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บทคัดยอ 

 

 การพนสภาพการเปนนิสิตกอนระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดเปนความสูญเปลาทางการศึกษา

ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามใหความสําคัญในการพัฒนาแนวทางเพ่ือปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  

อยางเปนระบบ  เปนรปูธรรม  และสามารถลดการพนสภาพการเปนนิสิตลงได  การวิจัยในครั้งนี้ 

มีความมุงหมายเพื่อ  1)  เพื่อศึกษาแนวทางการดาํเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

การเปนนสิิตระดับปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตามความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี 

ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพความเปนนิสิต  2)  เพื่อศึกษาแนวทางการดาํเนินงานปองกันและแกไข

ปญหาการพนสภาพการเปนนสิิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตามความคิดเห็น 

ของอาจารย  และ  3)  เพ่ือพัฒนาแนวทางการดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

การเปนนสิิตระดับปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประชากรที่ใชในการวิจัย  จํานวน  4,263  คน  

ประกอบดวย  1)  นิสิตระดับปริญญาตรีท่ีมีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต  จํานวน  2,474  คน  

และ  2)  อาจารย  จาํนวน  1,789  คน  และกลุมผูใหขอมูลที่รวมอภิปรายและระดมความคิดเห็น  

จํานวน  65  คน  ประกอบดวย  ผูบริหาร  อาจารยที่ปรึกษา  ผูปกครอง  เจาหนาที่  และนิสิต   

ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คอื  แบบสอบถาม  จํานวน  

2  ฉบับ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ   

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

  1.  นิสิตมีความคดิเห็นวามหาวิทยาลัยมีปญหาในเรื่องการพนสภาพการเปนนิสิต 

ในระดับปริญญาตรี  โดยมีสาเหตุมาจากการมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกาํหนด   

นิสิตไมสามารถปรับตัวสําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา  และมหาวิทยาลัยไมมกีระบวนการติดตาม  

ดูแล  และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม  ทั้งนี้  นิสิตไมแนใจวาปจจุบันมหาวิทยาลัย 

มีวิธีการหรือการดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดบัปริญญาตรี  

ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยมหาสารคามควรมีกิจกรรม/โครงการเพื่อดูแลและใหความชวยเหลือนิสิต 

ที่มีผลการเรยีนต่ําใหมีผลการเรียนดีขึ้นและสามารถสาํเร็จการศกึษาได  มีการพัฒนาระบบ 

การใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาและผูเก่ียวของใหเปนรปูธรรมและมีแนวทางการดาํเนินการ 

ที่ชัดเจน  และมีกระบวนการติดตาม  ดูแล  และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบและเปนรปูธรรม 



  2.  อาจารยมีความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยมีปญหาในเรื่องการพนสภาพการเปนนิสิต 

ในระดับปริญญาตรี  โดยมีสาเหตมุาจากการมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกาํหนด   

นิสิตไมสามารถปรับตัวสําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา  และไมมีเงนิ/ทนุการศกึษาสาํหรับชําระ 

คาเลาเรียนและใชจายในชีวิตประจําวัน  ท้ังน้ี  อาจารยไมแนใจวาปจจุบันมหาวิทยาลัยมีวิธีการ 

หรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตร ี  

ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยมหาสารคามควรมีกิจกรรม/โครงการเพื่อดูแลและใหความชวยเหลือนิสิต 

ที่มีผลการเรยีนต่ําใหมีผลการเรียนดีขึ้นและสามารถสาํเร็จการศึกษาได  มีกระบวนการติดตาม   

ดูแล  และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม  จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อการเตรียม 

ความพรอมและการปรับตัวในมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดเลือก 

หรือการรับบุคคลเขาศึกษาตอใหมีคุณภาพ   

  3.  แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตร ี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มี  7  วิธี  ประกอบดวย  1)  มหาวิทยาลัยควรกําหนดระบบกลไก 

การใหคําปรึกษาและติดตามผลการเรียนของนิสิตที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต  เพื่อให 

มีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน  2)  คณะและหนวยงานที่จัดการศึกษาหรือรับสมัครบุคคล 

เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีควรเพิ่มชองทางในการรบัสมัครผูเขาศึกษาตอที่หลากหลาย   

และเพิ่มชองทางการรับสมัครสําหรับนิสิตท่ีเคยศึกษาตอในมหาวิทยาลัย  3)  มีการแจงขอมูล 

และรายชื่อนิสิตท่ีคาดวาจะพนสภาพการเปนนิสิตไปยังคณะ  และหนวยงาน  เพื่อดําเนนิการติดตาม

นิสิต  4)  กําหนดชองทางในการตรวจสอบขอมูลผลการศึกษาของนิสิตผานระบบบริการการศึกษา   

โดยผูปกครองสามารถแจงความประสงคการเขาสูระบบมายังมหาวิทยาลัยเปนรายบุคคล  5)  มีการแจง

สถานะการพนสภาพการเปนนิสิต  การลาพักการเรียน  และการลาออก  ไปยังผูปกครองเพื่อรับทราบ

และหาแนวทางดูแลนิสิตรวมกับมหาวิทยาลัย  6)  จัดทําขอมูลการถาม - ตอบปญหาหรือการดําเนินการ

ในเรื่องวิชาการผานระบบบรกิารการศึกษาสาํหรับนิสิต  และ  7)  มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

การจัดเก็บหมายเลขโทรศัพทของนสิิตที่เปนปจจุบัน  เพื่อใหคณะ  หนวยงาน  หรือผูเก่ียวของสามารถ

นําไปใชได 

 โดยสรปุ  การดําเนินการตามแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

การเปนนสิิตระดับปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีคณะ  หนวยงาน  ผูเก่ียวของ   

และรายละเอียดจํานวนมาก  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนอยางเปนระบบ  กําหนดวิธีการ

และขั้นตอนท่ีชัดเจน  เพื่อใหการดําเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรม  ยั่งยืน  และสามารถ 

ลดจํานวนนสิติท่ีพนสภาพการเปนนิสิตกอนระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดลงได  ตอไป 
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ABSTRACT 

 

 Premature student dropouts is considered an education waste in which 

Mahasarakham University pays high attention to prevent and solve the existing 

problems systematically, impartially and practically with the final goal to minimize the 

numbers of dropped out students. This research aimed to 1) study the attitudes of the 

students who are at risk dropping out about the preventive guidelines and solutions of 

the students dropping out in case of undergraduate students at Mahasarakham 

University; 2) investigate the attitudes of the lecturers about the preventive guidelines 

and solutions of the students dropping out in case of undergraduate students at 

Mahasarakham University and 3) develop the preventive guidelines and solutions of 

the students dropping out in case of undergraduate students at Mahasarakham 

University. Population in this research covered 4,263 people categorized into  

1) 2,474 undergraduate students who are at risk dropping out, 2) 1,789 lecturers and  

3) 65 infomants including of executive staff, home room advisors, parents staff and 

students. They were retrieved from purposive sampling technique. Research 

instruments included of two questionnaires. Statistics used in data analysis was 

percentage.  

 The results of the research explained as follows : 

  1. Students agreed with that the university had undergraduate student 

dropout problems and the causes were low academic achievement, inadaptability of 

oneself to university academic life, and the university’s inadequate monitoring support 

system. However, the students were uncertain about the existence of such system to 

prevent and rectify the dropping out students. In the near future, the university is 

advised to arrange activities or projects to look after and assist the low academic 



ประกาศคุณูปการ 

 

 งานวิจัยฉบับนี้สาํเร็จไดดวยการสงเสริมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีสนับสนุนทนุวิจัย   

ในสวนของงบประมาณเงินรายได  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ผูวิจัยขอขอบพระคุณ 

เปนอยางสูง 

 ขอขอบพระคุณ  ศาสตราจารย  ดร.ปรชีา  ประเทพา  รองอธิการบดีฝายวิชาการ   

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีออน  อาจารยประจําภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา   

คณะศึกษาศาสตร  และนางอรอนงค  เมฆพรรณโอภาส  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

ที่กรุณาใหคาํปรึกษาคําแนะนํา  และเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ขอขอบคุณ  บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  สาํนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

มหาสารคามทุกคน  ท่ีเปนกําลังใจ  ใหคําแนะนํา  และใหความชวยเหลือในการวิจัยครั้งนี้ 

 คุณคา  และประโยชนจากงานวิจัยฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา  มารดา  ตลอดจน

บูรพาจารยทุกทานที่อบรมสั่งสอนใหความรู  และผูมีพระคุณทุกทานที่มีสวนสนบัสนุนการศึกษา 

แกผูวิจัย  สงผลใหประสบความสาํเร็จในการทําวิจัยและหนาที่การงาน 
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achievement students in order to be improved and successful in graduation. Moreover, 

advisory system should be developed with explicit procedure, monitoring and supports.  

  2. Lecturers believed that the university having undergraduate student 

dropout problems due to low academic achievement, being inadaptable to the 

university life and financial difficulty as being unable to afford tuition fee or daily 

expenses. Nevertheless, the lecturers are also hesitant about the university dropout 

procedure and preventive conduct. Therefore, Mahasarakham University is suggested to 

arrange activities or projects to look after and assist the low academic achievement 

students in order to be improved and successful in graduation. Moreover, monitoring 

system should be developed with explicit procedure to assist the students; the 

projects may include preparation and adjustment to university life and the university is 

highly recommended to modify or improve recruitment process for better quality.  

  3. Guidance and solution to prevent dropout problems among the 

undergraduate students at Mahasarakham University consisted of 7 approaches;  

1) the university assign systems and mechanisms of advisory and following up of the 

undergraduate students who are at risk of dropping out for a unity conduct, 2) faculties 

and departments which arrange education management or student recruitment in 

undergraduate level should increase channels of recruitment and consider stop-out 

method to practice, 3)lists of students who are at risk of dropping out should be 

reported to the faculties and departments involved to follow up students, 4) assign 

channels to check academic results for the student parents who apply their intention 

to access the system, 5) inform conditions of students who are about to end the 

studentship, withdrawing and resignation to their parents in order to co-work with the 

university, 6) create questions and answers or academic information section on online 

system for students, and 7) develop student demographic database and allow the 

faculties and the department concerned to access it. 

 In conclusion, to proceed following guidelines to prevent and solve dropout 

problems among the undergraduate students at Mahasarakham University involves 

several faculties, departments, people and abundant details. Therefore, the university 

should plan systematically and assign explicit process and methods to execute 

achievable outcomes in reducing the premature dropout student rates sustainably. 
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บทที ่ 1 

 

บทนาํ 

 

ภูมิหลัง 

 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยเปดรับสมัคร

นักเรียน  นักศกึษา  หรือผูสนใจ  เพื่อคดัเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีจากทั่วประเทศผานระบบ

การคัดเลือกเขาอุดมศึกษากลาง  TCAS  (Thai University Central Admission System)  ตามที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  ซึ่งกําหนดการรับสมัครเปน  5  รอบ  ประกอบดวย  

รอบที่  1  :  การรับดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  โดยไมมีการสอบขอเขียน  รอบที่  2  :  การรับ

แบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและขอเขียน  รอบที่  3  :  การรับตรงรวมกัน  รอบที่  4  :  การรบั 

แบบ  Admission  และรอบที่  5  :  การรับตรงแบบอิสระ  โดยในแตละปการศกึษามผีูเขาศึกษาตอ 

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จํานวนกวา  10,000  คน  ทั้งนี้  แมวาจะมีผูเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย

มหาสารคามจํานวนมาก  แตมหาวิทยาลัยยังประสบปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตของนิสิต 

ระดับปริญญาตรีในแตละปการศกึษาเปนจํานวนมาก  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหของสวัสดิ์   

วิชระโภชน  (2559  :  449 - 450,  456)  ไดวิเคราะหผลการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี   

ปการศึกษา  2553 - 2557  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบวา  ผลการวิเคราะหอัตราสวนจํานวนนิสิต

ที่พนสภาพตอจํานวนนสิิตท่ีเขาศึกษาตออยูในระดับสูง  ดังแสดงในภาพประกอบ  1 

 

 
 

ภาพประกอบ  1  แผนภูมิอัตราสวนจํานวนนิสิตที่พนสภาพตอจํานวนนิสิตที่รายงานตัวเขาศึกษาตอ 

    ในระดับปริญญาตรี  ปการศกึษา  2553 - 2557 

เหลือศกึษาจริง 
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 อัตราการพนสภาพการเปนนสิิตในชวงปการศึกษา  2553 - 2557  มีแนวโนมสูงข้ึน  ยกเวน 

ปการศึกษา  2557  เนื่องจากนิสิตอยูในชวงกําลังศึกษาและมหาวิทยาลัยไดแกไขเกณฑในการจําแนก 

สภาพการเปนนิสิต  สงผลใหอัตราสวนจํานวนนิสิตท่ีพนสภาพการเปนนิสิตตอจํานวนนิสิตท่ีรายงานตวั 

เขาศึกษามีจํานวนลดลงเม่ือเทียบกับปการศึกษา  2556  โดยจํานวนนิสิตที่พนสภาพการเปนนิสิต   

เฉลี่ย  5  ปการศึกษา  เทากับ  3,240.60  คน  เม่ือจําแนกเปนกรณี  พบวา  นิสิตพนสภาพการเปนนิสิต 

กรณีมีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑท่ีมหาวิทยาลยักําหนดมากที่สุด  จํานวน  1,157.60  คน   

ซึ่งขอมูลจํานวนนิสิตที่พนสภาพการเปนนิสิตจะแปรผันตรงกับจํานวนนิสิตท่ีเขาศึกษาตอในแตละป

การศึกษา  หากปการศึกษาใดมีนิสิตเขาศึกษาตอเปนจํานวนมากจะสงผลใหขอมูลจํานวนนิสิตท่ีพนสภาพ

การเปนนสิิตมีจํานวนมากดวย  ทั้งนี้  หากมหาวิทยาลัยจะดําเนินการหาแนวทางในการปองกัน 

การพนสภาพการเปนนิสิต  ควรมีการศกึษาและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบโดยมีผูบรหิาร  หนวยงาน

ระดับคณะ  หนวยงานสนับสนุนการเรยีนการสอน  หนวยงานและผูเก่ียวของไดเขามามีสวนรวม 

ในการกําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนนิการเพ่ือใหการพนสภาพการเปนนิสิตของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มีจํานวนลดลง  ในการนี้  มหาวิทยาลัยควรเรงหาแนวทางในการแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต  

ชวยเหลือนิสิตใหสามารถศึกษาอยูในระบบได  อันจะสงผลใหนิสิตสําเร็จการศึกษามากขึ้น   

และมหาวิทยาลัยสามารถลดจํานวนการพนสภาพการเปนนิสิตใหลดลงได  โดยมีกองทะเบียน 

และประมวลผล  ซึ่งเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ 

และประสานงานดานวชิาการ  รวมถึงการใหบรกิารนิสิต  บุคลากร  คณาจารย  ผูปกครอง  บุคคลทั่วไป  

และหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนขอมูลทางวิชาการ

สําหรับหนวยงานระดับคณะหรือหนวยงานเพื่อแกไขปญหาหรือหาแนวทางปองกันการพนสภาพ 

การเปนนสิิตผานระบบกลไกที่มหาวิทยาลัย  คณะ  หรือหนวยงานกําหนด 

 ดังนั้น  การศึกษาแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงเปนการวิจัยระยะแรกในการพัฒนาระบบกลไก 

เพื่อแกไขปญหาท่ีตรงจุด  โดยมีผูบรหิาร  คณะ  หนวยงาน  อาจารยที่ปรึกษา  บุคลากร   

และผูเก่ียวของเปนผูที่มีบทบาทสาํคญัในการขับเคลื่อน  ผานกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีไดรวมกัน

พิจารณาเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตในทุกกรณี  เมื่อมีการดําเนินการเปนไป

ตามระบบกลไกที่กําหนด  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และปรบัปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนอยางตอเนื่อง  

อาจสงผลใหในอนาคตมหาวิทยาลัย  คณะ  หรือหนวยงานสามารถพัฒนาระบบกลไกเพือ่ชวยเหลอื 

หรือแกไขปญหารวมกัน  หรือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใชงานผานเว็บไซต  จะสงผลให

ระบบกลไกการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตมีความสมบูรณ  มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  สามารถแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตใหมีจํานวนลดลง  และนิสิต 

มีรอยละการสําเร็จการศกึษาอยูในระดับที่สูงข้ึนตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 

 

 1.  เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตามความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี 

ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพความเปนนิสิต 

 2.  เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตามความคิดเห็นของอาจารย 

 3.  เพื่อพัฒนาแนวทางการดาํเนนิงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

 เปนขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญสําหรับมหาวิทยาลัยในการวางแผน  พัฒนา  และปรับปรุง  

แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  จํานวน  4,263  คน  (ขอมูล  ณ  วันที่   

17  กันยายน  2561)  ประกอบดวย 

  1.1  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพ

การเปนนสิิต  (มีคาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.00)  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคตน  ปการศึกษา  2561  

จํานวน  2,474  คน  (ยกเวนนิสิตชั้นปที่  1  ที่เขาศึกษาตอในภาคตน  ปการศึกษา  2561) 

  1.2  อาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จาํนวน  1,789  คน 

 2.  กลุมผูใหขอมูลโดยกระบวนการอภิปรายและระดมความคดิเห็น  จํานวน  65  คน  

ประกอบดวย 

  2.1  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่เปนกลุมผูนํานิสิตจากสภานิสติ  

องคการนิสิต  และกลุมนิสิต  จํานวน  20  คน   

  2.2  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ปฏิบัติงานดานวิชาการระดับปริญญาตรี 

จากทุกคณะ/วิทยาลัย  และหนวยงาน  จาํนวน  30  คน   

  2.3  ผูบรหิารและตัวแทนอาจารยที่ปรึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จํานวน  5  คน   

  2.4  ผูปกครองนิสิต  จํานวน  10  คน   
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 1.  การพัฒนาแนวทางการดาํเนินงาน  หมายถึง  วิธีการดูแล  ชวยเหลือ  ปองกันและแกไข 

ปญหาการพนสภาพการเปนนสิิตของนิสิตระดับปริญญาตรี  ซึ่งไดจากความคิดเห็นของนิสิต  เจาหนาที่  

อาจารยที่ปรึกษา  อาจารยผูสอน  และผูบรหิารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อเปนแนวปฏิบัติสําหรับ

มหาวิทยาลัย  คณะ  หนวยงาน  และผูเก่ียวของ 

 2.  การปองกันและแกไขปญหา  หมายถึง  วิธีการในการใหความดูแลและชวยเหลือนิสิต

ระดับปริญญาตรีไมใหนิสิตพนสภาพการเปนนิสิตกอนการสาํเร็จการศกึษาตามที่หลักสูตรกําหนด 

 3.  การพนสภาพการเปนนิสติ  หมายถึง  การที่นิสิตพนสภาพจากการเปนนิสิตตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการศึกษาระดับปรญิญาตรีกําหนด  กอนเรยีนครบตามที่หลักสูตร

กําหนดไว 

 4.  สาเหตุของการพนสภาพการเปนนิสิต  หมายถึง  สิ่งท่ีเปนเหตุหรือสิ่งที่สงผลใหนิสิต 

พนสภาพจากการเปนนิสิตตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการศกึษาระดบัปริญญาตรี

กําหนด 

 5.  ปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต  หมายถึง  การที่มหาวิทยาลัยไมสามารถดูแล 

ชวยเหลือและสงใหนิสิตสามารถเรียนจนสาํเร็จการศกึษา  สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน 

ของมหาวิทยาลัยและครอบครวัของนิสิตท่ีมีความคาดหวังใหบุตรหลานที่เขาศึกษาตอไดเรียน 

และสามารถสําเร็จการศึกษาได 

 6.  นิสิตพนสภาพการเปนนิสติ  หมายถึง  นิสิตระดับปริญญาตรีท่ีไมสามารถเรียนจนสาํเร็จ

การศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด 

 7.  นิสิตที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต  หมายถึง  นิสิตท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสม  

(GPAX)  ต่ํากวา  2.00  แตยังไมถูกจําแนกชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามเกณฑที่ขอบังคับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีกําหนด 

 8.  สภาพการดาํเนินงาน  หมายถึง  กระบวนการดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพการเปนนิสิตของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 9.  แนวทางการพัฒนา  หมายถึง  วิธีการในการดาํเนินการ  การแกไข  หรือการปรับปรุง   

การปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 10.  นิสิต  หมายถึง  ผูกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  ภาคตน  ปการศึกษา  2561    

ทุกระบบการศึกษา 

 11.  เจาหนาที่  หมายถึง  บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนดานวิชาการ

ในระดับปริญญาตรี   
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 12.  อาจารย  หมายถึง  บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาที่การสอนรายวิชา 

ในระดับปริญญาตรี 

 13.  อาจารยที่ปรึกษา  หมายถึง  บุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการให

คําปรึกษา  ดูแล  และชวยเหลือนิสิตในระดับปริญญาตรี 

 14.  ผูบริหาร  หมายถึง  อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี    

และผูอํานวยการสถาบัน/สาํนัก/กอง/ศนูยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 15.  ผูปกครองนิสติ  หมายถึง  ผูที่ใหการอุปการะ  ดูแล  และชวยเหลือนิสิตในชวงที่กําลัง

ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 



บทที ่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาแนวทางการดาํเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคามในครั้งนี้  ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

กับงานวิจัย  ดังนี ้

  1.  หลักการและแนวคิดที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

  2.  บริบทของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  3.  การจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  4.  หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการพนสภาพการเปนนิสิต 

  5.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

หลักการและแนวคดิที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ไดกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ 

ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาํหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศกึษาทั้งในสวนของภาครัฐ 

และภาคเอกชน  ไดนําไปเปนกรอบในการกําหนดแนวปฏิบัต ิ เพื่อใหการจัดการศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรี  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โดยหลักเกณฑและแนวคิดท่ีสําคัญ  ดังนี้  (ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558.  2558  :   

2 - 11) 

  1.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

   เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรมีีการปรับปรงุเกณฑมาตรฐานสาํหรับ 

การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเรว็   

โดยมีเจตนารมณใหเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตร 

ที่มีลักษณะที่แตกตางตามจุดเนนของสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ  ตอบสนองการผลิตบัณฑิต 

ใหมีคุณภาพสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ตลาดแรงงาน  

ความกาวหนาของศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยมีหลักการ 

และสาระสาํคัญ  ดังนี้   

    1.1  ปรัชญาและวัตถุประสงค 

     มุงใหการผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศกึษา

ระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐาน 
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วิชาการและวิชาชพีที่เปนสากลใหการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศกึษาอยูบนฐานความเชื่อวากําลังคน 

ที่มีคุณภาพตองเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีท่ีสรางสรรคประโยชนตอสงัคม   

และมีศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปญญาไทย  ภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม   

เพื่อนําพาประเทศสูการพฒันาที่ย่ังยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล 

     ทั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อกํากับสงเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีเนนการพัฒนา

ผูเรียนใหมีลักษณะของความเปนมนุษยที่สมบูรณ  สามารถดํารงตนอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต

กระแสโลกาภิวัตนที่มกีารสื่อสารแบบไรพรมแดน  มีศกัยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต  มีความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานไดตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณท่ีกําหนด  สามารถสรางสรรคงาน 

ที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคม  ทั้งในระดับทองถ่ินและสากล  โดยแบงหลักสูตรเปน  2  กลุม  

ดังนี้ 

      1.1.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  แบงเปน  2  แบบ  ไดแก 

       1.1.1.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ที่มุงผลิตบัณฑิต 

ใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  เนนความรูและทักษะดานวิชาการ  สามารถนําความรู 

ไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค 

       1.1.1.2  หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ  ซึ่งเปนหลักสูตร

ปริญญาตรีสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรู  ความสามารถระดับสงู  

โดยใชหลักสูตรปกติที่เปดสอนอยูแลว  ใหรองรับศักยภาพของผูเรียน  โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษา 

บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศกึษาท่ีเปดสอนอยูแลว  และสนับสนุนใหผูเรียนไดทําวิจัยที่ลุมลึก 

ทางวิชาการ 

      1.1.2  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  แบงเปน  2  แบบ  

ไดแก 

       1.1.2.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชพีหรือปฏิบัติการ  ท่ีมุงผลิต

บัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เนนความรู  สมรรถนะและทักษะดานวชิาชีพ 

ตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร

สาขาวิชานั้น ๆ  โดยผานการฝกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 

        หลักสูตรแบบนี้เทานั้นท่ีจัดหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเน่ือง)  ได   

เพราะมุงผลิตบัณฑิตที่มทีักษะการปฏิบัติการอยูแลว  ใหมีความรูดานวิชาการมากยิ่งข้ึน  รวมทั้ง 

ไดรับการฝกปฏิบัติข้ันสูงเพิ่มเติม 

        หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 

ปริญญาตรีและจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถวน  

และใหระบุคําวา  “ตอเนื่อง”  ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 
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       1.1.2.2  หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชพีหรือปฏิบัติการ   

ซึ่งเปนหลักสูตรสําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู  สมรรถนะ 

ทางวิชาชพีหรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใชหลักสูตรปกติที่เปดสอนอยูแลว  ใหรองรับศักยภาพของผูเรียน  

โดยกําหนดใหผูเรยีนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศกึษาท่ีเปดสอนอยูแลว  และทําวิจัยที่ลุมลึก

หรือไดรับการฝกปฏิบัติข้ันสูงในหนวยงานองคกรหรือสถานประกอบการ 

        หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการหรือทางวิชาชีพ 

หรือปฏิบัติการตองมีการเรียนรายวชิาระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา  12  หนวยกิต 

    1.2  ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดย  1  ปการศึกษาแบงออกเปน   

2  ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  

สถาบันอุดมศึกษาที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต  โดยมีสัดสวน

เทียบเคยีงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 

     สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค   

ใหถือแนวทาง  ดังน้ี 

      ระบบไตรภาค 

       1  ปการศึกษาแบงออกเปน  3  ภาคการศึกษาปกติ   

1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  12  สปัดาห  โดย  1  หนวยกิตระบบไตรภาค  

เทียบไดกับ  12/15  หนวยกิตระบบทวิภาคหรือ  4  หนวยกิตระบบทวิภาค  เทียบไดกับ   

5  หนวยกิตระบบไตรภาคระบบจตุรภาค 

       1  ปการศึกษาแบงออกเปน  4  ภาคการศึกษาปกติ   

1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  10  สปัดาห  โดย  1  หนวยกิตระบบจตุรภาค  

เทียบไดกับ  10/15  หนวยกิตระบบทวิภาคหรือ  2  หนวยกิตระบบทวิภาค  เทียบไดกับ   

3  หนวยกิตระบบจตุรภาค 

     สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบ

การศึกษานั้นรวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

    1.3  การคิดหนวยกิต 

     1.3.1  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา   

15  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิตระบบทวิภาค 

     1.3.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  30  ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิตระบบทวิภาค 

     1.3.3  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา  45  ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิตระบบทวิภาค 
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     1.3.4  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย 

ที่ใชเวลาทาํโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไมนอยกวา  45  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ   

1  หนวยกิตระบบทวิภาค 

    1.4  จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 

     1.4.1  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา   

120  หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  8  ปการศกึษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรยีนเตม็เวลา  และไมเกิน  

12  ปการศกึษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

     1.4.2  หลักสูตรปริญญาตรี  (5  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา   

150  หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  10  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา   

และไมเกิน  15  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

     1.4.3  หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  6  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม 

ไมนอยกวา  180  หนวยกิต  ใชเวลาศกึษาไมเกิน  12  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียน 

เต็มเวลา  และไมเกิน  18  ปการศึกษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรยีนไมเต็มเวลา 

     1.4.4  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา   

72  หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  4  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา  และไมเกิน  

6  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา  ทั้งนี้  ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปด 

ภาคการศกึษาแรกที่รับเขาศกึษาในหลักสูตรนั้น 

    1.5  โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ   

และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา  ดังนี้ 

     1.5.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสรางความเปนมนุษย 

ที่สมบูรณใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง  เขาใจ  และเห็นคณุคาของตนเอง  ผูอ่ืน  สังคม  

ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   

ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม  พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย  และเปนพลเมืองท่ีมีคุณคา 

ของสังคมไทยและสังคมโลก 

      สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชา 

หรือลักษณะบูรณาการใด ๆ  ก็ได  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร  

มนุษยศาสตรภาษาและกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  ในสัดสวนท่ีเหมาะสม  เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  30  หนวยกิต   

      อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)   

อาจไดรบัการยกเวนรายวิชาทีไ่ดศกึษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับ 

อนุปริญญา  ทั้งนี้  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีไดรับการยกเวนดังกลาว  เมื่อนับรวมกับรายวิชา 

ที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ตองไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
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     1.5.2  หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะดาน  วิชาพื้นฐาน

วิชาชีพและวิชาชพีท่ีมุงหมายใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติงานได  โดยใหมีจํานวน 

หนวยกิตรวม  ดังนี้ 

      1.5.2.1  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ป)  ทางวิชาการ  ใหมีจํานวนหนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา  72  หนวยกิต 

      1.5.2.2  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ป)  ทางวิชาชพีหรือปฏิบัติการ   

ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา  72  หนวยกิต  โดยตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการ 

ตามท่ีมาตรฐานวิชาชพีกําหนด  หากไมมีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการ 

ไมนอยกวา  36  หนวยกิต  และทางทฤษฎีไมนอยกวา  24  หนวยกิต 

       หลักสูตร  (ตอเนื่อง)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ 

รวมไมนอยกวา  42  หนวยกิต  ในจํานวนนั้นตองเปนวิชาทางทฤษฏีไมนอยกวา  18  หนวยกิต 

      1.5.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี  (5  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ

รวมไมนอยกวา  90  หนวยกิต 

      1.5.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  6  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา  108  หนวยกิต 

       สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว 

วิชาเอกคู  หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได  โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

และวิชาโทตองมจีํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  15  หนวยกิต  ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู 

ตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา  30  หนวยกิต  และใหมีจํานวนหนวยกิตรวม 

ไมนอยกวา150  หนวยกิต 

       สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา  ผูเรียนตองเรียนวิชาระดับ 

บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา  12  หนวยกิต 

     1.5.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุงใหผูเรยีนมีความรู  ความเขาใจ  

ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ  ในหลกัสูตรระดับ 

ปริญญาตรีโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

      สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถ   

ที่สามารถวัดมาตรฐานได  ทั้งนี้  นักศกึษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในเกณฑ 

มาตรฐานหลักสูตร  และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศกึษา

ในระบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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    1.6  จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย 

     1.6.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ประกอบดวย 

      1.6.1.1  อาจารยประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิข้ันต่ําปรญิญาโทหรือเทียบเทา 

หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา  และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ัง

ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  1  รายการ  ในรอบ  5  ปยอนหลัง 

      1.6.1.2  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับ 

อาจารยประจาํหลักสูตร  จํานวนอยางนอย  5  คน 

       กรณีที่หลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา  1  วิชาเอก  ใหจัดอาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒแิละคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 

วิชาเอกละ  3  คน 

       กรณีที่มีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหา

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิ 

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

      1.6.1.3  อาจารยผูสอน  อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ 

ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ําปรญิญาโทหรือเทียบเทา  หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

       ในกรณทีี่มีอาจารยประจํา  ที่มีคณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

และทําหนาที่อาจารยผูสอนกอนที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี  พ.ศ.  2558   

จะประกาศใช  ใหสามารถทําหนาที่อาจารยผูสอนตอไปได 

       ในกรณขีองอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท 

แตทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา  และมีประสบการณการทาํงานที่เกี่ยวของกับวิชา 

ที่สอนมาแลวไมนอยกวา  6  ป  ทั้งนี้  อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ  50  ของรายวิชา 

โดยมีอาจารยประจําเปนผูรบัผิดชอบรายวิชานั้น 

     1.6.2  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  และหลักสูตรปริญญาตรี 

(ตอเนื่อง)  ประกอบดวย 

      1.6.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิข้ันต่ําปรญิญาโทหรือเทียบเทา 

หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรบัการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้ง

ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  1  รายการ  ในรอบ  5  ปยอนหลัง 
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       สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่เนนทักษะ 

ดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชพี  อาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตาม

มาตรฐานวิชาชพีนั้น ๆ   

       กรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา 

หากจําเปนบุคลากรที่มาจากหนวยงานนั้นอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวชิาการ 

แตตองมีคณุวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา  และมีประสบการณการทํางานในหนวยงานแหงน้ัน 

มาแลวไมนอยกวา  6  ป 

      1.6.2.2  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับ 

อาจารยประจาํหลักสูตร  จํานวนอยางนอย  5  คน 

       ในกรณขีองหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชพีหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะ 

ดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น  อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรอยางนอย   

2  ใน  5  คน  ตองมีประสบการณในดานปฏิบัติการ  โดยอาจเปนอาจารยประจาํของสถาบันอุดมศึกษา  

หรือเปนบุคลากรของหนวยงานท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมขีอตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้น

รวมกันแตทั้งน้ีตองไมเกิน  2  คน 

       กรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา 

หากจําเปนบุคลากรที่มาจากหนวยงานนั้นอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวชิาการ 

แตตองมีคณุวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา  และมีประสบการณการทํางานในหนวยงานแหงน้ัน 

มาแลวไมนอยกวา  6  ป 

       กรณีที่หลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา  1  วิชาเอก  ใหจัดอาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 

วิชาเอกละ  3  คน  และหากเปนปริญญาตรีทางวิชาชพีหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะดานการปฏิบัติ 

เชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น  ตองมีสัดสวนอาจารยที่มีประสบการณในดานปฏิบัติการ  1  ใน  3 

       กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหา

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิ 

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

      1.6.2.3  อาจารยผูสอน  อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ 

ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ําปรญิญาโทหรือเทียบเทา  หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

       ในกรณทีี่มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา   

และทําหนาที่อาจารยผูสอนกอนที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558   

จะประกาศใชใหสามารถทําหนาที่อาจารยผูสอนตอไปได 
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       สําหรับกรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอ่ืนที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา 

หากจําเปนบุคลากรที่มาจากหนวยงานนั้นอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงาน 

ทางวิชาการแตตองมีคุณวุฒขิั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา  และมีประสบการณการทาํงานในหนวยงาน

แหงนั้นมาแลวไมนอยกวา  6  ป 

       ในกรณขีองอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท 

แตทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา  และมีประสบการณการทาํงานที่เกี่ยวของกับวิชา 

ที่สอนมาแลวไมนอยกวา  6  ป  ทั้งนี้อาจารยพิเศษตองมชีั่วโมงสอนไมเกินรอยละ  50  ของรายวิชา 

โดยมีอาจารยประจําเปนผูรบัผิดชอบรายวิชานั้น 

       สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะ 

ดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชพี  อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน 

วิชาชีพนั้น ๆ   

    1.7  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

     1.7.1  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ป  5  ป  และไมนอยกวา  6  ป)  จะตอง 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

     1.7.2  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา  หรือระดับอนุปรญิญา  (3  ป)  หรือเทียบเทา  ในสาขาวิชา 

ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเขาศึกษา 

     1.7.3  หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทั้งทางวิชาการ  และทางวิชาชีพ 

