยกิต  ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ  30.1  (คือ  A, B+, B, C+, C, D+, D, F) 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1.35 

ยกเว้นรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอ่ืน  (คือรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนจะปรากฏ

เครื่องหมาย *  เช่น A*, B+*, B*  เป็นต้น  ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาที่ไม่น ามาค านวณคะแนนเฉลี่ย

สะสม)  โดยมี  3  กรณี  ดังนี้ 

      1.1  กรณีนิสิตลงทะเบียนเรียนปกติ 

นิสิตลงทะเบียนเรียนปกติ  (นับหน่วยกิตรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเฉพาะผลการศึกษา  A, 

B+, B, C+, C, D+, D, F  หากมีผลการศึกษาเป็น  S, U, W, I, R  ไม่น ามานับหน่วยกิตในการพ้นจาก

สภาพนิสิต) 

 

ตาราง  2  ตัวอย่างเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตกรณีนิสิตลงทะเบียนเรียนปกติ  (ตามข้อบังคับฯ   

 พ.ศ.  2557  ข้อ  19.8) 

 

ภาคการศึกษา หน่วยกิตสะสม GPAX สถานะ 

        เริ่มนับ  1/57     15  หน่วยกิต 1.00 นิสิตปัจจุบันสภาพ

สมบูรณ์ 

2/57     15  หน่วยกิต  พ้นจากสภาพนิสิต 

 

สรุป พ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ ข้อ 19.8  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  1.50   

เมื่อมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 30-59 หน่วยกิต 

 

 

30  นก. 



63 
 

                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1.47 

      1.2  กรณีนิสิตเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และสอบเข้าเรียนใหม่

โดยขอเทียบโอนผลการเรียน 

นิสิตมีหน่วยกิตรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

และลงทะเบียนเรียนปกติ (นับหน่วยกิตรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียน  และหน่วยกิตรายวิชาที่

ลงทะเบียนเรียน  เฉพาะผลการศึกษา  A, B+, B, C+, C, D+, D, F  หากมีผลการศึกษาเป็น  S, U, W, 

I, R  ไม่น ามานับหน่วยกิตในการพ้นจากสภาพนิสิต)  

 

ตาราง  3  ตัวอย่างเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตกรณีนิสิตเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

 และสอบเข้าเรียนใหม่โดยขอเทียบโอนผลการเรียน  (ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2557   

 ข้อ  19.8) 

 

ภาคการศึกษา หน่วยกิตสะสม GPAX สถานะ 

เริ่มนับ  รายวิชาโอนย้าย     16  หน่วยกิต 2.56 นิสิตปัจจุบันสภาพ
สมบูรณ์ 

1/57     15  หน่วยกิต  พ้นจากสภาพนิสิต 
 

สรุป พ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ ข้อ 19.8  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  1.50   

เมื่อมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 30-59 หน่วยกิต 

 

 

 

31 นก. 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1.17 

      1.3  กรณีนิสิตโอนย้ายสถานศึกษา  หรือเคยศึกษาจากสถาบันอ่ืน   

และสอบเข้าเรียนใหม่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยขอเทียบโอนผลการเรียน 

นิสิตมีหน่วยกิตรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจากการโอนย้ายสถานศึกษา  หรือที่เคย

ศึกษาจากสถาบันอ่ืน  และลงทะเบียนเรียนปกติ (ไม่นับหน่วยกิตรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันอื่นซึ่ง

จะปรากฏเครื่องหมาย *  เช่น A*  B+*  B*  เป็นต้น  ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาท่ีไม่น ามาค านวณคะแนน 

เฉลี่ยสะสม  แต่นับเฉพาะผลการศึกษา  A, B+, B, C+, C, D+, D, F  หากผลการศึกษาเป็น  S, U, W,  

I, R  ไม่น ามานับหน่วยกิตในการพ้นจากสภาพนิสิต) 

 

ตาราง  4  ตัวอย่างเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตกรณีนิสิตโอนย้ายสถานศึกษา  หรือเคยศึกษาจาก  

   สถาบันอืน่และสอบเข้าเรียนใหม่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยขอเทียบโอนผลการเรียน  

 (ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2557  ข้อ  19.8) 

 

ภาคการศึกษา หน่วยกิตสะสม GPAX สถานะ 
รายวิชาโอนย้าย 18  หน่วยกิต  (เกรดมี

เครื่องหมาย *  
ไม่นับหน่วยกิต) 

0.00 นิสิตปัจจุบัน 
สภาพสมบูรณ์ 

เริ่มนับ 1/57 16  หน่วยกิต 1.44 นิสิตปัจจุบัน 
สภาพสมบูรณ์ 

2/57 22  หน่วยกิต  พ้นจากสภาพนิสิต 
 
สรุป พ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ ข้อ 19.8  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  1.50   
เมื่อมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่  30-59  หน่วยกิต  ยกเว้นรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น 

 

38 นก. 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1.74 

     2.  ข้อ  19.9  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.75  เม่ือมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่   

60  หน่วยกิตขึ้นไป  ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ  30.1  ยกเว้นรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิต 

จากสถาบันอ่ืน  กล่าวคือ  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมมีค่าระหว่าง 0.00-1.74  มีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่  

60  หน่วยกิตข้ึนไป  ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ 30.1  (คือ  A, B+, B, C+, C, D+, D, F)  ยกเว้น

รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอ่ืน  (คือรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนจะปรากฏเครื่องหมาย 

*  เช่น A*  B+*  B*  เป็นต้น  ซึ่งหมายถึงผลการเรียนที่ไม่น ามาค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม)  โดยมี   

3  กรณี  ดังนี้ 

      2.1  กรณีนิสิตลงทะเบียนเรียนปกติ 

นิสิตลงทะเบียนเรียนปกติ (นับหน่วยกิตรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  เฉพาะผลการศึกษา  A, 

B+, B, C+, C, D+, D, F  หากมีผลการศึกษาเป็น  S, U, W, I, R  ไม่น ามานับหน่วยกิตในการพ้นจาก

สภาพนิสิต) 

 

ตาราง  5  ตัวอย่างเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตกรณีนิสิตลงทะเบียนเรียนปกติ  (ตามข้อบังคับฯ  

 พ.ศ.  2557  ข้อ  19.9) 

ภาคการศึกษา หน่วยกิตสะสม GPAX สถานะ 

เริ่มนับ  1/57     22  หน่วยกิต 1.40 นิสิตปัจจุบัน 
สภาพสมบูรณ์ 

2/57     23  หน่วยกิต 1.50 นิสิตปัจจุบัน 
สภาพสมบูรณ์ 

3/57    15  หน่วยกิต  พ้นจากสภาพนิสิต 
 
สรุป พ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ ข้อ 19.9  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  1.75   
เมื่อมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิตข้ึนไป    

60 นก. 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

      2.2  กรณีนิสิตเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และสอบเข้าเรียนใหม่ 

โดยขอเทียบโอนผลการเรียน 

นิสิตมีหน่วยกิตรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

และลงทะเบียนเรียนปกติ (นับหน่วยกิตรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียน  และหน่วยกิตรายวิชาที่

ลงทะเบียนเรียน  เฉพาะผลการศึกษา  A, B+, B, C+, C, D+, D, F  หากมีผลการศึกษาเป็น  S, U, W, 

I, R  ไม่น ามานับหน่วยกิตในการพ้นจากสภาพนิสิต) 

 

ตาราง  6  ตัวอย่างเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตกรณีนิสิตเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

   และสอบเข้าเรียนใหม่โดยขอเทียบโอนผลการเรียน  (ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2557  ข้อ 19.9) 
 

ภาคการศึกษา หน่วยกิตสะสม GPAX สถานะ 

เริ่มนับ  รายวิชา 
โอนย้าย 

    35  หน่วยกิต 2.33 นิสิตปัจจุบัน 
สภาพสมบูรณ์ 

1/57     9  หน่วยกิต 1.99 นิสิตปัจจุบัน 
สภาพสมบูรณ์ 

2/57     22  หน่วยกิต 1.67 พ้นจากสภาพนิสิต 
 
สรุป พ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ ข้อ 19.9  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  1.75   
เมื่อมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิตข้ึนไป 

 

 

 

66 นก. 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

      2.3  กรณีนิสิตโอนย้ายสถานศึกษา  หรือเคยศึกษาจากสถาบันอ่ืนและสอบเข้า

เรียนใหม่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยขอเทียบโอนผลการเรียน 

นิสิตมีหน่วยกิตรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอื่น  และลงทะเบียนเรียนปกติ 

(ไม่นับหน่วยกิตรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันอ่ืนซึ่งจะปรากฏเครื่องหมาย *  เช่น A*  B+*  B*     

เป็นต้น  ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาที่ไม่น ามาค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม  แต่นับเฉพาะผลการศึกษา  A, 

B+, B, C+, C, D+, D, F  หากผลการศึกษาเป็น  S, U, W, I, R  ไม่น ามานับหน่วยกิตในการพ้น 

จากสภาพนิสิต)   

 

ตาราง  7  ตัวอย่างเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตกรณีนิสิตโอนย้ายสถานศึกษา  หรือเคยศึกษาจาก  

   สถาบันอื่นและสอบเข้าเรียนใหม่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยขอเทียบโอนผลการเรียน  

   (ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  19.9) 
 

ภาคการศึกษา หน่วยกิตสะสม GPAX สถานะ 
รายวิชาโอนย้าย 56  หน่วยกิต (เกรดมี

เครื่องหมาย * ไม่นับหน่วยกิต) 
0.00 นิสิตปัจจุบัน 

สภาพสมบูรณ์ 

     เริ่มนับ  1/57 24  หน่วยกิต 1.49 นิสิตปัจจุบัน 
สภาพสมบูรณ์ 

2/57 23  หน่วยกิต 1.50 นิสิตปัจจุบัน 
สภาพสมบูรณ์ 

3/57 15  หน่วยกิต 1.74 พ้นจากสภาพนิสิต 
 
สรุป พ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ ข้อ 19.9  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  1.75   
เมื่อมีหน่วยกติสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิตข้ึนไป ยกเว้นรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอ่ืน 

 

62 นก. 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ขั้นตอนการด าเนินงานการพน้จากสภาพนิสิต  

   1.  เรียกโปรแกรมระบบงานประมวลผล  เมนูระบบงานวัดผล-รายงาน 

   2.  เลือก  ข้อ  11  เมนรูายงานประวัติ  GPA  รายภาค  2557  ต่ ากว่า  1.50 

หรือ  ข้อ  12  เมนูรายงานประวัติ  GPA  รายภาค  2557  ต่ ากว่า  1.75 

 

 
 

ภาพประกอบ  21  ตัวอย่างวิธีการเข้าสู่เมนูและรายละเอียด 

ของเมนูรายงานประวัติ GPA รายภาค  2557  ต่ ากว่า  1.50 

 

 

 

 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   3.  ระบุเงื่อนไขตามที่ต้องการตรวจสอบ   ดังนี้ 