หรือปฏิบัติการตองเปนผูสําเร็จการศกึษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  โดยมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมนอยกวา  3.50  จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  และมีผลการเรียนในหลักสูตร

ปริญญาตรีแบบกาวหนาไมนอยกวา  3.50  ทุกภาคการศึกษา  อนึ่ง  ในระหวางการศึกษาในหลักสูตร

แบบกาวหนา  หากภาคการศึกษาใดภาคการศกึษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ํากวา  3.50  จากระบบ   

4  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  จะถือวาผูเรียนขาดคุณสมบัติในการศกึษาหลักสูตรแบบกาวหนา 

    1.8  การลงทะเบียนเรียน  ใหลงทะเบียนเรยีนไดไมนอยกวา  9  หนวยกิต   

และไมเกิน  22  หนวยกิต  ในแตละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา 

และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  9  หนวยกิต  ในแตละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน

ไมเต็มเวลา  และจะสาํเรจ็การศึกษาได  ดังนี้ 

     1.8.1  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ป)  สําเร็จการศกึษาไดไมกอน   

6  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา  และไมกอน  14  ภาคการศึกษาปกติ  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
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     1.8.2  หลักสูตรปริญญาตรี  (5  ป)  สําเร็จการศกึษาไดไมกอน   

8  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา  และไมกอน  17  ภาคการศึกษาปกติ  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

     1.8.3  หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  6  ป)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน   

10  ภาคการศึกษาปกต ิ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  20  ภาคการศึกษาปกติ  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

     1.8.4  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  สาํเร็จการศึกษาไดไมกอน   

4  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา  และไมกอน  8  ภาคการศกึษาปกติ  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

      สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน   

9  หนวยกิต   

      หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจาํเปน  การลงทะเบียนเรียน 

ที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได  แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือน 

ตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  ทั้งน้ี  ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามท่ีระบุไว 

ในหลักสูตร 

    1.9  เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

เกณฑการวัดผลเกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา  และเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยตอง 

เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร  และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา  2.00  

จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  จึงถือวาเรียนจบหลกัสูตรปริญญาตรี 

     สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผลและการสาํเรจ็การศึกษาที่แตกตางจากนี้  

จะตองกําหนดใหมีคาเทียบเคียงกันได 

    1.10  ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปรญิญา 

ในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว  ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  

ในกรณีที่ปริญญาใดยังมไิดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณทีี่สถาบันอุดมศึกษาใดไมมี 

การตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวชิา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ใหใชชื่อปริญญา

ตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

    1.11  การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกัน

คุณภาพของหลักสูตรโดยมีองคประกอบในการประกันคณุภาพอยางนอย  6  ดาน  คือ 

     1.11.1  การกํากับมาตรฐาน 

     1.11.2  บัณฑิต 

     1.11.3  นักศึกษา 

     1.11.4  อาจารย 
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     1.11.5  หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเรยีน 

     1.11.6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

    1.12  การพัฒนาหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  โดยมี 

การประเมินและรายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษา  เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ  อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  5  ป 

  2.  แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

   แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ   

มีหลักการและสาระสาํคัญ  ดังนี้  (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  แนวทางการบรหิารเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2558.  2558  :  25 - 30) 

    2.1  สถาบันอุดมศกึษามีหนาท่ีตองรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ใหมีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น  สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เกณฑมาตรฐานวิชาชพี  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษา

แหงชาติรวมทั้งเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ  และกําหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศกึษา 

    2.2  ระบบการจัดการศกึษา  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดใหใชระบบ

ทวิภาคเปนระบบมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  แตมิไดจํากัดใหสถาบันอุดมศึกษา 

ตองใชระบบทวิภาคในการจัดการศกึษาเพียงระบบเดียว  สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบ

อ่ืนไดเชนกัน  อาท ิ ระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  กรณทีี่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น  

จะตองแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้นไวในหลักสูตรใหชัดเจน  ซึ่งประกอบดวย 

รายละเอียดเก่ียวกับการแบงภาคการศึกษา  ระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคการศึกษา  การคิด 

หนวยกิต  รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  การทํา

โครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย  รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคยีงหนวยกิตระบบ 

ดังกลาวกับหนวยกิตระบบทวิภาค 

     อนึ่ง  ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนใดที่สถาบันอุดมศึกษานาํมาใชในการจัด

การศึกษาควรเปนระบบมาตรฐานท่ีเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

    2.3  การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

     วิชาศกึษาทั่วไปมีเจตนารมณเพื่อเสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  โดยให

ศึกษารายวิชาตาง ๆ  จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชานั้นได 

ดวยตนเองการจัดการเรียนการสอนควรจัดใหมเีนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว  ไมควรมีรายวิชา

ตอเน่ืองหรือรายวิชาขั้นสูงอีก  และไมควรนาํรายวิชาเบื้องตนหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะ 

มาจัดเปนวิชาศึกษาทั่วไป 
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    2.4  การเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 

     สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา   

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวชิาการและวิชาชพีตาง ๆ   

ออกมารับใชสังคมรวมทั้งมุงเนนการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อพัฒนานักวิชาการ 

และนักวิชาชีพระดับสูงใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหม 

     สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากวาปริญญาตรี  (ระดับประกาศนียบัตร   

และระดับอนุปริญญา)  ควรเปนภารกิจของสถานศกึษาประเภทอ่ืน  เชน  วิทยาลัยชุมชน  วิทยาลัย

อาชีวศึกษา  เปนตน  ดังนั้น  สถาบันอุดมศกึษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปดสอนหลักสูตรระดับ

อนุปริญญา  ควรมีเหตุผลความจําเปนอยางย่ิงในการเปดสอนและตองคาํนึงถึงความตองการบุคลากร 

ในสาขาวิชาน้ันเปนสาํคัญ  รวมท้ังคํานึงถึงความซ้ําซอนในการเปดสอนสาขาวิชาที่มีการเปดสอนอยูแลว

ในสถาบันอื่น 

    2.5  การเปดสอนหลักสูตรระดับปรญิญาตรี  (ตอเน่ือง) 

     หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ 

การปฏิบัติการอยูแลวใหมีความรูดานวิชาการมากยิ่งข้ึน  รวมทั้งไดรับการฝกปฏิบัติข้ันสูงเพิ่มเติม  

ดังนั้น  จึงจัดไวในกลุมหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะดานการปฏิบัติ 

เชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ  เทานั้น  เพื่อใหบัณฑิตจบไปเปนนักปฏิบัติ 

     การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้  ตองมีการจัดการเรียนการสอน 

แบบมีสวนรวมกับสถานประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ  โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา   

หรือการฝกงานในสถานประกอบการ  และเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร  (ตอเนื่อง)  

ใหรับนักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเขาศึกษาเทานั้น 

     ในดานอาจารยผูสอนจํานวนหนึ่งตองเปนผูมีประสบการณในทางปฏิบัติมาแลว 

และหากเปนผูสอนจากสถานประกอบการตองมีความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    2.6  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 

     2.6.1  อาจารยประจาํหลักสตูร  อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย

ผูสอนท้ังอาจารยประจาํและอาจารยพิเศษ  ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุในเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร  นอกจากนั้น  ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธและอาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดเชนกัน 

      ทั้งนี้  อาจารยประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแตเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรฉบับป  พ.ศ.  2558  ประกาศใช  ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 

ไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  มาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 
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      สถาบันอุดมศึกษามหีนาที่เผยแพรรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย 

ทุกประเภทขางตนของแตละหลักสูตรในแตละภาคการศึกษา  โดยเผยแพรในเอกสารหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส  พรอมทั้งปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  เพื่อใหสาธารณชนและสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลดังกลาว  เพื่อประโยชนในการผดงุรกัษามาตรฐาน

และคุณภาพการศึกษาของชาติ 

     2.6.2  คุณวุฒิท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร  หมายถึง  คุณวุฒิ 

ที่กําหนดไวในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแลว  หากสาขาวิชาใดยังไมมีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา   

หรือประกาศมาตรฐานสาขาวชิาไมไดกําหนดเรื่องนี้ไว  ใหอางอิงจากกลุมสาขาวิชาเดียวกันในตาราง

ของ  ISCED  (International  Standard  Classification  of  Education) 

     2.6.3  คุณสมบัติดานตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร  และอาจารยผูสอน  ตลอดจนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธของหลักสูตรกลุมวิชาการ  และหลักสูตรกลุมวิชาชพีหรือปฏิบัติการ  ควรเปน

ตําแหนงทางวิชาการท่ีไดจากการประเมินผลงานที่สอดคลองกับลักษณะของกลุมหลักสูตรนั้น ๆ   

      กรณีอาจารยใหมที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  แมยังไมมีผลงานทางวิชาการ 

หลังสําเร็จการศึกษาอนุโลมใหเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาโทได  แตท้ังนี้หากจะทําหนาที ่

เปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก  หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตร  อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ในระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอก  ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย  1  ชิ้น  ภายใน  2  ป  

หรือ  2  ชิ้น  ภายใน  4  ป  หรือ  3  ชิ้น  ภายใน  5  ป 

     2.6.4  สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เนนปฏิบัติการ  คําวา  “ประสบการณ 

ดานปฏิบัติการ”  หมายถึง  การทํางานรวมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรอง 

ผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชนกับสถานประกอบการ  หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนา 

เทคโนโลยี  หรือผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับภาคอุตสาหกรรม

เผยแพรมาแลว 

     2.6.5  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมใชอาจารยประจํา  หรือผูทรงคณุวุฒิที่ไดรับ 

ปริญญากิตติมศักดิ์หรือมีตําแหนงทางวิชาการพิเศษทุกระดับ  จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธรวม

หรือผูสอบไดตองเปนผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงหรือสูงมากตามท่ีกําหนด 

ในแตละระดับปริญญาโดยใหพิจารณาจากผลงานของผูทรงคณุวุฒิที่เก่ียวของสัมพันธกับเนื้อหา

วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

     2.6.6  สําหรับคุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระและผูสอบ 

การคนควาอิสระในระดับปริญญาโท  ใหใชหลักเกณฑเดียวกันกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

และผูสอบวิทยานิพนธ 
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    2.7  การบริหารหลักสูตรกรณีมีขอตกลงรวมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษา 

หรือหนวยงานอ่ืนที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา 

     2.7.1  การตกลงรวมผลิต  หมายถึง  การทําขอตกลงรวมมือกัน 

อยางเปนทางการ ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   

โดยผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององคกรภายนอกนั้น ๆ   

      องคกรภายนอกตองเปนสถาบันอุดมศกึษาในหรือตางประเทศท่ีไดรับ 

การรับรองจากหนวยงานที่รับผิดชอบการศกึษาของประเทศน้ัน  หรือเปนหนวยราชการระดับกรม 

หรือเทียบเทาหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือองคการมหาชน  หรือบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทานั้น 

      หากเปนบริษัทเอกชนที่ไมไดอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

ใหเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี  โดยตองแสดงศักยภาพและความพรอม 

ในการรวมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกลาว 

     2.7.2  ภายใตขอตกลงดังกลาว  บุคลากรที่มาจากองคกรที่มีความรวมมือนั้น

สามารถทําหนาที่เปนอาจารยประจําและอาจารยประจาํหลักสูตรได 

      ทั้งนี้  เฉพาะกรณหีลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุมวิชาชพีหรือปฏิบัติการ 

บุคลากรท่ีมาจากองคกรท่ีมีความรวมมือนั้นสามารถทําหนาท่ีเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได 

แตตองไมเกิน  2  คน 

      บุคลากรท่ีมาจากองคกรที่มีความรวมมอืเพื่อทําหนาที่อาจารยประจํา  

อาจารยประจาํหลักสูตร  และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับนั้น ๆ  และตองเปนผูที่มีความเขาใจทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดผล

ประเมินผลใหสอดคลองกับปรชัญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  และมาตรฐานผลการเรียนรู 

ของหลักสูตรน้ัน ๆ  ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    2.8  ภาระงานคุมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

     ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ 

และการคนควาอิสระใหนับรวมจํานวนนักศึกษาเกาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาดวย  ทั้งนี้  อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระตองจัดสรรเวลาใหคําปรึกษานักศึกษาอยางเหมาะสม 

    2.9  ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน  หรือการซ้ําซอน 

กับงานของผูอ่ืนหรือการจางทํารายงานการคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ  โดยใชระบบทีทั่นสมัย  เชน  

ผานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

     หากพบวามีการคัดลอก  การซ้ําซอนกับงานของผูอ่ืน  หรือมีการจางทํารายงาน 

การคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ  ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการคนควาอิสระ 

หรือวิทยานิพนธชิ้นนั้น 
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    2.10  การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง   

การนําเสนอบทความวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการ  และบทความฉบับสมบูรณ  (Full  Paper)   

ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  (Proceedings)  โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํา

รายงานการประชุม  หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย  ศาสตราจารย  หรือผูทรงคณุวุฒิระดับ

ปริญญาเอก  หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาน้ัน ๆ  จากนอกสถาบันเจาภาพ   

อยางนอยรอยละ  25  โดยตองมผีูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย  และมีบทความ

ที่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย  3  หนวยงาน  และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ  25 

    2.11  แนวทางการเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  (แบบ  1) 

     การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  (แบบ  1)  ซึ่งเปนแผนการศกึษา 

แบบทําวิทยานิพนธอยางเดียว  ใหสถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้ 

      2.11.1  อาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธ  ตองมีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพ 

ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับสากล  และเปนผลงานท่ีชี้ชัดไดวาสามารถ 

ที่จะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาที่เปดสอนได 

      2.11.2  สถาบันที่จะเปดสอนตองมีหลักสูตรที่ดี  มีมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาเชื่อถือได  และมีทรพัยากรสนบัสนุนอยางเพียงพอ 

      2.11.3  สถาบันที่จะเปดสอนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมที่จะรองรบั   

และสนับสนุนงานวิจัยของผูเรยีน 

      2.11.4  สถาบันที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน 

      2.11.5  สถาบันที่จะเปดสอนควรพรอมที่จะรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 

อ่ืนได 

    2.12  การศึกษาตอของผูสําเรจ็การศกึษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

     2.12.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  มิใชสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับ 

ปริญญาโทผูสาํเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากตองการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น   

ใหเขาศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปรญิญาโทในสาขาวชิา

เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกัน  ทั้งนี้  ในการศึกษาตอหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอน

หนวยกิตไดไมเกินรอยละ  40  ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา 

     2.12.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มิใชสวนหนึ่งของหลักสูตร

ระดับปริญญาเอกผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หากตองการศึกษาตอระดับ 

ปริญญาเอกใหใชคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาเขาศึกษา 

     2.12.3  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา  6  ป   

หรือเทียบเทาปริญญาโท  สามารถเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได 

โดยไมตองเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทมากอน 
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    2.13  ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 

     การออกใบปรญิญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  ใหแสดง

รายละเอียดเก่ียวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา  ใหตรงกับที่ระบุไวในเอกสารหลักสูตรฉบับ 

ที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  ทั้งนี้  เพื่อมิใหเกิดปญหาเมื่อนําไปสมัครงาน

หรือศึกษาตอ 

    2.14  การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 

     สภาสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่รบัผิดชอบในการใหความเห็นชอบ/อนุมัติ

หลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับป  พ.ศ.  2558  แตสภาสถาบันสามารถกําหนด

เกณฑมาตรฐานหรือกําหนดแนวปฏิบัติท่ีเหนือกวาเกณฑมาตรฐานฉบับนี้ได  ทั้งนี้  เพื่อยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานการจัดการศกึษาท่ีสะทอนเอกลักษณของสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น 

     ในกรณีมีเหตุอันควรใหเชื่อไดวาการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเขาติดตามตรวจสอบ

และเสนอคณะกรรมการการอุดมศกึษาพิจารณา 

  3.  มาตรฐานการอุดมศึกษา 

   มาตรฐานการอุดมศกึษา  ประกอบดวย  มาตรฐาน  3  ดาน  12  ตัวบงชี้  ดังนี้   

(สาํนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ.  2553  :  2 - 4) 

    3.1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

     บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถ 

ในการเรียนรู  และพัฒนาตนเอง  สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชวีิตในสังคมไดอยางมีความสุข

ทั้งรางกายและจิตใจ  มีความสํานึกและความรบัผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 

     ตัวบงชี้ 

      3.1.1  บัณฑิตมีความรู  ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน  สามารถเรียนรู   

สรางและประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง  สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคม 

ใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

      3.1.2  บัณฑิตมีจิตสํานึก  ดํารงชีวิต  และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ   

โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม 

      3.1.3  บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ  มีการดูแลเอาใจใส   

รักษาสุขภาพของตนเองอยางถูกตองเหมาะสม 

    3.2  มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

     มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  และพันธกิจ 

ของการอุดมศึกษาอยางมีดุลยภาพ 



 21 

      3.2.1  มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา   

มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  โดยคํานึงถึงความหลากหลายและความเปน

อิสระทางวิชาการ 

       ตัวบงชี้ 

        3.2.1.1  มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล  มีความยืดหยุนสอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบัน 

และสังคมเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมอีิสระทางวิชาการ 

        3.2.1.2  มีการบริหารจัดการทรพัยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คลองตัว  โปรงใสและตรวจสอบได  มกีารจัด

การศึกษาผานระบบและวิธีการตาง ๆ  อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน 

        3.2.1.3  มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

      3.2.2  มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 

       การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง  4  ดาน   

อยางมีดุลยภาพ  โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทกุภาคสวนของชุมชน  และสังคม 

ในการจัดการความรู 

       ตัวบงชี้ 

        3.2.2.1  มีหลักสูตรและการเรียน  การสอนที่ทนัสมัย  ยืดหยุน  

สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม  โดยใหความสําคัญ 

กับการพัฒนาผูเรียนแบบผูเรยีนเปนสําคัญ  เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง  

ใชการวิจัยเปนฐาน  มีการประเมิน  และใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน  และการบรหิารจัดการ

หลักสูตร  ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม  สอดคลองกับหลักสูตรและการเรียน

การสอน 

        3.2.2.2  มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหม 

ที่เปนการขยายพรมแดนความรู  และทรัพยสินทางปญญาท่ีเชื่อมโยงกับสภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตามศกัยภาพของประเภทสถาบัน  มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ  เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติ

ของสังคมและประเทศชาติ 

        3.2.2.3  มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย  เหมาะสม  สอดคลอง 

กับความตองการของสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน  มีการประสานความรวมมือ

ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ  เพื่อเสริมสราง 

ความแข็งแรงและความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 
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        3.2.2.4  มีการอนุรักษ  ฟนฟู  สืบสาน  พัฒนา  เผยแพร  

วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเสริมสรางความรู  ความเขาใจและความภาคภูมิใจในความเปนไทย   

มีการปรับใชศลิปะ  วัฒนธรรมตางประเทศอยางเหมาะสม  เพื่อประโยชนในการพัฒนาสงัคม 

และประเทศชาต ิ

    3.3  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู  และสังคม 

แหงการเรยีนรู 

     การแสวงหา  การสรางและการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการอันนําไปสู

สังคมฐานความรู  และสังคมแหงการเรียนรู 

     ตัวบงชี้ 

      3.3.1  มีการแสวงหา  การสราง  และการใชประโยชนความรู   

ทั้งสวนท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่นและเทศ  เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู 

      3.3.2  มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ  โดยใชหลักการวิจัย 

แบบบูรณาการ  หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู  หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมอื

รวมพลังอันนําไปสูสังคมแหงการเรยีนรู 

  4.  มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา 

   คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดการจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันทีม่ีปรัชญา  วัตถุประสงค  และพันธกิจ 

ในการจัดตั้งท่ีแตกตางกัน  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสทิธิภาพ 

และประสิทธิผล  ดังนี้  (สํานกัมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  สาํนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ.  2553  :  126 - 133) 

    4.1  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวยมาตรฐาน  2  ดาน  ดังนี้ 

     4.1.1  มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา  

ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตาง ๆ  4  ดาน 

      4.1.1.1  ดานกายภาพ 

       สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียน

ที่ดี  มีหองครบทุกประเภท  พื้นที่ใชสอยที่ใชในการเรยีนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภท 

มีจํานวนเพียงพอ  และเหมาะสมกับจํานวนอาจารยประจาํ  จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร   

และจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา  ตามเกณฑพื้นท่ีใชสอยอาคารโดยประมาณ  รวมทั้ง 

ตองจัดใหมีหองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน  มีครุภัณฑประจําอาคาร  ครภุัณฑการศึกษา   

และคอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการจัดการศกึษา 

       ทั้งนี้  อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความม่ังคง  ปลอดภัย   

ถูกสุขลักษณะหรือความจําเปนอยางอื่น ๆ  ตามที่กฎหมายกําหนด 
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      4.1.1.2  ดานวิชาการ 

       สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ 

ดานวิชาการสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิต 

ที่ตอบสนองความตองการของประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม  มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับ 

การบริการการศึกษาที่ดี  สามารถแสวงหาความรูไดอยางมีคุณภาพ  สถาบันตองมีการบริหารวิชาการ 

ที่มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลทั้งในดานการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต   

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียนรู  การประกันคุณภาพการเรียนการสอน  

และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 

      4.1.1.3  ดานการเงิน 

       สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบ 

ที่จําแนกตามกองทุน  มีแผนการเงินที่มั่นคง  เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษา 

ไดตามพันธกิจและเปาหมายที่กําหนดไว  รวมทั้งสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต  เพื่อใหเกิด 

ประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและผูใชบริการอุดมศึกษา  สถาบนัมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึง 

การไดมาของรายได  รายรับ  การจัดสรร  การใชจายที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงเปนธรรมอยางชัดเจน   

รวมทั้งการนํารายไดไปลงทุนภายใตการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง  มีระบบการติดตาม  

ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับการใชเงินทุกประเภท  และมีระบบการติดตาม

ตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ 

      4.1.1.4  ดานการบริหารจัดการ 

       สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ในการถายทอดวิสัยทัศน  คานิยม  ไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไว  โดยมีสภาสถาบันทําหนาท่ีกํากับ  นโยบาย  การดาํเนินการ 

ตามแผน  การบริหารบุคคล  การบริหารงบประมาณและทรพัยสิน  การบริหารสวัสดิการที่จัดใหกับ

นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ  รวมทั้งกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการดาํเนนิงาน 

ใหเปนไปตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับและกฎหมายที่กําหนดไว  มีการเผยแพรผลการกํากับ 

การดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายในสถาบัน

และภายนอกสถาบัน  ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวย  หลักความโปรงใส  หลักความรับผิดชอบ  

หลักการตรวจสอบได  หลักการมีสวนรวม  และหลักความคุมคา 

     4.1.2  มาตรฐานดานการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  

ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตาง ๆ  4  ดาน 

      4.1.2.1  ดานการผลิตบัณฑิต 

       สถาบันอุดมศึกษาดาํเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่มีคุณสมบัติ 

และจํานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ   
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สามารถผลิตบัณฑิตไดตามคณุลักษณะ  จุดเนนของสถาบัน  ตรงตามเปาหมายที่กําหนด  และจัดใหมี

ขอสนเทศท่ีชัดเจน  เผยแพรตอสาธารณะในเรื่องหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  คณาจารย 

ที่สงเสริมการจัดกิจกรรม  การพัฒนาการเรียนรูท้ังในและนอกหลักสูตรและตอบสนองความตองการ

ของนักศึกษา 

      4.1.2.2  ดานการวิจัย 

       สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมคุีณภาพ  

ประสิทธิภาพ  และภายใตจุดเนนเฉพาะ  โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย  แผน  งบประมาณ   

มีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย  นักวิจัย  บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวจิัย  

สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภาคนอกสถาบันเพื่อใหไดผลงานวิจัย  ผลงาน

ประดษิฐ  และงานริเริ่มสรางสรรคที่มีคุณภาพ  มีประโยชน  สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน 

      4.1.2.3  ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

       สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

ทั้งในวงกวางและกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ  ซึ่งอาจใหบริการโดยการใช 

ทรัพยากรรวมกันท้ังในระดับสถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ  อาทิ  การใหคําปรึกษา   

การศึกษาวิจัย  การคนควาเพื่อแสวงหาคาํตอบใหกับสังคม  การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ตาง ๆ  การจัดใหมีการศกึษาตอเนื่องบริการแกประชาชนทัว่ไป  การใหบริการทางวิชาการนี้  สามารถ

จัดในรูปแบบของการใหบริการแบบใหเปลาหรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทน 

เปนรายไดหรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรงุเพือ่ใหเกิดองคความรูใหม 

      4.1.2.4  ดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

       สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรม 

ของชาติทั้งในระดับหนวยงานและระดับสถาบัน  มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนบัสนุน 

ใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม  เพ่ือใหผูเรียน

และบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู  ตระหนักถึงคุณคา  เกิดความซาบซึ้ง 

และมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  สามารถนาํไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงาม 

ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ  มีวิถีชวีิตที่ปรารถนาและเรยีนรูวิธีการจัดการวฒันธรรม 

และวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได  สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพ 

และประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบาํรุงศลิปะ 

และวัฒนธรรมของสถาบัน 

    4.2  ประเภทหรือกลุมสถาบันที่กําหนดไวภายใตมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษานี้  

แบงเปน  4  กลุม  ดังนี้ 
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     4.2.1  กลุม  ก  วิทยาลัยชุมชน  หมายความถึง  สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิต

ระดับต่ํากวาปริญญาตรี  จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถ่ิน  เพื่อเตรียมกําลังคน 

ที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน  สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน  เชน  

แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร  เปนแหลงเรยีนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต 

อันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     4.2.2  กลุม  ข  สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ี หมายความถึง  สถาบันท่ีเนน 

การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อน

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับ

หนวยงาน  ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค  เพื่อรองรับการดํารงชีพ  สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอน

ในระดับบัณฑิตศกึษา  โดยเฉพาะระดับปรญิญาโทดวยก็ได 

     4.2.3  กลุม  ค  สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง  สถาบันที่เนนการผลิต

บัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวชิา  ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ  วิทยาศาสตร

ชีวภาพ  สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเนนการทํา

วิทยานิพนธหรือการวิจัย  หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ 

ในการประกอบอาชีพระดับสงู  หรือเนนทั้งสองดาน  รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนา 

ภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน  2  ลักษณะ 

      4.2.3.1  ลักษณะที่  1  เปนสถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา 

      4.2.3.2  ลักษณะที่  2  เปนสถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี 

     4.2.4  กลุม  ง  สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  หมายความถึง  สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศกึษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  และเนนการทําวิทยานพินธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปรญิญาเอก  

สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตท่ีเปนผูนําทางความคิดของประเทศ  สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อน

อุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล  มุงสรางองคความรูทฤษฎี  และขอคนพบใหมทางวิชาการ 

     สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจะเปนผูเลือกประเภทหรือกลุมสถาบันตนเอง 

ตามปรัชญา  วัตถุประสงค  และพันธกิจที่ไดกําหนดไว  ทั้งนี้  สถาบันอุดมศึกษาอาจเปลีย่นแปลง 

กลุมที่เลือกไวได 

 การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนด

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  แนวทางการบรหิารเกณฑมาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา  

มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  หรือแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของไวอยางชัดเจน 

และสถาบันอุดมศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางในการดาํเนินงานการจัดการศึกษาไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  หากเกิดปญหาในการปฏิบัติหรือสภาพการณไดเปลี่ยนแปลงไปตาม 
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ยุคสมัย  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหทัน 

ตอเหตุการณและระบบการจัดการศึกษาของประเทศ  ภูมิภาค  และของโลกตอไป 

 

บริบทของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปนสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตร ี เพื่อใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ 

เปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  สถาบันมีบทบาท 

ในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน  ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค  เพื่อรองรบัการดํารงชีพ   

โดยมีบริบททั่วไป  ดังนี้  (กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  2561  :  1 - 22) 

  1.  ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ถือกําเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา  เมื่อวันท่ี   

27  มีนาคม  2511  ตอมาไดยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตมหาสารคาม   

เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2517  จากนั้นไดแยกตัวเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศภายใตชื่อ  “มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม”  เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2537  โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงลง 

พระปรมาภิไธย  ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลมที่  111  ตอนที่  54  ก  นับเปนมหาวิทยาลัยของรฐัแหงท่ี  22  ของประเทศไทย  มีศนูยกลาง 

การบริหารงาน  เดมิอยูที่  เลขที่  269/2  ถนนนครสวรรค  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัด  

มหาสารคาม  บนเนื้อที่  368  ไร  (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลยัคณาสวัสดิ์  เพิ่มเติมในป  2548  จํานวน  

171  ไร)  หางจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  470  กิโลเมตร  ในป  พ.ศ.  2541  ไดยายศูนยกลาง 

การบริหารงานมาอยูในที่ตั้งแหงใหม  เลขที่  40/21  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัด  

มหาสารคาม  บนเนื้อที่  1,300  ไร  หางจากที่ตั้งเดิมประมาณ  7  กิโลเมตร  นอกจากที่ตั้งเดิม 

และที่ตั้งแหงใหมแลว  มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อ่ืน ๆ  ที่ใชในการดําเนินกิจกรรม 

ทางการเรียนการสอน  และการวิจัย  อีกหลายแหง  ไดแก  พื้นที่อําเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  

เนื้อที่  650  ไร  พื้นที่ตําบลเกิ้ง  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  เนื้อที่ประมาณ  273  ไร   

และพื้นท่ีบานนาสีนวน  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เนื้อที่  ประมาณ  1,000  ไร 

   ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหนวยงานในระบบราชการระดับคณะ 

หรือเทียบเทาคณะรวม  9  หนวยงาน  ไดแก  คณะศกึษาศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

คณะวิทยาศาสตร  คณะเทคโนโลยี  สํานักคอมพิวเตอร  สํานักวิทยบริการ  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  และสาํนักงานอธิการบดี   

   สวนงานภายในของมหาวิทยาลัยระดับคณะหรือเทียบเทารวม  18  หนวยงาน  ไดแก   

คณะพยาบาลศาสตร  คณะการบัญชีและการจัดการ  คณะเภสัชศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร   
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ผงัเมืองและนฤมิตศลิป  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะวิทยาการสารสนเทศ  

บัณฑิตวิทยาลัย  คณะสาธารณสุขศาสตร  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  คณะแพทยศาสตร   

คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม  คณะสิ่งแวดลอมและทรพัยากรศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตร  

วิทยาลัยดุริยางคศิลป  สํานักศึกษาทั่วไป  คณะวัฒนธรรมศาสตร  และคณะนิติศาสตร   

   นอกจากการใหบริการการศกึษาในเขตจังหวัดมหาสารคามแลว  มหาวิทยาลัย

มหาสารคามไดมีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศกึษา  ระดับอุดมศึกษาอยางกวางขวาง 

และทั่วถึง  เพื่อตอบสนองความตองการ  ของทองถ่ินและภูมิภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในการเขาศกึษาตอในระดับที่สูงขึ้น  โดยมีโครงการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง/ศูนยบริการวิชาการ   

จังหวัดตาง ๆ  ดังนี้ 

    1.  จังหวัดอุดรธานี  สถาบันพลศึกษา  เลขที่  380  หมู  5  ถนน 

อุดรธาน-ีหนองบัวลําภู  ตําบลหมากแขง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทรศพัท  0 - 4222 - 3593  

ภายใน  7000 

    2.  จังหวัดนครราชสีมา  สาํนกังานสาธารณสุขจังหวัด  นครราชสีมา  เลขที่  225   

หมู  11  ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศพัท  0 - 4446 - 5010-4   

    3.  จังหวัดอุบลราชธานี  สาํนกังานสาธารณสุขจังหวัด  อุบลราชธานี   

ถนนพรหมเทพ  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดจัดตั้งหนวยงานที่สนับสนุน  การศึกษาวิจัย 

และใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนจํานวนมาก  ไดแก   

    1.  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  เปนหนวยงาน  ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

ศิลปะและวัฒนธรรมในทองถิ่นอีสานทุกสาขา  เปนศูนยกลางการศึกษาคนควา  สงเสริม  เผยแพร  

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาชาวบาน  และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ   

     ที่ตั้ง  :  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000  โทรศพัท  0-4372-1686   

    2.  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  เปนหนวยงานท่ีศึกษาวิจัย  เกี่ยวกับพรรณไมและสัตว 

ที่สัมพันธกับชีวิตความเปนอยูของชุมชนภาคอีสาน  และผลกระทบที่มีตอระบบนิเวศ  (เปดการเรยีน

การสอนในระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาความหลากหลายทางชวีภาพ)   

     ที่ตั้ง  :  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบลขามเรียง  

อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0 - 4375 - 4333  ตอ  1741,  1742   

หรือ  0 - 4375 - 4407 

    3.  สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานที่ดูแลและพัฒนาระบบ  งานคอมพิวเตอร   

เพื่อประโยชนในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ  ควบคุมและใหบริการระบบการเรียน 
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การสอนและระบบโทรศพัท  บริการคอมพิวเตอรเพ่ือการสอนและการวิจัย  จัดฝกอบรมวิชาการ

คอมพิวเตอรแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน  ตลอดจนซอมบํารุงอุปกรณ  คอมพิวเตอร 

ของมหาวิทยาลัย   

     ทีต่ั้ง  :  สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาคารวิทยบริการ  B   

ชั้น  3 - 4  ตําบลขามเรียง  อาํเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท/Fax   

0-4375-4350   

    4.  สํานักวิทยบริการ  เปนแหลงสนับสนุนการเรยีนการสอน  การคนควาวิจัย 

ของมหาวิทยาลัย  โดยจัดหา  จัดเก็บ  ส่ังสม  อนุรักษ  และใหบรกิารสารสนเทศ  และองคความรู 

ทุกรูปแบบดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เปนศูนยกลางในการศึกษาคนควาและการเรยีนรูดวยตนเอง

ตลอดชีวิตของชุมชนภายใตปรัชญา  “แหลงเรยีนรูตลอดชีวิต  เสริมความรู  ความคิด  ภูมิปญญา”  

โดยปรบัเปลี่ยนระบบหองสมุดไปสูระบบหองสมุดดิจิตอล  (Digital  Library)   

     ที่ตั้ง  :  1)  สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาคาร 

วิทยบริการ  A  และ  B  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150   

โทรศพัท  0-4375-4322-40  ตอ  2491,  2493  Fax.  0-4375-4358   

        2)  สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หนวยบรกิาร 

ศรีสวัสดิ์  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000  โทรศัพท  0-4372-3523 

    5.  บัณฑิตวิทยาลัย  เปนหนวยงานระดับคณะ  บริหารจัดการการศกึษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  เปนศูนยกลางในการประสานและกาํกับการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ของมหาวิทยาลัย  สงเสริมและสนบัสนุนการศึกษา  และการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา   

     ที่ตั้ง  :  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาคารราชนครนิทร  (RN)  

ชั้น  2  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัด  มหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0-4375-4333-40  

หรือ  0-4375-4412  ตอ  2012,  2013,  2014,  2015   

    6.  ศูนยวิจัยและการศกึษาบรรพชีวินวิทยา  เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัยซากฟอสซิล  

กระดูกไดโนเสารที่คนพบจํานวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เปดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาโท  ปริญญาเอก  สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา)   

     ที่ตั้ง  :  ศูนยวิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ตําบลขามเรยีง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0-4375-4333  ตอ  1737,  

1739  หรือ  0-4375-4373   

    7.  ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร  เปนแหลงจัดหา  รวบรวมและใหบรกิาร

สารสนเทศท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทุก ๆ  ดาน  อาทิ  ดานวัฒนธรรมพื้นบาน   

ความเปนอยูและประเพณี  การศึกษา  ความเชื่อ  วรรณกรรม  ภาษาศิลปะ  การละเลนพื้นบาน   

การพฒันาชนบท  และการเมืองการปกครอง  เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับภาคอีสาน 
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     ที่ตั้ง  :  ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร  สาํนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  อาคารวิทยบรกิาร  A  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  

โทรศพัท  0-4375-4333  ตอ  2433,  2400   

    8.  ศูนยความเปนเลิศทางนวัตกรรมไหม  เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัย 

การเพาะเลี้ยงไหมใหมีคุณภาพ  และพัฒนาการเล้ียงไหมใหแพรหลายดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย   

     ที่ตั้ง  :  ศูนยความเปนเลิศทางนวัตกรรมไหม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

ตําบลขามเรยีง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0-4375-4416,   

0-4375-4333  ตอ  3046   

    9.  สํานักบริการวิชาการ  เปนหนวยงานประสานงาน  ใหคําปรึกษาทางวิชาการ   

เทคนิคและวิชาชีพ  จัดบริการเปนท่ีปรึกษาดานวิชาการที่จะเปนประโยชนตอบุคลากรท้ังภายใน 

และภายนอกมหาวิทยาลัย  ประสานงานการจัดฝกอบรม  สัมมนา  อภิปราย  และบรรยาย  กระจาย

การใหบริการความรูและวิชาการสูสังคมในทุกระดับ  ทั้งในเชิงพาณิชยและบริการสาธารณะ   

     ที่ตั้ง  :  สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบลขามเรียง  

อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0-4375-4333  ตอ  2661   

หรือ  0-4375-4410,  0-4375-4441,  0-4375-4442   

    10.  ฟารมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปนหนวยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน   

การวิจัย  และจําหนายผลิตภัณฑ  เพื่อใหบริการสําหรับ  นิสิต  อาจารย  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม   

     ที่ตั้ง 1)  ฟารมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบล

นาสีนวน  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศพัท  0-4375-4437,  0-4370-6081 

       2)  สํานักงาน  อาคารบริการนิสิต  ชั้น  1  ตําบลขามเรียง  อําเภอ 

กันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  043-754-333-40  ตอ  1215 

    11.  ศูนยความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมสังกัดกองสงเสริมการวิจัยและบริการ

วิชาการ  สํานักงานอธิการบด ี เปนหนวยงานที่มีเปาหมายเพื่อบมเพาะธุรกิจใหม  และใหบริการ 

ดานที่ปรึกษาทางธุรกิจ  ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แกนิสิต  บัณฑิต  อาจารย  ผูวางงาน   

ผูผานการฝกอบรมระยะสั้นและระยะยาวในโครงการเสริมสรางผูประกอบการ  รายใหม  ธุรกิจชุมชน  

และศิลปน  โดยใชศักยภาพดานองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  เครื่องมือ

อุปกรณ  และบุคลากร  ของมหาวิทยาลัยรวมกับเครือขายทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา   

ของรัฐบาลและเอกชน   

    12.  พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปนหนวยงานรวบรวม  ศึกษา  คนควา  

เผยแพรและบริการความรู  ขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย  เรื่องราวของชุมชนและทองถิ่น   

โดยอิงอยูบนฐานประวัติศาสตร  ทองถ่ิน  ดวยวิธีการจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑท่ีเนนเรื่องราวเนื้อหา 
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มากกวาวัตถุสิ่งของ  รวมทั้งมีการประชาสัมพันธและเผยแพรทางสื่อตาง ๆ  เชน  เว็บไซต  หนังสือ  

เอกสาร  แผนพับ  และจัดกิจกรรมในโอกาสตาง ๆ   

     ที่ตั้ง  :  พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตาํบลขามเรียง  อําเภอ 

กันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0-4375-4333-40  ตอ  1384,  0-4375-4380   

    13.  โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝายมัธยม)  เปนสถานศึกษา 

เพื่อวิจัยและพัฒนารปูแบบการเรียนการสอน  เปดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 

     ที่ตั้ง  :  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝายมัธยม)  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  (เขตพื้นท่ีขามเรียง)  ตาํบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  

โทรศพัท  0-4375-4333  ตอ  3301  หรือ  0-4375-4363 

    14.  โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝายประถม)  เปนโรงเรียน

ทางเลือกที่มุงใหผูเรียนมีความสมบูรณทางรางกายและจิตใจ  เพียบพรอมไปดวยคุณธรรมจริยธรรม   

     ที่ตั้ง  :  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝายประถม)  ตําบลตลาด   

อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000  โทรศัพท  0-4374-2830   

    15.  ศูนยสรางเสริมสุขภาพ  อยูภายใตคณะพยาบาลศาสตร  เปนศูนยกลาง 

ในการใหบริการ  สรางเสริมสขุภาพในรูปแบบตาง ๆ  เชน  การนวดแผนโบราณ  โยคะ  อบไอน้ํา

สมุนไพร  อางน้าํวน  การเตนแอโรบิค  ออกกําลังกายดวยอุปกรณ  รองเพลงคาราโอเกะ  ใหคําปรึกษา

คลายเครียด  เปนตน  โดยใหบริการแกนิสิตและบุคลากรทั่วไป   

    16.  ศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็กอยูภายใตคณะพยาบาลศาสตร  เปนศูนยสงเสริม

พัฒนาการเด็ก  ฝกปฏิบัติในการจัดการศึกษาวชิาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก  และเปนแหลงพัฒนางานวิจัย

และพัฒนาวิชาการดานการสงเสรมิ  พัฒนาการเดก็   

     ที่ตั้ง  :  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาคาร  100  ป   

สมเดจ็พระศรีนครินทร  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศพัท   

0-4375-4333  ตอ  2302,  2348   

    17.  โรงพยาบาลสุทธาเวช  สงักัดคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

เปนสถานพยาบาล  ที่ใหบริการรักษาพยาบาล  สงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคฟนฟูสภาพและสรางเสริม

สมรรถภาพแกประชาชน  โดยมีวิสัยทัศนและเปนเลิศในการบริการดานเวชศาสตรและครอบครัว 

แบบบูรณาการ  ปจจุบันเปดใหบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  และคลินิกเฉพาะทางดวยแพทย 

และบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ  พรอมดวยเครื่องมือ  และอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัย   

     ที่ตั้ง  :  โรงพยาบาลสุทธาเวช  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ถนนนครสวรรค  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000  โทรศัพท  0 - 4371 - 2992   

    18.  ศูนยบริการทางการแพทยเปนหนวยงานที่เปดใหบริการเก่ียวกับ 

การรักษาพยาบาล  การตรวจสุขภาพตาง ๆ  โดยมีบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร  ประกอบดวยแพทย   
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พยาบาล  เภสัชกร  นกัเทคนิคการแพทย  นักการแพทยแผนไทย  และนักเวชระเบียนอยูประจําศูนย

เพื่อใหบริการแกผูมารับบริการทั่วไป   

     ที่ตั้ง  :  ศูนยบรกิารทางการแพทย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบลขามเรียง  

อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0-4375-4333  ตอ  2035   

    19.  ศูนยบริการแพทยแผนไทยประยุกตอยูภายใต  คณะแพทยศาสตร   

เปนศูนยที่ใหบริการตรวจรักษาโรคตามทฤษฎีทางการแพทยแผนไทยประยุกต  และเปนแหลง 

ฝกปฏิบัติงานดานวิชาชีพใหแกนิสิต   

     ที่ตั้ง  :  อาคารคณะแพทยศาสตร  ช้ัน  1  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัด

มหาสารคาม  44000  โทรศัพท  0-4372-2144  ตอ  6349,  6345 

    20.  สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนหนวยงานที่เปนตัวแทน

คณาจารยในการใหคําปรึกษาและแนะนําในกิจการทั่วไป  เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  สงเสริม  

สนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาดานวิชาการ  จรยิธรรม  และวินัย  ตลอดจนการจัดสวัสดกิาร 

ในดานตาง ๆ   

    21.  รานยามหาวิทยาลัย  เปนแหลงใหบริการชุมชนในดานสุขภาพ  โดยบริการ 

ดานยา  เครื่องมือแพทย  และผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  และใหความรูในเรื่องยา 

และสุขภาพ  เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีของประชาชน   

     ที่ตั้ง 1)  รานยามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สาขา  1   

ตลาดโตรุงเทศบาลเมืองมหาสารคาม  อําเภอเมอืง  จังหวัดมหาสารคาม  44000  โทรศัพท   

0 - 4371 - 2502   

       2)  รานยามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สาขา  2   

อาคารบริการกลางพลาซา  ชัน้  1  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  

โทรศพัท  0 - 4375 - 4584   

       3)  รานยามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สาขา  3   

บานทาขอนยาง  ตาํบลทาขอนยาง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศพัท   

0 - 4397 - 0234   

    22.  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  เปนหนวยงาน  จําหนายแบบเรียน   

เครื่องเขียน  หนงัสือ  ตํารา  อุปกรณการศึกษา  วัสดุสํานักงาน  เครื่องแบบนิสิต  ชุดกีฬา  ของที่ระลึก 

และสินคาอุปโภค  บริโภคตาง ๆ  นอกจากนี้ยังเปดใหบริการศนูยถายเอกสาร  สิ่งพิมพ  เขาปก   

เย็บเลม  และศูนยไปรษณียภัณฑ   
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     ที่ตั้ง 1)  ศนูยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาคารศูนยหนังสือ  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตาํบลขามเรียง  อาํเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150   

โทรศพัท  0 - 4375 - 4379,  0 - 4375 - 4679 

       2)  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขา  2  อาคารราชนครินทร   

ชั้น  1  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0 - 4375 - 4333   

ตอ  2062   

       3)  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สาขา  3  อาคารบริการกลาง   

ชั้น  1  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0 - 4375 - 4333   

ตอ  1267 

    23.  ศูนยพัฒนาภาษา  (LDC-Language  Development  Centre)   

เปนหนวยงานที่ใหบริการวิชาการทางดานภาษาอังกฤษแกนิสิต  และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

และบุคคลท่ัวไป   

     ที่ตั้ง  :  ศูนยพัฒนาภาษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ชั้น  1  อาคาร 

ราชนครินทร  ตาํบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศพัท   

0 - 4375 - 4333  ตอ  2061,  2709  หรือ  0 - 4375 - 4371   

    24.  โครงการอนุรักษใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนโครงการบริการ 

ทางวิชาการ  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูล  เนื้อหาสาระ 

ของเอกสารใบลาน  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไวอยางเปนระบบดวยเทคโนโลยีสมัยใหม   

เพื่อความสะดวกตอการคนควาวิจัย   

     ที่ตั้ง  :  โครงการอนุรักษใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ชั้น  3  ตําบลตลาด  อาํเภอเมือง   

จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศพัท  0 - 4372 - 1686  ภายใน  6119,  6121,  6120   

    25.  สถานปฏิบัติการผลิตน้าํดื่มยูนิเพียว  เปนหนวยงานที่ใหบริการนํ้าดื่ม   

ซึ่งผานการผลิตดวยกระบวนการที่มีคุณภาพ  โดยใหบริการแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

และชุมชน 

     ที่ตั้ง  :  สถานปฏิบัติการผลิตน้ําดื่มยูนิเพียว  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ตําบลขามเรยีง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0 - 4375 - 4333   

ตอ  2685  หรือ  0 - 4375 - 4175   

    26.  งานบริหารพื้นที่สังกัดกองคลังและพัสดุ  เปนงานสนบัสนุนและประสาน 

การดําเนินงานของหนวยงานวิสาหกิจ  และโครงการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยและรับผิดชอบ 

ดูแลการใชพื้นที่อาคารและพืน้ที่อ่ืน ๆ  ของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย   
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     ที่ตั้ง  :  งานบริหารพื้นที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาคารบรมราชกุมารี   

ชั้น  3  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0 - 4375 - 4238   

ตอ  1243   

    27.  สํานักกิจการหอพัก  เปนหนวยงานที่ใหบริการและอํานวย  ความสะดวก

เก่ียวกับที่พักอาศัยสําหรับอาจารย  ขาราชการ  พนักงาน  และ  บุคลากร  รวมทั้งการจดัอํานวย 

ความสะดวกหอพักสําหรับนิสิต   

     ที่ตั้ง  :  งานกิจการหอพัก  เขตพื้นท่ีขามเรียง  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

ตําบลขามเรยีง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0 - 4371 - 2146,   

0 - 4372 - 3029   

    28.  ศูนยจารึกอีสานและเอกสารโบราณ  เปนแหลงรวบรวม  จารึกอีสาน 

และเอกสารโบราณตาง ๆ  เพือ่การศึกษา  คนควา  วิจัย  และอนุรักษ  ไวเพื่อมรดกของทองถ่ิน   

     ที่ตั้ง  :  ศูนยจารึกอีสานและเอกสารโบราณ  ชั้น  2  สถาบันวิจัยศิลปะ 

และวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  

44000  โทรศัพท  0 - 4372 - 1686 

    29.  ศูนยศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี  เปนหนวยงานสงักัดวิทยาลัยการเมือง 

การปกครอง  เพื่อประสานงานและเปนแกนกลาง  ในการเสริมสรางเครือขายดานสิทธิมนุษยชน 

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง   

     ที่ตั้ง  :  ศูนยศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตาํบลขามเรียง  อาํเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  

0 - 4375 - 4317,  0 - 4375 - 4429  หรือ  0 - 4375 - 4333  ตอ  3744,  3743,  3740   

    30.  สถานีวิทยุและโทรทัศนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  MSU  Radio  อยูภายใต 

กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ  เปนกลุมงานท่ีใหบริการความรู  ความบันเทิง  เผยแพร

ขาวสารของทางราชการ  สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแกชุมชน  โดยสงกระจายเสียง   

ในระบบ  F.M.  ความถี่  102.25  MHz.  (พื้นที่ท่ีสามารถรบัฟงไดมี  7  จังหวัด  ไดแก  มหาสารคาม  

รอยเอ็ด  กาฬสินธุ  ขอนแกน  ยโสธร  มุกดาหาร  สกลนคร)  สามารถรับฟงผานทางเครอืขาย

อินเทอรเน็ตไดที่  www.msuradio.net   

     ที่ตั้ง  :  สถานีวิทยุและโทรทัศนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาคาร 

บรมราชกุมารี  (ชั้นลาง)  ตาํบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศพัท   

0 - 4375 - 4555  หรือ  0 - 4375 - 4333  ตอ  1377   

    31.  งานบริการศษิยเกามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปนหนวยงานที่สงเสริม

ความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกาและมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู  ความคิดเห็น  

ประสบการณ  และสงเสรมิ  สนบัสนุนกิจกรรมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนา 
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     ทีต่ั้ง  :  งานบริการศิษยเกา  กลุมงานประชาสัมพันธและมวลชนสัมพันธ   

กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบลขามเรียง  อําเภอ 

กันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท  0 - 4375 - 4315,  หรือ  0 - 4375 - 4333   

ตอ  1722   

    32.  ศูนยท่ีปรึกษาการประกอบการและการจัดการธุรกิจ  (Center  for  

Entrepreneurship  and  Business  Management)  อยูภายใต  คณะการบัญชีและการจัดการ   

มีภาระหนาที่ใหคําปรึกษาการจัดตั้งและการประกอบการ  รวมถึงการบริหารงานของธุรกิจขนาดเล็ก  

ขนาดยอม  และขนาดกลาง  การจัดองคกร  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย  และการวิจัยตลาด   

    33.  ศูนยพัฒนาการบัญชี  (Center  for  Accounting  Development)   

อยูภายใตคณะการบัญชีและการจัดการ  มีภาระหนาที่ใหความชวยเหลือในเรื่องที่เก่ียวกับการบัญชี 

และภาษีอากรโดยเฉพาะ  ไดแก  การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการบัญชี  การวางระบบบัญชแีละการภาษี   

    34.  ศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Center  for  Human  Resource  

Development)  อยูภายใตคณะการบัญชีและการจัดการ  มีภาระหนาที่ในการจัดการฝกอบรม 

และพัฒนาบุคลิกภาพลกัษณะของนิสิต  คณะการบัญชีและการจัดการ  รวมถึงการพัฒนาและฝกอบรม

คณาจารย  เก่ียวกับประสิทธิภาพการเรียนการสอน  การพฒันาและฝกอบรมพนักงานเก่ียวกับ 

ความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   

    35.  ศูนยวิจัยธุรกิจ  (Center  for  Business  Research)  อยูภายใต 

คณะการบัญชีและการจัดการ  มีภาระหนาท่ีใหการสนบัสนุนและ  สงเสริมการพัฒนางานวิจัย 

ของคณาจารยภายในคณะการบัญชีและการจัดการ  การขอตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย 

และทําการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคณะในดานตาง ๆ   

    36.  ศูนยวิจัยธุรกิจระหวางประเทศ  อยูภายใตคณะการบัญชีและการจัดการ   

มีภาระหนาที่ในการศึกษาและจัดทําขอมูลเก่ียวกับการลงทุนการคา  และหัวขออื่นท่ีเก่ียวของ 

ในประเทศตาง ๆ  โดยเฉพาะประเทศลาว  เวียดนาม  กัมพูชา  มาเลเซีย  จีน  และพมา   

    37.  สถานผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร   

     ที่ตั้ง  :  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  269  ถนนนครสวรรค   

ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000  โทรศพัท  0 - 4375 - 4333  ตอ  6333   

หรือ  0 - 4371 - 1291   

    38.  ศูนยเสริมสรางศักยภาพธุรกิจ  SMEs  อยูภายใตคณะการบัญชี 

และการจัดการ  มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการใหคําปรกึษาเก่ียวกับ  การจัดตั้งและการประกอบการ   

การบริหารงานของธุรกิจขนาดเล็ก  ขนาดยอมและขนาดกลาง  การจัดองคกร  การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย  และการวิจัยธุรกิจและตลาด  รวมถึงการใหบริการฝกอบรมแกบุคคลท่ัวไป  และหนวยงาน 

ตาง ๆ  ในประเด็นและหัวขอทางดานการบรหิารจัดการธุรกิจ   
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    39.  ศูนยพัฒนาวิชาชีพบัญชอียูภายใตคณะการบัญชีและการจัดการ   

มีภาระหนาที่เก่ียวกับการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการบัญชี  และภาษีอากรโดยเฉพาะ  ไดแก  การจัดทํา

บัญชี  การวางระบบบัญช ี และการภาษีอากร  รวมถึงการใหบริการฝกอบรมแกบุคคลทั่วไป   

และหนวยงานตาง ๆ  ในประเด็นและหัวขอทางดานการบญัชีและภาษีอากร  และการใหบริการ 

เปนหนวยตรวจสอบบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา   

    40.  ศูนยท่ีปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  อยูภายใตคณะการบัญชี 

และการจัดการ  มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการใหคําปรกึษาเก่ียวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ไดแก  การบริหารระบบคอมพิวเตอร  การเรียนรูและการประยุกตใชซอฟแวรธุรกิจ  และการพัฒนา 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  รวมถึงการใหบริการฝกอบรมแกบุคคลทั่วไป   

และหนวยงานตาง ๆ  ในประเด็นและหัวขอทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร  และการใช

ซอฟแวรทางดานธุรกิจ   

    41.  ศูนยขอมูลธุรกิจการเกษตรอีสาน  อยูภายใตคณะการบัญชีและการจัดการ   

มีภาระหนาที่เก่ียวกับการเก็บรวบรวม  และวิเคราะหขอมูล  ธุรกิจการเกษตร  การกําหนดแนวทาง 

และการสงเสริมชองทางการจัดจําหนาย  ธุรกิจการเกษตร  การวิจัยธุรกิจการเกษตร  การสงเสริม 

และพัฒนาธุรกิจการเกษตร  การสรางสรรคนวัตกรรม  และความคิดสรางสรรคทางดาน  ธุรกิจเกษตร  

การตลาดระหวางประเทศ  และการตลาดเพื่อการสงออกธุรกิจการเกษตร   

    42.  ศูนยศึกษาธุรกิจและเศรษฐกิจอาเซียน  อยูภายใตคณะการบัญชี 

และการจัดการ  มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย  เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถทางธุรกิจใหกับประเทศ

ในกลุมประเทศอาเซียน  โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศเพ่ือนบานท่ีมีเขตชายแดนติดตอกันกับประเทศไทย  

สงเสริมใหเกิดการบูรณาการในประเด็นทางการคา  สิ่งแวดลอม  และการพัฒนา  ตลอดจน 

เปนศูนยขอมูลเพื่อการคา  การวิจัย  การลงทุน  การทองเท่ียว  และการศึกษา  รวมถึงการสงเสริม 

ความรวมมือและความสัมพันธที่ดีระหวางหนวยงานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการคาระหวางประเทศ   

    43.  ศูนยรวมมือกับหนวยงานภายนอก  อยูภายใตคณะการบัญชีและการจัดการ   

มีภาระหนาที่เก่ียวกับการใหคําปรึกษาเก่ียวกับความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  ภาครัฐและเอกชน  

ในการบริการวิชาการการวิจัย  การจัดกิจกรรมอบรม  สัมมนาทางวิชการ  หรือการวิจัยระดับชาติ 

และนานาชาต ิ

  2.  ปรัชญา 

   ผูมีปญญา  พึงเปนอยูเพื่อมหาชน  (พหูนํ  ปณฑฺิโต  ชีเว)   

  3.  วิสัยทัศน 

   มหาวิทยาลัยสารคามเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดบัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  1  ใน  10  ของประเทศ  และไดรบัการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ  1   

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
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   คาํอธิบายวิสัยทัศน   

    1.  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจดัอันดับ  1  ใน  10  

ของประเทศ  หมายถึง  เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรบัการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา   

10  มหาวิทยาลัยแรกของประเทศ  จากการจัดอันดับของสถาบันหรือองคกรที่ไดรับการยอมรับ 

ทั้งในระดับประเทศ  ระดับนานาชาติ   

    2.  มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดรับการยอมรบัเปนมหาวิทยาลัย  เพื่อชุมชน   

อันดับ  1  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หมายถึง  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเปนท่ีพึ่งของชุมชน

และภาคสวนตาง ๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดวยการผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณในการชวยเหลือ

สังคม  และชุมชน  ผานกระบวนการบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัย  การใหบรกิารวิชาการ   

และการทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหย่ังยืน 

  4.  พันธกิจ   

   4.1  จัดการศึกษาและวิชาชพีชั้นสูง  โดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศกึษาการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

   4.2  สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา   

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  การทําบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และนาํไปใช

ประโยชนตามความเหมาะสม 

   4.3  ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  เพ่ือใหชุมชน  และสังคม  สามารถพึ่งพา

ตนเองไดอยางยั่งยืน   

   4.4  อนุรกัษ  ฟนฟู  ปกปอง  เผยแพร  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีของอีสาน 

  5.  ยุทธศาสตร 

   ยุทธศาสตร  1  การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการเรียนการสอนในหลักสูตร 

ที่ทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  รวมท้ังมีความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน  และประชาคมโลก   

   ยุทธศาสตร  2  การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่ม 

หรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

   ยุทธศาสตร  3  เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคม   

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   ยุทธศาสตร  4  สงเสริมการนําทนุทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และภูมิปญญา

ทองถิ่น  ไปใชประโยชนอยางยั่งยืน  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาตแิละสากล   
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   ยุทธศาสตร  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  และยกระดับ 

การบริหารจัดการมหาวิทยาลยัตามหลักธรรมาภิบาล   

   ยุทธศาสตร  6  สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรบัการยอมรับ  และพัฒนา 

เปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล   

   ยุทธศาสตร  7  พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษสิ่งแวดลอม 

  ในสวนของการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555  

มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2555  โดยไดทบทวนผลการดําเนินงาน

จากปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  และไดวิเคราะหความสอดคลองของแผน  ตามกรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว  15  ป  ฉบับที่  2  (พ.ศ.  2551 - 2565)  และแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่  11  รวมทั้ง 

มีการกําหนดอัตลักษณ  และเอกลักษณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังนี้ 

   อัตลักษณ  คือ  “นิสิตกับการชวยเหลือสังคมและชุมชน”   

   เอกลักษณ  คือ  “การเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน” 

  6.  คานิยมองคกร 

   TAKASILA 

    T  =  Teamwork  การทํางานเปนทีม   

    A  =  Accountability  การไดรับการยอมรับ   

    K  =  Knowledge  Based  and  Local  Wisdom  การใชความรูเปนพื้นฐาน

และสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน   

    A  =  Academic  ความเปนวิชาการ   

    S  =  Sufficiency  Economy  เศรษฐกิจพอเพียง 

    I  =  Innovation  นวัตกรรม   

    L  =  Learning  Organization  การเปนองคกรแหงการเรียนรู   

    A  =  Achievement  การมุงสูความสาํเร็จ 

  7.  ตราสัญลักษณสีตนไมและพระพุทธรูปประจาํมหาวิทยาลัย 

   ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คือ  ตราโรจนากร  ซึ่งมีความหมายวา  

สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรอืง  มีองคประกอบเปนรปูใบเสมา  ภายในมีสัญลักษณขององคพระธาตุ

นาดูน  ดานลางมีสุริยรังสีที่แผข้ึนจากลายขิด  ซึ่งอยูเหนอืปรัชญาภาษาบาลีวา  พหูนํ  ปณฺฑิโต  ชีเว   

มีความหมายวาผูมีปญญา  พงึเปนอยูเพื่อมหาชน 
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     ใบเสมา  หมายถึง  ความรูหรือภูมิปญญา   

     องคพระธาตุนาดูน  เปนปูชนยีสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม   

ซึ่งเปนสัญลักษณแทนคณุธรรมและความดีงาม   

     สุริยรังส ี หมายถึง  ความเจรญิรุงเรือง   

     ลายขิด  หมายถึง  ภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน   

     ความหมายโดยสรปุของตราสัญลักษณ  คือ  ความเจริญรุงเรอืง  อันเปน 

ผลมาจากความรูและคุณธรรม  ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

ภาพประกอบ  2  ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

  8.  สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คือ  สีเหลืองและสีเทา   

   “สีเหลือง”  หมายถึง  ความเจริญรุงเรือง  ความดงีาม  ความอุดมสมบูรณ   

   “สีเทา”  หมายถึง  ความคิดหรือปญญา   

   “สีเหลืองเทา”  หมายถึง  การมีปญญาและความคิดที่ดีงาม  อันนําไปสู 

ความเจริญรุงเรอืง 

  9.  ตนไมประจํามหาวิทยาลัย  คือ  ตนราชพฤกษ  (ตนคูณ)   

  10.  พระพุทธรูปประจาํมหาวทิยาลัย  คือ  พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก 

  11.  คณะ/หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน  จํานวน  23  แหง  ดังน้ี 

   11.1  กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

    11.1.1  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

    11.1.2  คณะศึกษาศาสตร   

    11.1.3  คณะการบัญชีและการจัดการ 

    11.1.4  คณะศิลปกรรมศาสตร   

    11.1.5  คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม   

    11.1.6  คณะวัฒนธรรมศาสตร   

    11.1.7  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
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    11.1.8  คณะนิติศาสตร   

    11.1.9  วิทยาลัยดุริยางคศิลป   

   11.2  กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    11.2.1  คณะวิทยาศาสตร   

    11.2.2  คณะเทคโนโลยี 

    11.2.3  คณะวิศวกรรมศาสตร   

    11.2.4  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ผังเมือง  และนฤมิตศิลป   

    11.2.5  คณะวิทยาการสารสนเทศ   

    11.2.6  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร   

    11.2.7  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 

   11.3  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ   

    11.3.1  คณะแพทยศาสตร   

    11.3.2  คณะเภสัชศาสตร 

    11.3.3  คณะพยาบาลศาสตร   

    11.3.4  คณะสาธารณสุขศาสตร   

    11.3.5  คณะสัตวแพทยศาสตร   

   11.4  กลุมจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

    11.4.1  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคาม  (ฝายมัธยม)   

    11.4.2  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคาม  (ฝายประถม) 

 

การจัดการศกึษาระดบัปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดนําหลักเกณฑและวิธีการ

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา  มาตรฐานการอุดมศกึษา  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  และแนวปฏิบัติอ่ืนที่เก่ียวของ

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  มาเปนแนวทางในการดาํเนินการ  โดยมหาวิทยาลัย

มหาสารคามไดออกขอบังคบั  วาดวยการศึกษาระดับปรญิญาตรี  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2537  เพื่อเปนหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการศึกษา 

โดยมีสาระสาํคญั  ดังนี้  (กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  2561  :  89 - 111)   

  1.  ระบบการจัดการศึกษา  ใหใชระบบดังนี้ 

   ระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน  2  ภาคการศึกษาปกติหนึ่ง   

ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา   
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ภาคการศกึษาพิเศษ  โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกัน 

ไดกับการศกึษาภาคการศึกษาปกติ 

   ระบบไตรภาค  หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน  3  ภาคการศึกษาปกติรวมภาคฤดูรอน  

หนึ่งภาคการศึกษาปกติระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  12  สปัดาห 

  2.  มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  หรือรูปแบบ

ผสมผสาน  โดยการจัดการเรยีนการสอนแตละรูปแบบใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับแตละหลักสูตร  

ทั้งนี้  จะตองจัดใหไดเนื้อหาสมดุลกับจํานวนหนวยกิตของหลกัสูตร  โดยเทียบไดตามการคิดหนวยกิต  

ตามขอ  3  และใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

  3.  การคดิหนวยกิต 

   ระบบทวิภาค 

    3.1  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา   

15  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

    3.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  30  ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

    3.3  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา  45  ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

    3.4  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ัน ๆ  ไมนอยกวา  45  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

   การจัดการศกึษาระบบไตรภาคใหเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาค  ดังน้ี 

    ระบบไตรภาค 

     หนึ่งหนวยกิตระบบไตรภาค  เทียบไดกับ  12/15  หนวยกิตระบบทวิภาค   

หรือ  4  หนวยกิตระบบทวิภาค  เทียบไดกับ  5  หนวยกิตระบบไตรภาค 

  4.  ใหจัดหลักสูตรระดับปริญญาตร ี ไวดังนี้ 

   4.1  หลักสูตรปริญญาตรี  4  ป  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  120  หนวยกิต  

ใชเวลาศึกษาไมเกิน  8  ปการศึกษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเกิน  12  ปการศึกษา

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

   4.2  หลักสูตรปริญญาตรี  5  ป  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  150  หนวยกิต  

ใชเวลาศึกษาไมเกิน  10  ปการศกึษา  สาํหรับการลงทะเบียนเต็มเวลาและไมเกิน  15  ปการศึกษา  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

   4.3  หลักสูตรปริญญาตรี  6  ป  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  180  หนวยกิต  

ใชเวลาศึกษาไมเกิน  12  ปการศกึษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรยีนเต็มเวลาและไมเกิน   

18  ปการศกึษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
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   4.4  หลักสูตรปริญญาตรี  (ระบบเทียบเขา)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม  เทากับ

หลักสูตรปริญญาตรี  4  ป  5  ป  และ  6  ป  แลวแตกรณีใชเวลาศึกษาไมเกิน  6  ปการศึกษา   

   การลงทะเบียนเรียนของนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี  (ระบบเทียบเขา)  เปนการ

ลงทะเบียนไมเตม็เวลา  ทั้งนี้  ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 

   ในกรณีท่ีมีความจําเปนสภามหาวิทยาลัยอาจอนุมัติจํานวนหนวยกิตแตกตาง 

จากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ได  แตทั้งนี้  ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  

ทั้งนี้  ตองเรียนใหครบหลักสูตรตามจํานวนหนวยกิตตามท่ีระบุไวในหลักสูตร 

  5.  คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสิต 

   5.1  หลักสูตรปริญญาตรี  4  ป  หรือ  5  ป  หรือ  6  ป  จะตองเปนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

   5.2  หลักสูตรปริญญาตรีระบบเทียบเขาจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูงหรือเทียบเทา 

   5.3  เปนผูมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ  และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีเก่ียวของ 

กับการรับเขาศกึษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรสีาขาวิชานัน้ ๆ  หรือของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

  6.  การรับบุคคลเขาเปนนิสิต  สามารถดําเนินการได  ดังน้ี 

   6.1  การรับผานระบบการคัดเลือกกลางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(Admissions)   

   6.2  การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 

   6.3  การรับเขาศึกษาตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน  หรือขอตกลง 

ของเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน 

   6.4  การรับโดยวิธีอื่น ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  7.  การข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 

   7.1  ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสติเม่ือไดขึ้นทะเบียน 

เปนนิสิต  และไดชาํระเงินคาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   7.2  ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตที่ไมรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนิสติ  

ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปนอันหมดสิทธิ์ท่ีจะขึ้นทะเบียนเปนนิสิต  เวนแต 

จะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันท่ีกําหนดใหรายงานตัว 

และเมื่อไดรับอนุมัติแลวตองมารายงานตวัภายในเจ็ดวัน  นบัจากวันสุดทายที่มหาวิทยาลยักําหนด 

ใหรายงานตัว 
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   7.3  ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตจะตองข้ึนทะเบียนเปนนิสิต   

ณ  ศูนยการจัดการศึกษานั้น ๆ   

   7.4  ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนิสิตและไดชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

และคาธรรมเนียมอื่น ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลว  มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินให  เวนแต   

มีเหตุจําเปนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  8.  ประเภทนิสิตแบงเปน  2  ประเภท 

   8.1  นิสิตระบบปกติ  ไดแก  นิสิตที่ไดรบัการคัดเลือกเขาศึกษาในระบบปกติ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยหรอืของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   8.2  นิสิตระบบพิเศษ  ไดแก  นิสิตที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในระบบพิเศษ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  9.  การยายศูนยการจัดการศกึษา 

   9.1  นิสิตที่สอบคัดเลือกได  ณ  ศูนยการจัดการศึกษาใดจะตองศึกษา   

ณ  ศูนยการจัดการศึกษานั้น  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอาจขอยายไปศึกษา  ณ  ศูนยการจัด

การศึกษาอื่นได 

   9.2  ระยะเวลาการศกึษาของนิสิตท่ียายศูนยการจัดการศึกษา  ใหนับตั้งแต 

เริ่มเขาศึกษา  ณ  ศูนยการจดัการศึกษาเดิม 

  10.  การยายคณะเรียน  การเปลี่ยนสาขา  และวิชาโท 

   10.1  การยายคณะเรียน  มีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

    10.1.1  มีเวลาศึกษาอยูในคณะเดิมมาแลวไมนอยกวา  2  ภาคการศึกษา   

ทั้งนี้  ไมนับภาคการศกึษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกใหพักการเรียนและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา   