 วิทยาเขต  เช่น  มหาสารคาม  หรืออ่ืน ๆ   

 ระดับ  เช่น ระดับปริญญาตรี  หรืออ่ืน ๆ   

 

 
 

ภาพประกอบ  22  ตัวอย่างวิธีการระบุเงื่อนไขท่ีต้องการตรวจสอบ 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ภาพประกอบ  23  ตัวอย่างแสดงรายละเอียดที่ต้องการตรวจสอบ 

 

 4.  เมื่อตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยสะสมและหน่วยกิตตามรายงานประวัติ  GPA   รายภาคแล้ว   

ควรตรวจสอบใบแสดงผลการศึกษาหรือใบแจ้งผลการศึกษาอีกครั้งเพ่ือสอบทานความถูกต้อง   

และด าเนินการพ้นจากสภาพนิสิตต่อไป 

ประวัติ GPAX 
รายภาค  2557   
ต่ ากวา่  1.50 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ภาพประกอบ  24  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษาจากรายละเอียดที่ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

CAX  49  หนว่ยกิต   
GPAX  1.37  พ้นสภาพตาม
ข้อบังคับฯ  ข้อ  19.8 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ขั้นตอนการด าเนินงานการพน้จากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์   

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  25  ขั้นตอนการด าเนินงานการพ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2557 

 

 

ก าหนดแผนการด าเนินงาน 

 

เริ่มต้น 

สิ้นภาคการศึกษา / เกรดออกครบ 
 

ตรวจสอบ GPAX 
และหน่วยกติสะสม 

รวบรวมรายชื่อและจดัพิมพ์ประกาศพ้นจากสภาพนิสิต 
 

เสนอผูม้ีอ านาจลงนาม 
 

บันทึกสถานภาพ  ตามข้อบังคับฯ 
 

ประกาศรายชื่อนิสิตพ้นสภาพ 

สิ้นสุด 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    ขั้นตอนการพิมพ์ประกาศการพ้นจากสภาพนิสิตเพื่อลงนาม  

     เมื่อตรวจสอบสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ  ดังที่กล่าวขั้นต้นแล้ว  ขั้นตอนต่อไป  คือ   

การพิมพ์ประกาศการพ้นจากสภาพนิสิตเพ่ือเสนออธิการบดีลงนาม  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เรื่อง  ให้นิสิตพ้นจากสภาพนิสิต   

(ฉบับที่  …  /  …  ) 

 

 
 

ภาพประกอบ  26  ตัวอย่างแสดงประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  ให้นิสิตพ้นจากสภาพนิสิต 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. ตารางรายชื่อนิสิตที่ให้พ้นจากสภาพนิสิต  ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม  ลงวันที่.........  เรื่อง  ให้นิสิตพ้นจากสภาพนิสิต  ภาคการศึกษา............  ปกีารศึกษา........   

โดยมรีายละเอียดในตาราง  ดังนี้ 

2.1   รหัสประจ าตัวนิสิต 

       2.2  ระดับ/คณะ/สาขาวิชา/ชื่อ - สกุล 

       2.3  กฎหมาย  กฎ  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (พ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ

มหาวิทยาลัยข้อใด) 

       2.4  หมายเหตุ  ภาระหนี้สิน   
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  27  ตัวอย่างแสดงตารางรายชื่อนิสิตที่ให้พ้นจากสภาพนิสิต 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ขั้นตอนการพิมพ์ประกาศการพ้นจากสภาพนิสิตเพื่อลงนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  28  ขั้นตอนการพิมพ์ประกาศการพ้นจากสภาพนิสิตเพ่ือลงนาม 

 

 

 

จัดพิมพ์ประกาศ (แยกตามคณะ  สาขาวิชา) 
 

เริ่มต้น 

รวบรวมรายชื่อ  ตรวจสอบเกณฑข์้อบังคับฯ และภาระหนีส้ิน 
 

เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน 
ตรวจทาน 

เสนอผู้อ านวยการ 
 

เสนออธิการบดลีงนาม 
 

ส่งมอบงานท่ีได้จดัพิมพ ์
 

สิ้นสุด 

ไม่ถูกต้อง  

ถูกต้อง  



77 
 

                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   หลังจากทีป่ระกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  ให้นิสิตพ้นจากสภาพนิสิต   

ฉบับที่  … / …  ได้มีการลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปจะด าเนินการส าเนา

ประกาศดังกล่าวไปยังคณะที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้คณะด าเนินการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  และจัดส่ง

ประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานด้านระเบียนประวัติ  กลุ่มงานทะเบียน เพ่ือบันทึกสถานภาพการพ้นจากสภาพ

นิสิตในระบบทะเบียน  ดังภาพ 

 

 

 

ภาพประกอบ  29  เมนูบันทึกสถานภาพการพ้นจากสภาพนิสิตในระบบทะเบียน 

 

 

 

เมนบูันทึกสถานะนิสิตราย
ภาค 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   หลังจากผู้ปฏิบัติงานด้านระเบียนประวัติ  กลุ่มงานทะเบียน  บันทึกสถานภาพการพ้นจาก

สภาพนิสิตในระบบทะเบียนแล้ว นิสิตจะมีสภาพพ้นจากสภาพนิสิตตามวันลงนามของอธิการบดี ดังภาพ  

 

 
 

ภาพประกอบ  30  ตัวอย่างใบแสดงผลการศึกษานิสิตที่พ้นจากสภาพนิสิต 

สถานภาพพ้นจากสภาพนิสิต 

วันทีพ่้นจากสภาพนิสิต 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนสิิต  ระดับปรญิญาตรี 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สรุปขั้นตอนการด าเนินงานการพ้นจากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์   

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  31  ขั้นตอนการด าเนินงานการพ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ   

ก าหนดแผนการด าเนินงาน 

 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบ GPAX 
และหน่วยกติสะสม 

นิสิตสภาพรอพินิจ 
 

ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2547 
 

นิสิตสภาพสมบูรณ ์
 

ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2557 
 

ตรวจสอบ GPAX 
เพื่อจ าแนกสภาพ 

 

รวบรวมรายชื่อและจดัพิมพ์ประกาศพ้นจากสภาพนิสิต 
 

เสนอผูม้ีอ านาจลงนาม 
 

บันทึกสถานภาพ  ตามข้อบังคับฯ 
 

ประกาศรายชื่อนิสิตพ้นสภาพ 

สิ้นสุด 

รวบรวมรายชื่อและจดัพิมพ์ประกาศพ้นจากสภาพนิสิต 
 

เสนอผูม้ีอ านาจลงนาม 
 

บันทึกสถานภาพ  ตามข้อบังคับฯ 
 

ประกาศรายชื่อนิสิตพ้นสภาพ 

สิ้นสุด 

ครบตามข้อบังคับฯ  
ยังไม่ครบตามข้อบังคับฯ  

สิ้นภาคการศึกษา / เกรดออกครบ 
 

สิ้นภาคการศึกษา / เกรดออกครบ 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ระดับปรญิญาตรี 
 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บทที่  4 

 

เทคนิคในการปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต 

  

 การปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิตของนักวิชาการศึกษา  สังกัดกองทะเบียน 

และประมวลผล  จ าเป็นจะต้องมีเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติงานเพ่ือความสะดวก  รวดเร็ว   

และถูกต้อง  ผู้เขียนได้สรุปเทคนิคในการปฏิบัติงานไว้  ดังนี้ 

  1.  เทคนิคในการปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

  2.  สรุปข้อแตกต่างระหว่างการปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ   

พ.ศ.  2547  และ  พ.ศ.  2557 

 จากการปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547  และข้อบังคับฯ   

พ.ศ.  2557  มีเทคนิคในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 

 1.1  เทคนิคการตรวจสอบข้อมูล 

  1.1.1  ตรวจสอบหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  การพ้นจากสภาพตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547   

หรือข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2557 

  1.1.2  ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา  เพื่อวางแผนการด าเนินงานการพ้นจากสภาพนิสิต 

โดยด าเนินการจ าแนกสภาพนิสิต  รวมถึงด าเนินการพ้นสภาพนิสิตหลังจากวันสุดท้ายของการส่ง 

ผลการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ 

  1.1.3  ตรวจสอบข้อมูลการเรียนของนิสิต  ตามเงื่อนไขการพ้นจากสภาพนิสิต 

ตามข้อบังคับฯ 

   1.1.3.1  นิสิตมีรายการเทียบโอนรายวิชาที่อยู่ระหว่างด าเนินการหรือไม่   
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ระดับปรญิญาตรี 
 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เพราะการเทียบโอนรายวิชา  มีผลท าให้ผลการศึกษาของนิสิตสูงขึ้นได้   

   1.1.3.2  นิสิตมผีลการประเมิน  I  เนื่องจากเป็นการประเมินที่ไม่สมบูรณ์   

จึงต้องรอให้ผลการประเมินสมบูรณ์ก่อน  จึงด าเนินการพ้นจากสภาพนิสิตได้ 

   1.1.3.3  กรณีผลการศึกษายังออกไม่ครบทุกวิชา  แต่นิสิตมีผลการศึกษาที่เสี่ยง 

ต่อการพ้นจากสภาพนิสิต  ผู้ปฏิบัติงานควรเร่งด าเนินการติดตามทวงเกรดกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

นั้น ๆ   

   1.1.3.4  ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของนิสิตเป็นระยะ  เนื่องจากอาจมีการขอแก้ไข

ผลการศึกษาของนิสิต  ซึ่งมีผลให้ผลการศึกษาสูงขึ้นหรือต่ าลง 

   1.1.3.5  ตรวจสอบรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตัวอักษร  F เปลี่ยนเป็นตัวอักษร  R  

หากนิสิตได้ลงเรียนซ้ า  หรือเรียนแทนและได้รับคะแนนตัวอักษรสูงกว่าเดิมแล้ว  แต่รายวิชานั้นยังมี 

ผลประเมินระดับคะแนนตัวอักษรเป็น  F  โดยอาจเกิดจากความผิดพลาดของการลงทะเบียนในรายวิชา

นั้นๆ  จึงต้องมีการตรวจสอบจากใบแสดงผลการเรียน  กรณีนี้ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการแก้ไขให้เป็น

ตัวอักษร  R  ก่อน  ซึ่งมีผลท าให้ผลการศึกษาของนิสิตสูงขึ้น  นิสิตอาจไม่ต้องพ้นจากสภาพนิสิตก็

เป็นได้  (เฉพาะข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547) 

   1.1.3.6  ตรวจสอบรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตัวอักษร  F,  D,  D+,  U  เปลี่ยนเป็น

ตัวอักษร  R  หากนิสิตได้ลงเรียนซ้ าหรือเรียนแทน  และได้รับคะแนนตัวอักษรสูงกว่าเดิมแล้ว   

แต่รายวิชานั้นยังมีผลประเมินระดับคะแนนตัวอักษรเป็น  F  อยู่  โดยอาจเกิดจากความผิดพลาดของ

การลงทะเบียนในรายวิชานั้นๆ  จึงต้องมีการตรวจสอบจากใบแสดงผลการเรียน  กรณีนี้ผู้ปฏิบัติงาน

ต้องด าเนินการแก้ไขให้ผลประเมินรายวิชาดังกล่าวเป็นตัวอักษร  R  ก่อน  ซึ่งมีผลท าให้ผลการศึกษา

ของนิสิตสูงขึ้น  นิสิตอาจไม่ต้องพ้นจากสภาพนิสิตก็เป็นได้  (เฉพาะข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2557) 
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                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ระดับปรญิญาตรี 
 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 1.2  เทคนิคการด าเนินงาน 

  1.2.1  วางแผนการด าเนินงานการพ้นจากสภาพนิสิต   

   1.2.2  ด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้  เนื่องจากหากด าเนินงานการพ้นจากสภาพ 

นิสิตล่าช้าจะส่งผลให้นิสิตเสียเวลา  เสียค่าใช้จ่ายระหว่างที่อยู่ในมหาวิทยาลัย  หรือเสียโอกาส 

ในการวางแผนเริ่มต้นการเรียนใหม่ 

   1.2.3  รวบรวมและจัดท าประกาศการพ้นสภาพนิสิตตามปีการศึกษา  คณะ   

และสาขาวิชา 

   1.2.4  จัดท ารายงานข้อมูลสถิติของจ านวนนิสิตที่พ้นจากสภาพนิสิตต่อผู้บริหาร 

และมหาวิทยาลัยต่อไป 

   1.2.5  มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือปรึกษาหารือ  โดยมีการระดม 

ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  นักวิชาการศึกษาสังกัดกองทะเบียนและ

ประมวลผลร่วมกับนักวิชาการศึกษาประจ าคณะ  และมีคู่มือการปฏิบัติงาน 

 

 1.3  เทคนิคการตรวจสอบผลการด าเนินการ 

  1.3.1  ตรวจสอบความถูกต้อง  และความครบถ้วนของการบันทึกสถานภาพการพ้น 

จากสภาพนิสิตตามประกาศการพ้นจากสภาพนิสิตอีกครั้ง  ในใบแสดงผลการศึกษา  เช่น  ชื่อ  สกุล  

สถานภาพการพ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ  และวันที่มีผลบังคับให้พ้นจากสภาพนิสิตตามประกาศ 

ทีอ่ธิการบดีลงนาม 

  1.3.3  มีการทบทวนผลการด าเนินงานของภาคการศึกษาท่ีผ่านมา  เพื่อก าหนด 

แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สรุปข้อแตกต่างระหว่างการปฏิบัติงานการพ้นสภาพนิสิต  ตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547   

และข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2557 

 จากประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการพ้นจากสภาพนิสิต  สามารถเปรียบเทียบข้อแตกต่าง

ระหว่างการพ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547  และข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2557  ที่เป็น

ข้อสังเกตท่ีส าคัญ  ดังนี้ 

 

ตาราง  8  เปรียบเทียบข้อแตกต่างการพ้นจากสภาพนิสิตตามข้อบังคับฯ  พ.ศ.  2547   

  และ  พ.ศ.  2557  กรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
 

 

ข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  2547 

 

ข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.  2557 

 

เกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสม  

3  เกณฑ์ 

เกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสม  

2  เกณฑ์ 

GPAX  ภาคการศึกษาแรกท่ีลงทะเบียน  ไม่น ามา

พิจารณาการพ้นจากสภาพนิสิต 

GPAX  ภาคการศึกษาแรกท่ีลงทะเบียน  น ามา

พิจารณาการพ้นจากสภาพนิสิต 

พิจารณาจาก GPAX  และความต่อเนื่องของสภาพ

รอพินิจ 

พิจารณาจาก GPAX  และหน่วยกิตสะสม 

เกรด S/U น ามาพิจารณาการพ้นจากสภาพนิสิต เกรด S/U ไม่น ามาพิจารณาการพ้นจากสภาพนิสิต 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บทที่  5 

 

ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน 

 

 การปฏิบัติงานด้านการพ้นจากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์  จะต้องค านึงถึง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547  และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557

ที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  และรวมถึงในทางปฏิบัติการพ้นจากสภาพนิสิตกรณีเกรด

เฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์นั้นก็มีหลากหลายกรณีและต้องเลือกใช้กับนิสิตที่เข้าในแต่ละปีการศึกษา  

ที่แตกต่างกันอีกด้วย  ซึ่งมีปัจจัยหลายด้านที่ท าให้เกิดปัญหา  และอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน   

ซึ่งคู่มือเล่มนี้  ได้สรุปปัญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  และได้เสนอแนวทางในการแก้ไขไว้  ดังนี้ 

 

ปัญหา  อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1.  ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน 

    บุคลากรไม่มีคู่มือใน 

การปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง   

หรือเฉพาะทางไว้ที่หน่วยงานครบ 

ทุกคน  เมื่อหน่วยงานรับบุคลากรมาปฏิบัติงาน

ใหม่หรือมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนก็จะเกิด

ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

 

-  สนับสนุนให้มีการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน  และให้

มีการเผยแพร่  เนื่องจากคู่มือการปฏิบัติงาน

เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มี

เนื้อหาสาระของกระบวนการที่มีรายละเอียด

หลักเกณฑ์  ขั้นตอนวิธีการ  และเทคนิคการ

ปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในด้าน 

-  การพ้นจากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่

ถึงเกณฑน์ั้น  มีความซับซ้อนและหลากหลายกรณี  
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ปัญหา  อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

และมีกระบวนการท างานหลายขั้นตอน  เกี่ยวข้อง

กับอนาคตของนิสิต  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องให้

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพ่ือให้

ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ปฏิบัติงานแทน  ผู้มาปฏิบัติงาน

ใหม่  ใช้ในการอ้างอิง  มิให้เกิดข้อผิดพลาดหรือ

ป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  หรือให้

ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต  นิสิต  และ

ผู้ปกครองได้ 

2.  ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ของข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงาน 

    หากบุคลากรขาดความรู้  ความเข้าใจ  กฎ  

ระเบียบ  หลักเกณฑ์  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน  จะท าให้เกิดข้อผิดพลาด  และเกิด

ปัญหาตามมา   

-  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่างผู้ที่มี

ความรู้  ความเข้าใจ  และผู้ที่ไม่เข้าใจ  หรือผู้ที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  จะช่วยให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

 

 

 จากปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแก้ไขท่ีได้กล่าวข้างต้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการสนับสนุนในเรื่องต่อไปนี้ 

  1.  การศึกษาดูงาน  การที่จะท าให้บุคลากรรู้งานสามารถปฏิบัติงานได้หลายวิธี  เช่น  

การสอนงานระหว่างเพ่ือนร่วมงานด้วยกันเอง  การส่งให้ผู้ปฏิบัติงานไปเข้ารับการฝึกอบรม   

การไปศึกษาดูงาน 

  2.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างานระหว่างนักวิชาการศึกษา

กองทะเบียนและประมวลผล  และนักวิชาการศึกษาของคณะ  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สาระของการพ้นจากสภาพนิสิต  เพ่ือให้นักวิชาการศึกษาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพ้นจากสภาพนิสิต

กรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ให้แก่ผู้มาปรึกษาปัญหาด้านผลการเรียนได้อย่างเข้าใจ  ถูกต้อง   

และสอดคล้องกับข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  จะช่วยให้นักวิชาการศึกษาได้เรียนรู้

จากผู้ที่ประสบผลส าเร็จในเรื่องนั้นๆ  แล้วน ามาปรับใช้กับการท างานของตนเองได้ 

 

ข้อเสนอแนะในการน าคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

 การน าคู่มืองานการพ้นจากสภาพนิสิตไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น  ผู้ปฏิบัติงาน

จ าเป็นจะต้องศึกษาและติดตามข้อบังคับฯ  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ   ข้อสังเกตที่ส าคัญที่เก่ียวข้อง   

และวิธีการใหม่ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน 

 



88 
 

                  คู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต  ระดับปรญิญาตรี 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
เอกสารอ้างอิง 

 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.    คู่มือระเบียบข้อบังคับระดับปริญญาตรี      

 ปีการศึกษา  2556.    มหาสารคาม  :  โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,  2556 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.    คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี      

 ปีการศึกษา  2557.    มหาสารคาม  :  โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,  2557 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.    สรุปรายงาน  ประจ าปี  2557.     

 มหาสารคาม  :  โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,  2557 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.   2547 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.  2547 

------------------------------------------ 

------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14(2) และมาตรา 47  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  พ.ศ.2537 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่  9/2547   เมื่อวันที่   

24   กันยายน  2547   สภามหาวิทยาลัย  จึงออกข้อบังคับ  ไว้ดังต่อไปนี้ 

 

หมวด  1 

บททั่วไป 

 

 ข้อ 1   ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547” 

 ข้อ  2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ  3  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  2540 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ข้อ  4  ในข้อบังคับนี้ 

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 “มหาวิทยาลัย”    หมายความว่า  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า  คณะกรรมการตาม      มาตรา 30 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2537  และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับคณะกรรมการประจ าคณะ 

 “คณะ”  หมายความว่า  หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคามตาม มาตรา 6  แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2537  และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 ข้อ  5  ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับหรือในกรณีไม่อาจปฏิบัติตามข้อบังคับใน

ข้อบังคับนี้  ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย หรืออนุมัติ 

 ข้อ  6  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 

หมวด  2 

ระบบการศึกษา 

 

 ข้อ  7  ระบบการจัดการศึกษาให้ใช้ระบบดังนี้ 

  ระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ  หนึ่งภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

  ระบบไตรภาค  หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  3  ภาคการศึกษาปกติรวมภาคฤดู

ร้อนหนึ่งภาคการศกึษาปกติระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  12  สัปดาห์ 
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  ระบบจตุรภาค  หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  4  ภาคการศึกษาปกติรวมภาคฤดู

ร้อนหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  10  สัปดาห์ 

 ข้อ  8  มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  หรือรูปแบบผสมผสาน  

ดังนี้ 

  8.1  โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 

  8.2  โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดสุดสัปดาห์ 

  8.3  โปรแกรมเรียนนอกเวลาราชการเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลานอก

เวลาราชการ 

  8.4  โปรแกรมเรียนทางไกล  โดยใช้ระบบทางไกลผ่านไปรษณีย์วิทยุกระจายเสียง   

วีดีทัศน์สองทาง  หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบอินเทอร์เน็ต 

  8.5  โปรแกรมชุดวิชา (Module  System)  เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น

คราวๆ คราวละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 

  8.6  โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  หรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการ  และมาตรฐาน

เช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ  โดยอาจจัดในเวลาและเนื้อหาที่สอดคล้องกับโปรแกรมใน

ต่างประเทศ 

  8.7  โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ( E – Learning ) ให้เป็น 

ไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

  การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร  

ทั้งนี้  จะต้องจัดให้ได้เนื้อหาสมดุลกับจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร  โดยการเทียบหน่วยกิต 

ตามข้อ 9 และจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ  9  การคิดหน่วยกิต 

  ระบบทวิภาค 

  9.1  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  15  

ชั่วโมง  ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิต 

  9.2  รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  30  ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิต 

  9.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  45 ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

  9.4  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า

โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า  45  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

  การจัดการศึกษาระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้เทียบเคียงหน่วยกิต 

กับระบบทวิภาค  ดังนี้ 

 ระบบไตรภาค 

  1.  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  12/15  หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 

หนว่ยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

 ระบบจตุรภาค 

  1.  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
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หมวด  3 

จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 

 

 ข้อ  10  ให้จัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี   ไว้ดังนี้ 

  10.1 หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ปี)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 

หน่วยกิตและอย่างมากไม่เกิน  150 หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน  8  ปีการศึกษาส าหรับ

หลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา  และอย่างมากไม่เกิน  12  ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 

  10.2  หลักสูตรปริญญาตรี  (5  ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  150   

หน่วกิตและอย่างมากไม่เกิน  150 หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 10 ปีการศึกษาส าหรับ

หลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา  และอย่างมากไม่เกิน  15  ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 

  10.3  หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  6  ปี)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย

กว่า  210  หน่วยกิต  และอย่างมากไม่เกิน  263 หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน  12  ปี

การศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา  และอย่างมากไม่เกิน  18 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่

เรียนไม่เต็มเวลา 

  10.4  หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72  

หน่วยกิต  และอย่างมากไม่เกิน  87  หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน  4  ปีการศึกษาส าหรับ

หลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา  และอย่างมากไม่เกิน  6 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 

  ทั้งนี้  ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

นั้น 
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หมวด  4 

การรับเข้าเป็นนิสิต  ประเภทนิสิตและสภาพนิสิต 

 

 ข้อ  11  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นนิสิต 

  11.1  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  ส าหรับ

หลักสูตรปริญญาตรีปกติ  หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ส าหรับหลักสูตร

ต่อเนื่อง 

  11.2  เป็นผู้มีความประพฤติดี 

  11.3  ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  11.4  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วน  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ  12  การรับเข้าเป็นนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ข้อ  13  การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 

  13.1  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตเมื่อได้ข้ึน

ทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว  และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ  11.1 

  13.2  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิตต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตโดยส่ง

หลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อนายทะเบียนของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งช าระเงินตามระเบียบ 

ในวัน  เวลา  และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  13.3  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิตที่ไม่ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตตาม 

วัน  เวลา  และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต  เว้นแต่ 

จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ก าหนดให้รายงานตัว 

และเม่ือได้รับอนุมัติแล้วต้องมารายงานตัวภายใน  7  วัน  นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ให้รายงานตัว 
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  13.4  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรสาขาวิชาและเป็นนิสิต

ระบบใด  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในหลักสูตรสาขาวิชา  และเป็นนิสิตระบบนั้นด้วย 

  13.5  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิตและท าการศึกษา ณ วิทยาเขต  

หรือศูนย์บริการการศึกษาใด  จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและท าการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือ

ศูนย์บริการการศึกษานั้น 

 ข้อ  14  ประเภทนิสิต  การเปลี่ยนประเภทนิสิต  และสภาพนิสิต 

  14.1  นิสิตแบ่งเป็น  2  ประเภท 

   14.1.1 นิสิตระบบปกติ  ได้แก่  นิสิตที่ศึกษาในระบบปกติของ

มหาวิทยาลัย 

   14.1.2 นิสิตระบบพิเศษ  ได้แก่  นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย

จัดขึ้นเป็นพิเศษนอกจากระบบปกติ 

  14.2  การเปลี่ยนประเภทนิสิต 

   14.2.1  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง  มหาวิทยาลัยอาจ

อนุมัติให้นิสิตระบบปกติเปลี่ยนประเภทเป็นนิสิตระบบพิเศษได้  นิสิตจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและ

ระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนิสิตระบบพิเศษ  โดยให้

นับระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาเป็นนิสิตระบบปกติ 

   14.2.2  นิสิตระบบพิเศษเปลี่ยนประเภทเป็นนิสิตระบบปกติไม่ได้ 

  14.3  สภาพนิสิตแบ่งเป็น  2  สภาพ 

   14.3.1  นิสิตสภาพสมบูรณ์  ได้แก่  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคแรก  

หรือนิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 

   14.3.2  นิสิตสภาพรอพินิจ  ได้แก่  นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม

ตั้งแต่ 1.60 ถึง 1.99 
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 ข้อ  15  การเปลี่ยนสาขาวิชา และวิชาโท 

  15.1  นิสิตอาจเปลี่ยนวิชาได้ไม่เกิน  2  ครั้ง  ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจ าคณะ  และได้รับอนุมัติจากคณบดี  และให้คณบดีแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

  15.2  นิสิตอาจขอเปลี่ยนวิชาโทได้ไม่เกิน  2  ครั้ง  ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ

หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา  และได้รับ

อนุมัติจากคณบดี  และให้คณบดีแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

  15.3  นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสาขาวิชา และวิชาโทจะต้องช าระค่าธรรมเนียม

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  15.4  นิสิตที่เปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า   

1  ภาคการศึกษา 

 ข้อ  16  การย้ายวิทยาเขต หรือศูนย์บริการการศึกษา 

  16.1  นิสิตที่สอบคัดเลือกได้  หรือได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา ณ วิทยาเขตหรือ

ศูนย์บริการการศึกษาใดจะต้องศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์บริการการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยจะไม่

อนุญาตให้นิสิตย้ายไปศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์บริการการศึกษาอ่ืนเว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุผล  

ความจ าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น 

  16.2  ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตที่ย้ายวิทยาเขตหรือศูนย์บริการการศึกษา  

ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ณ วิทยาเขตหรือศูนย์บริการการศึกษาเดิม 

 ข้อ  17  การย้ายคณะ 

  17.1  นิสิตที่จะย้ายคณะ ต้องได้เรียนในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ภาค

การศึกษาท้ังนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกให้พักการเรียน และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย

กว่า 30 หน่วยกิต 

  17.2  นิสิตที่ประสงค์จะย้ายคณะ จะต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดต่อกองบริการการศึกษาภายใน  1 สัปดาห์  นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
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  17.3  การย้ายคณะจะกระท าได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

ที่จะรับเข้าศึกษาและคณะที่สังกัดเดิมด้วย 

  17.4  นิสิตที่ย้ายคณะจะต้องมีเวลาเรียนในคณะที่ย้ายเข้ามาอย่างน้อย  4  

ภาคการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 

  17.5  ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เข้าเรียนในคณะเดิม 

  17.6  นิสิตได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด และสามารถย้ายคณะได้ไม่เกิน  2  ครั้ง 

   17.7.1  การโอนรายวิชาและจ านวนรายวิชาที่จะโอน ต้องได้รับอนุมัติ 

จากคณะที่รับผิดชอบสาขาวิชานั้น 

   17.7.2  การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม นิสิตที่ย้ายคณะให้ค านวณ 

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดท่ีได้รับอนุมัติให้โอนมาจากคณะเดิม รวมกับรายวิชา 

ที่เรียนในคณะที่รับเข้าศึกษาด้วย 

 ข้อ  18  การรับโอนนิสิต  หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

  18.1  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิต  หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืนและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

มหาสารคามการรับโอนจะกระท าได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจ าคณะที่ขอเข้าศึกษานั้น 

  18.2  คุณสมบัติของนิสิต  หรือนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 

   18.2.1  คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  11 

   18.2.2  ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันเดิม 

   18.2.3  ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ภาค

การศึกษาปกติ  ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน 
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  18.3  นิสิตหรือนักศึกษาที่ประสงค์จะโอนศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  4 สัปดาห์  ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 

ของภาคที่ประสงค์เข้าศึกษานั้น  พร้อมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ  19  การโอนหน่วยกิตรายวิชา 

  นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี อาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรระดับ

เดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากการศึกษาในหลักสูตรอื่น  หรือหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยหรือ

จากสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง  โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  การเทียบโอนความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  ตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ข้อ  20  การพ้นจากสภาพนิสิต 

  นิสิตต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีต่อไปนี้ 

  20.1  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  20.2  ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

  20.3  ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้ 

   20.3.1  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 

   20.3.2  เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้ว ไม่ช าระค่าบ ารุง 

และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อรักษาสภาพนิสิต 

   20.3.3  ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข้อ  11  อย่างใดอย่างหนึ่ง 

   20.3.4  เมื่อเรียนครบ  2  ภาคการศึกษามีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  

1.60  

   20.3.5  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจ ที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.75  

 เป็นเวลาสองภาคการศึกษาที่มีการจ าแนกสภาพต่อเนื่องกัน 

   20.3.6  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจครบ  4  ภาคการศึกษาต่อเนื่องกันที่มี 
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ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  2.00 

   20.3.7  ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ตามข้อ  10 

   20.3.8  ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดลหุ

โทษหรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

   20.3.9  กระท าการทุจริต  หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่

มหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ว่าด้วยวินัยนิสิต 

 ข้อ  21  การคืนสภาพนิสิต 

  นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตด้วยเหตุสุดวิสัยโดยไม่ได้กระท าผิดทางวินัย  และไม่ได้ 

พ้นสภาพ  เนื่องจากมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ  20 อาจขอคืนสภาพนิสิตได้   

ทั้งนี้  ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ และต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนิสิต  และค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนิสิตย้อนหลัง 

 

หมวด  5 

การลงทะเบียนเรียน 

 

 ข้อ  22  การลงทะเบียนเรียน 

  22.1  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนตามวิธีการ  และวัน  เวลา  

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  22.2  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์เมื่อนิสิตได้ช าระเงินตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ  

ภายในก าหนดเวลา 
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  22.3  ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในภาคการศึกษาใด  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

ในภาคการศึกษานั้นเป็นจ านวนหน่วยกิตไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  22.4  นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด  ภายใน

ก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  จะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น  เว้นแต่จะได้รับ

อนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี  ทั้งนี้จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ภายใน  4  สัปดาห์  

ของภาคการศึกษาปกติ  หรือ  3 สัปดาห์ ของภาคการศึกษาฤดูร้อน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

  22.5  นิสิตต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ใน

แต่ละภาคการศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา  ถ้ารายวิชาใดในหลักสูตรมีข้อก าหนดว่าต้องเรียน

รายวิชาอ่ืนก่อน หรือบุรพวิชา  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนและสอบได้รายวิชา  หรือบุรพวิชาที่ก าหนด 

ไว้ก่อน  เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชาจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้ 

  22.6  จ านวนหน่วยกิตและภาคการศึกษา 

   22.6.1  นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาโดยนิสิต 

ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละไม่ต่ ากว่า  9 หน่วยกิตและไม่เกิน  