30  หนวยกิต 

    10.1.2  นิสิตยายคณะเรียนไดไมเกิน  2  ครั้ง  และใหเปนไปตามประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย 

    10.1.3  นิสิตที่ประสงคจะยายคณะเรยีน  จะตองยื่นเอกสารตาง ๆ   

ตอกองทะเบียนและประมวลผลตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    10.1.4  การยายคณะเรียนจะกระทําไดเม่ือไดรับการอนุมัติจากคณบดี 

ที่สังกัดเดิม  และคณบดีที่จะรับยายคณะเรียน 

    10.1.5  การนับระยะเวลาการศึกษาใหนับต้ังแตเขาศึกษาในคณะเดิม 

    10.1.6  คุณสมบัติและเงื่อนไขการยายคณะใหอยูในดุลยพินิจของคณะ 

    10.1.7  นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหยายคณะเรียนจะตองชําระคาธรรมเนียม 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   
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   10.2  การเปลี่ยนสาขา  และวิชาโท  มีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

    10.2.1  นิสิตอาจเปลี่ยนสาขาไดไมเกิน  2  ครั้ง  และใหเปนไปตามประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย 

    10.2.2  นิสิตที่เปลี่ยนสาขาจะตองมีเวลาเรียนในสาขาเดิมมาแลว  ไมนอยกวา   

1  ภาคการศึกษา 

    10.2.3  นิสิตอาจขอเปลี่ยนวิชาโทไดไมเกิน  2  ครั้ง  ทั้งน้ี  โดยความเห็นชอบ 

ของหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอ่ืนที่มฐีานะเทียบเทาหัวหนาภาควิชา 

และไดรับอนุมัติจากคณบดี 

    10.2.4  นิสิตท่ีประสงคจะเปลี่ยนสาขาและวชิาโท  จะตองย่ืนคํารอง 

ตอกองทะเบียนและประมวลผลตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    10.2.5  นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนสาขาและวชิาโทจะตองชําระคาธรรมเนียม

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   10.3  หลักเกณฑการโอนรายวิชา 

    10.3.1  การโอนรายวิชาตองไดรบัอนุมัติจากคณะที่รับผิดชอบสาขานั้น 

    10.3.2  การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  นิสิตที่ยายคณะเรียนหรือเปลี่ยนสาขา

ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่ไดรบัอนุมัติใหโอนรายวิชามาจากคณะ/

สาขาเดิมรวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะ/สาขาที่รับเขาศึกษาดวย 

  11.  การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

   11.1  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศกึษาอื่น

และกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและใหคณะ

ที่จะรับเขาศึกษาเปนผูพิจารณารับโอนโดยไดรับอนุมัติจากคณบดี  โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการประจําคณะที่รับโอน 

   11.2  คุณสมบัติของนิสิตหรือนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน 

    11.2.1  คุณสมบัติครบถวนตามขอ  5 

    11.2.2  เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันเดิม 

    11.2.3  ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาแลวไมนอยกวา  2  ภาคการศึกษาปกติ  

ทั้งนี้  ไมนับภาคการศกึษาที่ลาพักการเรียน 

   11.3  นิสิตหรือนักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

จะตองย่ืนคํารองตอมหาวิทยาลัยเปนเวลาไมนอยกวาสี่สัปดาหกอนวันเปดภาคการศึกษาที่ประสงค 

เขาศึกษานั้น  พรอมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   11.4  การเทียบโอนผลการเรยีน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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  12.  การโอนผลการเรียน 

   นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี  อาจขอโอนผลการเรียนในหลักสตูรระดับเดียวกัน 

ที่ไดเคยศึกษามาแลวจากการศึกษาในหลักสูตรอื่น  หรือหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัย   

หรือจากสถาบันการศกึษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวทิยาลัยกําหนด   

  13.  การพนจากสภาพนสิิต 

   13.1  ตาย 

   13.2  ลาออก 

   13.3  โอนยายสถานศึกษา 

   13.4  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

   13.5  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิต   

   13.6  เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแลวไมชาํระคาธรรมเนียมการศกึษา 

ตาง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อรักษาสภาพนสิิต 

   13.7  ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามขอ  5  อยางใดอยางหนึ่ง 

   13.8  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง  1.50  เมื่อมีหนวยกิตสะสมต้ังแต   

30-59  หนวยกิต  ตามระดับคะแนนตัวอักษรในขอ  30.1  ยกเวนรายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิต 

จากสถาบันอื่น 

   13.9  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง  1.75  เมื่อมีหนวยกิตสะสมต้ังแต   

60  หนวยกิต  ขึ้นไป  ตามระดับคะแนนตัวอักษรในขอ  30.1  ยกเวนรายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิต 

จากสถาบันอื่น 

   13.10  ไมสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอ  4 

   13.11  ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาท 

   13.12  กระทําการทุจรติหรือมีความประพฤติอันเปนการเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัย   

ใชหลักฐานเท็จตอมหาวิทยาลยั  และกระทํารายการในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยแทนบุคคลอื่น

โดยมิไดรับอนุญาตแลวกอใหเกิดความเสียหาย  และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหออกตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย  วาดวยวินยันิสิต 

  14.  การคืนสภาพนิสิต 

   นิสิตที่พนสภาพการเปนนสิิตตามขอ  13.6  อาจขอคืนสภาพนิสิตได  ทั้งนี้  ตองไดรับ

อนุมัติจากอธิการบดี  โดยความเห็นชอบจากคณบดี  เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหถือวาเปนการลาพัก 

การเรียนตั้งแตภาคการศึกษาที่พนสภาพนิสิตจนถึงปจจุบัน  และใหชําระคาธรรมเนียมการคืนสภาพ

นิสิตและคาธรรมเนียมการลาพักการเรียนยอนหลัง 
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  15.  การลงทะเบียนเรียน 

   15.1  นิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรยีน  และชําระเงนิตามระเบียบมหาวิทยาลัย   

วาดวยการเก็บเงินคาหนวยกิต  คาธรรมเนียมการศึกษา  และคาธรรมเนียมอื่น ๆ  ในแตละ 

ภาคการศกึษาใหเสร็จสิ้นภายในวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

   15.2  ในแตละภาคการศึกษาปกติ  นิสิตตองลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ   

ไมต่ํากวา  9  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต  สวนในภาคการศกึษาพิเศษไมต่ํากวา  3  หนวยกิต  

และไมเกิน  15  หนวยกิต 

   15.3  ในกรณท่ีีมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองลงทะเบียนเรียนเกินกวาที่ไดกําหนด  

นิสิตตองย่ืนคํารองขออนุมัติจากคณบดี  แตเพิ่มไดไมเกินภาคการศึกษาละ  3  หนวยกิต 

   15.4  การลงทะเบียนเรยีนท่ีมีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาที่กําหนดจะกระทําไดกรณทีี่นิสิต

จะจบหลักสูตรและเหลือรายวชิาเรียนตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวหรือกรณี

อ่ืน ๆ  ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

   15.5  นิสิตที่ไมมาลงทะเบียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลยักําหนดจะตองชําระ

คาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนชาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   15.6  เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนิสิต

ลงทะเบียนเรยีน  เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

   15.7  ในรายวิชาใดท่ีหลักสูตรมีขอกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอนหรือบุรพวิชา  

นิสิตตองลงทะเบียนและสอบผานรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอน  เวนแตไดรับอนุมัติจากคณบดี  

จึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นได 

   15.8  นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติจะตองลาพักการเรยีน 

ตามขอ  20  มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนิสิต 

   15.9  คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียน

ของนิสิตใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรได 

   15.10  วิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

  16.  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต  (Audit) 

   16.1  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต  หมายถึง  การลงทะเบียนเรียน

โดยไมนบัหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษา  และจาํนวนหนวยกิตตามหลักสูตร   

ไมบังคับใหนิสิตสอบและมีผลการเรียนเปน  AU 

   16.2  นิสิตจะลงทะเบียนเรยีนรายวชิาโดยไมนับหนวยกิตได  เมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น  และใหนิสิตระบุในการลงทะเบียนดวยวาเปนการลงทะเบียนเรียน

รายวชิาโดยไมนับหนวยกิต 
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   16.3  การลงทะเบียนเรยีนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตใหลงในชองผลการเรียนรายวิชา  

ที่เรียนโดยไมนับหนวยกิตเฉพาะผูที่มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  80  ของเวลาเรียนทั้งหมด 

ของรายวิชาน้ัน 

   16.4  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่มิใชนิสิตเขาเรียนบางรายวชิาได 

แตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  17.  การเพ่ิม  หรือถอนรายวิชา   

   ใหนสิิตทํารายการผานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

  18.  การรับเงนิคืนในรายวิชาที่ถอนใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  19.  การรักษาสภาพนิสิต 

   19.1  นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาแรกที่เขาศกึษาในมหาวิทยาลัย 

และลงทะเบียนเรยีนใหตอเน่ืองทุกภาคการศึกษา  พรอมทั้งชําระเงินคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

   19.2  การรักษาสภาพนิสิต  โดยไมตองลงทะเบียนเรียน  สามารถทาํไดในกรณีตอไปนี้ 

    19.2.1  การลาพักการเรียน 

    19.2.2  ถูกสั่งพักการเรียน 

    19.2.3  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแลวแตยังไมผาน

เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอ่ืน ๆ  เชน  ไมยื่นขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่คาดวาจะสาํเร็จ

การศึกษาหรือรอผลการศึกษา  กรณีนี้  ตองรกัษาสภาพนสิิตและชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งน้ี  ตองคงสถานภาพนิสิตไดไมเกินระยะเวลาการศึกษาตามขอ  4 

   19.3  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแลว  แตอยูระหวางรอผล

การฝกประสบการณวิชาชีพ  หรืออื่น ๆ  ตามเงื่อนไขท่ีหลักสูตรกําหนด  ซึ่งไมตองลงทะเบียนเรียน 

ในภาคการศึกษานั้น ๆ  เมื่อคณะแจงผลการฝกประสบการณวิชาชพี  หรืออ่ืน ๆ  ตามเงื่อนไข 

ที่หลักสูตรกําหนดไปยังกองทะเบียนและประมวลผลแลวใหกองทะเบียนและประมวลผลบันทึกขอมูล

แลวแตกรณีในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย  โดยนิสิตไมตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพ 

  20.  การลาพักการเรียน 

   20.1  นิสิตอาจย่ืนคํารองขอลาพักการเรียนได  ในกรณตีอไปนี้ 

    20.1.1  ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ 

    20.1.2  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 

    20.1.3  เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ  20  ของเวลาเรียน

ทั้งหมดในภาคการศกึษานั้นตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการ
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หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  ซึ่งเปนของเอกชนที่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนด 

    20.1.4  เม่ือนิสิตมีความจําเปนสวนตัว  อาจยื่นคาํรองขอลาพักการเรียนได   

ถาไดลงทะเบียนโดยสมบูรณในมหาวิทยาลัยมาแลวอยางนอยหนึ่งภาคการศกึษา 

   20.2  การลาพักการเรียน  นิสิตตองยื่นคํารองภายในสัปดาหที่สามของภาคการศึกษา   

ที่ลาพักการเรียน  โดยตองไดรับอนุมัติจากคณบดี  ยกเวนการลาพักการเรียนในกรณี  ขอ  20.1.1   

ขอ  20.1.2  และขอ  20.1.3  ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

   20.3  การลาพักการเรียน  ใหอนุมัติครั้งละไมเกินหนึ่งภาคการศึกษา  ถานิสิตยังมี

ความจําเปนที่จะตองขอลาพกัการเรียนในภาคการศกึษาตอไปใหนิสิตย่ืนคํารองขอลาพกัการเรียนใหม 

   20.4  ในกรณท่ีีนิสติไดรับอนุมัตใิหลาพักการเรียน  ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรยีน

รวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 

   20.5  กรณีนิสิตถูกสั่งใหพักการเรียนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยวินัยนิสิต   

กองทะเบียนและประมวลผลจะบันทึกการลาพักการเรียนในระบบทะเบียน 

   20.6  นิสิตที่ลาพักการเรียนตองชําระคาธรรมเนียมการลาพักการเรียน 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะถือวาการลาพักการเรียนสมบูรณ 

  21.  การลาออก   

   นิสิตตองย่ืนคํารองขอลาออกและหลักฐานการแสดงวาไมมีหนี้สินคางชําระ   

โดยผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาและไดรับอนุมตัิจากคณบดีท่ีนิสิตสังกัด  การลาออก 

จะสมบูรณใหถือตามวันท่ีอนุมัติจากคณบดี 

  22.  นสิิตตองมีเวลาเรียนในรายวชิาที่ลงทะเบียนเรียน  ไมนอยกวารอยละ  80   

ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา  จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบ 

  23.  ใหมีการวัดผลการศึกษาระหวางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 

  24.  การประเมินผลการศึกษา  ใหคณะกรรมการประจําคณะอนุมัติผลการศึกษา 

แตละรายวิชา 

   24.1  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาใหมีการประเมินผลการศึกษาตามระดับคะแนน

ตัวอักษร  ความหมาย  และคาคะแนน  ดังนี้ 

    ระดับคะแนนตัวอักษร    ความหมาย     คาคะแนน 

       A      ดีเย่ียม  (Excellent)    4.0 

       B+      ดีมาก  (Very  Good)    3.5 

       B      ดี  (Good)       3.0 

       C+      ดีพอใช  (Fairly  Good)     2.5 

       C      พอใช  (Fair)       2.0 
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       D+      ออน  (Poor)       1.5 

       D      ออนมาก  (Very  Poor)   1.0 

       F      ตก  (Failed)       0.0 

   24.2  ในกรณท่ีีไมสามารถประเมินผลเปนคาระดับคะแนนตัวอักษรได  ใหประเมินผล

โดยกําหนดตัวอักษร  ดังนี้ 

    ตัวอักษร       ความหมาย 

     S     ผลการประเมินผานเกณฑ  (Satisfactory) 

     U     ผลการประเมินไมผานเกณฑ  (Unsatisfactory) 

     I     ผลการประเมินยังไมสมบูรณ  (Incomplete) 

     W     การถอนรายวิชา  (Withdrawn) 

     AU     การเรยีนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต  (Audit) 

     R     ลงทะเบียนเรียนซ้ําแลวผาน  (Course  Repeated  Later) 

   24.3  การใหระดับคะแนนตัวอักษร  F  ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

    24.3.1  นิสิตถูกตัดสิทธิ์ไมใหเขาสอบหรือขาดสอบปลายภาค 

    24.3.2  นิสิตทําผิดระเบียบการสอบ  และไดรับการตัดสินโทษใหไดระดับคะแนน

ตัวอักษร  F  ตามระเบียบเก่ียวกับการสอบประจําภาคท่ีมหาวิทยาลยักําหนดหรือไมปฏิบัติตามเกณฑ

หรือเงื่อนไขการประเมินตามเกณฑการวัดผลและการประเมินผลในแตละรายวชิา 

    24.3.3  นิสิตมีเวลาเรยีนไมครบตามเกณฑในขอ  22 

    24.3.4  นิสิตทุจริตในการสอบ 

    24.3.5  นิสิตไดรับการใหตัวอักษร  I  แตมิไดดาํเนินการขอประเมินผล  เพื่อแก

ตัวอักษร  I  ใหเสร็จสิ้นภายในสองสัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน 

   24.4  การใหตัวอักษร  S  กระทําไดในการประเมินรายวิชาเรยีนที่ไมนับหนวยกิต 

และผลการเรยีนในรายวิชานัน้ผานเกณฑตามท่ีกําหนด 

   24.5  การใหตัวอักษร  U  กระทําไดในการประเมินรายวิชาเรียนที่ไมนับหนวยกิต 

และผลการเรยีนรายวชิานั้นไมผานเกณฑตามที่กําหนด 

   24.6  การใหตัวอักษร  I  ในรายวชิาใดจะกระทาํไดในกรณตีอไปนี้ 

    24.6.1  นิสิตมีเวลาเรยีนครบตามเกณฑในขอ  22  แตไมไดสอบเพราะปวย 

หรือเหตุสุดวิสัยและไดรับอนุมัติจากคณบดี 

    24.6.2  อาจารยผูสอนและคณบดี  เห็นสมควรใหรอผลการศึกษาเพราะนิสิต 

ยังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศกึษารายวิชานั้นไมสมบูรณโดยมิใชเปนความผิดของนิสิต   

นิสิตท่ีไดตัวอักษร  I  จะตองขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยนตัวอักษร  I  ใหเสรจ็สิ้นภายใน 

สองสัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน  หากพนกําหนดดังกลาว 
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มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนตัวอักษร  I  เปนระดับคะแนนตัวอักษร  F  โดยอัตโนมัติ  เวนแตอธิการบดี

อนุมัติใหขยายเวลา  เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันมิใชเกิดจากการกระทําหรือรวมกระทําของนิสิตผูนั้น 

    การนับภาคการศกึษาที่นิสิตระบบปกตมิสีิทธิ์ลงทะเบียนนั้น  ใหนับเฉพาะภาคตน

และภาคปลายเทานั้น 

   24.7  การใหตัวอักษร  W  ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

    24.7.1  นิสิตไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น   

    24.7.2  นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ  20 

    24.7.3  นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศกึษานั้น 

    24.7.4  นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเปลี่ยนจากตัวอักษร  I  แลวแต 

การปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด  โดยมีหลักฐานที่เชือ่ถือได 

   24.8  การใหตัวอักษร  AU  ในรายวิชาใดจะกระทําในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติ 

ใหลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต  ตามขอ  16 

   24.9  การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย   

ใหนับจากรายวิชาที่มีระบบการใหคะแนนแบบระดับคะแนนตัวอักษร  ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรยีนซ้ํา

หรือเรียนแทนในรายวิชาใดใหนําจํานวนหนวยกิตและคาระดับคะแนนตัวอักษรที่ไดไปใช 

ในการคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยดวย 

   24.10  การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนิสิตเพื่อใหครบหลักสูตร  ใหนับเฉพาะ  

หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดเทานั้น 

   24.11  คาระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศกึษาใหคํานวณจากผลการเรียน 

ของนิสิตในภาคการศึกษานั้น  โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนน

ตัวอักษรของแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของภาคการศกึษานั้น  การคํานวณ

ดังกลาวใหตั้งหารถึงทศนิยม  3  ตําแหนง  และใหปดเศษเฉพาะทศนิยมตําแหนง  ที่  3  ที่มีคาตั้งแต   

5  ขึ้นไป  เพื่อใหเหลือทศนิยม  2  ตําแหนง 

   24.12  คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการเรยีนของนิสิตตั้งแต 

เริ่มเขาเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดทาย  โดยนาํผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับ

คะแนนตัวอักษรของแตละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามขอ  24.9  เปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวม

ทั้งหมด  การคํานวณดังกลาวใหตั้งหารถึงทศนิยม  3  ตําแหนง  และใหปดเศษเฉพาะทศนิยมตาํแหนง 

ที่  3  ที่มีคาตั้งแต  5  ขึ้นไปเพื่อใหเหลือทศนิยม  2  ตําแหนง 

  25.  การลงทะเบียนเรียนซ้ํา  หรือเรยีนแทน 

   25.1  รายวชิาใดที่นิสิตสอบไดระดับคะแนนตัวอักษร  D  หรือ  D+   

นิสิตอาจลงทะเบียนเรยีนซ้ําได  โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี 
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   25.2  รายวิชาเลือกที่นิสิตไดรับระดับคะแนนตัวอักษร  F  นิสิตจะตองลงทะเบียน

เรียนซ้ําหรือจะเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงแทนกันได  และรายวิชาเลือกเสรีนิสิต

จะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได  โดยตองไดรับอนุมัติจากคณบดี 

   25.3  นิสิตที่สอบไดระดับคะแนนตัวอักษร  D+  D  หรือ  F  ในรายวิชาใด  เมื่อไดรับ

อนุมัติใหลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทนในรายวิชาน้ัน  และไดรับคะแนนตัวอักษรสูงกวาเดิม   

ผลการศึกษาในรายวิชาที่เคยไดรบัคาคะแนนตัวอักษร  D+  D  หรือ  F  จะถูกเปลี่ยนเปนตัวอักษร  R  

ในใบแสดงผลการศึกษา  เม่ือนิสิตไดลงทะเบียนเรยีนซ้ําหรือเรียนแทนในรายวิชานั้น 

   25.4  นิสิตที่ไดผลการประเมินตัวอักษร  U  ในรายวิชาใด  จะปรากฏตัวอักษร  U   

ในใบแสดงผลการศึกษา  นิสติตองลงทะเบียนซ้ําหรือเรียนแทนในรายวิชานั้นจนกวาจะได 

ผลการประเมินตัวอักษร  S  และตัวอักษร  U  จะถูกเปลี่ยนเปนตัวอักษร  R  ในใบแสดงผลการศกึษา

เมื่อนิสิตไดลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทนในรายวิชานั้น 

  26.  การจําแนกสภาพนิสิต 

   26.1  การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแตละภาค 

   26.2  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวชิาในภาคฤดูรอนหรือภาคการศึกษาพิเศษ 

ใหถือวาเปนภาคการศกึษาตอเนื่องในการจําแนกสภาพนิสิต 

  27.  การสอบใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการสอบของนิสิต 

  28.  การสําเร็จการศกึษา 

   28.1  ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูรับรองการสําเร็จการศกึษา  และวันที่สาํเร็จ

การศึกษาใหถือวันท่ีกองทะเบียนและประมวลผลสงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาใหคณะกรรมการประจํา

คณะพิจารณาอนุมัติ 

   28.2  คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา 

    28.2.1  สอบผานทุกรายวิชาใหครบถวนตามหลักสูตร  รวมทั้งรายวิชาอื่น 

ที่ลงทะเบียนเรียนและผานเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

    28.2.2  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.00 

    28.2.3  ตองมีเวลาเรียนครบตามหลักสตูรไมนอยกวา  3  ปการศกึษา   

หรือไมนอยกวา  2  ปการศึกษา  สาํหรับหลักสูตรเทียบเขาหรือไมนอยกวา  1  ปการศึกษา   

สําหรับกรณีเทียบโอนรายวิชา   

    28.2.4  ไมมีพันธะหนี้สินใด ๆ  กับมหาวิทยาลัย 

    28.2.5  ไมอยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวยวินยันิสิต 
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   28.3  นิสิตที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด  ตองยื่นความจํานง 

ขอสําเร็จการศึกษาผานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาสามสิบวันนบัตั้งแตวันเปด  

ภาคการศกึษานั้น  และใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

  29.  การขอรับปริญญา   

   ผูมีสิทธิ์ขอรับปรญิญาตองอยูภายใตเงื่อนไข  ดังน้ี 

    29.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ  28 

    29.2  เปนผูมีความประพฤติดี 

    29.3  ไมมีพันธะหนี้สินใด ๆ  กับมหาวิทยาลัย 

  30.  การใหปริญญา 

   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ตามเกณฑดังตอไปนี้ 

    30.1  ปริญญาบัณฑิต 

     นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร

และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.00 

    30.2  ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 

     นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง  ตองเปน 

ผูไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสดุในกลุมผูสาํเร็จการศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษาเดียวกันของแตละ

คณะ  ท้ังนี้  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตองไมต่ํากวา  3.75  ข้ึนไป  และไมเคยสอบไดระดับคะแนน

ตัวอักษร  D  หรือ  D+  หรือ  F  หรือ  U  หรือ  R  ในรายวิชาใด  กรณีท่ีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

เทากัน  ใหพิจารณาถึงทศนิยมตําแหนงท่ี  4  หากยังเทากันใหพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวด

วิชาเฉพาะในรายวิชาบังคบัหรือวิชาเอกของหลักสูตร   

    30.3  ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

     นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ตองไดระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.75  ขึ้นไป  และไมเคยสอบไดระดับคะแนนตัวอักษร  D  หรือ  D+  หรือ  F   

หรือ  U  หรือ  R  ในรายวิชาใด 

    30.4  ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง   

     นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองตองไดระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.25 - 3.74  และไมเคยสอบไดระดับคะแนนตัวอักษร  D  หรือ  D+  หรือ  F   

หรือ  U  หรือ  R  ในรายวิชาใด 

    30.5  นิสิตทุกระบบที่ขอเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา  หรือนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตร

เทียบเขา  หรือนิสิตท่ีโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น  หรือนสิิตที่ยายคณะเรียน/เปลี่ยนสาขาวชิา   

ไมมีสิทธิ์ไดรบัปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึงหรืออันดับสอง 
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  31.  การใหเกียรติบัตรผูมีผลการเรียนดี 

   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่สําเร็จการศึกษาและที่มีผลการเรียนดี 

ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพื่ออนุมัติใหเกียรติบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดี 

มีเกณฑการพิจารณา  ดังนี้ 

    31.1  นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับเกียรติบัตรผูมีผลการเรยีนดีเย่ียมตองสอบไดจํานวน  

หนวยกิตครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.75  ขึ้นไป 

    31.2  นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับเกียรติบัตรผูมีผลการเรยีนดีตองสอบไดจํานวน 

หนวยกิตครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.25  ขึ้นไป 

    31.3  นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับเกียรติบัตรผูมีผลการเรยีนดีและเกียรติบัตรผูมีผลการเรียน  

ดีเยี่ยม  ตองไมเปนนิสิตที่ไดปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 

  32.  การอนุมัติปริญญา   

   ใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ครอบคลุมการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการศึกษา  จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา   

การรับเขาเปนนิสิต  ประเภทนิสิตและสภาพนิสิต  การลงทะเบียนเรียน  การวัดและการประเมินผล 

การศึกษา  การสาํเรจ็การศึกษา  การขอรับปรญิญา  และการอนุมัติปริญญา  สงผลใหบัณฑิตที่สําเร็จ 

การศึกษา  เปนผูมีความรู  มคีณุธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการเรียนรู  และพฒันาตนเอง   

สามารถประยุกตใชความรู  เพื่อการดํารงชวีิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ   

มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  และเปนไปตามเจตนารมณ 

ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2537  และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี

 

หลักการและแนวคดิเกี่ยวกับการพนสภาพการเปนนสิิต 

 

 1.  ความหมายของการพนสภาพการเปนนิสิต 

  การพนสภาพการเปนนิสิตหรือการออกกลางคัน  (Drop  Out)  เปนความสูญเปลา 

ทางการศึกษาที่เกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย  หากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไข  จะสงผลกระทบ

อยางกวางขวาง  ทั้งตอมหาวิทยาลัยและผูเก่ียวของ  ซึ่งการพนสภาพการเปนนิสิตหรือการออกกลางคัน  

มีผูใหความหมายไวดังนี้ 

   วัชรินทร  แสงมา  และคณะ  (2551  :  4)  กลาววา  การออกกลางคัน  หมายถึง   

การที่ผูเรียนเขามาเรียนในสถานศึกษาแลวตองออกกอนสําเร็จการศึกษาดวยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง  

ไดแก  การลาออก  ไมลงทะเบียนเรียน  หรือผลการเรียนไมถึงเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดไว 
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   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (2551  :  42)  ไดสรุปวาการออกกลางคัน  

หมายถึง  ผูเรียนที่ออกกลางคันโดยลาออกและพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษา 

   รุงโรจน  อาริยะ  (2552  :  5)  กลาววา  การออกกลางคัน  หมายถึง  การที่นักเรียน  

นักศึกษา  เขาศึกษาตอในสถานศึกษาแลวตองออกจากสถานศึกษากอนสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  

ดวยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง  เชน  ลาออกเนื่องจากผลการเรียนไมถึงเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  จาํหนาย  

ชื่อออกเพราะไมลงทะเบียนเรยีนตามกําหนดเวลา  ขาดเรียนเกินกําหนด  จึงพนสภาพการเปนนักเรียน  

นักศึกษา  กอนสําเร็จการศกึษา  ซึ่งเปนไปตามระเบียบของสถานศึกษา 

   สํานักมาตรฐานการอาชวีศึกษาและวิชาชีพ  (2553  :  42)  ไดสรุปวาการออก

กลางคัน  หมายถึง  ผูเรยีนท่ีออกกลางคันโดยลาออกและพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษา 

   สํานักงานเลขาธิการสภาการศกึษา  (2553  :  18)  ไดใหความหมายการออกกลางคนั  

หมายถึง  การที่นักเรียนถูกจําหนายชื่อออกจากสถานศึกษาในขณะที่ยังไมสําเร็จการศกึษาโดยไมใช  

สาเหตุอันเนื่องมาจากการยายสถานศกึษา 

   O'Shea  (2006  :  6)  ไดใหความหมายการออกกลางคัน  หมายถึง  การเลือก 

ที่จะออกจากโรงเรียนโดยเจตนาที่จะไมกลับเขามาเรยีนกอนที่จะไดรับใบประกาศนียบัตร 

   Fauver  (2008  :  14)  ไดใหความหมายการออกกลางคัน  หมายถึง  รอยละ 

ของนักเรยีนที่จงใจถอนตัวออกจากโรงเรียนกอนที่จะสําเร็จการศึกษา 

  จากการศกึษาสามารถสรุปความหมายของการพนสภาพการเปนนิสิตหรือการออก

กลางคัน  หมายถึง  การที่ผูเรยีนตองออกจากสถานศึกษากอนการสําเร็จการศกึษาดวยเหตุสวนตัว 

หรือตามกฎระเบียบที่สถานศึกษากําหนด 

 2.  สาเหตุของการพนสภาพการเปนนิสิต 

  การพนสภาพการเปนนิสิตหรือการออกกลางคันมีสาเหตุหรือปจจัยที่เกี่ยวของหลายกรณี  

มีผูที่ระบุสาเหตุของการพนสภาพการเปนนิสิตไวดังน้ี 

   กฤษณา  ศักดิ์ศร ี (2550  :  441)  สภาพแวดลอมภายในสถานศกึษาเปนสวนสาํคัญ 

ที่จะสนับสนุนในดานการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สภาพแวดลอม

เปนองคประกอบหรือปจจัยที่แสดงถึงศักยภาพของสถานศึกษา  สามารถแบงออกได  2  ลักษณะ  คือ  

องคประกอบดานสภาพแวดลอมท่ัวไป  และองคประกอบดานการสงเสริมการศึกษา  มรีายละเอียด  

ดังนี้ 

    องคประกอบดานสภาพแวดลอมทั่วไปสภาพแวดลอมเปนสิ่งสําคัญที่สถานศึกษา

จะตองดูแลเอาใจใสเพราะมีผลตอความเปนอยูของนักเรียน  นักศึกษาเปนอยางย่ิง  โดยเฉพาะ

สภาพแวดลอมทั่วไปที่จะเสรมิสรางความเขมแข็งใหกับสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตของผูเรียน   

แตสถานศกึษาทั่วไปมักจะไมคอยใหความสําคัญกับการดูแลดานสุขภาพจิตของผูเรยีนมากนัก   

ทั้งท่ีปญหาสุขภาพจิตมีผลตอการเรยีนการสอนและอาจจะทาํใหผูเรยีนตองออกจากสถานศึกษา 
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กอนกําหนดได  จึงเปนเรื่องที่สถานศึกษาตองใหความสําคัญและปองกันการเกิดปญหาดังกลาว   

เพราะการบริหารสถานศกึษากับการสงเสริมสุขภาพจิตของผูเรยีนมีความสัมพันธกัน  การบริหาร

สถานศกึษามีสวนในการเสริมสรางหรอืทําลายสุขภาพจิตของผูเรียนได  ดังนั้น  สถานศึกษาจะตอง  

ดูแลเอาใจใสและใหความสําคญักับสิ่งท่ีอาจจะกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพจิตของนักเรียน  นักศึกษา  

เชน 

     1.  ระเบียบ  ขอบังคับของสถาบัน  ไมเครงครดั  หยุมหยิมเกินไป  ไมควร 

ตึงหรือหยอนเกินไป  ไมเขมงวดจนไมสามารถปฏิบัติได  จะทําใหเกิดความรําคาญ  เสียสุขภาพจิต 

     2.  การแขงขันในหมูนักเรียน  นักศึกษา  ครูผูสอนไมควรยั่วยุ  สนับสนุน  

สงเสริมใหเกิดการแขงขันกันมากเกินไป  จะทําใหนักเรียน  นักศึกษาเกิดความตึงเครียด 

     3.  การสอบเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหเกิดความกังวล  หวาดกลัว  กลัวสอบตก   

เปนปญหาตอสุขภาพจิตได  บางคนสอบตกก็รูสึกเสียใจ 

     4.  สังคมภายในสถาบัน  การคบกันในกลุมเพ่ือน  ถามีการแบงกลุมตามฐานะ  

การแตงตัวตามสมัยนิยม  นักเรยีน  นักศึกษาจะเลียนแบบกัน  สาํหรับผูที่มีฐานะไมดีอาจจะมีปญหาได 

     5.  การปฏิบัติตัวของครูผูสอนตองใหความเมตตา  กรุณา  ใจเย็น  ยุตธิรรม  

อารมณด ี สอนเขาใจดี  ขอสอบไมยากงายเกินไป  รูเขาใจถึงความยุงยากใจของผูเรียน  ปลอบใจ   

ใหกาํลังใจ  เห็นอกเห็นใจ  เขาใจความตองการของนักเรียน  นักศึกษา  ครูผูสอนเปนผูที่นักเรียน  

นักศึกษา  เคารพศรัทธาอยูแลวจึงสามารถเสรมิสรางเจตคติที่ดีแกนักเรียน  นักศึกษาได  ครูจึงมี

ความสาํคัญตอการเสรมิสรางสุขภาพจิตไดมาก 

     6.  ครูที่ปรึกษา  ควรดูแลนักเรียน  นักศึกษาอยางใกลชิด  เพราะนักเรียน  

นักศึกษาท่ีเขามาศึกษาจะมาจากหลากหลายสถานที่ยอมมีความแตกตางระหวางบุคคล  เพราะฉะนั้น  

นักเรียน  นักศึกษาที่มีปญหาถาเปนผูที่อยูหอพักจะยิ่งมีปญหามากยิ่งขึ้น  เพราะขาดคนที่ใหคําปรึกษา  

ครูท่ีปรึกษาจึงมีบทบาทสําคญัท่ีคอยชวยเหลือและแกปญหาใหกับนักเรียน  นักศึกษา 

     7.  สภาพแวดลอมที่ตั้งสถาบัน  ถาตั้งอยูในที่มีเสียงดังรบกวน  ผูคนสับสน

จอแจ  ตั้งอยูใกลโรงงาน  อยูรมิถนนที่มีการจราจรคับคั่ง  จะทําใหไมมีสมาธิในการเรียนการสอน 

   จําเนียร  สุมาริธรรม  (2550  :  98 - 105)  ไดศึกษาวิจัยสาเหตุการออกกลางคัน  

ของนักเรยีนระดับประกาศนียบัตร  มสีาเหตุ  6  ดาน  คือ 

    1.  ดานสถานศึกษา  การจัดการศกึษาท่ีไมมีคุณภาพ  มีการควบคมุนักเรยีน   

ที่ไมเหมาะสม 

    2.  ดานการจัดการเรียนการสอน  สถานศึกษาไมไดใหนักเรียนใชวัสดุอุปกรณ   

ในการปฏิบัติงานเทาท่ีควร 

    3.  ดานพฤติกรรมนักเรียน  นักเรียนมีความรู  ความสามารถไมเหมาะสม   

กับสาขาวชิาที่เรียน  ทําใหไมเขาใจในเน้ือหาวิชาที่เรียนและเรียนไมทันเพ่ือน 



 55 

    4.  ดานอาจารยที่ปรึกษาขาดความเปนกันเอง   

    5.  ดานการสอนของครู 

    6.  ดานสภาพของผูปกครอง  ครอบครัวมีรายไดนอยตองดิ้นรนหารายได  ทาํให 

ไมมีเวลาในการสนับสนุนการเรียนของเด็ก 

   วัชร ี ตระกูลงาม  และคณะ  (2550  :  88 - 89)  ไดศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบ 

ตอการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  พบวา  ปจจัยที่สงผลกระทบ 

ตอการออกกลางคันของนักศึกษาสรุปไดดังนี้ 

    1.  ปจจัยดานนักศกึษา  พบวา  การมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑสงผลกระทบ 

ตอการออกกลางคันมากที่สุด 

    2.  ปจจัยดานครอบครัว  พบวา  ปญหาคาใชจายมีผลกระทบนอยที่ทําใหเกิด 

การออกกลางคัน  มากที่สุด 

    3.  ปจจัยดานการเรียนการสอน  แบงเปน  3  ปจจัยยอย  ดังนี้ 

     3.1  อาจารยผูสอน  พบวา  ปจจัยที่สงผลกระทบตอการออกกลางคันมากที่สุด

ผูสอนไมมเีทคนิคการนําเสนอท่ีนาสนใจรวมทั้งใหงานมากเกินไปจนเกิดความทอแทและผูสอน

เครงเครียดเกินไป  ทาํใหผูเรียนไมกลาซักถามปญหาที่ไมเขาใจ 

     3.2  อาจารยที่ปรึกษา  พบวา  อาจารยที่ปรึกษาไมมีจิตวิทยาในการให

คําปรึกษาและมีความรู  เรื่องบทบาทอาจารยที่ปรึกษานอย 

     3.3  สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ  พบวา  บุคลากรที่ใหบริการ 

ขาดมนุษยสัมพันธ  ไมใหความสะดวกในการขอใชบริการดานตางๆ 

   แทนคุณ  จิตตอิสระ  (2550  :  27)  ไดอธิบายไววาครอบครวัมีความสําคัญมาก 

ตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนมากที่สุด  บุคคลในครอบครัวตองมีความรักความเขาใจตอกัน  พฤติกรรม

การเอาใจใส  ความรับผิดชอบ  การเห็นคณุคา  และการเคารพนับถือกันเปนสวนประกอบที่สําคัญ 

และการที่พอแม  ไมคอยมีเวลาใหกับบุตรจะทําใหบุตรไมสนิทสนมกันเทาที่ควร  ความหางเหินกันทําให

บุตรรูสึกแตกแยกและเอาแตใจตนเองจนกลายเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  เชน  การหนีเรยีน  

ทะเลาะวิวาท  และตองยายสถานศึกษาในท่ีสุด 

   อรสา  สรอยคํา  (2550  :  13  -  14)  กลาววา  บิดา  มารดาหรือผูปกครองเปนผู 

ที่มีความสําคัญอยางย่ิงในการชวยใหเด็กมีแรงบันดาลใจอยางสูงตอการศึกษา  พอแมที่มีการศึกษา 

จะมีความรูความเขาใจเก่ียวกบังานและกิจกรรมตาง  ๆ  รวมไปถึงความรู  รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เด็ก

เรียนในโรงเรียน  สามารถจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนอยูที่บาน  อันจะเปนการชวยสงเสรมิ 

ใหนักเรียนเรียนรูไดดี  และผลที่ตามมาก็คือ  ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนในวิชาตาง  ๆ  ดีข้ึน 

   ณัฐนันท  กลั่นบุศย  (2552  :  76 - 83)  ไดศึกษาปจจัยทีนํ่าไปสูการออกกลางคัน  

เกิดจาก  3  สาเหตุ  คือ 
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    1.  สาเหตุจากสภาพแวดลอม   

    2.  สาเหตุจากตัวนักเรียนและครอบครวั 

    3.  สาเหตุจากสภาพโรงเรียน 

   อัญชิสา  อยูยืนยง  (2550  :  46)  ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลสงผลใหเยาวชนตัดสินใจ  

ออกจากโรงเรียน  คอื  ปจจัยทางดานสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  ซึ่งปจจัยดังกลาวจะสงผลกระทบ  

เชื่อมโยงไปสูปจจัยอื่น 

   พรจันทร  โพธินาค  (2554  :  33)  ไดสรุปวา  ความสัมพนัธภายในครอบครัว 

เปนตัวแปรหน่ึงที่มีความสําคัญตอการศกึษา  ดังนี้   

    1.  บิดา  มารดาเปนตัวกระตุนและแรงผลักดันบุตรในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    2.  พฤติกรรมที่กระทําและความคาดหวังของบิดา  มารดา  จะเปนแบบในเชิง 

การกระทาํสาํหรับบุตร 

    3.  บิดา  มารดา  เปนหลักที่บุตรใชอางอิงและประเมินคุณคาผลสัมฤทธิ์ 

ของการกระทํา  ดังนั้น  ความสัมพันธอันดีระหวางบิดา  มารดากับบุตร  จึงเปนตัวสรางผลสัมฤทธิ์

ใหกับบุตร  บิดา  มารดาเปนผูใหกําลังใจและกระตุนบุตรใหไปสูเปาหมายที่ตองการ  หากบิดา  มารดา

แยกกันอยูหรือทะเลาะกัน  จะทําใหบุตรขาดความอบอุน  วาเหว  ไรทีพ่ึ่งทางใจ  อาจเปนสาเหตุใหบุตร

หันหนาเขาสูสิ่งเลวราย 

   เกษตร  เมืองทอง  (2554  :  บทคดัยอ)  ไดศึกษาสาเหตุการออกกลางคัน 

ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟา  ภาควิชาครศุาสตรไฟฟา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ  พบวา  องคประกอบที่เกี่ยวกับนักศึกษาดานการเรียนอยูในระดับมาก  ไดแก  นักศกึษา

แบงเวลาเรียนไมเหมาะสม  ขาดการวางแผนการเรยีนที่ดี 

   Alecia  (2009  :  Web  Site)  ไดศึกษาสาเหตุที่สงผลตอการออกกลางคัน   

มี  5  สาเหตุ  ดังน้ี 

    1.  สาเหตุดานวิชาการ   

    2.  สาเหตุดานนโยบายการจดัการศึกษา   

    3.  สาเหตุดานสิ่งแวดลอม   

    4.  สาเหตุทางสังคมวิทยา 

    5.  สาเหตุทางจิตวิทยา 

   Esch  (2010  :  Web  Site)  ไดศกึษาการออกกลางคัน  ซึ่งมี  5  องคประกอบ   

ที่เก่ียวของ  ดังนี้ 

    1.  สภาพทางสังคม  เศรษฐกิจ   

    2.  ความไมพอใจในบุคลิกและวิธีการสอนของครู   

    3.  ปญหาดานสุขภาพ   
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    4.  โรงเรียนขาดการบริการทีดี่ 

    5.  เครื่องมือและอุปกรณมีจํานวนนอย  ไมเพียงพอกับความตองการ 

  จากการศกึษาสามารถสรุปสาเหตุการพนสภาพการเปนนิสติหรือการออกกลางคันของ

นิสิตนักศึกษาหลายกรณ ี โดยสาเหตุหลัก  4  สวน  ประกอบดวย  สวนตัว  ครอบครัว  การเรียน 

การสอน  และสถานศึกษา  ในการนี้  ผูที่มีบทบาทสําคัญหลักในการดูแลและชวยเหลือนิสิตนักศึกษา  

คือ  อาจารยที่ปรึกษา  ซึ่งเปนผูที่มีความใกลชิด  มีขอมูลสวนตัว  และทราบพฤติกรรมของนิสิต

นักศึกษาในที่ปรึกษา  สามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและตรงจุด  โดยอาจารยที่ปรกึษาควรมี

บทบาท  ดังนี้ 

   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (2551  :  151)  ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่

และความรบัผิดชอบของครทูี่ปรึกษามีดังนี้ 

    1.  ใหคําปรึกษาแนะนําการทาํและตรวจสอบหลักฐานสัญญาการเปนนักศึกษา 

    2.  ปฐมนิเทศนักศึกษาในความรับผิดชอบในดานการเรียน  ความประพฤติ  

ระเบียบวินัยและขอบังคับตางๆ  ของสถานศึกษารวมทั้งใหความรูเก่ียวกับแหลงบริการและสวัสดิการ

ตาง ๆ  ของสถานศึกษาที่นักศึกษาจะเขาไปขอความชวยเหลือ 

    3.  ใหความเห็นชอบแกนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา  (ลงทะเบียนเรยีน 

หรือลงทะเบียนสอบเทียบความรูหรือประสบการณ)  การขอเปลี่ยนขอเพิ่มและขอถอนรายวชิา 

    4.  ใหคําปรึกษาและใหความเห็นชอบในการขอผอนผันชําระเงินคาลงทะเบียน

รายวชิา  ของนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบ 

    5.  จัดทําเก็บรวบรวมประวัติขอมูลการเรียนและความประพฤติของนักศึกษา 

ที่อยูในความรบัผิดชอบเพื่อเปนขอมูลในการออกหนังสือรับรองตางๆ 

    6.  ติดตามชวยเหลือและใหคําปรึกษาเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมตามที่กําหนดไว

ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนในแตละระดับของนักศึกษาท่ีอยู 

ในความรับผิดชอบ 

    7.  ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

แกนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบ 

    8.  แนะนําหาทางปองกันและติดตามนักศึกษาท่ีขาดเรียน 

    9.  เสนอความคิดเห็นและขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับการกําหนดวิชาในการลงทะเบียน 

แตละภาคเรียน 

    10.  ติดตามประสานงานกับผูปกครองพรอมทั้งรายงานผลการเรียน 

และความประพฤติของนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบใหผูปกครองทราบ 

    11.  ติดตามแนะนําและชวยแกปญหาใหนักเรียนที่ขอผอนผันการชาํระเงิน  

คาลงทะเบียนรายวิชากอนวันสอบปลายภาคเรียนและรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 
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    12.  ใหคําปรึกษา  ตักเตือน  ดูแล  แกไขและปรบัปรุงความประพฤติของนักศึกษา   

ที่อยูในความรบัผิดชอบ 

    13.  ประสานงานกับแผนกวิชาหรืองานอื่นที่เก่ียวของ 

    14.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (2552  :  16)  ระบุหนาที่งานครูท่ีปรึกษา

เปนงานท่ีอยูในความรับผิดชอบของฝายพัฒนากิจการนักเรยีนนกัศึกษา  โดยงานครทูี่ปรกึษามีหนาที่ 

และความรบัผิดชอบดังตอไปนี้ 

    1.  เสนอแตงตั้งครูที่ปรึกษา 

    2.  ควบคมุ  ดูแล  สงเสริมการจัดทําจัดเก็บรวบรวมขอมูลประวัติ  ขอมูลการเรียน

และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา 

    3.  สงเสริมประสานงานครูท่ีปรึกษาแนะนํานักเรียนนักศึกษาเก่ียวกับการเขารวม  

กิจกรรมตาง ๆ 

    4.  สงเสริมประสานงานครูท่ีปรึกษาใหความคดิเห็นและขอมูลเกี่ยวกับการกําหนด  

รายวชิาในการลงทะเบียนเรยีน  ใหความเห็นชอบแกนักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา 

การลงทะเบียนเทยีบโอนความรูและประสบการณ  การขอเปลี่ยนขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา   

การขอพักการเรยีน  การโอนยาย  การลาออก  การขอผอนผันหรือยกเวนการชําระเงินคาลงทะเบียน

รายวชิาติดตาม  แนะนาํใหคําปรึกษาเก่ียวกับการเรียน  การคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

แกนักเรียนนักศึกษา 

    5.  ประสานกับครูแผนกวิชาและงานที่เก่ียวของในการแกปญหาตาง ๆ  ของ

นักเรียน  นักศึกษาและผูเขารับการอบรมในสถานศึกษา 

    6.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครทูี่ปรึกษา  สรุปผลการประเมิน

และนําผลการประเมินเสนอฝายบริหารและสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    7.  จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานเปนขอมูลและแบบฟอรมที่เก่ียวของกับระบบ   

ครูท่ีปรึกษาเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาํดับขั้น 

    8.  ดูแลบํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศกึษาที่ไดรับมอบหมาย   

    9.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 3.  หลักเกณฑการจําแนกสภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดกําหนดหลักเกณฑการจําแนกสภาพนิสิตไวในขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการศึกษาระดับปรญิญาตรี  เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการ

ดําเนินการและปฏิบัติ  โดยมสีาระสาํคัญ  ดังนี้  (กองทะเบียนและประมวลผล.  2561  :  96 - 97)   
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   1.  การพนจากสภาพนิสิต 

    1.1  ตาย 

    1.2  ลาออก 

    1.3  โอนยายสถานศกึษา 

    1.4  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    1.5  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิต   

    1.6  เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแลวไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

ตาง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อรักษาสภาพนสิิต 

    1.7  ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง 

    1.8  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง  1.50  เมื่อมีหนวยกิตสะสมตั้งแต   

30-59  หนวยกิต  ตามระดับคะแนนตัวอักษรในขอ  30.1  ยกเวนรายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิต 

จากสถาบันอื่น 

    1.9  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง  1.75  เมื่อมีหนวยกิตสะสมตั้งแต   

60  หนวยกิต  ขึ้นไป  ตามระดับคะแนนตัวอักษรในขอ  30.1  ยกเวนรายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิต 

จากสถาบันอื่น 

    1.10  ไมสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

    1.11  ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 

    1.12  กระทําการทุจริตหรือมีความประพฤติอันเปนการเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัย   

ใชหลักฐานเท็จตอมหาวิทยาลยั  และกระทํารายการในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยแทนบุคคลอ่ืน

โดยมิไดรับอนุญาตแลวกอใหเกิดความเสียหาย  และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหออกตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย  วาดวยวินยันิสิต 

   2.  การคืนสภาพนิสิต 

    นิสิตที่พนสภาพการเปนนิสิตตามขอ  1.6  อาจขอคืนสภาพนิสิตได  ทั้งนี้   

ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี  โดยความเห็นชอบจากคณบดี  เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหถือวาเปน 

การลาพักการเรียนตั้งแตภาคการศกึษาที่พนสภาพนิสิตจนถึงปจจุบัน  และใหชําระคาธรรมเนียม 

การคืนสภาพนิสิตและคาธรรมเนียมการลาพักการเรียนยอนหลัง 

 กลาวโดยสรปุ  การพนสภาพการเปนนิสิตหรือการออกกลางคันของนิสิต  มหาวิทยาลัย 

ควรใหความสําคัญในการดูแล  การใหความชวยเหลือ  การใหคําปรึกษา  หรือการบริหารจัดการ  

เพื่อใหนสิิตสามารถสําเรจ็การศึกษาไดตามที่หลักสูตรกําหนด  เปนการลดความสูญเปลาทางการศึกษา  

และเปนไปตามความคาดหวังของนิสิตและผูปกครองในการเขาศึกษาตอเพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษา 

เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สามารถทํางานและอยูในสังคมหรือประเทศชาติไดอยางมีความสขุตอไป 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 1.  งานวิจัยในประเทศ 

  สุรีรัตน  เสือนอย  (2555  :  42 - 43)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการไมสําเร็จการศึกษา

ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดของนักศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ  พบวา  องคประกอบ 

ดานนักศึกษา  โดยรวมพบวานักศึกษาคิดวาดานสวนตัวเปนสาเหตุในระดับมาก  การเงนิ  สุขภาพ   

และครอบครัวเปนสาเหตุในระดับปานกลาง  และที่พักอาศัยเปนสาเหตุในระดับนอย  และอาจารย 

ที่ปรึกษาคิดวาดานสวนตัว  การเงิน  สุขภาพ  และครอบครัว  และที่พักอาศัยเปนสาเหตุในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ดานสวนตัว  นักศึกษาขาดความเชื่อมั่นในตัวเองมากที่สุด  อยูในระดับ

สาเหตุมาก  โดยอาจารยที่ปรกึษาคิดวาการมีสามี  ภรรยา  หรือบุตร  มากที่สุด  อยูในระดับสาเหตุมาก  

ดานการเงิน  ทุกกลุมตัวอยางเห็นวา  ตองทํางานพิเศษขณะกําลังศึกษามากที่สุด  โดยนักศึกษา   

มีระดับสาเหตปุานกลาง  และอาจารยที่ปรึกษาระดับสาเหตุมาก  ดานสุขภาพ  นักศึกษาเห็นวา   

มีสาเหตุเพราะสุขภาพไมแข็งแรงทําใหเรียนหนังสือไดไมเต็มที่มากที่สุด  มีระดับสาเหตุปานกลาง   

และอาจารยที่ปรึกษาเห็นวาการติดยาเสพติดมากที่สุด  มีระดับสาเหตุมาก  ดานครอบครัว  นักศึกษา  

เห็นวาเพราะตองชวยผูปกครองทํางาน  ทําใหไมสามารถเรียนไดอยางเตม็ที่มากที่สุด  ระดับสาเหตุ  

ปานกลาง  โดยอาจารยที่ปรึกษาเห็นวาเพราะฐานะทางบานไมดีมากที่สุด  ระดับสาเหตุมาก  ดานที่พัก

อาศัย  อาจารยที่ปรกึษาเห็นวาสภาพแวดลอมของที่พักไมเหมาะสมแกการดูหนังสอืมากที่สุด  ในระดับ

สาเหตุมาก  โดยนักศึกษาเห็นวาที่พักอาศัยอยูไกลจากมหาวิทยาลัย  ทําใหเดินทางมาเรียนลําบาก   

มากที่สุด  ระดับสาเหตุนอย 

   องคประกอบดานทัศนคติตอสาขาวิชาที่เรียน  โดยรวมพบวาเปนสาเหตุใหนักศึกษา  

และอาจารยที่ปรึกษาในระดบัสาเหตุปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  นักศึกษาเห็นวาไมชอบ

อาจารยผูสอนบางทานในวิชาชีพนั้นๆ  อยูในระดับสาเหตุมาก  และอาจารยที่ปรึกษาเห็นวาเนื้อหาวิชา

ที่เรียนไมมีความตอเนื่องกับความรูที่มีอยูเมื่อเขามาเรียนแลวเห็นวาสาขาวชิาที่เรียนไมตรงกับ 

ความตองการของตน  อยูในระดับสาเหตุมาก 

   องคประกอบดานการเรียนการสอน  นักศกึษาเห็นวาดานนักศึกษา  และอาจารย

ผูสอนเปนสาเหตุในระดับสาเหตุปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ดานนักศึกษา  นักศึกษา 

เห็นวาเพราะแบงเวลาเรียนไมเหมาะสมมากที่สุด  อยูในระดับสาเหตุมาก  สวนดานอาจารยผูสอน   

เห็นวามอบหมายงานใหมากเกินไปมากที่สุด  อยูในระดับสาเหตุมาก  ขณะท่ีอาจารยที่ปรกึษาเห็นวา  

ดานนักศึกษาและอาจารยผูสอนเปนสาเหตุในระดับสาเหตุมากและนอย  ตามลาํดับ  เมื่อพิจารณา 

เปนรายขอพบวา  ดานนักศึกษา  อาจารยที่ปรึกษาเห็นวาแบงเวลาในการเรียนไมเหมาะสมมากที่สุด  

อยูในระดับสาเหตุมากที่สุด  ดานอาจารยผูสอนมอบหมายงานใหมากเกินไปมากที่สุด  อยูในระดับ

สาเหตุปานกลาง 
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   องคประกอบดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษา  ดานความสัมพันธในกลุมเพื่อน  

นักศึกษาเห็นวาเปนสาเหตุในระดับสาเหตุนอย  และอาจารยที่ปรกึษาในระดับสาเหตุปานกลาง   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาดานความสัมพันธในกลุมเพื่อน  นักศกึษาเห็นวาไมไดรับความชวยเหลือ

ในเรื่องการเรียนจากเพื่อนมากท่ีสุดในระดับสาเหตุปานกลาง  และอาจารยที่ปรึกษาเห็นวาถูกเพื่อนๆ  

ชักจูงไปในทางที่ไมดีมากที่สุด  ในระดับสาเหตุมากท่ีสุด  ดานการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  

นักศึกษาเห็นวาเปนสาเหตุในระดับสาเหตุปานกลางและอาจารยที่ปรึกษา  ในระดับสาเหตุนอย   

โดยนักศึกษาเห็นวามหาวิทยาลัยไมใหความสําคัญดานสวัสดิการและการอํานวยความสะดวก 

แกนักศึกษามากที่สุด  ในระดับสาเหตุปานกลาง  และอาจารยที่ปรึกษาเห็นวามหาวิทยาลัย 

มีทุนการศึกษานอยเกินไปมากที่สุดในระดับสาเหตุปานกลาง  ดานกิจกรรมนักศึกษา  นักศึกษา 

และอาจารยที่ปรึกษาเห็นวาเปนสาเหตุในระดับสาเหตุปานกลาง  โดยอาจารยที่ปรึกษาเห็นวา   

ขาดความสนใจและรวมมือในการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรมากที่สุดในระดับสาเหตุมาก  นักศึกษา  

เห็นวากิจกรรมนักศึกษามีมากเกินไปเปนเหตุใหมีผลกระทบตอการเรียนการสอนมากที่สุด  ในระดับ

สาเหตุมากที่สุด  ดานสถานท่ีและอุปกรณ  นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาเห็นวาเปนสาเหตุ  ในระดับ

สาเหตุมาก  นักศึกษาเห็นวาเครื่องมือ  อุปกรณการฝกงานไมอยูสภาพที่ใชงานไดดี  มากที่สุด  ในระดับ

สาเหตุมากที่สุด  และอาจารยที่ปรึกษา  เห็นวาหองปฏิบัติงานมีไมเพียงพอกับนักศึกษามากที่สุด   

ในระดับสาเหตุมากที่สุด 

  นันธิดา  ชํานาญยา  (2555  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยทีส่งผลตอการลาออกกลางคัน

ของนิสิตระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา  2554  มหาวิทยาลัยพะเยา  พบวา  นิสิตที่มกีารลาออก

ระหวางเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีมากที่สุดเปนเพศหญิง  และปจจัยทีส่งผลตอการลาออกกลางคนั

ของนิสิตระดับปริญญาตรีประจําปการศึกษา  2554  มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยรวมอยูในระดับ 

ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานมหาวิทยาลัยเปนปจจัยสูงสดุที่สงผลตอการลาออก

กลางคันของนิสิต  รองลงมาดานบุคคล  ดานคณาอาจารย/บุคลากร  และนอยที่สุดดานการจัดการเรียน

การสอน  ตามลาํดับ 

  พเยาว  ดีใจ  และคณะ  (2555  :  45 - 46)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออกกลางคัน

ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

   ปจจัยดานสวนตัวของนักศึกษาท่ีมีผลตอการออกกลางคันโดยภาพรวมอยูในระดับนอย  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอจากมากไปหานอย  มีสาเหตุมาจากนักศึกษามีความรูพื้นฐานในสาขาวิชา 

ที่เรียนนอย  สอบตกบางรายวิชาและผลการเรียนต่ํา  ขาดการวางแผนการเรียนท่ีดีและเบื่อหนาย 

การเรียน  ขาดแคลนทุนทรพัย  มีปญหาสวนตัว  มีทัศนคติท่ีไมดีตอการเรียนดานวิชาชีพและเรียน 

ในสาขาวิชาท่ีไมไดสมคัรใจ  ขาดเรียนมากจนหมดสิทธิ์สอบและมีภาระรับผิดชอบครอบครัว 

 



 62 

   ปจจัยดานสถาบัน  มีผลตอการออกกลางคันของนกัศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับ 

ปานกลาง  เรยีงลําดับจากมากไปหานอย  คือ  ดานการบริการและการอํานวยความสะดวกไมทั่วถึง  

เพียงพอ  ความปลอดภัยในสถานศึกษา  เครื่องมืออุปกรณไมเพียงพอ  การจัดระบบดูแลชวยเหลือ 

ผูดอยประสิทธิภาพ  การบริหารและระเบียบวินัยท่ีเขมงวด  ความไมเหมาะสมของอาคารเรียน  

หองปฏิบัติการ  ความสัมพันธของสถานศึกษากับผูเรียนคอนขางนอย  นโยบายการบริหารจัดการ 

ของสถานศึกษาไมชัดเจน  เบือ่หนายการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา  สถานศกึษาจัดกิจกรรม 

ไมสงผลตอการเรียนการสอน  คาเลาเรยีนแพง  นโยบายการรับนักศึกษาโดยไมมีการสอบคัดเลือก   

และสถานศึกษาจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรมากเกินไป 

   ปจจัยดานครอบครัวที่มีผลตอการออกกลางคันในภาพรวมอยูในระดับนอย   

เรียงปจจัยจากมากไปนอย  ปญหาเรื่องเศรษฐกิจ  ครอบครัวมีฐานะยากจน  ทัศนคติของผูปกครอง 

ที่มีตอสถานศึกษา  แมตองรับภาระคนเดียว  ครอบครวัมีลูกหลายคนตองดูแล  และผูปกครองมีอาชีพ

ไมแนนอน 

   ปจจัยดานสังคมท่ีมีผลตอการออกกลางคันของนกัศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับนอย  

เรียงปจจัยจากมากไปหานอย  มาจากสาเหตุการคมนาคมหรือการเดินทางไมสะดวก  การรับนอง   

การปรับตัวเขากับกลุมเพื่อน  สภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการเรียนการสอน  การทะเลาะวิวาท   

หรือมีความขัดแยงในสถานศึกษาและผูเรยีนไมสามารถปรบัตัวเขากับสภาพแวดลอมใหมได 

  อนุทิตา  เล็กเพชร  (2556  :  45)  ไดพยากรณการพนสภาพของนักศึกษา  ระดับ

ปริญญาตรีโดยใชการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคเปรยีบเทียบกับวิธีตรรกศาสตรคลุมเครือ   

ผลการพยากรณพบวา  ปจจัยที่มคีวามสําคัญ  2  ปจจัย  คือ  ระดับคะแนนวิชาวิทยาศาสตร 

ระดับคะแนนวิชาการงานอาชพีและเทคโนโลยี  และไดพยากรณผลการพนสภาพโดยใชวิธีการ 

วิเคราะหถดถอยโลจิสติค  เปรียบเทียบกับวิธีตรรกศาสตรคลุมเครือ  ผลการทดลองพบวา  วิธีการ 

วิเคราะหถดถอยโลจิสติค  พยากรณถูกตองมากกวาที่รอยละ  97  และใชเพียง  1  สมการ 

ในการพยากรณ  สวนวิธีตรรกศาสตรคลุมเครอื  พยากรณถูกตองที่รอยละ  94  และใช  7  กฎ   

ในการพยากรณ 

  เกษร  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  (2556  :  43 - 44)  ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ 

ออกกลางคันของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ  พบวา  องคประกอบดานนักศึกษา  โดยรวมพบวา

นักศึกษาคิดวาดานสวนตัว  ดานการเงิน  และดานสุขภาพเปนสาเหตุในระดับมาก  ดานครอบครัว 

เปนสาเหตุในระดับปานกลาง  และที่พักอาศยัเปนสาเหตุในระดับนอย  และอาจารยที่ปรึกษาคิดวา 

ดานสวนตัว  การเงิน  สุขภาพ  และครอบครวั  และที่พักอาศัยเปนสาเหตุในระดับมาก  เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา  ดานสวนตวั  นักศึกษาเรียนในสาขาวิชาท่ีไมถนัดอยูในระดับสาเหตุมาก  โดยอาจารย

ที่ปรึกษาคิดวาการมีสาม ี ภรรยา  หรือบุตร  มากที่สุด  อยูในระดับสาเหตุมาก  ดานการเงนิ   

ทุกกลุมตัวอยางเห็นวา  ตองทํางานพิเศษขณะกําลังศกึษามากท่ีสุด  โดยนักศึกษามีระดบัสาเหตุ 
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มากที่สุด  และอาจารยที่ปรึกษาระดับสาเหตุมาก  ดานสุขภาพ  นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาเห็นวา  

การติดยาเสพติดมากที่สุด  มีระดับสาเหตุมาก  ดานครอบครัว  อาจารยที่ปรึกษาและนกัศึกษาเห็นวา

เพราะฐานะทางบานไมดีมากที่สุด  มีระดับสาเหตุมากและปานกลาง  ตามลาํดับ  ดานทีพ่ักอาศัย  

อาจารยที่ปรึกษาเห็นวาสภาพแวดลอมของที่พักไมเหมาะสมแกการดูหนังสือมากที่สุด  ในระดับ 

สาเหตุมาก  โดยนักศึกษาเห็นวาที่พักอาศัยอยูไกลจากมหาวิทยาลัย  ทําใหเดินทางมาเรียนลําบาก 

มากที่สุด  ระดับสาเหตุปานกลาง 

   องคประกอบดานทัศนคติตอสาขาวิชาที่เรียน  โดยรวมพบวาเปนสาเหตุใหนักศึกษา  

และอาจารยที่ปรึกษาในระดบัสาเหตุปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  นักศึกษาและอาจารย 

ที่ปรึกษาเห็นวาเนื้อหาวิชาท่ีเรียนไมมีความตอเนื่องกับความรูที่มีอยูเดิมมากที่สุด  อยูในระดับสาเหตุมาก 

   องคประกอบดานการเรียนการสอน  นักศกึษาเห็นวาดานนักศึกษาและอาจารยผูสอน

เปนสาเหตุในระดับสาเหตุปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ดานนักศึกษา  นักศึกษาเห็นวา

เพราะใชเวลาเขารวมกิจกรรมนอกหลักสูตรมากเกินไปมากที่สุด  อยูในระดับสาเหตุมาก  สวนดาน

อาจารยผูสอนเห็นวาสอนเร็วทําใหผูเรียนตามไมทันมากท่ีสุด  อยูในระดับสาเหตุมาก  ขณะที่อาจารย 

ที่ปรึกษาเห็นวา  ดานนักศึกษา  อาจารยท่ีปรกึษาเห็นวาแบงเวลาการเรียนไมเหมาะสมมากที่สุด  อยูใน

ระดับสาเหตุมากที่สุด  ดานอาจารยผูสอนมอบหมายงานใหมากเกินไปมากที่สุด  อยูในระดับสาเหตุ 

ปานกลาง 

   องคประกอบดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษา  ดานความสัมพันธในกลุมเพื่อน  

นักศึกษาเห็นวาเปนสาเหตุในระดับสาเหตุปานกลาง  และอาจารยที่ปรึกษาในระดับสาเหตุปานกลาง   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาดานความสัมพันธในกลุมเพื่อน  นักศกึษาและอาจารยท่ีปรกึษาเห็นวา 

ถูกเพื่อนๆ  ชักจูงไปในทางท่ีไมดีมากที่สุด  ในระดับสาเหตุมากและมากที่สุด  ตามลาํดับ  ดานการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาเห็นวาเปนสาเหตุมากที่สุด  ในระดับสาเหตุปานกลาง 

และอาจารยที่ปรึกษา  ในระดับสาเหตุนอย  โดยนักศึกษาเห็นวาไมไดรับการดูแลชวยเหลืออยางใกลชิด

จากอาจารยที่ปรึกษา  และกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยมมีากเกินไปมากที่สุด  ในระดับสาเหตุ 

ปานกลาง  และอาจารยที่ปรกึษาเห็นวามหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษานอยเกินไปมากท่ีสุด  ในระดับ

สาเหตุปานกลาง  ดานกิจกรรมนักศึกษา  นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาเห็นวาเปนสาเหตุมากท่ีสุด 

ในระดับสาเหตุปานกลาง  โดยอาจารยที่ปรึกษาเห็นวากิจกรรมนักศึกษามีมากเกินไปเปนเหตุใหมี

ผลกระทบตอการเรียนการสอนมากที่สุด  ในระดับสาเหตุปานกลาง  นักศึกษาเห็นวากิจกรรมท่ีมีสวน

รวมไมมีผลทําใหผลการเรียนดีข้ึนมากที่สุด  ในระดับสาเหตุปานกลาง  ดานสถานที่และอุปกรณ  

นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาเห็นวาเปนสาเหตุในระดับสาเหตุมาก  นักศึกษาเห็นวาวัสดุฝก 

มีไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษามากที่สุด  ในระดับสาเหตุมาก  และอาจารยที่ปรึกษาเห็นวา 

หองปฏิบัติงานมีไมเพียงพอกับนักศึกษามากที่สุด  ในระดับสาเหตุมาก 
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  สมคิด  รักษาทรัพย  และคณะ  (2557  :  90 - 91)  ไดศึกษาสาเหตุการออกกลางคนั 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาที่ออกกลางคัน 

ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน 

เพศหญิง  คิดเปนรอยละ  68.10  สวนใหญมีอายุอยูระหวาง  19 - 23  ป  คิดเปนรอยละ  72.84   

สวนใหญอยูคณะศิลปศาสตร  คิดเปนรอยละ  21.55  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คิดเปนรอยละ  

21.12  คณะวิศวกรรมศาสตร  คิดเปนรอยละ  18.10  กอนเขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลกรุงเทพสวนใหญเปนนักศกึษาที่มาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  คิดเปนรอยละ  72.84   

สาเหตท่ีุทําใหนักศกึษาออกกลางคันในดานสวนตวันักศึกษาเรื่องมีความรูพื้นฐานในสาขาวิชาที่เรียน

นอย  มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  เทากับ  3.02  และเรื่องมีปญหาชูสาว  อบายมุข  หรือยาเสพติด   

มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด  เทากับ  2.10  ในดานสภาพครอบครวั  เรื่องครอบครัวมีฐานะยากจนตอง 

ชวยหารายได  มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด  เทากับ  2.59  และเร่ืองครอบครัวประสบภัยธรรมชาติ   

มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด  เทากับ  1.96  ในดานสถานศกึษา  เรื่องสาขาวชิาที่เรียนยากเกินไป   

มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  เทากับ  3.27  และเรื่องมหาวิทยาลัยอยูในแหลงอบายมุข  สถานบันเทงิ   

มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด  เทากับ  2.44  สาเหตุท่ีทําใหนักศึกษาออกกลางคันกลุมตัวอยางใหความ 

เห็นวาสาเหตุดานสถานศึกษาและดานสวนตัวนักศกึษา  เปนสาเหตุของการออกกลางคัน  ในระดับ 

ปานกลาง  คะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.69  และ  2.65  ตามลําดับ  สวนสาเหตุดานสภาพครอบครัว 

ของนักศึกษา  เปนสาเหตุท่ีทําใหนักศึกษาออกกลางคันในระดับนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.27 

  ภูษณิศา สิริวรพร  (2557  :  69 - 74)  ไดศกึษาสาเหตุของการออกกลางคัน 

และแนวทางการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี

ของสถาบันการพลศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการศึกษาปรากฏดังน้ี   

   1.  สภาพปญหาการออกกลางคันของนกัศึกษาชั้นปที่  1  ที่ออกกลางคัน 

ตอบแบบสอบถามสรปุโดยภาพรวมและรายดาน  จํานวน  6  ดาน  คือ 

    1.1  ดานสวนตัวของนักศึกษา  พบวา  สภาพปญหาอยูในระดับมาก  ประเด็น

ความรูความเขาใจพื้นฐานในคณะที่เรียน  ผลการเรียนไมนาพึงพอใจหรือต่ํากวาเกณฑที่กําหนด   