22  หน่วยกิต  ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ต่ ากว่า  3  หน่วยกิต  และไม่เกิน  15  หน่วยกิต 

   22.6.2  ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 

ที่ได้ก าหนด  นิสิตต้องยื่นค าร้องขออนุมัติจากคณบดี  แต่เพ่ิมได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ  3  หน่วยกิต 

   22.6.3 การลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าที่ก าหนดจะกระท าได้เฉพาะนิสิตที่จะ

จบหลักสูตร  และเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ  

22.6.1  ให้ลงทะเบียนเท่าจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือได้ 

 ข้อ  23  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต  (Audit) 

  23.1  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต  หมายถึง   

การลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวน 

หน่วยกิตตามหลักสูตรไม่บังคับให้นิสิตสอบและมีผลการเรียนเป็น  AU 
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  23.2  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้เมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  และต้องช าระค่าหน่วยกิตตามรายวิชาที่เรียนให้นิสิตระบบปกติ

ระบุในการลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 

  23.3  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตให้ลงในช่องผลการ

เรียนรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียน

ทั้งหมดของรายวิชานั้น 

  23.4  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกใด ๆ ที่มิใช่นิสิตเข้าเรียนบาง

รายวิชาพิเศษได้  แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้การศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยและต้องเสียค่าธรรมเนียม

การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ  24  การขอถอน  ขอเพ่ิม  หรือของดรายวิชาที่จะเรียน 

  24.1  การขอถอน  ขอเพ่ิม  และขนาดของรายวิชาที่จะเรียน  ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  และผ่านการอนุมัติจากคณบดี 

  24.2  การขอถอน  หรือขอเพ่ิมรายวิชาเรียนต้องกระท าภายใน  2 สัปดาห์แรก 

ของภาคการศึกษาปกติ  หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน  ต้องเป็นไปตามข้อ 22.5  

และ  22.6 

  24.3  การของดเรียนบางรายวิชาหรืองดเรียนทุกรายวิชา  ต้องได้รับอนุมัติจาก

คณบดีก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาคเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2 สัปดาห์  ส าหรับภาคเรียนปกติ   

และ 1 สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 ข้อ  25  การขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ถอน 

  นิสิตที่ขอถอนหรือของดรายวิชาภายใน  2 สัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติหรือ   

1  สัปดาห์ของภาคการศึกษาฤดูร้อน  นับจากวันเปิดภาคการศึกษามีสิทธิ์ได้รับเงินค่าลงทะเบียน

รายวิชาที่ถอนโดยได้รับเงินคืนเต็มจ านวน  หากพ้นก าหนดเวลานี้จะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน 
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 ข้อ  26  การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต 

  26.1  นิสิตที่ลาพักการเรียน  หรือถูกสั่งให้พักการเรียนตามระเบียบว่าด้วยวินัย

นิสิตจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนิสิตตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพ

นิสิต 

  26.2  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  2 

สัปดาห์แรก  นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ  หรือภายในสัปดาห์แรก  นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

ฤดูร้อน  มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการ 

รักษาสภาพนิสิตภายในภาคการศึกษานั้นด้วย 

 ข้อ  27  การลาพักการเรียน 

  27.1  นิสิตอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้  ในกรณีต่อไปนี้ 

   27.1.1  ถูกเกณฑ์  หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

   27.1.2  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใด 

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

   27.1.3  เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ  20 ของ

เวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามค าสั่งแพทย์  โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของ

ทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งเป็นของเอกชนที่ 

กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

   27.1.4  เมื่อนิสิตมีความจ าเป็นส่วนตัว  อาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียน

ได้  ถ้าได้ลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย  1  ภาคการศึกษา 

  27.2  การลาพักการเรียน  นิสิตต้องยื่นค าร้องภายในสัปดาห์  3 ของภาค

การศึกษาท่ีลาพักการเรียน  และให้คณบดี  เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  ยกเว้นการลาพักเรียนในกรณี 

ข้อ 27.1.1 ,  27.1.2 และ 27.1.3  โดยให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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  27.3  การลาพักการเรียน  ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน  1 ภาคการศึกษา  ถ้านิสิตยังมี

ความจ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียนในภาคการศึกษาต่อไป  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนใหม่ 

  27.4  ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการ

เรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

  27.5  นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน  เมื่อจะกลับเข้าเรียนต้องยื่นค าร้อง 

ขอกลับเข้าเรียนต่อคณบดี  ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  2 สัปดาห์  และให้คณบดี แจ้งให้

นายทะเบียนทราบ 

 ข้อ  28  การลาออก 

  นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย  ต้องยื่นค าร้อง 

ต่อคณบดีให้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  การลาออกจะสมบูรณ์เมื่อนิสิตได้รับอนุมัติให้ลาออกได้ 

 

หมวด  6 

การวัด  และการประเมินผลการศึกษา 

 

 ข้อ  29  การมีสิทธิ์เข้าสอบ 

  นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของเวลาเรียน

ทั้งหมดของรายวิชานั้น  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น  

 ข้อ  30  ให้มีการวัดผลระหว่างภาคการศึกษาและเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 ข้อ  31  การประเมินผลการศึกษา 

  ให้คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 
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  31.1  ก าหนดให้ใช้ระบบล าดับขั้น และค่าระดับขั้นในการวัด และประเมินผล ดังนี้ 

 

  ระดับขั้น  ความหมาย         ค่าระดับข้ัน 

       A  ดีเยี่ยม (Excellent)   4.0 

       B+  ดีมาก (Very Good)   3.5 

       B  ดี  (Good)   3.0 

       C+  ดีพอใช้ (Fairly Good)  2.5 

       C  พอใช้ (Fair)   2.0 

       D+  อ่อน (Poor)   1.5 

       D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0 

       F  ตก (Failed)   0.0 

 

  31.2 ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับขั้นได้ให้ประเมินผลโดย

สัญลักษณ์  ดังนี้ 

 

      สัญลักษณ์          ความหมาย 

  S ผลการประเมินผ่านเกณฑ์  (Satisfactory) 

  U ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (Unsatisfactory) 

  I ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

  W การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 

  AU การเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

  R ลงทะเบียนเรียนซ้ าแล้วผ่าน  (Course Repeated Later) 
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  31.3  การให้  F  ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย 

   31.3.1  นิสิตสอบตก 

   31.3.2  นิสิตขาดสอบประจ าภาคการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก

คณบดี 

   31.3.3  นิสิตมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ  29 

   31.3.4  นิสิตทุจริตในการสอบ 

   31.3.5  นิสิตได้รับการให้คะแนนระดับชั้น I  แต่มิได้ด าเนินการขอ

ประเมินผลเพื่อแก้ระดับขั้น 1 ให้เสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมีสิทธิ์

ลงทะเบียนเรียน 

  31.4  การให้  S  กระท าได้ในการประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิต 

และผลการเรียนในรายวิชานั้นผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนด 

  31.5  การให้  U  กระท าได้ในการประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิต  

และผลการเรียนรายวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 

  31.6  การให้  I ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

   31.6.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ  29  แต่ไม่ได้สอบเพราะ

ป่วย หรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดี 

   31.6.2  อาจารย์ผู้สอน และคณบดี  เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา

เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์โดยมิใช่เป็นความผิดของ

นิสิต 

  นิสิตที่ได้ I จะต้องด าเนินการขอรับประเมินผลเพ่ือเปลี่ยน  I  ให้เสร็จสิ้นภายใน 

สองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน  หากพ้นก าหนดดังกล่าว

มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน I  เป็น F  โดยอัตโนมัติ  เว้นแต่อธิการบดีอนุมัติให้ขยายเวลา เนื่องจากเหตุ

สุดวิสัยอันมิใช่เกิดจากการกระท า หรือร่วมกระท าของนิสิตผู้นั้น 
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  การนับภาคการศึกษาที่นิสิตระบบปกติมีสิทธิ์ลงทะเบียนนั้น ให้นับเฉพาะภาคต้น 

และภาคปลายเท่านั้น 

  31.7  การให้ W  ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

   31.7.1  นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้น  ตามข้อ 24.3 

   31.7.2  นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตาม ข้อ 27 

   31.7.3  นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 

   31.7.4  นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เปลี่ยนจาก  I ที่นิสิตได้รับตามข้อ 

31.6.1  และครบก าหนดเวลาของการเปลี่ยน I  แล้ว  แต่การป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด   

โดยมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ 

  31.8  การให้  AU  ในรายวิชาใดจะกระท าในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน

เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต  ตามข้อ  23 

  31.9  การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้นับจาก

รายวิชาที่มีระบบการให้คะแนนแบบระดับขั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ า  หรือเรียนแทน 

ในรายวิชาใด ให้น าจ านวนหน่วยกิต  และค่าระดับขั้นที่ได้ไปใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยด้วย 

  31.10  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนิสิตเพ่ือให้ครบหลักสูตร  ให้นับเฉพาะ

หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 

  31.11  ค่าระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการเรียนของ

นิสิตในภาคการศึกษานั้น  โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละ

รายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น  การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง

ทศนิยม  3  ต าแหน่ง  และให้ปิดเศษเฉพาะทศนิยมต าแหน่งที่  3  ที่มีค่าตั้งแต่  5  ขึ้นไปเพื่อให้เหลือ

ทศนิยม  2  ต าแหน่ง 

  31.12  ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้า

เรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย  โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิต  กับค่าระดับขั้นของแต่
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ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามข้อ 31.9  เป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด  การค านวณ

ดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม  3  ต าแหน่ง  และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมต าแหน่งที่  3  ที่มีค่าตั้งแต่   

5  ขึ้นไปเพ่ือให้เหลือทศนิยม  2  ต าแหน่ง 

 ข้อ  32  การเรียนซ้ า  หรือเรียนแทน 

  32.1  รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบได้  D  นิสิตอาจจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้  โดยได้รับ

อนุมัติจากคณบดี 

  32.2  รายวิชาใดท่ีนิสิตได้  F  นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า  หรือจะเลือกเรียน

รายวิชาอ่ืนที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงแทนกันได้  ในการเลือกเรียนแทนนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี  

ยกเว้นวิชาเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได้ 

  32.3  นิสิตที่ได้ผลการศึกษา  F  ในรายวิชาใด  จะปรากฏผลการศึกษา  F  ในใบ

แสดงผลการศึกษา  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน  ในรายวิชานั้นจนกว่าจะได้ผลการศึกษา  

A – D  และผลการศึกษาในรายวิชาที่ได้  F  จะถูกเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ R ในใบแสดงผลการศึกษา  

เมื่อนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนแก้ไขในรายวิชานั้นหรือรายวิชาที่เรียนแทนแล้ว 

 ข้อ 33  การจ าแนกสภาพนิสิต 

  33.1  จ าแนกสภาพนิสิต  จะกระท าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแต่ละภาค  ทั้งนี้  