ภาระรับผิดชอบครอบครัวหรือพอ  แม  ผูปกครอง 

    1.2  ดานครอบครัวพบวา  สภาพปญหาอยูในระดับมาก  ประเด็นที่มีสภาพปญหา

มากที่สุดคือ  ครอบครวัมีฐานะยากจนตองชวยหารายได  รองลงมาคือ  พอแม  ผูปกครองไมมีงาน 

ไมมีรายได  สภาพของครอบครัวแตกแยก  หยาราง 

    1.3  ดานสภาพแวดลอม  พบวาสภาพปญหาอยูในระดับมาก  ประเด็น 

ที่มีสภาพปญหามากที่สุดคือการคมนาคมหรือการเดินทางไมสะดวก  การจัดสภาพแวดลอม 

ในสถานศึกษาไมเหมาะสม  และสถานศกึษาอยูใกลกับแหลงอบายมุข  สถานบันเทิง 
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    1.4  ดานครูผูสอน  พบวา  สภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง  ประเด็น 

ที่มีสภาพปญหามากที่สุด  คือ  มีภาระมากไมไดเตรียมความพรอมในการสอน  รองลงมาคือ   

ครูภาระหนาที่ความรบัผิดชอบของครูผูสอนไมชัดเจน  และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ไมนาสนใจ 

    1.5  ดานหลักสูตรและการเรยีนการสอน  สภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง  

ประเด็นที่มีสภาพปญหามากท่ีสุด  คือ  เนื้อหาสาระที่กําหนดในหลักสูตรไมเหมาะสม  รองลงมา  คือ  

ความไมพรอมของแบบเรียนและอุปกรณการเรียน  การจัดสถานที่หรือโรงฝกงานไมเหมาะสม  อุปกรณ

การเรียนการสอนไมทันสมัยเพียงพอ  การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนไมเหมาะสม  ความไม 

เพียงพอของวัสดุท่ีใชในการฝกงาน  และสาขาวิชาที่เรียนมีความยุงยากเกินไป 

    1.6  ดานสถานศึกษา  พบวา  ปญหาอยูในระดับปานกลาง  ประเด็นที่มีสภาพ

ปญหามากที่สุดคือ  ความเขมงวดของกฎ  ระเบียบขอบังคับในสถานศึกษา  รองลงมาคือ  การจัดระบบ  

ดูแลชวยเหลือผูเรียนดอยประสิทธิภาพ  และความสัมพันธของสถานศึกษากับผูเรียนคอนขางนอย 
   2.  ผลการสัมภาษณ  อาจารยผูสอน  อาจารยที่ปรึกษา  บุคลากรฝายสนับสนุน   

จํานวน  12  คน  และนักศึกษาที่ออกกลางคัน  จํานวน  20  คน  เก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหา

นักศึกษาออกกลางคัน  สรุปไดดังนี้ 

    2.1  สาเหตุดานสถานศกึษา  มี  3  ประเด็น  ไดแก  1)  อาคาร  สถานท่ี 

ไมเพียงพอ  2)  การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร  และ  3)  สถาบันฯ  ควรจัดระบบเพื่อดูแลชวยเหลือ

นักศึกษา 

    2.2  สาเหตุอาจารยผูสอน  มี  3  ประเด็น  ไดแก  1)  มอบหมายงานมากเกินไป 

2)  อธิบายความหรือสื่อความหมายไมชัดเจน  และ  3)  มีความสามารถทางวชิาการไมเพียงพอ 

    2.3  สาเหตุดานหลักสูตรและการเรียนการสอน  มี  3  ประเด็น  ไดแก   

1)  หลักสูตรไมตรงตอความตองการของทองถิ่น  2)  หลักสูตรไมสอดคลองกับความถนัด  ความสนใจ

ของนักศึกษาและ  3)  ความทันสมัยของอุปกรณการเรียนการสอน 

    2.4  สาเหตุดานสวนตวัของนักศึกษา  มี  3  ประเด็น  ไดแก  1)  ไมมีคาใชจาย 

ในการเรียน  2)  ปญหายาเสพติด  และ  3)  ไมเขาใจในวิชาที่เรยีน 

    2.5  สาเหตุดานสภาพครอบครวั  มี  3  ประเด็น  ไดแก  1)  มีปญหาครอบครวั 

2)  ครอบครัวมีฐานะยากจน  และ  3)  ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว 

    2.6  สาเหตุดานสภาพแวดลอม  มี  3  ประเด็น  ไดแก  1)  ความสะดวก 

ของการเดินทางมาเรียน  2)  การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  และ  3)  นักศึกษาปรับตัวเขากับ 

สภาพแวดลอมไมได 
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  สุปราณ ี เทศนาเรียง  (2557  :  116 - 117)  ไดศึกษารูปแบบการลดปญหา 

การออกกลางคันของนักเรยีน  นักศึกษา  ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ  ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

   1.  สภาพปจจุบันและการลดปญหาการออกกลางคนัของนักเรียน  นักศึกษา 

ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  จังหวัดกาฬสนิธุ  พบวา  1)  ปญหา 

การออกกลางคันเกิดจากการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษาที่สถานศึกษาจัดสอบสัมภาษณเพ่ือเขาเรียน 

ในสาขาท่ีอยากเรียน  รับเขาเรียนจากการคัดเลือกจากการสังเกตพฤติกรรม  บุคลิกภาพเพื่อสนอง

นโยบายการเพิ่มปริมาณผูเรียน  2)  ครูท่ีปรกึษาไมมีจิตวิทยาในการทาํความเขาใจกับนกัเรียน  

นักศึกษา  ปลอยปละละเลย  โดยเฉพาะนักเรียน  นักศึกษาป  1  ซึ่งจะตองดูแลเปนพิเศษ  3)  ครยูัง

ขาดการพัฒนาผูเรยีนดานการคดิวิเคราะห  ขาดการจัดทําสื่อ  นวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อใชสอน 

ในขณะที่ทําติดภาระ  4)  สถานศึกษาขาดเครื่องมือวัสดุฝกที่ใชในการเรียนการสอน  ทําใหนักเรียน   

นักศึกษาเกิดความเบื่อหนาย  สวนผลการปฏิบัติงานเพื่อลดปญหาออกกลางคันของนักเรียน  นกัศึกษา

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ  ทุกดานปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก 

   2.  รางรูปแบบการลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จังหวัดกาฬสนิธุ  เครื่องมอืประกอบดวย  แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจัดสนทนากลุมทรงคุณวุฒิ  9  คนและแบบประเมินความเหมาะสม 

ความเปนไปไดของรูปแบบ  ซึ่งมีองคประกอบอยู  2  องคประกอบ  1)  ข้ันตอนการวิจัย 

มี  4  ขั้นตอน  2)  กระบวนการแกปญหาเชิงระบบที่นํามาใชมี  6  ดาน  คอื  ดานการคดัเลือกนักเรียน 

นักศึกษา/ดานการพัฒนานกัเรียน  นักศึกษา/ดานการพัฒนาครูผูสอน/ดานการพัฒนาครทูี่ปรึกษา/ 

ดานการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร/ดานการปรับรื้อระบบบริหารจัดการ 

   3.  รูปแบบการลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน  นักศึกษาในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จังหวัดกาฬสนิธุ  พบวา  มีความเหมาะสม 

ในการนําไปใชอยูในระดับ  เหมาะสมมาก  รูปแบบดานท่ีมีความเหมาะสมมากที่สุด  คือ   

1)  ดานการคดัเลือกนักเรียน  นักศึกษา  ไดแกมีสอบคัดเลือก  การใหโควตาพิเศษ  2)  ดานที่มี 

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก  คือ  ดานการพัฒนาครทูี่ปรึกษา ไดแก  พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน  ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบาน  100  เปอรเซ็นต  พัฒนาดานการใหคําปรึกษา  กํากับ  ติดตาม  

เรื่องยาเสพติด  และการทะเลาะวิวาท  3)  ดานการพัฒนานักเรียน  นักศึกษา  ไดแก  จัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา  กิจกรรมประชุมผูปกครอง  การหารายไดระหวางเรียน  และกิจกรรม 

คัดกรองโดยการตรวจสอบสุขภาพและสารเสพติด  4)  ดานการพัฒนาครูผูสอน  ไดแก  พัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนการสอน  พฒันาดานบุคลิกภาพ  และมนุษยสัมพันธที่ดีกับนักเรียน  5)  ดานการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไดแก  จัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือปลูกฝงคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  กิจกรรม
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การหารายไดระหวางเรียน  และ  6)  ดานการปรับรื้อระบบการบริหารจัดการไดแก  กําหนดอัตลักษณ

เอกลักษณ  วิสัยทัศน  พันธกจิของการจัดตั้งสถานศกึษาใหชัดเจน  จัดหาเครื่องมืออุปกรณและชุดฝก 

ที่ทันสมัย  และจัดสถานที่สิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนการสอน 

  กิตติพันธ  บุญโตสิตระกูล  (2558  :  31 - 32)  ไดศึกษาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา

การออกกลางคันของนักศึกษา ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ผลการศึกษา

พบวา  ปจจัยที่เปนสาเหตุการออกกลางคนัของนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร  โดยภาพรวมอยูในระดับนอย  มีคาเฉลี่ย  2.37  เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมาก

ไปหานอยพบวา  ดานการจัดการเรียนการสอน  มีคาเฉลี่ย  3.08  รองลงมา  คือ  ดานอาจารยผูสอน

และอาจารยที่ปรึกษา  มีคาเฉลี่ย  2.73  ดานสถานศึกษาและสภาพแวดลอม  มีคาเฉลี่ย  2.45   

ดานพฤติกรรมผูเรียน  มีคาเฉลี่ย  2.12  และดานสถานภาพครอบครวั  มีคาเฉลี่ย  1.46  ตามลาํดับ  

แนวทางการแกไข  มหาวิทยาลัยควรใหความสําคญักับอุปกรณเพื่อใชในการเรียนการสอนใหเพียงพอ 

กับนักศึกษา  รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา  เชน  โรงอาหาร  หองน้ํา  

สถานที่พักขณะรอเรียน  ความสะอาดของอาคาร  เปนตน  ครูผูสอนควรเอาใจใสใหความเปนกันเอง

และติดตามนักศึกษาที่มีความเสี่ยง  เชน  ขาดเรียนบอย  หรือมีผลการเรยีนต่ํา  พรอมการประสาน 

กับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแกไขปญหา  และสอดแทรกการสรางจิตสาํนึก 

ใหนักศึกษารักและผูกพันกับอาจารยและมหาวิทยาลัย  เพื่อใหเกิดความรักและผูกพันกับองคกร 

  อุทัย  ศรีษะนอก  (2559  :  83 - 84)  ไดพัฒนาโปรแกรมพยากรณการออกกลางคัน 

ของนักเรยีน นักศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษามหาสารคาม โดยประยุกตใชเทคนิคโครงขายประสาทเทียม

หลายชั้นแบบแพรยอนกลับ  ผลการคนหาปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียน  นักศึกษา  

พบวา  ตัวแปรที่มีความสาํคัญเรียงจากความสาํคญัมากไปหานอย  คือ  เกรดเฉลี่ยสะสม  สาขาวิชา  

จํานวนนอง  ความสามารถพิเศษ  และกิจกรรมชมรม 
  อโนมา  ศิริพานิช  และคณะ  (2559  :  79)  ไดศึกษาสาเหตุการออกกลางคัน 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือและแนวทางการแกไข  กลุมเปาหมาย  มี  3  กลุม  คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  หลักสูตร  4  ป  ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล  ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา  

ปการศึกษา  2552 - 2554  และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร  5  ป  ภาควิชาครุศาสตรโยธา   

ปการศึกษา  2553 - 2554  รวมจํานวน  798  คน  ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผนวกกับการวิจัย 

เชิงปริมาณ  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  และสถิติคาความถี่  คารอยละคาเฉลี่ย   

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  คา  t-test  และ  F-test  ผลการวิจัย 

พบวา  1)  นักศึกษาออกกลางคนัทั้งสิ้น  295  คน  (36.97%)  สวนใหญจบจากสถานศึกษาของรัฐบาล

ในตางจังหวัด  และเขาศึกษาโดยวิธีสอบตรง  2)  สาเหตุการออกกลางคันแบงเปน  4  กลุม  คอื   

2.1  จากตัวนักศึกษาซึ่งมีพื้นฐานความรูไมเพียงพอ  และคุณลักษณะเฉพาะตัวไมเหมาะสม   
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2.2  จากกระบวนการเรียนการสอนโดยเฉพาะหลักสูตรซึ่งเรยีนคอนขางยาก  การไมไดใบประกอบ

วิชาชีพ  อาจารยผูสอนบางทานไมปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ  และการขาดการชี้แนะเพราะ 

การปฏิบัติงานของอาจารยทีป่รึกษา  ไมเปนระบบ  2.3  จากการไมมีเงนิทุน  คาใชจายในการเรียน  

และ  2.4  จากความตองการของครอบครวั  3)  แนวทางการแกไข  วิเคราะหตามหลักเหตุ 

และผล  ดวยวิธีการ  ZOPP  ไดผลเปนตนไมวัตถุประสงค  10  ประการ  จําแนกเปน  2  กลุม  คือ  

การแกไขที่เก่ียวของกับตัวนักศึกษา  และเกี่ยวของกับการเรียนการสอน 

  สวัสดิ์  วชิระโภชน  (2559  :  351, 456)  ไดวิเคราะหผลการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี  ปการศึกษา  2553 - 2557  ผลการวิเคราะหพบวา  จํานวนนสิิตที่พนสภาพการเปนนสิิต

ในระดับปริญญาตรี  5  ปการศกึษา  จาํแนกตามรายการพนสภาพการเปนนิสิตตามขอบังคับฯ  พบวา   

นิสิตพนสภาพการเปนนิสิตในกรณีมีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่มหาวิทยาลยักําหนด 

มากที่สุด  จํานวน  5,788  คน  คิดเปนรอยละ  35.72  รองลงมาเปนกรณเีม่ือพนกําหนดเวลา 

หนึ่งภาคการศึกษาแลวไมชาํระคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อรักษา

สภาพนิสิต  จํานวน  5,628  คน  คิดเปนรอยละ  34.73  และกรณีไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษา

แรกที่ข้ึนทะเบียนเปนนิสิต  จํานวน  3,167  คน  คิดเปนรอยละ  19.55  โดยนิสิตพนสภาพการเปน

นิสิตในกรณีขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดอยางใดอยางหนึ่งนอยท่ีสุด  จํานวน  

1,620  คน  คิดเปนรอยละ  10.00  ทั้งนี้  อัตราการพนสภาพการเปนนิสิตในชวงปการศึกษา   

2553 - 2557  มีแนวโนมสูงขึ้น  ยกเวนปการศึกษา  2557  เนื่องจากนิสิตอยูในชวงกําลังศึกษา 

และมหาวิทยาลัยไดแกไขเกณฑในการจาํแนกสภาพการเปนนิสิต  สงผลใหอัตราสวนจํานวนนิสิต 

ที่พนสภาพการเปนนิสิตตอจํานวนนิสิตท่ีรายงานตัวเขาศึกษามีจํานวนลดลงเมื่อเทยีบกับปการศึกษา  

2556  โดยจํานวนนิสิตที่พนสภาพการเปนนิสิต  เฉลี่ย  5  ปการศกึษา  เทากับ  3,240.60  คน   

เมื่อจําแนกเปนกรณี  พบวา  นิสิตพนสภาพการเปนนิสิตกรณีมีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑ 

ที่มหาวิทยาลัยกาํหนดมากที่สุด  จํานวน  1,157.60  คน  ซึ่งขอมูลจํานวนนิสิตท่ีพนสภาพการเปนนิสิต

จะแปรผันตรงกับจํานวนนสิิตที่เขาศึกษาตอในแตละปการศึกษา  หากปการศึกษาใดมีนิสิตเขาศกึษาตอ

เปนจํานวนมากจะสงผลใหขอมูลจํานวนนิสิตท่ีพนสภาพการเปนนิสิตมีจํานวนมากดวย   

  วิไลพันธ  บุญมาก  (2560  :  16)  ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออกกลางคัน 

และไมสาํเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา 

พระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาที่ออกกลางคันและไมสําเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตรเปนเพศชาย  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  

และสวนใหญเปนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด  กอนเขาศึกษามาจากระดับ  ม.6   

มาจากการสอบคัดเลือกในรอบสอบตรงของมหาวิทยาลัย  พนสภาพออกจากมหาวิทยาลยัในชั้นปที่  1   

คาคะแนนเฉลี่ยสะสมกอนออกจากมหาวิทยาลัยอยูระหวาง  1.00 - 1.59  สถานศึกษากอนเขาเรียน 

ในระดับอุดมศึกษาสวนใหญเปนของรัฐ  สวนใหญมีสาเหตุจากปญหาดานการเรียน  พักหอพักภายใน 
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มหาวิทยาลัย  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออกกลางคันและไมสําเร็จการศกึษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี  ภาพรวมอยูใน

ระดับความสาํคัญระดับปานกลาง  สําหรับการพิจารณาเปนรายดานจาํนวน  4  ดาน  ประกอบดวย

ดานนักศึกษาเปนดานปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาอยูในระดับความสาํคัญระดับนอย  ดานทัศนคติตอ

สาขาวิชาที่เรยีนอยูในระดับความสาํคัญระดับปานกลาง  ดานการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ

ความสาํคัญระดับปานกลางและดานสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาอยูในระดับความสําคัญระดับ

ปานกลาง  และสําหรับการพิจารณาเปนรายขอ  5  อันดับแรกไดแก  ความกังวลใจในเรื่องตาง ๆ   

ของนักศึกษา  ขาดการวางแผนการเรียนที่ดี  การขาดความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาแบงเวลา 

ไมเหมาะสมและเมื่อเขามาเรยีนแลวเห็นวาหลักสูตรไมตรงกับความตองการ 

  วลัญชพร  ฆารไสว  (2560  :  96 - 98)  ไดศึกษาปจจัยทีม่ีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ 

ในการลงทะเบียนเรียนและการพนสภาพของนิสิตท่ีมีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับ

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผลการศกึษาพบวา  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ 

ในการลงทะเบียนเรียนและปจจัยที่มีผลตอการพนสภาพของนิสิตที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพ 

การเปนนสิิตในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังนี้ 

   1.  นิสิตที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิตในระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน  

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน  โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดแก  ดานครอบครัว  ดานสถานศกึษา  และดานเหตุผลสวนตัว  

ตามลาํดับ 

   2.  นิสิตที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิตในระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการพนสภาพ  โดยรวมและรายดานอยูในระดับ

ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก 

ไปหานอย  ไดแก  ดานครอบครัว  ดานสถานศึกษา  และดานเหตุผลสวนตัว  ตามลาํดับ   

   แนวทางการพัฒนาการลงทะเบียนเรียนและการพนสภาพของนิสิตที่มีความเสี่ยง 

ตอการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ควรมีการขยายจํานวน 

ที่นั่งของกลุมรายวิชาที่เต็ม  เพื่อรองรับจํานวนนิสิตที่ตองการลงทะเบียนเรียนเพ่ิม  ควรปรับปรุงระบบ

และประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ใหสามารถรองรับการเขาใชระบบได 

มากขึ้น  ใชงานไดงายและสะดวกรวดเรว็  และควรพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหชวยเหลือ 

และแนะนํานิสิตในการลงทะเบียนเรยีนและการพนสภาพของนิสิต   

 2.  งานวิจัยตางประเทศ 

  Peters, Kersley Michael  (2004  :  Abstract-A)  ไดศึกษานักศึกษาผิวดาํในการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  :  การหยุดเรียนกลางคันจากวิทยาลัยชุมชน  มีงานวิจัยจํานวนมากท่ีศึกษาหาสาเหตุ 
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ของการเลิกเรียนกลางคันของนักศึกษาในระดับวิทยาลัยและศึกษาวิธีปองกันเพื่อไมใหเกิดปญหา 

การออกกลางคัน  งานวิจัยชิน้น้ีศึกษาสาเหตุที่นักศึกษาผิวดําใน  Toronto  ที่หยุดเรียนกลางคัน 

ในวิทยาลัย  ความมุงหมายหลักของการวิจัยครั้งน้ี  คือ  ตองการแยกและระบุปจจัยที่เก่ียวของ 

กับพฤติกรรมการหยุดเรียนกลางคัน  โดยศึกษาทัศนคตขิองนักศึกษาผิวดาํและเพื่อพัฒนาแนวคิด

เบ้ืองตนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเพื่อลดความเปนไปไดของพฤตกิรรมการหยุดเรียนกลางคันโดยเฉพาะ

อยางย่ิงในกลุมนักศึกษาผิวดํา  การศึกษาครั้งนี้ใชกรอบการศกึษาแบบตอตานการเหยียดเชื้อชาติ 

ซึ่งมุงเนนการใชประสบการณชีวิตของชนกลุมนอยที่ถูกการเหยียดเชื้อชาติและถูกกดขี่ทางสังคม  คอื  

เยาวชนผิวดาํจาํนวน  17  คน  เปนอาสาสมคัรท่ีเขารวมโครงการในครั้งนี้  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

คือ  การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง  โดยขอมูลจะถูกคัดเลือกเฉพาะที่ใหขอเทจ็จริงเชิงลึกเก่ียวกับ 

หนาที่ของโรงเรียนและการศึกษาที่ทําใหนักศึกษาทอถอย  ผลการวิจัยพบวา  มีปจจัยหลายอยาง 

ที่เก่ียวของและมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการหยุดเรียนกลางคัน  ปจจัยเหลานั้นประกอบไปดวย  

การเงนิ  สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ  การมีสวนรวมของครอบครัว  การสอน  การเรียน   

การเตรียมพรอมในการเรียนและการบริหารจัดการการศึกษา  ถึงแมวาเชื้อชาติไมถูกระบุวาเปนปจจัย 

ที่มีผลอยางชัดเจนแตอยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวาเชื้อชาติยังเปนประเด็นที่ควรศึกษา  ความคิดเห็น 

ของผูเรียนที่ไดถูกบันทึกไวและนํามาบรรยายในการวิจัยนี้ใหขอมูลเชิงลึกท่ีมีคุณคาเก่ียวของกับนักศึกษา

ที่หยุดเรียนกลางคัน  เมื่อพิจารณาถึงปรากฏการณปญหาการหยุดเรียนกลางคันถือเปนความลมเหลว 

อันใหญหลวงในระบบการศกึษาระดับอุดมศกึษา  ซึ่งไมเพยีงแตมีผลกระทบรายบุคคลหรือเจาะจง

เฉพาะกลุมคนผิวดาํ  แตยังกระทบถึงสังคมโดยรวมไปจนถึงประเทศชาติดวย  การหยุดเรียนกลางคนั

สะทอนความสูญเสียที่สําคัญท้ังดานการเงินและเวลาที่ไดลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคน

ผิวดํา  นอกจากนั้นการศึกษาครั้งนี้ไดมีขอแนะนําในการปองกันการหยุดเรียนกลางคันอีกดวย 

  Jones-Giles, Jeterfonee  (2004  :  Abstract-A)  ไดศกึษาแนวปฏิบัติของสถานศึกษา

ในการสรางนโยบายเพื่อใหเกิดอัตราการคงอยูของนักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  การศึกษา 

ครั้งนี้จัดทําขึ้นในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาผิวดํา  เพ่ือที่จะระบุถึงปจจัยที่มีอิทธิพล 

ตอการตัดสินใจของนักศึกษาและชี้ใหเห็นถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาอัตราการคงอยูของนกัศึกษา  

ขอมูลในการศึกษานี้ถูกเก็บรวบรวมโดยใชกลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใชขอมูลที่มีการเก็บรักษา 

ไวในคลังขอมูลของสถาบัน  และใชการสัมภาษณปลายเปด  เพ่ือที่จะศึกษาทัศนคติของอาจารย 

และผูบริหารผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับนโยบายของสถาบันและแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวของกับการคงอยู 

ของนักศึกษา  ขอสรุปที่ไดจากการศกึษาและขอแนะนํา  มดัีงตอไปนี้ 

   1)  ปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจของนักศึกษาประกอบดวย

ความเบื่อหนายดานวิชาการ  ความไมแนชัดเกี่ยวกับความตองการดานการเรียน  การเปล่ียนถาย 

และปญหาความคาดหวังที่ไมเปนจริงเก่ียวกับวิทยาลัย  คะแนนสอบต่ํา  ความไมพึงพอใจ 

ตอการใหคําแนะนําทางวิชาการ  กลยุทธเกี่ยวกับการรักษาอัตราการคงอยูในวิทยาลยัที่ไมเหมาะสม   
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ภาระการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่หนึ่งท่ีมากเกินไป  การเตรียมความพรอมทางวิชาการที่ไมพอเพียง  

ขาดการพิจารณาพื้นฐานทางการศึกษาที่เหมาะสม  ความสัมพันธของผูปกครอง  ความซึมเศรา 

สวนบุคคลและอารมณ  ความลําบากทางดานการเงิน  ปญหาทางครอบครวั  ขาดความมั่นใจในตนเอง  

และการปรับตัวในสถาบันไมได 

   2)  นโยบายและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะชวยพัฒนาอัตราคงอยู 

ของนักศึกษา  คอื  การคัดกรองผูที่มีแนวโนมในการหยุดเรียนกลางคันเพื่อปองกันไมใหเกิดขึ้น   

การจัดกระบวนการใหคําปรึกษาทางวิชาการเพื่อปองกันการหยุดเรียนกลางคัน  การนาํขอคิดเห็น 

จากนักศึกษาและคณาจารยเพื่อทราบกลุมนักศึกษาผูท่ีมีแนวโนมที่จะถอนวิชาเรียน  และการจัดการ 

เชิงปฏิบัติการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในระดับยอยเพื่อจัดการปญหาเก่ียวกับอัตราการคงอยู 

ของนักศึกษา  และสัมภาษณนักศึกษาที่หยุดเรียนกลางคนัเพื่อหาสาเหตุถึงปจจัยที่มีอิทธิพล 

ตอการหยุดเรียนกลางคัน 

   3)  การใหบริการและความชวยเหลือทางดานวิชาการที่สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือ

ในการรักษาหรือพัฒนาอัตราการคงอยูของนักศึกษา  ประกอบดวย  การใหคําแนะนําแกนักศึกษา   

การใหคําปรึกษา  การกํากับติดตาม  การใหความชวยเหลือดานการเรียน  และการจัดคอรสเรียน 

เพื่อปรบัพื้นฐานโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง 

   4)  กิจกรรมที่มีอิทธิพลตออัตราการคงอยูของนักศึกษา  คอื  การบริการใหความ

ชวยเหลือดานการเงนิและการใชชีวิต  สามารถมบีทบาทที่สําคัญในการพัฒนาและปรับปรงุอัตรา 

การคงอยูของนักศึกษาในสถาบันที่เขารวมโครงการ  การบริการเหลานี้ประกอบดวย  การทํางาน 

ในวิทยาเขต  การใหเงินกูยืมฉุกเฉิน  การใหทุนการศึกษาตามศักยภาพ  การประสานงานกับผูมีจิต

ศรัทธาบริจาคในนามบุคคลและนามองคกร  รวมถึงการใหความชวยเหลือจากรัฐและรัฐบาลกลาง

ตัวอยางเชน  โครงการซัมเมอรสเบรก  และโครงการความรวมมือของรัฐบาลที่ไดรับเงินสนับสนุน 

ตามมาตราที่สี่ของพระราชบญัญัติการศกึษาระดับอุดมศึกษา  ป  ค.ศ.  1965 

  Washington, Judith A.  (2005  :  Abstract-A)  ไดศกึษาการทาํใหนักศึกษาแอฟริกัน

อเมริกันมีสถานะคงอยูในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  การเพิม่จํานวนนักศึกษาแอฟริกันอเมริกัน 

ที่เขาศึกษาตอในระดบัปริญญาตรแีละการลดจาํนวนผูที่หยุดเรียนกลางคันยังคงเปนความทาทาย 

ของนักศึกษาและของสถาบันการศึกษา  เพราะการรักษาอัตราคงอยูของนักศึกษาเหลานี้มีความสําคัญ 

ตอชุมชนชาวแอฟริกันอเมริกันในแงของเศรษฐกิจสังคมและความกาวหนาทางการเมืองการปกครอง 

ที่มีผลมาจากการที่ประชาชนมีวุฒิการศึกษาสูงข้ึน  ซึ่งกอนหนานี้มีผลการศึกษาที่ไดเปดเผยใหเห็นวา 

สาเหตุท่ีนักศึกษาชาวแอฟริกันอเมริกันหยุดเรียนกลางคนัมีเหตุผลอยางเชน  ผลการเรียนไมดี   

ขาดความพยายาม  การไมมีสวนรวมที่จะไดรับความสนับสนุน  และไมมีบุคคลตนแบบเพื่อสราง 

แรงบันดาลใจ  งานวิจัยนี้ไดเปรียบเทียบเครือขายการสนบัสนุนของนักศึกษาแอฟริกันอเมริกันจํานวน   

20  คน  ที่เขาศกึษาในสถาบันท่ีมีคนผิวขาวศึกษาอยูเปนหลักโดยเปรียบเทียบผลกระทบหรือผลที่ไดรบั 
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จากเครือขายของตนที่มีตอการตัดสินใจในการศึกษาตอจนสําเร็จหรือหยุดเรียนกลางคัน  งานวิจัยนี ้

ยังไดศึกษาเก่ียวกับผลแหงความมุงมั่นและความอดทนท่ีกระทบตอการพัฒนาเครือขายการสนับสนุน

เหลาน้ัน  นกัศึกษา  20  คน  ถูกแบงออกเปนสองกลุม  กลุมแรกประกอบไปดวยนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในวิทยาลัย  อีกกลุมเปนนักศึกษาที่หยุดเรียนกลางคัน  ในแตละกลุมประกอบดวยนักศึกษา

เพศชาย  จํานวน  5  คน  และนักศึกษาเพศหญิง  จํานวน  5  คน  การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม   

การอภิปรายกลุม  การสัมภาษณรายบุคคล  เครือขายการใหกําลังใจแกผูที่สําเร็จการศึกษาและ 

ผูทีห่ยุดเรียนกลางคนัไดถูกแสดงใหเห็นโดยใชโปรแกรม  UCI  NET  ผูเขารวมการศึกษาในครั้งน้ี 

จะถูกเปรียบเทียบในดานการมีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน  องคกร  โครงการ  การใชสิ่งอํานวย

ความสะดวกของโรงเรียน  และการสนับสนนุรายบุคคล  เชน  จากครอบครัว  เพื่อน  คณาจารย 

และผูอ่ืน  ลักษณะของเครือขายความชวยเหลือในแตละกลุมนั้นแตกตางกันออกไปโดยไดระบุ 

และเปรียบเทียบเพื่อท่ีจะแสดงใหเห็นถึงระดับความอุทิศตนและอดทนที่สงผลกระทบตอการพัฒนา 

ของเครือขายที่ใหความชวยเหลือนี้  เครือขายของผูที่สําเร็จการศึกษาจะรวมบุคคลอยางเชน  ครอบครวั   

เพื่อนในวิทยาลัย  คณาจารย  และอาจารยที่ปรึกษาเขาไวดวย  สวนเครือขายของผูที่หยุดเรียน 

กลางคันจะมีการสนับสนุนจากเพื่อนในวิทยาลัยเพียงอยางเดียว  ผูที่สาํเร็จการศึกษาจะอุทิศตน 

ใหกับการเรียนเพื่อจบหรือสําเร็จการศึกษาโดยไดแสดงออกการทุมเทผานความอดทนที่จะคงอยู 

และทําใหสําเรจ็การศึกษาไมวาจะเจอปญหาใด ๆ ก็ตาม  บทสรุปคําแนะนําและการนาํไปใชประโยชน

ไดถูกรวมไวในงานวิจัยชิ้นนี้เพ่ือที่จะชวยใหในอนาคตสามารถลดอัตราการหยุดเรียนกลางคนั 

ของนักศึกษา  นอกจากนั้นควรทําความเขาใจเก่ียวกับเรื่องความมุงมั่นและทุมเทเพื่อใหนักศึกษา 

แอฟริกันอเมริกันสามารถประสบความสาํเร็จในการศึกษาได 

  Harleston, Sheila McDonald  (2005  :  Abstract-A)  ไดศกึษากลยุทธการรักษา

อัตราการคงอยูของนักศึกษาโดยคณาจารยและผูบริหารในมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาชนผิวดํา 

และประสิทธิภาพของนโยบายในการรักษาอัตราคงอยูของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี  การศึกษานี ้

มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษากลยุทธท่ีใชในมหาวิทยาลัยสําหรับชนผิวดําเพื่อยับย้ังและรักษาสถานภาพ

จํานวนนักศึกษา  โดยมีเปาหมายเพื่อบงชี้และเขาใจลักษณะของการยับย้ังและรักษาอัตราคงอยู 

ของนักศึกษาที่คณาจารยและผูบริหารของมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาชนผิวดาํในสหรัฐอเมริกานาํไปใช  

การศึกษานี้ยังตองการที่จะเรียนรูกลยุทธที่มหาวิทยาลัยนําไปใชเพื่อรับสมัครนักศึกษาวิชาเอกดนตรี

รวมทั้งการสนับสนุนนักศึกษา  กลุมเปาหมายของการวิจัย  คือ  คณาจารยและผูบริหารรวมถึง

นักวิชาการที่ตองการรักษาสภาพนักศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของในการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย

และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรจีะตองเก่ียวของดวย  กลุมเปาหมายยังครอบคลุมถึงศิษยเกาที่สาํเร็จ

การศึกษาในป  2004  และยอนหลังไปอีก  4  ป  การวิจัยเปนแบบพรรณนาเพื่อที่จะพิจารณา

กระบวนการที่ประสบผลสาํเรจ็ในการคัดเลือกและรักษาจํานวนนักศึกษาใหคงอยู  เครื่องมอืที่ใช 

ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม  โดยขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมแลวจะถูกนํามาวิเคราะหและจัดกลุม 
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จากการวิเคราะหขอมูล  พบวา  กลยุทธที่ประสบความสาํเรจ็ในการคดัเลือกและรกัษาสถานภาพ

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีใหคงสภาพอยูนั้น  คือ  ความสัมพนัธระหวางบุคคล  สาํหรับการสนับสนุน 

และการใหบริการมหาวิทยาลยัไดถูกพิจารณาและเปรียบเทียบในมุมมองของศิษยเกากับมุมมอง 

ของคณาจารย  เจาหนาที่  และผูบริหาร  งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหและตีความแนวคิดที่สําคัญ 

จากการศึกษาครั้งนี้ดวย 

  Hitchcock, Jonathan Travis  (2010  :  Abstract-A)  ไดวิเคราะหผลกระทบอัตรา 

การคงอยูของนักศึกษาวิทยาลัยชั้นปท่ีหนึ่งที่ยังไมตัดสินใจทางวิชาการในหลักสูตร  CDMC  การวิจัย 

ครั้งนี้มีจุดประสงค  1)  เพื่อวิเคราะหผลกระทบตออัตราการคงอยูของนักศึกษาชั้นปที่หนึ่งที่กําลังจะขึ้น

ชั้นปที่สองในการตัดสินใจทางวิชาการในหลักสูตร  CDMC  ที่สถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาชนผิวขาว 

ของมิสซิปซิปป  ซึ่งในที่น้ีจะใชช่ือสมมุติวา  Alfred  University  กลุมตัวอยางประกอบดวยนักศกึษา

ชั้นปที่หนึ่งที่อยูระหวางการตดัสินใจทางวิชาการ  จํานวน  428  คน  โดยถูกแบงออกเปนสองกลุม  คือ  

กลุมนักศึกษาที่สําเรจ็หลักสูตร  CDMC  และกลุมนักศึกษาท่ียังไมสําเร็จหลักสูตร  CDMC  อัตราการ 

คงอยูของนักศึกษาเหลานี้  จะนําไปเปรียบเทียบโดยใชสถิตไิควสแควรที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ   

0.05  ประกอบกับการใชตาราง  A  Two-way  Contingency   2)  ใชการสํารวจออนไลนซึ่งการวิจัย

ประเมินองคประกอบของหลักสูตร  CDMC  โดยใชนักศึกษามหาวิทยาลัย  Alfred  University  พบวา  

นักศึกษาคิดวาหลักสูตรนี้มีประโยชนชวยใหพวกเขาสามารถตัดสินใจทางวิชาการได  กลุมตัวอยาง

ประกอบดวย  นักศึกษาชั้นปที่หนึ่งท่ียังไมไดตัดสินใจทางวิชาการ  3)  งานวิจัยนี้ยังศกึษาวาหลักสูตรน้ี

ในฐานะที่เปนสมาชิกของกลุมมหาวิทยาลัยทางใตของสหรัฐอเมริกาที่ใชหลักสูตรการสอนและแนวคิด

เชนเดียวกับมหาวิทยาลัย  Alfred  University  โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง  คือ  สถาบันจํานวน   

18  สถาบัน  ที่เปนสมาชิกของกลุมมหาวิทยาลัยทางใต  แผนการสอนจากสถาบันที่เขารวมการศกึษาได

ถูกนํามาพิจารณาเพื่อหาแนวคิดสําคัญวาจะสอดคลองกับแนวการสอนของ  Brown  และ  Krane's  

(2006)  ที่ทําให  CDMC  ประสบความสาํเร็จหรือไม  ผลการศึกษาพบวา  นกัศึกษาชั้นปแรกของ

มหาวิทยาลัย  Alfred  University  ที่ยังไมตัดสินใจทางวิชาการที่สําเร็จหลักสูตร  CDMC  มีอัตรา 

การคงอยูในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญมากกวานกัศึกษาที่ไมไดเรียนหลักสูตร  CDMC  

นอกจากนั้นผูเขารวมโครงการระยะสองชี้ใหเห็นวาพวกเขาคิดวาองคประกอบของหลักสูตร  CDMC   

มีประโยชนในการชวยใหพวกเขาตัดสินใจทางวิชาการได  ทายที่สุดผลจากสวนท่ีสามบงชี้ใหเห็นวา   

8  สถาบันจาก  18  สถาบัน  ที่เขารวมโครงการไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาไดปฏิบัติตาม  5  ดาน 

ของ  Brown  และ  Krane's  ดังท่ีมหาวิทยาลัย  Alfred  University  ไดยึดถือปฏิบัติแลว   

มหาวิทยาลัยอ่ืนทั้ง  7  สถาบัน  ก็นาจะยึดถือเชนเดยีวกันซึ่งนาจะสงผลเชนเดียวกันกับท่ีเจอในกรณี 

ของมหาวิทยาลัย  Alfred  University 

  Meador, Ryan E.  (2012  :  Abstract-A)  ไดพยากรณความสาํเร็จในการกลับเขา 

มาเรยีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน 
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ในภาคตะวันตกตอนกลาง   การวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาถึงการที่นักศึกษาสามารถสมัครกลับมาเรียน 

อีกครั้งหลังจากถูกใหพนสภาพนิสิตดวยเหตุผลทางวิชาการเพื่อที่จะคนพบตัวบงชี้ในอนาคต  การศกึษา

ครั้งนี้ศกึษาจากกลุมตัวอยาง  จํานวน  666  คน  ที่ยื่นเอกสารขอกลับเขาเรียน  ณ  มหาวิทยาลัย 

แหงหนึ่งในแคนซัส  ระหวางป  2004  ถึง  2009  โดยใชการวิเคราะหความถดถอยเพื่อหา

ความสัมพันธระหวางความสามารถของนักศึกษาที่จะกลับมาเรียนในระยะเวลาหนึ่งปท่ีถูกใหออก 

กับตัวแปรอิสระ  จาํนวน  10  ตวัแปร  โดยพิจารณาวานักศึกษาแสดงความรับผิดชอบตอการกระทํา

ของตนเองอันเปนสาเหตุใหออก  โดยพิจารณาจากอายุของนักศึกษาที่ถูกใหออก  จํานวนหนวยกิต 

ที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนไปแลว  สัดสวนรอยละของหนวยกิตที่ใชพิจารณาถึงโอกาสที่จะสําเร็จ 

การศึกษากอนเขามหาวิทยาลยัเปรียบเทียบระหวางการเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเปนการศึกษา 

ทั่วไป  เกรดเฉลี่ยที่นักศึกษาไดรับกอนเขาเรียนมหาวิทยาลยั  เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา   

ความตองการพัฒนาทางดานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร  ระยะเวลาที่ลวงเลยไปหลังจากถูกใหออก

หรือเพศของนักศึกษาที่มีผลตอการออกกลางคนั  การวิเคราะหถูกแบงออกเปน  5  กลุม  กลุมแรก  คอื  

นักศึกษาท้ังหมดที่อยูในกลุมประชากร  และอีก  4  กลุม  คือ  นักศกึษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร   

สาขาวิชาธุรกิจ  สาขาวิชาระบบขอมลู  และสาขาวชิาการจัดการเพื่อการขาย  ในภาพรวมนั้น 

การวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นถึงนยัยะสําคัญทางสถิติของจํานวนหนวยกิตชั่วโมงท่ีตองลงทะเบียนเรียน

หลังจากกลับมาเรียน  รอยละของวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาสําเรจ็การศึกษา  และเกรดเฉลี่ยสะสม 

มีความสัมพันธกับการสาํเร็จการศึกษา  เมื่อพิจารณาเปนรายสาขาวิชากลุมนกัศึกษาสาขาวชิา

วิศวกรรมศาสตร  พบวา  จํานวนหนวยกิตชั่วโมงที่ตองลงทะเบียนเรียน  วุฒิการศึกษา  และเกรดเฉลี่ย

สะสม  รวมถึงเพศของนักศึกษามีนัยยะสาํคัญทางสถิติ  ในกลุมนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ  มีเพียง 

หนึ่งตวัแปรที่มีนัยยะสําคัญทางสถิติ  คือ  รอยละของคุณวุฒิที่ไดสําเรจ็การศกึษา  สาํหรับกลุมนักศึกษา

สาขาวิชาระบบขอมูล  ตัวแปรที่มีนัยยะสําคัญ  คือ  จาํนวนหนวยกิตชั่วโมงท่ีตองลงทะเบียนเรียน 

และรอยละของคุณวุฒิที่สําเร็จการศกึษา  ในกลุมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเครือขาย  ตวัแปร 

ที่มีความสําคัญ  คือ  จํานวนหนวยกิตที่ไดลงทะเบียนเรียน  รอยละของคุณวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา   

เกรดเฉลี่ยสะสมและความตองการพัฒนาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรเปนปจจัยที่มีนัยยะสําคัญ 

  Loresco, Royal  (2013  :  Abstract-A)  ไดศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการขาดเรียน 

การกลับมาเรียนและการไมกลับมาเรียนในวิทยาลัยชุมชน  การคงอยูของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น  

มุงประเด็นไปที่ความสามารถในการรักษานักศึกษาไวของสถาบันและการปองกันการออกกลางคัน 

ของนักศึกษาโดยปลอยใหการฟนฟูการหยุดเรียนไวท่ีระดับมัธยมศึกษา  นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรบวกสอง  ซึ่งมีรูปแบบของการไมแจงกลับมาเรื่องการลงทะเบียนเรียน  แสดงใหเห็นถึง 

ความจําเปนในการศกึษาทั้งในกรณีแบบ  Stop  Out  คือ  นักศึกษาที่กลับมาเรียนหลังจาก 

หมดระยะเวลา  และแบบ  Stay  Out  คือ  พวกที่ไมกลับมาเรียนหลังจากครบระยะเวลา  ในปจจุบัน 

การฟนฟูการหยุดเรียนไดถูกจํากัดใหอยูกับการจัดการเรียนโดยใช  Exit  Survey  ทําใหเกิดชองวาง 
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เมื่อตองการทราบและการตดัสินใจที่จะกลับมาเรียนของนักศึกษา  การพยายามที่จะรักษาอัตราคงอยู

ของนักศึกษานั้น  ควรเขาใจถึงกระบวนการตัดสินใจที่จะกลับมาศึกษาหลังจากหมดระยะเวลาแลว  

เพื่อที่จะอํานวยความสะดวกใหกับการกลับมาลงทะเบียนเรียนซ้ํา  การศกึษาประเด็นที่นักศึกษา 

กลับมาเรียนจนสําเร็จและมีการหาสาเหตุผลของนักศึกษาบางกลุมท่ีผอนผันการกลับมาเขาเรยีน 

ไปอยางไมมีท่ีสิ้นสุดมีจํานวนนอยมาก  โดยคาเฉลี่ยแลวหากวิทยาลัยสูญเสียจาํนวนนักศึกษาชั้นปแรก

ไปมากกวา  60%  กอนภาคเรียนที่สาม  น่ันแสดงใหเห็นถึงความจําเปนอยางเรงดวนที่จะให 

ความสนใจในการลงทุนเพื่อยับย้ังการไมตอเนื่องทางการศึกษา  (Roman,  2007)  กรณีศึกษา 

เชิงคุณภาพนี้ไดใหนักศึกษาผูที่กลับมาเรียนและผูท่ีไมกลับมาเรยีนไดบรรยายถึงอุปสรรคท้ังภายใน 

และภายนอกที่มีอิทธิพลตอการกลับมาศกึษาเลาเรียน  นอกจากนั้น  เจาหนาท่ีที่ใหบริการทางการศึกษา 

ทางดานการลงทะเบียนเรียน  การใหคําแนะนําการรับสมัครนักศึกษาไดเขารวมสัมภาษณเพื่อท่ีจะศกึษา

เก่ียวกับนโยบายและการปฏิบัติที่จะสามารถชวยอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาที่กลับมาเรียน

การศึกษาในครั้งน้ีไดใหขอแนะนําทางกลยุทธกับฝายที่ตองใหบริการนักศึกษาและยกประเด็นสําคัญ 

ที่จะชวยรักษา  ปองกัน  และยับยั้งเพื่อใหนักศึกษากลับเขามาศึกษาตอเนื่อง 

  Randall, Shelly  (2013  :  Abstract-B)  ไดศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจ

ของนักศึกษาพยาบาลในการหยุดเรียนกลางคัน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาล 

กอนสําเร็จการศกึษา  ในสหรฐัอเมริกาพยาบาลวชิาชีพเปนสาขาท่ีขาดแคลนมาก  ซึ่งการขาดแคลนนี้

ภายในป  2025  มีแนวโนมท่ีจะเพิ่มขึ้นถึง  260,000  ตําแหนง  เพื่อที่จะตอบสนองกับความตองการ 

ในการบริการทางการแพทยทั้งในปจจุบันและอนาคตวิทยาลัยพยาบาลตาง ๆ  พยายามเรงพัฒนา 

และผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล  ปละ  30,000  คน  ตามขอมูลของสมาพันธวิทยาลัยพยาบาล 

แหงสหรัฐอเมริกา  ซึ่งจาํนวนนี้จะนับเปนการเพิ่มข้ึนของจํานวนพยาบาลที่มีอยูทั้งหมดในปจจุบัน 

ที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเพิ่มมากขึ้นถึง  30%  การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย

เพื่อคนหาสาเหตุท่ีทําใหนักศึกษาพยาบาลตัดสินใจหยุดเรียนกลางคันในวิทยาลัยขนาดกลางทางตอนใต

ของสหรัฐอเมริกา  จุดประสงคเฉพาะของการวิจัย  คือ  1)  คนหาปจจัยที่มีผลกระทบและสงผลตอ 

การตัดสินใจหยุดเรียนของนักศึกษาพยาบาลและ  2)  เพื่อนําเสนอยุทธศาสตรที่พัฒนาจากขอคนพบ

เพื่อใหเกิดอัตราคงอยูของนักศึกษาพยาบาล  งานวิจัยชิ้นนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  โดยศึกษา  

กลุมเปาหมายโดยใชการวิเคราะหขอมูลเจ็ดขั้นตอนของ  Diekelman's  ขอมูลถูกเก็บรวบรวมโดยใช

การสัมภาษณถึงโครงสรางและใชการสาํรวจสาํมะโนประชากร  มีการวิเคราะหความสั่นไหวโดยใชเกณฑ

ความนาเชื่อถือและขอมูลท่ีแทจริง  งานวิจัยนี้  พบวา  จาํนวนที่ลดลงของนักศึกษาพยาบาลนั้นสัมพันธ 

กับการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติในการพยาบาล  สภาพแวดลอมสวนตัวหรือทัศนคติเก่ียวกับตัวเอง   

การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงใหเห็นวา  แนวคิดที่วาฉันไมเหมาะกับการเรียนพยาบาลเปนเหตุผลที่มกั 

ถูกนํามากลาวอางมากที่สุด  ประเด็นสําคัญภายในวิชาชพีพยาบาลและสภาพชีวิตการทํางานจริง 

ของวิชาชีพพยาบาลและประเด็นรองลงมาทั้งเจ็ดประเด็นท่ีเก่ียวพันกันนั้น  ทาํใหเห็นชัดเจนข้ึนวา   
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ประสบการณชีวิตของนักศึกษาพยาบาลในกลุมเปาหมายนี้  เปนปจจัยที่สาํคัญที่สงใหพวกเขาหยุดเรียน

กลางคันจากหลักสูตรกอนสําเร็จการศึกษา   

  Funk, Mary Theresa  (2015  :  Abstract-A)  ไดประเมินการหยุดเรียนกลางคัน 

ของนักศึกษาที่ตองเดินทางไปกลับในการเรยีนของวิทยาลัย  ประชากรที่ไดรบัการศึกษานั้นมีผลตอ 

การสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศและแรงงาน  การหยุดเรียนกลางคันในวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัย  จึงสงผลเสยีใหกับนโยบายของผูบริหารประเทศท่ีตองการใหเพิ่มจํานวนผูท่ีมี 

วุฒกิารศกึษาสูงกวาระดับมัธยมศกึษาภายในป  2020  ความตองการแรงงานที่มีทักษะสูง 

จึงเปนแรงผลักดันใหสถาบันตาง ๆ  พยายามลดอัตราการหยุดเรียนกลางคัน  เพ่ือเพิ่มอัตราการคงอยู 

และการสาํเรจ็การศึกษา  โดยมีนักศึกษาจํานวนมากที่มีถ่ินพํานักอยูนอกวิทยาเขตหรือพื้นที่โดยรอบ 

วิทยาลัย  ซึ่งทําใหเกิดจํานวนประชากรนักศึกษาที่เรียกวา  นักศึกษาที่อยูนอกแบบแผนวิทยาลัย 

หรือวิทยาเขตท่ีมีนักศึกษาเดินทางไปกลับ  ตองเผชิญกับความทาทายเปนอยางมากเพราะการใชเวลา 

ในการชวยเหลือครอบครัวและการประกอบอาชีพของนักศึกษาอาจจะขัดขวางการมาเรียนได 

  Okagbare, Abel G.  (2015  :  Abstract-A)  ไดศึกษามุมมองของผูบริหารสถานศกึษา

และนักการศึกษาเก่ียวกับอัตราการคงอยูของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน  การเขาศกึษา 

ในมหาวิทยาลัยเอกชนที่แสวงหากําไรนั้น  เปนอีกทางเลือกหนึ่งสาํหรับผูที่ตองการศึกษา 

ในระดับอุดมศึกษา  นอกเหนือจากขอดีเรื่องของตารางเรียนที่ยืดหยุนไดในการเรียนมหาวิทยาลัย 

เอกชนนั้น  นักศกึษาหลายคนยังสามารถไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได  ปญหาท่ีการศกึษาครั้งนี้ 

มุงประเด็นศึกษาจํานวนนักศกึษาที่เรียนมหาวิทยาลัยเอกชนที่ลดลงอยางมากและปจจัยที่มีอิทธิพล 

ตอการลดลงเหลาน้ัน  วัตถุประสงคของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชกรณีศึกษาหลายกรณีศึกษาในครั้งนี้  

คือ  เพ่ือวิเคราะหมมุมองของผูบริหารสถานศึกษาและคณาจารยจาก  5  มหาวิทยาลัยเอกชน  เก่ียวกับ

ปจจัยเชิงสถาบันที่พวกเขารบัรูวาสงผลตออัตราการคงอยูของนักศึกษา  เพื่อที่จะชี้ใหเห็นถึงอัตรา 

การหยุดเรียนกลางคันท่ีสูงข้ึนของนักศึกษา  สําหรับการเปรียบเทียบไดศึกษาวิเคราะห  จํานวน   

5  มหาวิทยาลัยเอกชน  ที่มีอัตราการคงอยูต่ําเพื่อเปรียบเทียบหาขอแตกตาง  การวิจัยครั้งน้ีใชคําถาม 

ก่ึงโครงสราง  เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาการสัมภาษณนั้นจะมุงสูประเด็นและสามารถยืดหยุนได   

พรอมทั้งยังไดใชขอมูลรายงานอัตราการคงอยูของนกัศึกษาในแตละภาคการศกึษา  มาเปนขอมูล

เพิ่มเติมดวย  ผลของการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา  การใหนักศึกษามีสวนรวมเปนปจจัยเชิงสถาบัน 

ที่สําคัญที่มอีิทธิพลตออัตราการคงอยูของนักศึกษา  การบริการจัดการเรียนพิเศษ  การพัฒนาปรับปรุง

สิ่งอํานวยความสะดวก  การใหความชวยเหลือทางการเงิน  การจัดหาอาชพีและการกาํกับติดตาม   

ถือวาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราการคงอยูเชนกัน  ผูวิจัยที่จะทําเรื่องนี้ในอนาคตควรขยาย 

กลุมตัวอยางเพ่ือใหไดขอมูลเชิงพรรณนาใหถูกตองมากขึ้น  รวมถึงควรวิเคราะหความออนไหว 

ของผูบริหารสถานศึกษาที่อาจจะมีผลและควรศึกษาเชิงคณุภาพเพื่อหาความสัมพันธระหวางขอมูล 

เชิงตวัเลขที่เกิดขึ้นจากการศึกษาในครั้งนี้ที่ใชกลุมตัวอยางที่มากข้ึน 
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  Fernandez, Marcelo X.  (2015  :  Abstract-A)  ไดศึกษาผลกระทบของปจจัย 

กอนเขาเรยีนที่มีตออัตราการคงอยูของนักศึกษาชวงสองปแรกของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็ก 

ในประเทศ  Ecuador  การสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีนับวามีผลกระทบระยะยาวในระดับบุคคล  

สถาบัน  และเศรษฐกิจของประเทศ  ถึงแมวาประเด็นเกี่ยวกับการหยุดเรียนกลางคันของนักศึกษา 

กอนสําเร็จการศกึษานั้น  จะไดรับความสนใจมานับศตวรรษ  แตอัตราการคงอยูของนักศึกษาก็ยังคง

แปรผกผันอยูเสมอ  มีการวิจยัจํานวนมากท่ีศึกษาในสหรัฐอเมริกา  พบวา  คุณลักษณะบางประการ 

ของนักศึกษากอนเขาเรยีนมีท่ีสามารถใชทํานายไดวาอัตราการคงอยูของนักศึกษาชวงสองปแรก 

ในมหาวิทยาลัยนั้นจะเปนอยางไร  แตการวิจัยประเภทนี้ยังมนีอยมากในประเทศ  Ecuador   

ซึ่งงานวิจัยนี้มุงศกึษาถึงคณุลักษณะกอนและในระหวางเขาเรียนในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาที่สัมพันธ 

กับอัตราการคงอยูชวงสองปแรกในการเรียนมหาวิทยาลัยหลังจากจบมัธยมปลายในประเทศ  Ecuador  

โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  จาํนวน  1,480  คน  ที่เขาเรยีนในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็ก 

ในประเทศ  Ecuador  ระหวางป  2006  ถึง  2012  การวิจัยนี้กําหนดจํานวนปจจัยที่เก่ียวของกับ 

การคงอยูของนักศึกษา  โดยเฉพาะอยางย่ิงผลกระทบของปจจัยกอนเขาเรียน  เชน  ประเภทของ

โรงเรยีน  เพศ  อายุ  เกรดเฉลี่ยสมัยมัธยมศึกษาตอนปลาย  คะแนนสอบเขามหาวิทยาลยั  และคะแนน

เฉลี่ยตอนมธัยมศึกษาตอนปลาย  คะแนนเฉลี่ยในมหาวิทยาลัยในภาคการศกึษาที่สองและสาม 

นํามาวิเคราะหดวยโมเดลการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกส  การวิจัยครั้งนี้พบวา  ตัวแปรอิสระ 

มีผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่สามารถนาํไปคาดการณอัตราการคงอยูของนักศึกษา   

อยางนอยที่สุดในการวิจัยครั้งนี้  เกรดเฉลี่ยในมหาวิทยาลัยและอายุ  เปนปจจัยที่พบวามีแรงพยากรณ

ในการคงอยูในชวงชั้นปที่หนึ่ง  ในขณะท่ีเกรดเฉลี่ยในมหาวิทยาลัยมีผลมากที่สุดในปแรกและปที่สอง  

อิทธิพลของตวัแปรกอนเขาเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นมีผลมากกวาและมีผลกระทบในชวงปแรก   

แตอยางไรก็ตาม  ถาเปนชวงปท่ีสอง  เกรดเฉลี่ยในมหาวิทยาลัยมีผลมากกวา  ถึงแมวามีขอจํากัด 

ในการศึกษาครั้งนี้ที่อาจจะทําใหความสามารถในการอธิบายภาพรวมลดลง  เนื่องจากเปนการใชขอมูล 

ทุติยภูม ิ งานวิจัยชิ้นนี้ก็แสดงใหเห็นถึงอัตราการคงอยูของนักศึกษาในการศึกษาระดับอดุมศึกษา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยนี้จะชวยใหผูบรหิารสถาบันอุดมศึกษา  สามารถชี้เฉพาะถึงความเสี่ยง 

ที่นักศึกษาหยุดเรียนกลางคันและสามารถใหการชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะชวยปองกัน 

ไมใหนักศึกษาลาออกจากมหาวิทยาลัย  จึงหวังเปนอยางย่ิงวางานวิจัยชิ้นนี้จะสามารถใชเปนแนวทาง 

ใหกับนักวิจัยทานอื่นเพื่อศึกษาในบริบทที่ใกลเคยีงกัน  โดยอาจจะใชขอมูลจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ   

ในประเทศ  Ecuador  เพ่ือใหมีความเขาใจในการรักษาอัตราคงอยูของนักศึกษาในประเทศอ่ืนมากขึ้น   

  Shah, Syed Tanveer Hussain  (2016  :  Abstract-A)  ไดเปรียบเทียบการวิเคราะห

ขอมูล  Big  Data  กับการตัดสินใจของผูบริหารมหาวิทยาลยัที่มีตออัตราการคงอยูของนักศึกษา 

สูงและต่ํา  มีความทาทายหลายประการที่มหาวิทยาลัยรัฐในปจจุบันนี้ตองเผชิญซึ่งความทาทายเหลานี้ 

เก่ียวของกับการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ผูบริหารสถานบันอุดมศึกษาตางก็เผชิญ 



 78 

ปญหาเหลานี้และตองแขงขันในสถานการณท่ีการแขงขันคอนขางสูง  อัตราการคงอยูของนักศึกษา 

เปนเรื่องทาทายอีกประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยรัฐตองเผชญิในปจจุบัน  การรักษาอัตราคงอยู 

ของนักศึกษานั้นสาํคัญไมเพียงแตสัมพันธในดานการเงินแตยังสําคัญดานชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย   

หนึ่งในวิธีท่ีไดพยายามนาํมาแกไขปญหานี้  คือ  การใชขอมูล  Big  Data  มาประกอบการตัดสินใจ 

ซึ่งถือวาเปนการวิเคราะหที่มีความสาํคัญและชวยปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการและสราง 

ความรอบคอบในการตดัสินใจของผูบริหารมหาวิทยาลัยมากขึ้น  รัฐอาจจะตองการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ  โดยบูรณาการการวิเคราะหทางธุรกิจเขาสูรูปแบบการตัดสนิใจดวย

วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้  คือ  เพื่อศึกษาการใชขอมูลแบบ  Big  Data  เพื่อการวิเคราะห 

ทางธุรกิจมาใชในกระบวนการตัดสินใจของผูบริหารมหาวิทยาลัยรัฐท่ีเขารวมในการศกึษา  การวิจัย 

ครั้งนี้วิเคราะหเชิงพรรณนา  พยากรณบงชี้ตัดสินใจ  และวิเคราะหเชิงพื้นฐาน  รวมถึงการเก็บขอมูล 

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริหารมหาวิทยาลัยรัฐท่ีมีอัตราการคงอยูของนกัศึกษาทั้งสูงและต่ํา 

รูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารและความสัมพันธในการใชการวิเคราะหเชิงธุรกิจและอัตราการคงอยู 

ของนักศึกษาไดถูกพิจารณาโดยแบบสํารวจไดถูกสงออกไปเก็บขอมูลกับอธิการบดี  ผูบริหาร  คณบดี 

และผูที่มีบทบาทในมหาวิทยาลัยเหลานี้  มหาวิทยาลัยที่มอีัตราการคงอยูของนักศึกษาสูงสุด  33%  

และอัตราการคงอยูของนักศึกษาต่าํสุด  13%  ไดถูกนํามาเปรยีบเทียบกับการใชการวิเคราะหทางธุรกิจ

เพื่อนํามาตัดสินใจ  รวมถึงพฤติกรรมทางภาวะผูนําโดยท่ัวไป  และอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

ก็ถูกนํามาพิจารณาดวย  ผลการวิจัยพบวา  มหาวิทยาลัยทีม่ีอัตราการคงอยูของนักศึกษาสูงไดรายงาน

ถึงการใชการเก็บขอมูลแบบพรรณนาและขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

  Bailey, Susan  (2018  :  Abstract-A)  ไดศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตออัตรา 

การคงอยูและความอดทนเพื่อใหสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาละตินและอเมริกาใต  อัตราการสําเรจ็

การศึกษาของนกัศึกษาละตินที่เขาศึกษาที่มหาวิทยาลัย  BU  มีระดับต่ํากวาจาํนวนนักศึกษาละติน 

ที่จบการศึกษาทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาและในมลรัฐเทนเนสซี  ซึ่งถือวา  BU  ใหความสาํคัญ 

และตระหนักถึงปญหาเพราะเปาหมายของสถานศึกษานี้  คือ  รับประกันความสําเร็จทางการศึกษา

ใหกับนักศึกษาทุกคน  วัตถุประสงคของการวิจัยนี้  คือ  เพ่ือศึกษาเชิงลึกและทําความเขาใจเก่ียวกับ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอนักศึกษาละตินที่สําเรจ็การศกึษาในมหาวิทยาลัยนี้  โดยกลุมตัวอยางประกอบดวย

นักศึกษาเชื้อชาติละตินที่มีอายุระหวาง  23  ถึง  65  ป  และสาํเร็จการศกึษาจาก  BU  ระหวาง 

ป  2013  ถึง  2016  ขอมูลไดถูกรวบรวมโดยใชแบบสํารวจและการสัมภาษณรายบุคคลผูเขารวม 

การวิจัยครั้งนี ้ ทั้ง  10  คน  ตอบแบบสํารวจและยินดีใหสัมภาษณ  หลังจากการสัมภาษณเสร็จสิ้น 

ไดนําขอมูลมาวิเคราะหประกอบกับขอมูลจากการสาํรวจดวย  ซึ่งขอมูลท้ังสองไดถูกแปลความ 

ตามกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบและสรุปเพื่อตอบแตละขอคําถามวิจัย  ขอมูลจากการสาํรวจ 

ไดถูกจัดอันดับเพื่อดูถึงปจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกที่สงผลตอผูเขารวมวิจัยนี้  ในการสําเร็จการศึกษา 
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จากมหาวิทยาลัย  ขณะที่ขอมูลจากการสัมภาษณไดบงชี้ใหเห็นทั้งความเหมือนและความแตกตางกัน

เมื่อนําขอมูลของกลุมตัวอยางมาเปรียบเทยีบกัน  ผลจากการวิจัยยืนยันใหเห็นวาบุคลิก  ลักษณะ 

สวนบุคคลประกอบกับทรัพยากรบางอยางเปนปจจัยและมอิีทธิพลท่ีนอกเหนือที่มหาวิทยาลัย 

จะควบคุมไดและรวมกันสงผลตออัตราการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้  ซึ่งเปนท่ีนาเสียใจ 

ที่พบวามีเพียงไมก่ีปจจัยและอิทธิพลท่ีสามารถควบคมุไดโดยมหาวิทยาลัยและจะมีผลตออัตรา 

การสาํเรจ็การศึกษาของนกัศึกษาชาวละติน  สําหรับการพจิารณาเรื่องอัตราการคงอยูและอัตรา 

การสาํเรจ็การศึกษาในครั้งน้ี  มีขอแนะนําใหผูเก่ียวของตระหนักถึงความสําคัญของครอบครัวเพราะกลัว

ที่จะสงผลตอนักศึกษาแรกเขาและนักศึกษาที่โอนยายมาเรยีนในแตละภาคการศึกษา  เมื่อวิเคราะห 

ถึงประสบการณของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้และมหาวิทยาลัยอ่ืนก็จะทําใหเห็น

ความตองการของนักศึกษา 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  พบวา  การจัดการเรียนการสอนในระดบั

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดดาํเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี โดยสามารถดําเนนิการไดครบถวนตามที่ขอบังคับกําหนด   

แตดวยการดําเนินการมีกิจกรรมและรายละเอียดในการดําเนินการและมีหนวยงานและผูเก่ียวของ

จํานวนมาก  สงผลใหมีสภาพปญหาเกิดขึ้นมากนอยแลวแตกรณีเนื่องดวยจํานวนนิสิตมีจาํนวนมาก   

แตสภาพปญหาการพนสภาพการเปนนิสติเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอในดานการบริหารจัดการ   

ดานงบประมาณ  ดานบุคลากร  หรือดานประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

รวมถึงสงผลตอสภาพจิตใจของนิสิตและครอบครัวที่มีความคาดหวังในการเขาศึกษาตอเพ่ือใหสําเร็จ

การศึกษาและสามารถทํางานหรือรับใชสังคมหรือประเทศชาติ  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยัในระยะ

เริ่มตนเพื่อคนหาหรือรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในระยะถัดไป  เพื่อแกไขปญหาการพนสภาพ 

ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคามใหมีจํานวนลดลงตอไป 



บทที่  3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยดาํเนนิการวิจัยตามลําดับหัวขอ  ดังน้ี 

  1.  ประชากรและกลุมผูใหขอมูล 

  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3.  การสรางและการหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

  6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมผูใหขอมูล 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดแบงกลุมประชากรและผูใหขอมูล  ดังน้ี 

  1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  จํานวน  4,263  คน  (ขอมูล  ณ  วันที่  17  กันยายน  

2561)  ประกอบดวย 

   1.1  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มคีวามเสี่ยงตอการพนสภาพ

การเปนนสิิต  (มีคาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.00)  ที่กําลังศกึษาอยูในภาคตน  ปการศึกษา  2561  

จํานวน  2,474  คน  (ยกเวนนิสิตชั้นปที่  1  ที่เขาศึกษาตอในภาคตน  ปการศึกษา  2561) 

   1.2  อาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จาํนวน  1,789  คน 

   รายละเอียดจํานวนประชากรที่ใชในการสํารวจขอมูลสําหรับการพัฒนาแนวทาง 

การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตของนิสิตระดับปรญิญาตรีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  ปรากฏดังตาราง  1 - 2 
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ตาราง  1  จํานวนประชากรนิสิตระดับปรญิญาตรทีี่ใชในการวิจัย 

 

ลําดบั คณะ/วิทยาลัย จํานวน รอยละ 

1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 101 4.1 

2 คณะวิทยาศาสตร 104 4.2 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร 272 11.0 

4 คณะพยาบาลศาสตร - - 

5 คณะศึกษาศาสตร 14 0.6 

6 คณะศิลปกรรมศาสตร 16 0.6 

7 คณะเภสัชศาสตร - - 

8 คณะเทคโนโลยี 131 5.3 

9 คณะการบัญชีและการจัดการ 789 31.9 

10 คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม 163 6.6 

11 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป 54 2.2 

12 คณะวิทยาการสารสนเทศ 227 9.2 

13 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 345 13.9 

14 คณะสาธารณสุขศาสตร 27 1.1 

15 คณะแพทยศาสตร 1 0.0 

16 คณะสิ่งแวดลอมและทรพัยากรศาสตร 51 2.1 

17 คณะสัตวแพทยศาสตร 4 0.2 

18 วิทยาลัยดุริยางคศิลป 36 1.5 

19 คณะวัฒนธรรมศาสตร 14 0.6 

20 คณะนิติศาสตร 125 5.1 

รวม 2,474 100.0 

 

หมายเหตุ   ยกเวนนิสิตชั้นปที่  1  เพราะยังไมมีคาคะแนนเฉลี่ยสะสม  เนื่องจากพึ่งท่ีเขาศึกษาตอ 

  ในภาคตน  ปการศึกษา  2561   
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ตาราง  2  จํานวนประชากรอาจารยที่ใชในการวิจัย 

 

ลําดับ คณะ/วิทยาลัย จํานวน รอยละ 

1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 281 15.7 

2 คณะวิทยาศาสตร 196 11.0 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร 72 4.0 

4 คณะพยาบาลศาสตร 57 3.2 

5 คณะศึกษาศาสตร 130 7.3 

6 คณะศิลปกรรมศาสตร 67 3.7 

7 คณะเภสัชศาสตร 53 3.0 

8 คณะเทคโนโลยี 74 4.1 

9 คณะการบัญชีและการจัดการ 198 11.1 

10 คณะการทองเท่ียวและการโรงแรม 41 2.3 

11 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมอืงและนฤมิตศลิป 92 5.1 

12 คณะวิทยาการสารสนเทศ 88 4.9 

13 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 43 2.4 

14 คณะสาธารณสุขศาสตร 48 2.7 

15 คณะแพทยศาสตร 111 6.2 

16 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 33 1.8 

17 คณะสัตวแพทยศาสตร 55 3.1 

18 วิทยาลัยดุริยางคศลิป 43 2.4 

19 คณะวัฒนธรรมศาสตร 9 0.5 

20 คณะนิติศาสตร 26 1.5 

21 กองทะเบียนและประมวลผล 10 0.6 

22 กองกิจการนิสิต 1 0.1 

23 บัณฑิตวิทยาลัย 2 0.1 

24 สํานักศึกษาท่ัวไป 37 2.1 

25 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 14 0.8 

26 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 5 0.3 

27 สํานักวิทยบริการ 1 0.1 

28 ศูนยพัฒนาภาษา 1 0.1 

29 ไมระบุ 1 0.1 

รวม 1,789 100.0 
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  2.  กลุมผูใหขอมูลโดยกระบวนการอภิปรายและระดมความคิดเห็น  จํานวน  65  คน  