ยกเว้นนิสิตที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก  ซึ่งการจ าแนกสภาพนิสิตจะกระท าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่สองของ

การลงทะเบียนเรียนนับแต่เริ่มเข้าศึกษา 

  33.2  นิสิตระบบปกติที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคฤดูร้อน  ให้ถือว่าภาคฤดู

ร้อนเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่องในการจ าแนกสภาพนิสิต 

 ข้อ  34  การทุจริตในการสอบ 

  นิสิตที่ท าการทุจริตเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด  จะได้รับการลงโทษตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสอบ 
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หมวด  7 

การส าเร็จการศึกษา  การขอรับปริญญา  และการอนุมัติปริญญา 

 

 ข้อ  35  การส าเร็จการศึกษา 

  35.1 ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้รับรองการส าเร็จการศึกษาและให้มีผลใช้

บังคับตั้งแต่วันที่งานทะเบียนและประมวลผลส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้คณะกรรมการประจ าคณะ

พิจารณา 

  35.2  คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 

   35.2.1  ต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร

สาขาวิชา 

   35.2.2  ต้องมีเวลาเรียนครบตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า  3 ปีการศึกษา 

หรือไม่น้อยกว่า  2 ปีการศึกษา  ส าหรับหลักสูตรต่อเนื่อง  หรือไม่น้อยกว่า  1 ปีการศึกษา ส าหรับกรณี

เทียบโอนรายวิชา 

   35.2.3  ต้องไม่ได้รับค่าระดับขั้น F หรือ U หรือ I ในภาคการศึกษา

สุดท้ายและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 

   35.2.4  ต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยวินัยนิสิต 

  35.3  นิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จ

การศึกษาท่ีงานทะเบียนและประมวลผลภายในระยะเวลา  30  วัน  นับแต่วันเปิดภาคการศึกษานั้น 

 ข้อ  36  การขอรับปริญญา 

  ผู้มีสิทธิ์ขอรับปริญญาต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 

  36.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ  35 

  36.2  เป็นผู้มีความประพฤติดี 
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  36.3  ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ  กับมหาวิทยาลัย 

 ข้อ  37  การให้ปริญญา 

  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

  37.1 ปริญญาบัณฑิต 

   นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองต้องสอบได้

จ านวนหน่วยกิตครบหลักสูตรได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  3.27  ขึ้นไป  และไม่เคยสอบได้ D หรือ 

F หรือ U หรือ R ในรายวิชาใด 

  37.3  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

   นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ต้องสอบได้

จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร  ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  3.75 ขึ้นไปและไม่เคยสอบได้ D 

หรือ F หรือ U หรือ R ในรายวิชาใด 

  37.7 นิสิตทุกระบบที่ขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา หรือนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตร

ต่อเนื่อง หรือนิสิตที่โอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน  ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือ

อันดับสอง 

 ข้อ  38  การให้เกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี 

  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาและที่มีผลการเรียนดีต่อ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ืออนุมัติให้เกียรติบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดี 

โดยมีเกณฑ์การพิจารณา  ดังนี้ 

  38.1  นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี ต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิ

ตครบหลักสูตร ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 

  38.2  นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ต้องสอบได้จ านวนหน่วย

กิตครบหลักสูตร  ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  3.75 ขึ้นไป 
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  38.3  นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี  และเกียรติบัตรผู้มีผลการ

เรียนดีเยี่ยม ต้องไม่เป็นนิสิตที่ได้ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 

 ข้อ  39  การอนุมัติปริญญา 

  ให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมัครได้รับปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 

 

บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ  40  ข้อบังคับ  32.3  ให้มีผลบังคับใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547  เป็น

ต้นไป 

 ข้อ  41  ข้อบังคับข้อ  33.2  ให้มีผลบังคับใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2547   

เป็นต้นไป  ยกเว้นนิสิตระบบปกติท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา  2547 และลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

ในภาคฤดูร้อน  ให้น าผลการเรียนในภาคฤดูร้อนไปรวมกับผลการเรียนในภาคถัดไปที่นิสิตลงทะเบียน

เรียนเพ่ือการจ าแนกสภาพนิสิตระบบปกติ 

 

   

ประกาศ  ณ  วันที่  24  กันยายน  พ.ศ.  2547 

 

      

      

               (นายมีชัย   ฤชุพันธุ์) 

                นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาคผนวก  ข 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.   2557 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.  2557 

------------------------------------------ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  14 (2)  และมาตรา  47  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  พ.ศ. 2537 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่      

27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557  จึงออกข้อบังคับดังไว้ต่อไปนี้ 

 

 ข้อ  1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับ   

ปริญญาตรี  พ.ศ. 2557” 

 ข้อ  2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ  3  ให้ยกเลิก 

 (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2547 

 (2) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนของนิสิต พ.ศ. 2545 

 ข้อ  4  ในข้อบังคับนี้ 

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 “คณะกรรมการประจ าคณะ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตามมาตรา 30 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2537  และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับคณะกรรมการประจ าคณะ 

 “คณะ”  หมายความว่า  หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2537  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและ

ให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดการเรียนการสอนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วน

งานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2550 

 ข้อ  5  ในกรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือการด าเนินการอื่นใดท่ีมิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้      

ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด 

 ข้อ  6  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 

หมวด  1 

ระบบการศึกษา 

 

 ข้อ  7  ระบบการจัดการศึกษา  ให้ใช้ระบบดังนี้ 

  ระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติหนึ่ง          

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา          

ภาคการศึกษาพิเศษ  โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ

การศึกษาภาคการศึกษาปกติ 

  ระบบไตรภาค  หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  3  ภาคการศึกษาปกติรวมภาคฤดู

ร้อน  หนึ่งภาคการศึกษาปกติระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  12  สัปดาห์ 
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 ข้อ  8 มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน  

โดยการจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้  

จะต้องจัดให้ได้เนื้อหาสมดุลกับจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร  โดยเทียบได้ตามการคิด        หน่วยกิ

ตตามข้อ  9  และให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ  9  การคิดหน่วยกิต 

  ระบบทวิภาค 

  9.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15  

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิต 

  9.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  30  ชั่วโมงต่อ         

ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิต 

  9.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45  ชั่วโมงต่อ      

ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิต 

  9.4  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า

โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  45  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิต 

  การจัดการศึกษาระบบไตรภาคให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค  ดังนี้ 

  ระบบไตรภาค 

   หนึ่งหน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  12/15  หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ          

4  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  5  หน่วยกิตระบบไตรภาค 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หมวด  2 

จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา 

 

 ข้อ  10  ให้จัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ไว้ดังนี้ 

  10.1  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วย

กิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  8  ปีการศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน  12  ปี

การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

  10.2  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วย

กิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  10  ปีการศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลาและไม่เกิน  15  ปี

การศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

  10.3  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วย

กิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 18 ปี

การศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

  10.4  หลักสูตรปริญญาตรี  (ระบบเทียบเข้า)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม  เท่ากับ

หลักสูตรปริญญาตรี  4  ปี  5  ปี  และ  6  ปี  แล้วแต่กรณีใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  6  ปีการศึกษา   

  การลงทะเบียนเรียนของนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี(ระบบเทียบเข้า) เป็นการ

ลงทะเบียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้  ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 

  ในกรณีที่มีความจ าเป็นสภามหาวิทยาลัยอาจอนุมัติจ านวนหน่วยกิตแตกต่างจากที่

ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ได้  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้

ต้องเรียนให้ครบหลักสูตรตามจ านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หมวด  3 

การรับเข้าเป็นนิสิต  ประเภทนิสิตและสภาพนิสิต 

 

 ข้อ  11  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต 

  11.1  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  หรือ 5 ปี  หรือ 6 ปี จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

  11.2  หลักสูตรปริญญาตรีระบบเทียบเข้าจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 

  11.3  เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ  และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เกี่ยวข้อง

กับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ หรือของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 ข้อ  12  การรับบุคคลเข้าเป็นนิสิต สามารถด าเนินการได้  ดังนี้ 

  12.1 การรับผ่านระบบการคัดเลือกกลางของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  (Admissions)   

  12.2  การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 

  12.3  การรับเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน หรือข้อตกลงของ

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

  12.4  การรับโดยวิธีอ่ืน ๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 ข้อ  13  การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 

  13.1  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตเมื่อได้ขึ้นทะเบียน

เป็นนิสิต  และได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  13.2  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิตที่ไม่รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  

ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต เว้นแต่จะ

ได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ก าหนดให้รายงานตัวและเมื่อ

ได้รับอนุมัติแล้วต้องมารายงานตัวภายในเจ็ดวัน  นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานตัว 

  13.3  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิตจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ณ  ศูนย์      

การจัดการศึกษานั้น ๆ 

  13.4  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ เว้นแต่  มีเหตุจ าเป็น

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 ข้อ  14  ประเภทนิสิตแบ่งเป็น  2  ประเภท 

  14.1  นิสิตระบบปกติ  ได้แก่  นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบปกติตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยหรือของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  14.2  นิสิตระบบพิเศษ  ได้แก่  นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบพิเศษตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ  15  การย้ายศูนย์การจัดการศึกษา 

  15.1  นิสิตที่สอบคัดเลือกได้  ณ  ศูนย์การจัดการศึกษาใดจะต้องศึกษา   

ณ  ศูนย์การจัดการศึกษานั้น  ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นอาจขอย้ายไปศึกษา ณ ศูนย์การจัด

การศึกษาอ่ืนได ้

  15.2  ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตที่ย้ายศูนย์การจัดการศึกษา ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้า

ศึกษา  ณ  ศูนย์การจัดการศึกษาเดิม 

 ข้อ  16  การย้ายคณะเรียน การเปลี่ยนสาขา และวิชาโท 

  16.1 การย้ายคณะเรียน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 16.1.1  มีเวลาศึกษาอยู่ในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา ทั้งนี้   

ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกให้พักการเรียนและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30      

หน่วยกิต 

  16.1.2  นิสิตย้ายคณะเรียนได้ไม่เกิน  2  ครั้ง  และให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

  16 .1 .3 นิ สิ ตที่ประสงค์จะย้ ายคณะเรียน จะต้องยื่ น เอกสารต่ าง  ๆ               

ต่อกองทะเบียนและประมวลผลตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  16.1.4  การย้ายคณะเรียนจะกระท าได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณบดี 

ที่สังกัดเดิม  และคณบดีที่จะรับย้ายคณะเรียน 

  16.1.5  การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เข้าศึกษาในคณะเดิม 

  16.1.6  คุณสมบัติและเงื่อนไขการย้ายคณะให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ 

  16.1.7  นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะเรียนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด   

   16.2  การเปลี่ยนสาขา  และวิชาโท  มีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

   16.2.1  นิสิตอาจเปลี่ยนสาขาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง  และให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

    16.2.2  นิสิตที่เปลี่ยนสาขาจะต้องมีเวลาเรียนในสาขาเดิมมาแล้ว   

ไม่น้อยกว่า  1  ภาคการศึกษา 

    16.2.3  นิสิตอาจขอเปลี่ยนวิชาโทได้ไม่เกิน 2 ครั้ง  ทั้งนี้ โดยความ

เห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา

และได้รับอนุมัติจากคณบดี 

    16.2.4  นิสิตที่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาและวิชาโท  จะต้องยื่นค าร้องต่อ 

กองทะเบียนและประมวลผลตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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    16.2.5  นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสาขาและวิชาโทจะต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

   16.3  หลักเกณฑ์การโอนรายวิชา 

    16.3.1  การโอนรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณะที่รับผิดชอบสาขานั้น 

    16.3.2  การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  นิสิตที่ย้ายคณะเรียนหรือ 

เปลี่ยนสาขาให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดท่ีได้รับอนุมัติให้โอนรายวิชา 

มาจากคณะ/  สาขาเดิมรวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะ/  สาขาที่รับเข้าศึกษาด้วย 

 ข้อ  17  การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

  17.1  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืนและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

และให้คณะที่จะรับเข้าศึกษาเป็นผู้พิจารณารับโอนโดยได้รับอนุมัติจากคณบดี  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจ าคณะที่รับโอน 

  17.2  คุณสมบัติของนิสิต  หรือนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 

   17.2.1  คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  11 

   17.2.2  เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในสถาบันเดิม 

   17.2.3  ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ภาค

การศึกษาปกติ  ทั้งนี้  ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน 

  17.3  นิสิตหรือนักศึกษา  ที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์เข้า

ศึกษานั้น  พร้อมกับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  17.4  การเทียบโอนผลการเรียน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 ข้อ  18  การโอนผลการเรียน 

  นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี  อาจขอโอนผลการเรียนในหลักสูตรระดับเดียวกันที่

ได้เคยศึกษามาแล้วจากการศึกษาในหลักสูตรอ่ืน  หรือหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัย หรือจาก

สถาบันการศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   

 ข้อ  19  การพ้นจากสภาพนิสิต 

  19.1  ตาย 

  19.2  ลาออก 

  19.3  โอนย้ายสถานศึกษา 

  19.4  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  19.5  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต   

  19.6  เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้วไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ต่าง ๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อรักษาสภาพนิสิต 

  19.7  ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข้อ  11  อย่างใดอย่างหนึ่ง 

  19.8  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  1.50 เมื่อมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่  30-59  

หน่วยกิต  ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ  30.1  ยกเว้นรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอ่ืน 

  19.9  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.75  เมื่อมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่  60   

หน่วยกิต  ขึ้นไป  ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ  30.1  ยกเว้นรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิต 

จากสถาบันอ่ืน 

  19.10  ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ  10 

  19.11  ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

  19.12  กระท าการทุจริตหรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย    

ใช้หลักฐานเท็จต่อมหาวิทยาลัย  และกระท ารายการในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยแทนบุคคลอ่ืน
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โดยมิได้รับอนุญาตแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย  ว่าด้วยวินัยนิสิต 

 ข้อ  20  การคืนสภาพนิสิต 

  นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ 19.6 อาจขอคืนสภาพนิสิตได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับ

อนุมัติจากอธิการบดี  โดยความเห็นชอบจากคณบดี  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ถือว่าเป็นการลาพักการ

เรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ีพ้นสภาพนิสิตจนถึงปัจจุบัน และให้ช าระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนิสิตและ

ค่าธรรมเนียมการลาพักการเรียนย้อนหลัง 

 

หมวด  4   

การลงทะเบียนเรียน 

 

 ข้อ  21  การลงทะเบียนเรียน 

  21.1  นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน และช าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่า

ด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาให้

เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

  21.2  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ        

ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาพิเศษไม่ต่ ากว่า 3 หน่วยกิต และ  

ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 

  21.3  ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่ได้ก าหนด  

นิสิตต้องยื่นค าร้องขออนุมัติจากคณบดี แต่เพ่ิมได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ 3 หน่วยกิต 

  21.4  การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าที่ก าหนดจะกระท าได้กรณีท่ี

นิสิตจะจบหลักสูตรและเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือ

กรณีอ่ืน ๆ  ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
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  21.5  นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  21.6  เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นิสิต

ลงทะเบียนเรียน  เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

  21.7  ในรายวิชาใดที่หลักสูตรมีข้อก าหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อนหรือบุรพ

วิชา  นิสิตต้องลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชาหรือบุรพวิชาที่ก าหนดไว้ก่อน  เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก

คณบดี    จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นได้ 

  21.8  นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติจะต้องลาพักการเรียนตาม

ข้อ  26  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

  21.9  คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลการลงทะเบียน

เรียนของนิสิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ 

  21.10  วิธีและข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

 ข้อ  22  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต  (Audit) 

  22.1  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษา และจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตร         

ไม่บังคับให้นิสิตสอบและมีผลการเรียนเป็น  AU 

  22.2 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ เมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  และให้นิสิตระบุในการลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 

  22.3  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตให้ลงในช่องผลการเรียน

รายวิชา  ที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียนทั้งหมด

ของรายวิชานั้น 
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  22.4  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกท่ีมิใช่นิสิต เข้าเรียนบางรายวิชาได้

แต่ ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ  23  การเพ่ิม หรือถอนรายวิชา   

ให้นิสิตท ารายการผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

 ข้อ  24  การรับเงินคืนในรายวิชาที่ถอน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ  25  การรักษาสภาพนิสิต 

  25.1  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

และลงทะเบียนเรียนให้ต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา  พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

  25.2  การรักษาสภาพนิสิต  โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน  สามารถท าได้ในกรณี

ต่อไปนี้ 

   25.2.1  การลาพักการเรียน 

   25.2.2  ถูกสั่งพักการเรียน 

   25.2.3  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแล้วแต่ยัง

ไม่ผ่านเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาอ่ืน ๆ  เช่น  ไม่ยื่นขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษาหรือรอผลการศึกษา  กรณีนี้  ต้องรักษาสภาพนิสิตและช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  ทั้งนี้ ต้องคงสถานภาพนิสิตได้ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 10 

   25.3  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอ

ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  หรืออ่ืน ๆ ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด  ซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใน

ภาคการศึกษานั้น ๆ  เมื่อคณะแจ้งผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ตามเงื่อนไขที่หลักสูตร

ก าหนดไปยังกองทะเบียนและประมวลผลแล้วให้กองทะเบียนและประมวลผลบันทึกข้อมูลแล้วแต่กรณี

ในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย  โดยนิสิตไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ 
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 ข้อ  26  การลาพักการเรียน 

  26.1  นิสิตอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้  ในกรณีต่อไปนี้ 

 26.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

 26.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดท่ี

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

   26.1.3  เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ 20 ของ

เวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทาง

ราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งเป็นของเอกชนที่กระทรวง

สาธารณสุขก าหนด 

    26.1.4  เมื่อนิสิตมีความจ าเป็นส่วนตัว อาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียน

ได้  ถ้าได้ลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา 

  26.2  การลาพักการเรียน  นิสิตต้องยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่สามของภาคการศึกษา     

ที่ลาพักการเรียน  โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี ยกเว้นการลาพักการเรียนในกรณี ข้อ 26.1.1         

ข้อ 26.1.2  และข้อ 26.1.3  ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

  26.3  การลาพักการเรียน ให้อนุมัติครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมี

ความจ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียนในภาคการศึกษาต่อไปให้นิสิตยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนใหม่ 

  26.4 ในกรณีที่นิสิตไดร้ับอนุมัติให้ลาพักการเรียน  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการ

เรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

  26.5  กรณีนิสิตถูกสั่งให้พักการเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิต     

กองทะเบียนและประมวลผลจะบันทึกการลาพักการเรียนในระบบทะเบียน 

  26.6 นิสิตที่ลาพักการเรียนต้องช าระค่าธรรมเนียมการลาพักการเรียนตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะถือว่าการลาพักการเรียนสมบูรณ์ 

 ข้อ  27  การลาออก   
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  นิสิตต้องยื่นค าร้องขอลาออกและหลักฐานการแสดงว่าไม่มีหนี้สินค้างช าระ   

โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่นิสิตสังกัด  การลาออก 

จะสมบูรณ์ให้ถือตามวันที่อนุมัติจากคณบดี 

 

หมวด  5   

การวัด  และการประเมินผลการศึกษา 

 

 ข้อ  28  นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ 

 ข้อ  29 ให้มีการวัดผลการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 

 ข้อ  30 การประเมินผลการศึกษา  ให้คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติผลการศึกษา 

แต่ละรายวิชา 

  30.1  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้มีการประเมินผลการศึกษาตามระดับคะแนน

ตัวอักษร  ความหมาย  และค่าคะแนน  ดังนี้ 

 ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย  ค่าคะแนน 

  A   ดีเยี่ยม  (Excellent) 4.0 

  B+   ดีมาก  (Very  Good) 3.5 

  B   ดี  (Good)  3.0 

  C+   ดีพอใช้ (Fairly  Good)    2.5 

  C   พอใช้  (Fair)  2.0 

  D+   อ่อน  (Poor)  1.5 

  D   อ่อนมาก (Very  Poor) 1.0 

  F   ตก  (Failed)  0.0 
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  30.2  ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนนตัวอักษรได้   

ให้ประเมินผลโดยก าหนดตัวอักษร  ดังนี้ 

 ตัวอักษร  ความหมาย 

       S  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์  (Satisfactory) 

       U  ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์  (Unsatisfactory) 

       I  ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 

       W  การถอนรายวิชา  (Withdrawn) 

       AU  การเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต  (Audit) 

       R  ลงทะเบียนเรียนซ้ าแล้วผ่าน  (Course  Repeated  Later) 

 

  30.3  การให้ระดับคะแนนตัวอักษร  F  ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

    30.3.1  นิสิตถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบหรือขาดสอบปลายภาค 

    30.3.2  นิสิตท าผิดระเบียบการสอบ  และได้รับการตัดสินโทษให้ได้ 

ระดับคะแนนตัวอักษร  F  ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจ าภาคท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดหรือไม่

ปฏิบัติตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขการประเมินตามเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลในแต่ละรายวิชา 

    30.3.3  นิสิตมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 28 

    30.3.4  นิสิตทุจริตในการสอบ 

    30.3.5  นิสิตได้รับการให้ตัวอักษร  I  แต่มิได้ด าเนินการขอประเมินผล 

เพ่ือแก้ตัวอักษร  I  ให้เสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียน

เรียน 

  30.4  การให้ตัวอักษร  S  กระท าได้ในการประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิต

และผลการเรียนในรายวิชานั้นผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนด 
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  30.5  การให้ตัวอักษร  U  กระท าได้ในการประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิต

และผลการเรียนรายวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 

  30.6  การให้ตัวอักษร  I  ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

   30.6.1  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ  28  แต่ไม่ได้สอบเพราะ

ป่วยหรือเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

   30.6.2  อาจารย์ผู้สอนและคณบดี  เห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะ

นิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์โดยมิใช่เป็นความผิดของนิสิต  

นิสิตที่ได้ตัวอักษร  I  จะต้องขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยนตัวอักษร  I  ให้เสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์

แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน  หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะ

เปลี่ยนตัวอักษร  I  เป็นระดับคะแนนตัวอักษร  F  โดยอัตโนมัติ  เว้นแต่อธิการบดีอนุมัติให้ขยายเวลา 

เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันมิใช่เกิดจากการกระท าหรือร่วมกระท าของนิสิตผู้นั้น 

 การนับภาคการศึกษาที่นิสิตระบบปกติมีสิทธิ์ลงทะเบียนนั้น  ให้นับเฉพาะภาคต้นและ 

ภาคปลายเท่านั้น 

  30.7  การให้ตัวอักษร  W  ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

   30.7.1  นิสิตได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น   

   30.7.2  นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ  26 

   30.7.3  นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 

   30.7.4  นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เปลี่ยนจากตัวอักษร  I  แล้วแต ่

การป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด  โดยมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ 

  30.8  การให้ตัวอักษร  AU  ในรายวิชาใดจะกระท าในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติ 

ให้ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตตามข้อ  22 

  30.9  การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย   
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ให้นับจากรายวิชาที่มีระบบการให้คะแนนแบบระดับคะแนนตัวอักษร  ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ า

หรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนตัวอักษรที่ได้ไปใช้ 

ในการค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย 

  30.10  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนิสิตเพ่ือให้ครบหลักสูตร  ให้นับเฉพาะ  

หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 

  30.11  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการเรียน

ของนิสิตในภาคการศึกษานั้น  โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนน

ตัวอักษรของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น  การค านวณ

ดังกล่าวให้  ตั้งหารถึงทศนิยม  3  ต าแหน่ง  และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมต าแหน่ง ที่  3  ที่มีค่าตั้งแต่  

5  ขึ้นไปเพื่อให้เหลือทศนิยม  2  ต าแหน่ง 

  30.12  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่ม

เข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย  โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนน

ตัวอักษรของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามข้อ 30.9 เป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด  

การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม 3 ต าแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมต าแหน่งที่  3  ที่มีค่า

ตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

 ข้อ  31  การลงทะเบียนเรียนซ้ า  หรือเรียนแทน 

  31.1  รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร  D  หรือ  D+  นิสิตอาจ

ลงทะเบียนเรียนซ้ าได้  โดยได้รับอนุมัติจากคณบด ี

  31.2  รายวิชาเลือกที่นิสิตได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  F  นิสิตจะต้องลงทะเบียน

เรียนซ้ าหรือจะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงแทนกันได้  และรายวิชาเลือกเสรีนิสิต

จะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได้  โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี 

  31.3  นิสิตที่สอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร  D+  D  หรือ  F  ในรายวิชาใด เมื่อ

ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทนในรายวิชานั้น  และได้รับคะแนนตัวอักษรสูงกว่าเดิม          
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ผลการศึกษาในรายวิชาที่เคยได้รับค่าคะแนนตัวอักษร  D+  D  หรือ  F  จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวอักษร R 

ในใบแสดงผลการศึกษา  เมื่อนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทนในรายวิชานั้น 

  31.4  นิสิตที่ได้ผลการประเมินตัวอักษร  U  ในรายวิชาใด จะปรากฏตัวอักษร U  

ในใบแสดงผลการศึกษา  นิสิตต้องลงทะเบียนซ้ าหรือเรียนแทนในรายวิชานั้นจนกว่าจะได้ผลการ

ประเมินตัวอักษร  S  และตัวอักษร  U  จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวอักษร  R  ในใบแสดงผลการศึกษาเมื่อนิสิต

ได้ลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทนในรายวิชานั้น 

 ข้อ  32  การจ าแนกสภาพนิสิต 

  32.1  การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาแต่ละภาค 

  32.2  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาพิเศษ 

ให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่องในการจ าแนกสภาพนิสิต 

 ข้อ  33  การสอบ  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการสอบของนิสิต 

 

หมวด  6 

การส าเร็จการศึกษา  การขอรับปริญญา   

และการอนุมัติปริญญา 

 

 ข้อ  34  การส าเร็จการศึกษา 

  34.1  ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้รับรองการส าเร็จการศึกษา และวันที่

ส าเร็จการศึกษาให้ถือวันที่กองทะเบียนและประมวลผลส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาให้คณะกรรมการ

ประจ าคณะพิจารณาอนุมัติ 

  34.2  คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 

   34.2.1  สอบผ่านทุกรายวิชาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาอ่ืน 

ที่ลงทะเบียนเรียนและผ่านเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด 
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   34.2.2  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

   34.2.3  ต้องมีเวลาเรียนครบตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา  

หรือ   ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรเทียบเข้าหรือไม่น้อยกว่า 1  ปีการศึกษา ส าหรับกรณี

เทียบโอนรายวิชา   

   34.2.4 ไม่มีพันธะหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 

   34.2.5 ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยวินัยนิสิต 

  34.3  นิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด ต้องยื่นความจ านงขอ

ส าเร็จการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาสามสิบวันนับตั้งแต่วันเปิด            

ภาคการศึกษานั้น  และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

 ข้อ  35  การขอรับปริญญา   

  ผู้มีสิทธิ์ขอรับปริญญาต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 

  35.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 34 

  35.2  เป็นผู้มีความประพฤติดี 

  35.3  ไม่มีพันธะหนี้สินใด ๆ  กับมหาวิทยาลัย 

 ข้อ  36  การให้ปริญญา 

  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

  36.1  ปริญญาบัณฑิต 

   นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิต 

ครบตามหลักสูตรและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 

  36.2  ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 

   นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง  ต้อง

เป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันของ
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แต่ละคณะ  ทั้งนี้  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ ากว่า  3.75  ขึ้นไป  และไม่เคยสอบได้ระดับ

คะแนนตัวอักษร  D  หรือ  D+  หรือ  F  หรือ  U  หรือ  R  ในรายวิชาใด  กรณีที่ระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมเท่ากัน  ให้พิจารณาถึงทศนิยมต าแหน่งที่  4  หากยังเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมใน

หมวดวิชาเฉพาะในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกของหลักสูตร   

  36.3  ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

   นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้ระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  3.75  ขึ้นไป  และไม่เคยสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร  D  หรือ  D+  หรือ  

F  หรือ  U  หรือ  R  ในรายวิชาใด    

  36.4  ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง   

   นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองต้องได้ระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  3.25-3.74  และไม่เคยสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร  D  หรือ  D+  หรือ  F  

หรือ  U  หรือ  R  ในรายวิชาใด 

  36.5  นิสิตทุกระบบที่ขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา หรือนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตร

เทียบเข้า  หรือนิสิตที่โอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือนิสิตที่ย้ายคณะเรียน/เปลี่ยนสาขาวิชา ไม่มีสิทธิ์

ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรืออันดับสอง 

 ข้อ 37 การให้เกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี 

  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาและที่มีผลการเรียนดีต่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติให้เกียรติบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีมี

เกณฑ์การพิจารณา  ดังนี้ 

  37.1 นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมต้องสอบได้จ านวน       

หน่วยกิตครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75  ขึ้นไป 

  37.2  นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีต้องสอบได้จ านวน 

หนว่ยกติครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  3.25  ขึ้นไป 
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  37.3  นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีและเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียน    

ดีเยี่ยม  ต้องไม่เป็นนิสิตที่ได้ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 

 ข้อ  38  การอนุมัติปริญญา   

   ให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 

 

บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ 39  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

  ข้อ  40 ให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2547  

และประกาศแนวปฏิบัติที่ได้ออกก่อนข้อบังคับนี้  มีผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา  

2557  ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนและการให้ปริญญาตามข้อ 36.2            

ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน   

 

    ประกาศ   ณ   วันที่   16   มิถุนายน   พ.ศ.  2557 

 

 

                      ลงนาม นายปัญญา   ถนอมรอด 

         นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ประวัติย่อส่วนตัว 
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ชื่อ      นางกัญยาลักษ์  บุญชาลี 

วันเกิด      วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2522  

สถานที่เกิด     อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขท่ี  227/42  หมู่  11  หมู่บ้านวิลล่านารา  บ้านทุ่งนาเรา 

      ต าบลเกิ้ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000 

ต าแหน่งหน้าที่การงาน  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 

สถานที่ท างานปัจจุบัน  กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  44150 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ.  2539  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อ าเภอเมือง 

       จังหวัดอุดรธานี 

 พ.ศ.  2544  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 

       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

งานวิจัย 

 พ.ศ.  2558  ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นจากสภาพนิสิต  และสมัครเข้าศึกษาใหม่ 

       ในสถาบันเดิมของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       (ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี 

       งบประมาณ  2558) 

 

ผลงาน 
 

1. วิทยากรบรรยาย  เรื่อง  เกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสิตกรณีเกรดเฉลี่ยสะสม  ให้แก่ 

- นักวิชาการศึกษาของคณะ  ณ  ห้องประชุม 3  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- คณะแพทยศาสตร์  ณ  ห้องประชุมชั้น 3  อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- คณะนิติศาสตร์  ณ  ห้องประชุม  ศูนย์อาหารมีชัย  จ.มหาสารคาม 

- โครงการกองทะเบียนพบนิสิต  ผู้ปกครอง  บุคลากรทางการศึกษา   

ประจ าปีการศึกษา  2557 – 2558  ณ  ห้องประชุมแม่น้ าของ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2557 – 2558   

ณ  ห้องประชุมแม่น้ าของ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2.  มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี   

 3.  มีส่วนร่วมในการจัดท าสูจิบัตร  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปี  

 4.  จัดท าระเบียบปฏิบัติงานการควบคุมและบันทึกเอกสาร  ในงานระบบบริหารจัดการ

คุณภาพ  ISO  9001:2008   
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 5.  มีส่วนร่วมในการด าเนินงานจัดการความรู้  (KM)  หน่วยงาน  จนได้รับรางวัลชนะเลิศ 

MSU-knowledge Management Awards   (4  ปีซ้อน  ตั้งแต่ปี  2555 - 2558) 

 6.  จัดท าคู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 

 7.  จัดท าคู่มือระบบบริการการศึกษา  และการใช้บริการงานทะเบียน  ประจ าปีการศึกษา 

 8.  จัดท าคู่มือปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิตระดับปริญญาตรี   

 9.  ท าวิจัยหน่วยงาน  เรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นจากสภาพนิสิต  และสมัครเข้าศึกษาใหม่ 

ในสถาบันเดิมของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 