ประกอบดวย 

   2.1  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่เปนกลุมผูนํานิสิต 

จากสภานิสิต  องคการนิสิต  และกลุมนิสิต  จํานวน  20  คน   

   2.2  เจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีปฏิบัติงานดานวิชาการระดับปริญญาตรี

จากทุกคณะ/วิทยาลัย  และหนวยงาน  จาํนวน  30  คน   

   2.3  ผูบริหารและตัวแทนอาจารยที่ปรึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จํานวน   

5  คน   

   2.4  ผูปกครองนิสิต  จํานวน  10  คน   

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม  จํานวน   

2  ฉบับ  และหัวขอสําหรับการอภิปรายและระดมความคิดเห็น  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  1.  แบบสอบถาม  ฉบับที่  1  ใชสอบถามความคดิเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี  

เก่ียวกับแนวทางการดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบงออกเปน  3  ตอน  คือ   

   ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถามเปน 

แบบตรวจสอบรายการ  จํานวน  4  ขอ 

   ตอนที่  2  ความคดิเห็นตอแนวทางการดาํเนินงานปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพการเปนนิสิต  ลกัษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการและแบบเขียนตอบ  

จํานวน  4  ขอ 

   ตอนที่  3  ความคดิเห็นอื่น ๆ (เพิ่มเติม) เก่ียวกับแนวทางการดาํเนินงานปองกัน 

และแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเขียนตอบ  จํานวน  1  ขอ 

  2.  แบบสอบถาม  ฉบับที่  2  ใชสอบถามความคิดเห็นของอาจารยเก่ียวกับแนวทาง 

การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม แบงออกเปน  3  ตอน  คือ   

   ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถามเปน 

แบบตรวจสอบรายการ  จํานวน  3  ขอ 

   ตอนที่  2  ความคดิเห็นตอแนวทางการดาํเนินงานปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพการเปนนิสิต  ลกัษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการและแบบเขียนตอบ  

จํานวน  4  ขอ 
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   ตอนที่  3  ความคดิเห็นอื่น ๆ (เพิ่มเติม) เก่ียวกับแนวทางการดาํเนินงานปองกัน 

และแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเขียนตอบ  จํานวน  1  ขอ 

  3.  หัวขอสําหรับการอภิปรายและระดมความคิดเห็นในหัวขอ  “แนวทางการดําเนินงาน

ปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”   

จากกลุมผูใหขอมูลที่เก่ียวของ  ประกอบดวย  ผูบริหาร  อาจารยที่ปรึกษา  ผูปกครอง  เจาหนาที่   

และนิสิต   

 

การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

 1.  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย  ตามขั้นตอนดังนี้ 

  1.1  ศึกษาเอกสาร  บทความ  และงานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เก่ียวของ 

กับการพัฒนาแนวทางการดาํเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับ 

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

  1.2  ดําเนินการสรางและพัฒนาแบบสอบถามใหครอบคลุมตัวแปรที่ตองการศึกษา   

จากเอกสาร  บทความ  และงานวิจัยที่เก่ียวของ  โดยรวบรวมขอคําถามและปรับปรุงใหสอดคลอง 

กับนิยามตัวแปร  ดังนี้   

   1.2.1  แบบสอบถาม  ฉบับที่  1  สาํหรับสอบถามนิสิต  ผูวิจัยดําเนินการสราง 

และพัฒนา  ดังนี ้

    1.2.1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ผูวิจัยสรางขึน้เองจากขอเท็จจริง

เก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  4  ขอ  ตองการใชจริง  4  ขอ 

    1.2.1.2  ความคิดเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

การเปนนสิิต  ผูวิจัยสรางข้ึนเองจากการปฏิบัติงานท่ีผูวิจัยตองการทราบขอมูล  จํานวน  4  ขอ   

ตองการใชจริง  4  ขอ 

    1.2.1.3  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (เพิ่มเตมิ) เกี่ยวกับแนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาการพนสภาพการเปนนสิิต  จํานวน  1  ขอ  ตองการใชจริง  1  ขอ   

   1.2.2  แบบสอบถาม  ฉบับที่  2  สาํหรับสอบถามอาจารย  ผูวิจัยดาํเนินการสราง 

และพัฒนา  ดังนี ้

    1.2.2.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ผูวิจัยสรางขึน้เองจากขอเท็จจริง

เก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  3  ขอ  ตองการใชจริง  3  ขอ 

    1.2.2.2  ความคิดเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

การเปนนสิิต  ผูวิจัยสรางข้ึนเองจากการปฏิบัติงานท่ีผูวิจัยตองการทราบขอมูล  จํานวน  4  ขอ   

ตองการใชจริง  4  ขอ 
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    1.2.2.3  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (เพิ่มเตมิ) เกี่ยวกับแนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาการพนสภาพการเปนนสิิต  จํานวน  1  ขอ  ตองการใชจริง  1  ขอ   

  1.3  นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลว  เสนอใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (Content  Validity)  ของแบบสอบถาม  ซึ่งผูเชี่ยวชาญที่พิจารณา 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  จํานวน  3  คน  ประกอบดวย 

   1.3.1  ศาสตราจารย  ดร.ปรชีา  ประเทพา  รองอธิการบดีฝายวชิาการ  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

   1.3.2  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีออน  อาจารยประจําภาควิชาวิจัย 

และพัฒนาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   1.3.3  นางอรอนงค  เมฆพรรณโอภาส  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   ทําการพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเน้ือหา  เกณฑที่ใชได  

คือ  0.50 - 1.00  แสดงวาขอคําถามน้ันมีความเท่ียงตรงเขาเกณฑจะนาํไปใช  (สมนึก  ภัททิยธนี.  

2560  :  220)  ซึ่งผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ  พบวา  แบบสอบถามท้ัง  2  ฉบับ  มีคาดัชน ี

ความสอดคลอง  เทากับ  1.00  

  1.4  แกไขและจัดพิมพแบบสอบถาม  ฉบับจริง  เพื่อนําไปเก็บขอมูลจริงจากประชากร

ตอไป   

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี   

  1.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม  ผูวิจัยดาํเนินการดังนี้ 

   1.1  เตรียมแบบสอบถาม  ฉบับสมบูรณ  และทําหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรผานระบบเครือขาย  Internet  ในระบบริการการศกึษา   

ซึ่งประชากรสามารถเขาถึงและเขาใชงาน  ในชวงระหวางวันท่ี  19  กันยายน  2561  ถึง  31  ตุลาคม  

2561 

   1.2  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกับประชากรตามท่ีกําหนดไว 

   1.3  นําแบบสอบถามที่ประชากรไดใหขอมูลมาตรวจสอบจํานวนและความถูกตอง  

เมื่อตรวจสอบแลวนําแบบสอบถาม  ฉบับที่  1  สําหรับสอบถามนิสติ  จํานวน  2,422  ชุด   

และแบบสอบถาม  ฉบับที่  2  สําหรับสอบถามอาจารย  จํานวน  1,015  ชุด  ไปวิเคราะหขอมูล 

ตามวิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  และสรุปขอความจากแบบสอบถาม 

ที่มีลักษณะเปนแบบเขียนตอบดวยผูวิจัยเอง 
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   1.4  นําเสนอขอมูลจากแบบสอบถามโดยการจัดทําตารางขอมูล  และสรุปผล 

โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 

  2.  การจัดประชุมเพื่ออภิปรายและระดมความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงาน

ปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จากกลุมผูใหขอมูลที่เก่ียวของ  ประกอบดวย  ผูบริหาร  อาจารยที่ปรึกษา  ผูปกครอง  เจาหนาที่   

และนิสิต  โดยกําหนดจัดประชุม  จํานวน  2  ครั้ง  ดังนี้ 

   2.1  ครั้งที่  1  เดือนพฤษภาคม  2561  อยูในชวงภาคปลาย  ปการศึกษา  2560 

   2.2  ครั้งที่  2  เดือนกันยายน  2561  อยูในภาคตน  ปการศึกษา  2561 

   ดําเนนิการสรุปผลและรายงานขอมูลไปยังผูเก่ียวของเพื่อดําเนินการตามแนวทาง 

การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตของนิสิตระดับปรญิญาตรี  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

 1.  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม  ผูวิจัยดาํเนินการ

ตามระเบียบวิธีการทางสถิติ  ซึ่งมีข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

  1.1  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

  1.2  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ใชวิธีการแจกแจงความถ่ี   

และการหารอยละ 

  1.3  การวิเคราะหขอมูลความคดิเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพการเปนนิสิต  ใชวิธีการแจกแจงความถ่ี  รอยละ  และวิธีการสรุปผลและพรรณนาวิเคราะห 

 2.  การวิเคราะหขอมูลจากการอภิปรายและระดมความคดิเห็นเกี่ยวกับแนวทาง 

การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตของนิสิตระดับปรญิญาตรี  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ใชวิธีการสรุปผลและพรรณนาวิเคราะห 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชคาสถิติดังนี ้

  1.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย  

   การหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  โดยการหาคาเฉลี่ย  ซึง่ใชสูตรดังนี้  (สมนึก  

ภัททิยธนี.  2560  :  241) 
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X   =  NX
 

 

   เม่ือ X    แทน  ตัวกลางเลขคณิตหรือคาเฉลี่ย 

      X   แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

     N   แทน  จํานวนคนทั้งหมด 

 

  2.  สถิติพื้นฐาน 

   การหารอยละ  (Percentage)  ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร  โดยใชสูตร  

ดังนี้  (สมนนึก  ภัททิยธนี.  2560  :  264 - 265) 

 

100
N

f
P   

 

   เม่ือ P แทน  รอยละ 

     f   แทน  จํานวนหรือคะแนนที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 

     N  แทน  จํานวนท้ังหมดหรือคะแนนเต็ม 



บทที ่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นดังนี้ 

  1.  ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  2.  ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ผูวิจัยไดดาํเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดบัข้ันดังนี้ 

  ตอนท่ี  1  ผลการศึกษาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสติ

ตามความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีมีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนสิิต 

  ตอนท่ี  2  ผลการศึกษาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสติ

ตามความคิดเห็นของอาจารย 

  ตอนท่ี  3  ผลการพัฒนาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

การเปนนสิิตระดับปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ตอนท่ี  1  ผลการศึกษาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสติ

ตามความคิดเห็นของนสิติระดับปริญญาตรีที่มคีวามเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต 

  1.1  ขอมูลทั่วไปของประชากรนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความเสี่ยง 

ตอการพนสภาพการเปนนิสิต  ปรากฏดังตาราง  3 
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ตาราง  3  ขอมูลท่ัวไปของประชากรนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีมีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต 

 

ขอมลูทั่วไป จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

1,118 

1,304 

 

46.2 

53.8 

รวม 2,422 100.0 

2.  อาย ุ

  ต่ํากวา  19  ป 

  19 - 20  ป 

  21 - 22  ป 

  มากกวา  22  ป 

 

33 

950 

1,043 

396 

 

1.4 

39.2 

43.1 

16.3 

รวม 2,422 100.0 

3.  ชั้นป 

  ชั้นปที ่ 1 

  ชั้นปที ่ 2 

  ชั้นปที ่ 3 

  ชั้นปที ่ 4  ขึ้นไป 

 

1,004 

641 

478 

299 

 

41.5 

26.5 

19.7 

12.3 

รวม 2,422 100.0 

4.  คะแนนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 

  ต่ํากวา  1.50    

  1.50 - 1.75 

  1.76 - 1.99 

 

228 

491 

1,703 

 

9.4 

20.3 

70.3 

รวม 2,422 100.0 

 

 จากตาราง  3  พบวา  นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต 

ที่เปนประชากรในการวิจัยครัง้นี้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน  2,422  คน  (รอยละ  97.9)  โดยสวนใหญ

เปนเพศหญิง  จํานวน  1,304  คน  (รอยละ  53.8)  มีอายุระหวาง  21 - 22  ป  จํานวน  1,043  คน  

(รอยละ  43.1)  กําลังศึกษาอยูชั้นปที่  2  จํานวน  1,004  คน  (รอยละ  41.5)  และมีคะแนน 

เฉลี่ยสะสม  (GPAX)  อยูระหวาง  1.76 - 1.99  จํานวน  1,703  คน  (รอยละ  70.3)   
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  1.2  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับความคิดเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพการเปนนิสิต  ตามความคิดเห็นของนสิิตระดับปรญิญาตรีที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพ 

การเปนนสิิต  ปรากฏดังตาราง  4 

 

ตาราง  4  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับความคิดเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

  การเปนนิสิต  ตามความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพ 

  การเปนนิสิต 

 

ขอความ จํานวน รอยละ 

1.  ทานคิดวา  “มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  มีปญหาในเรื่องการพนสภาพ

การเปนนสิิตในระดับปริญญาตรี”  หรือไม 

 1.1  มี               

 1.2  ไมแนใจ      

 1.3  ไมมี 

 

 

1,143 

1,025 

254 

 

 

47.2 

42.3 

10.5 

รวม 2,422 100.0 

2.  ทานคิดวา  “การพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี”  มีสาเหตุ

มาจากอะไร  (เลือกตอบไดมากกวา  1  ขอ) 

 2.1  มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 2.2  ไมสามารถปรับตัวสาํหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาได 

 2.3  ไมไดรับการใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเก่ียวของ 

 2.4  ไมมีเงนิ/ทุนการศึกษาสาํหรับชําระคาเลาเรียนและใชจาย 

ในชีวิตประจาํวัน 

 2.5  ไมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอํานวยความสะดวกตอการขอรับ/

ใหคําปรกึษา 

 2.6  ไมมีกระบวนการติดตาม ดูแล และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบ

และเปนรูปธรรม 

 2.7  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................... 

 

 

2,055 

708 

412 

488 

 

247 

 

604 

 

58 

 

 

44.9 

15.5 

9.0 

10.7 

 

5.4 

 

13.2 

 

1.3 

รวม 4,572 100.0 
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ตาราง  4  (ตอ) 

 

ขอความ จํานวน รอยละ 

3.  ทานคิดวา  ปจจุบัน  “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีวิธีการ 

หรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ในระดับปริญญาตรี”  หรือไม 

 3.1  มี               

 3.2  ไมแนใจ      

 3.3  ไมมี 

 

 

 

919 

1,149 

354 

 

 

 

38.0 

47.4 

14.6 

รวม 2,422 100.0 

4.  ทานคิดวา  ในอนาคต  “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ควรมีวิธีการ 

หรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ในระดับปริญญาตรี”  อยางไร  (เลือกตอบไดมากกวา  1  ขอ) 

 4.1  มีกิจกรรม/โครงการเพื่อดูแลและใหความชวยเหลือนิสิต 

ที่มีผลการเรยีนต่ําใหมีผลการเรียนดีขึ้นและสามารถสาํเร็จการศกึษาได 

 4.2  จัดกิจกรรม/โครงการเพือ่การเตรยีมความพรอมและการปรับตัว 

ในมหาวิทยาลัย 

 4.3  พัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาและผูเก่ียวของ 

ใหเปนรูปธรรมและมีแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจน 

 4.4  จัดหาแหลงทุนการศึกษาและการหารายไดระหวางเรียนใหเพียงพอ 

สําหรับนิสิตท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 

 4.5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถบูรณาการและอํานวย

ความสะดวกตอการขอรับ/ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการใชชีวิตหรือการเรียน 

ของนิสิต 

 4.6  มีกระบวนการติดตาม ดแูล และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบ 

และเปนรูปธรรม 

 4.7  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ............................................................................... 

 

 

 

1,717 

 

808 

 

900 

 

592 

 

486 

 

 

848 

 

43 

 

 

 

31.8 

 

15.0 

 

16.7 

 

11.0 

 

9.0 

 

 

15.7 

 

0.8 

รวม 5,394 100.0 
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 จากตาราง  4  พบวา  นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต 

ที่เปนประชากรในการวิจัยครัง้นี้  มีความคิดเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ

การเปนนสิิต  ดังนี้ 

  1.  นิสิตมีความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีปญหาในเรื่องการพนสภาพ 

การเปนนสิิตในระดับปริญญาตรี  จํานวน  1,143  คน  (รอยละ  47.2)   

  2.  นิสิตมีความคิดเห็นวาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดบัปริญญาตรี  มีสาเหตุ 

หลายประการ  โดยเรียงลําดบัสาเหตุที่มีจํานวนจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  คือ  มีผลการเรียน 

ต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด  จํานวน  2,055  คน  (รอยละ  44.9)  ไมสามารถปรับตัวสําหรับ 

การเรียนในระดับอุดมศึกษาได  จํานวน  708  คน  (รอยละ  15.5)  และไมมีกระบวนการติดตาม   

ดูแล  และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม  จํานวน  604  คน  (รอยละ  13.2)  

ตามลาํดับ 

  3.  นิสิตไมแนใจวาปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีวิธกีารหรือการดําเนินการ 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี  จาํนวน  1,149  คน   

(รอยละ  47.4)   

  4.  นิสิตมีความคิดเห็นวาในอนาคตมหาวิทยาลัยมหาสารคามควรมีวิธีการ 

หรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี   

หลายประการ  โดยเรียงลําดบัวิธีการหรือการดําเนินการทีม่ีจํานวนจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  

คอื  มีกิจกรรม/โครงการเพื่อดูแลและใหความชวยเหลือนิสิตที่มผีลการเรียนตํ่าใหมีผลการเรียนดีขึ้น 

และสามารถสําเร็จการศึกษาได  จํานวน  1,717  คน  (รอยละ  31.8)  พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา

ของอาจารยที่ปรึกษาและผูเก่ียวของใหเปนรูปธรรมและมีแนวทางการดาํเนินการที่ชัดเจน  จํานวน  

900  คน  (รอยละ  16.7)  และมีกระบวนการตดิตาม  ดูแล  และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบ 

และเปนรูปธรรม  จํานวน  848  คน  (รอยละ  15.7)  ตามลําดับ 

 

  1.3  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (เพ่ิมเติม) ของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีมีความเสี่ยงตอ 

การพนสภาพการเปนนิสิตเก่ียวกับแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ปรากฏดังตาราง  5 
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ตาราง  5  ความคดิเห็นอื่น ๆ (เพิ่มเติม) ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพ 

  การเปนนิสิตเก่ียวกับแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

 

ลําดับ ความคิดเห็น ความถี่  (คน) 

1 อาจารยที่ปรึกษาควรใหคําปรกึษาและคาํแนะนาํแกนิสิต 28 

2 นิสิตควรตั้งใจเรียนมากกวานี้ 14 

3 
มีการทํากิจกรรม  ใหงานนิสิตเพ่ิม  หรือสอบแกเพื่อเปนคะแนนชวยให 

ผานเกณฑ 
14 

4 ควรมีการดูแลและใหความชวยเหลือนิสิตเพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาได 13 

5 มหาวิทยาลัยควรใหโอกาสในการเรียนสาํหรับนิสิตท่ีพนสภาพ 10 

6 ไมอยากใหมีการพนสภาพการเปนนิสิต 10 

7 มีการติดตามนิสิต 8 

8 
ควรมีแนวทางหรือกระบวนการในการปองกันในเรื่องการพนสภาพ 

การเปนนิสิต 
6 

9 จัดติว 5 

10 มีฝายใหคาํปรึกษาแกนิสิต 4 

11 ควรมีการชวยเหลือและใหขอมูลนิสิต 4 

12 ควรมีการแจงนิสิตลวงหนาหากนิสิตมีเกณฑที่จะพนสภาพนสิิต 3 

13 ควรดูแลนิสิตท่ีไมมีทุนการศึกษา 3 

14 มหาวิทยาลัยควรลดเกณฑการพนสภาพดวยเกรดลง 3 

15 การตัดเกรดของอาจารยผูสอนไมควรอิงเกณฑการสอบมากเกินไป 3 

16 

อยากใหมีแนวทางใหลดการสอนทฤษฎีลง  แลวไปเนนหนักที่การปฏิบัติ

มากกวา  เพราะนิสติสวนมากทราบทฤษฎี  แตเมื่อจบออกไปทํางานจริง 

หรืออยูในระหวางเรียน  ไมสามารถนาํทฤษฎีมาปฏิบัติได  เนื่องจากไมรู

แนวทางในการทํางานจริงเปนอยางไร 

2 

17 มีกิจกรรมสรางแรงบันดาลใจใหมีกําลังใจ 2 

18 ขยายระยะเวลาการเพิ่ม - ถอนรายวิชาเรียนผานระบบลงทะเบียนเรยีน 2 

19 
อาจารยผูสอนควรแจงคะแนนสอบกอนหมดเขตการถอนรายวชิา  เพื่อให

นิสิตทราบและถอนรายวิชาทนั  จะไดไมติด  F  ซึ่งจะสงผลใหผลการเรียนต่ํา 
1 
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ตาราง  5  (ตอ) 

 

ลําดับ ความคิดเห็น ความถี่  (คน) 

20 

การสงแบบคํารองในแตละครั้งใชเวลานานเกินไป  ทาํใหไมสามารถติดตาม

ผลไดทันทวงที  เกิดความลาชา  ทาํใหหมดเขตในการทําเรื่องตาง ๆ ทําให

การลงทะเบียนเรียนเกิดความไมสะดวก 

1 

21 ควรมีการเรียกนิสิตไปสอบถาม 1 

22 อาจารยผูสอนควรใหคะแนนงาย ๆ  1 

23 มีการตรวจสอบการใหผลการเรียนของผูสอน 1 

24 
ไมควรนําเอากิจกรรมมาเก่ียวกับการศึกษามากนัก  บางคนตองทํางานหาเงิน

สงตัวเองเรียน  ไมมีเวลาเขากิจกรรม 
1 

25 สงเอกสารที่เก่ียวของไปยังผูปกครองเพ่ือรับทราบ 1 

26 มีแหลงศกึษาหาขอมูลในการเรียนรูมากขึ้น 1 

27 บางรายวิชาอาจารยผูสอนควรมีการแจงคะแนนการสอบดวย 1 

28 อาจารยผูสอนควรตัดคะแนนการใหเกรด  F  ลง   1 

29 

ถาคะแนนเก็บของนิสิตในรายวิชานั้นๆ  นอยกวาเกณฑกอนจะประกาศเกรด  

อาจารยประจาํวิชาแตละวิชาควรเรียกนิสิตมาใหคําปรกึษาและหาวิธีการ

แกไขปญหารวมกัน 

1 

30 อาจารยผูสอนควรออกขอสอบตามที่สอนหรือไมยากเกินไป 1 

31 มหาวิทยาลัยควรจัดเรียนในวนัเสารและอาทิตย 1 

32 
อาจารยผูสอนควรเปดกลุมการเรียนมาก ๆ เพื่อใหนิสิตเลือกเรียนตามเวลา 

ท่ีเหมาะสมกับ  Life Style  ของนิสิต 
1 

33 
อาจารยผูสอนควรมีการสรปุเนื้อหาวิชาเรียนน้ันๆ  ใหนิสิตเปดฟงหรืออาน

กอนสอบหรือเปดในระบบมหาวิทยาลัยหรือเว็บของมหาลัย 
1 

34 ควรมีการขยายระยะเวลาการย่ืนคาํรองใหนิสิต 1 

35 ควรมีการปรับพื้นฐานสาํหรับนิสิต 1 

36 นิสิตตองสามารถตามสงงานไดเหมือนกับนิสติกิจกรรมถามีใบลา 1 

37 จัดแบงนิสิตภายในหองเรยีนใหมีเพื่อนหลากหลายและชวยกันในเรื่องเรียน 1 

38 อาจารยผูสอนควรกําหนดเกณฑการใหคะแนนใหเหมือนกัน 1 
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ตาราง  5  (ตอ) 

 

ลําดับ ความคิดเห็น ความถี่  (คน) 

39 อยากใหมีความชัดเจนในกฎระเบียบตาง ๆ 1 

40 
อยากใหบางรายวิชาหรือบางคณะมีการสอบกลางภาค  เพื่อเก็บคะแนน 

เปนสวน ๆ 
1 

41 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1 

 

 จากตาราง  5  พบวา  ความคิดเห็นอื่น ๆ (เพ่ิมเตมิ) ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความเสี่ยง 

ตอการพนสภาพการเปนนิสิตเก่ียวกับแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ที่มีจํานวนมากที่สุด  3  ลําดบัแรก  คือ  อาจารยที่ปรึกษาควรใหคําปรกึษาและคําแนะนําแกนิสิต  

จํานวน  28  คน  นิสิตควรตั้งใจเรียนมากกวานี้  จาํนวน  14  คน  มีการทาํกิจกรรม  ใหงานนิสิตเพิ่ม  

หรือสอบแกเพื่อเปนคะแนนชวยใหผานเกณฑ  จํานวน  14  คน  และควรมีการดูแลและใหความ

ชวยเหลือนิสิตเพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาได  จํานวน  13  คน  ตามลําดับ 

 

 ตอนท่ี  2  ผลการศึกษาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสติ

ตามความคิดเห็นของอาจารย 

  2.1  ขอมูลทั่วไปของประชากรอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปรากฏดังตาราง  6 
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ตาราง  6  ขอมูลทั่วไปของประชากรอาจารย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ขอมลูทั่วไป จํานวน รอยละ 

1.  สถานะปจจุบันของอาจารย 

 1.1  เปนอาจารยที่ปรึกษา  

 1.2  ไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษา 

 

802 

213 

 

79.0 

21.0 

รวม 1,015 100.0 

2.  สังกัดกลุมสาขาวิชา 

 2.1  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 2.2  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 2.3  วิทยาศาสตรสุขภาพ  

 

495 

369 

151 

 

48.8 

36.4 

14.9 

รวม 1,015 100.0 

3.  อายุการทํางาน 

 3.1  ต่ํากวา  5  ป      

 3.2  5 - 10  ป   

 3.3  11 - 15  ป 

 3.4  มากกวา  15  ป 

 

179 

271 

285 

280 

 

17.6 

26.7 

28.1 

27.6 

รวม 1,015 100.0 

 

 จากตาราง  6  พบวา  อาจารยที่เปนประชากรในการวิจัยครั้งนี้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน  

1,015  คน  (รอยละ  56.7)  โดยสวนใหญสถานะปจจุบันของอาจารยเปนอาจารยที่ปรึกษา  จํานวน  

802  คน  (รอยละ  79.0)  สงักัดกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน  495  คน   

(รอยละ  48.8)  และมีอายุการทํางานระหวาง  11 - 15  ป  จํานวน  285  คน  (รอยละ  28.1) 

 

  2.2  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับความคิดเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพการเปนนิสิต  ตามความคิดเห็นของอาจารย  ปรากฏดังตาราง  7 
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ตาราง  7  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับความคิดเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

  การเปนนิสิต  ตามความคิดเห็นของอาจารย 

 

ขอความ จํานวน รอยละ 

1.  ทานคิดวา  “มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  มีปญหาในเรื่องการพนสภาพ

การเปนนสิิตในระดับปริญญาตรี”  หรือไม 

 1.1  มี               

 1.2  ไมแนใจ      

 1.3  ไมมี 

 

 

681 

244 

90 

 

 

67.1 

24.0 

8.9 

รวม 1,015 100.0 

2.  ทานคิดวา  “การพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี”  มีสาเหตุ

มาจากอะไร  (เลือกตอบไดมากกวา  1  ขอ) 

 2.1  มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 2.2  ไมสามารถปรับตัวสาํหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาได 

 2.3  ไมไดรับการใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเกี่ยวของ 

 2.4  ไมมีเงนิ/ทุนการศึกษาสาํหรับชําระคาเลาเรียนและใชจาย 

ในชีวิตประจาํวัน 

 2.5  ไมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอํานวยความสะดวกตอการขอรับ/

ใหคําปรกึษา 

 2.6  ไมมีมีกระบวนการติดตาม ดูแล และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบ

และเปนรูปธรรม 

 2.7  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................... 

 

 

876 

559 

229 

463 

 

139 

 

394 

 

100 

 

 

31.7 

20.3 

8.3 

16.8 

 

5.0 

 

14.3 

 

3.6 

รวม 2,760 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

98 

ตาราง  7  (ตอ) 

 

ขอความ จํานวน รอยละ 

3.  ทานคิดวา  ปจจุบัน  “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีวิธีการ 

หรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ในระดับปริญญาตรี”  หรือไม 

 3.1  มี               

 3.2  ไมแนใจ      

 3.3  ไมมี 

 

 

 

388 

506 

121 

 

 

 

38.2 

49.9 

11.9 

รวม 1,015 100.0 

4.  ทานคิดวา  ในอนาคต  “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ควรมีวิธีการ 

หรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ในระดับปริญญาตรี”  อยางไร ?  (เลือกตอบไดมากกวา  1  ขอ) 

 4.1  มีกิจกรรม/โครงการเพื่อดูแลและใหความชวยเหลือนิสิต 

ที่มีผลการเรยีนต่ําใหมีผลการเรียนดีขึ้นและสามารถสาํเร็จการศกึษาได 

 4.2  จัดกิจกรรม/โครงการเพือ่การเตรยีมความพรอมและการปรับตัว 

ในมหาวิทยาลัย 

 4.3  พัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาและผูเก่ียวของ 

ใหเปนรูปธรรมและมีแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจน 

 4.4  จัดหาแหลงทุนการศึกษาและการหารายไดระหวางเรียนใหเพียงพอ 

สําหรับนิสิตท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 

 4.5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถบูรณาการและอํานวย

ความสะดวกตอการขอรับ/ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการใชชีวิตหรือการเรียน 

ของนิสิต 

 4.6  มีกระบวนการติดตาม ดแูล และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบ 

และเปนรูปธรรม 

 4.7  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................... 

 

 

 

741 

 

550 

 

473 

 

498 

 

321 

 

 

556 

 

69 

 

 

 

23.1 

 

17.2 

 

14.7 

 

15.5 

 

10.0 

 

 

17.3 

 

2.2 

รวม 3,208 100.0 
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 จากตาราง  7  พบวา  อาจารยที่เปนประชากรในการวิจัยครั้งนี้  มีความคิดเห็น 

ตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต  ดังนี้ 

  1.  อาจารยมีความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีปญหาในเรื่องการพนสภาพ 

การเปนนสิิตในระดับปริญญาตรี  จํานวน  681  คน  (รอยละ  67.1)   

  2.  อาจารยมีความคิดเห็นวาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดบัปริญญาตรี  มีสาเหตุ 

หลายประการ  โดยเรียงลําดบัสาเหตุที่มีจํานวนจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  คือ  มีผลการเรียน

ต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด  จํานวน  876  คน  (รอยละ  31.7)  ไมสามารถปรับตัวสําหรับ 

การเรียนในระดับอุดมศึกษาได  จํานวน  559  คน  (รอยละ  20.3)  และไมมีเงิน/ทุนการศึกษาสาํหรับ

ชําระคาเลาเรียนและใชจายในชีวิตประจําวัน  จํานวน  463  คน  (รอยละ  16.8)  ตามลําดับ 

  3.  อาจารยไมแนใจวาปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีวิธีการหรือการดําเนินการ 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี  จาํนวน  506  คน   

(รอยละ  49.9)   

  4.  อาจารยมีความคิดเห็นวาในอนาคตมหาวิทยาลัยมหาสารคามควรมีวิธีการ 

หรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี   

หลายประการ  โดยเรียงลําดบัวิธีการหรือการดําเนินการทีม่ีจํานวนจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  

คือ  มีกิจกรรม/โครงการเพื่อดูแลและใหความชวยเหลือนิสิตที่มผีลการเรียนตํ่าใหมีผลการเรียนดีข้ึน 

และสามารถสําเร็จการศึกษาได  จํานวน  741  คน  (รอยละ  23.1)  มีกระบวนการติดตาม  ดูแล   

และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม  จํานวน  556  คน  (รอยละ  17.3)   

และจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อการเตรียมความพรอมและการปรับตัวในมหาวิทยาลัย  จํานวน  550  คน  

(รอยละ  17.2)  ตามลาํดับ 

 

  3.3  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (เพ่ิมเติม) ของอาจารยเก่ียวกับแนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาการพนสภาพการเปนนสิิต  ปรากฏดังตาราง  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100 

ตาราง  8  ความคดิเห็นอื่น ๆ (เพิ่มเติม) ของอาจารยเก่ียวกับแนวทางการปองกันและแกไขปญหา 

  การพนสภาพการเปนนิสิต 

 

ลําดับ ความคิดเห็น ความถี่  (คน) 

1 ปรับเปลี่ยนกระบวนการคดัเลือกหรือการรับบุคคลเขาศึกษาตอใหมีคุณภาพ 13 

2 

กองทะเบียนและประมวลผลตองมีการจัดการเรื่องระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

ใหเขมขนหรือใหดีกวาที่เปนอยูในปจจุบัน  แมวาจะนาํระบบไอทีมาชวย 

แตอาจจะไดบางเรื่อง  วิธีการที่ดีท่ีสุดคือ  Face  to  Face  ซึ่งยังมีความ

จําเปน  แตก็จัดใหมีระบบที่สามารถใหคําปรึกษาแบบออนไลนไดดวย 

5 

3 

ควรใหผูปกครองทราบทุกครั้งที่นิสิตขาดเรียน  ลาเรียน  และแจงคะแนน 

การสอบกลางภาค  และคะแนนสอบยอยตางๆ  เพื่อใหผูปกครอง 

มีการตดิตามเฝาระวัง  และตักเตือนนิสิตไดทันเวลา 

5 

4 

เนื่องจากนิสิตที่มีปญหาสวนใหญไมกลาหรือไมอยากเขาพบอาจารยที่ปรึกษา  

หรืออาจารยที่ปรึกษาบางคนยังขาดวุฒิภาวะในการใหคําปรึกษา  ดังนั้น   

ในแตละคณะควรมีหองแนะแนวหรือตัวแทนอาจารย  เจาหนาที่  นิสิตรุนพี่  

ท่ีเปนบุคคลที่สามารถใหคําปรึกษาได  นอกเหนือจากอาจารยที่ปรึกษา 

3 

5 
ควรมีระบบการติดตามและแจงสภาพและสถานะปจจุบันของผลการเรียน 

ทุกเทอม 
3 

6 นิสิตควรตั้งใจเรียน 3 

7 
ควรมีการวิเคราะหเชิงกลยุทธและควรพิจารณาใหถองแทวาการพนสภาพ

นิสิตมาจากสาเหตุใดเปนหลัก 
2 

8 

หากเปนไปไดกอนเปดเรยีนครั้งแรกของนิสิตใหม  ก็อาจมี  Pre-test   

แลวก็คัดแยก  เพื่อเตรยีมความพรอมกอนเปดเรยีน  หรือมีระบบการประเมิน

นิสิตที่อาจมีความเสี่ยงตอการพนสภาพแบบงายๆ  ไมซับซอนเกินไป   

เพื่อใหสามารถทราบถึงกลุมนิสิต  และจาํนวนท่ีมีโอกาสพนสภาพ 

2 

9 

กิจกรรมรับนองและนอกหลักสูตร  ใชเวลาและคาใชจายมาก  ควรใหนิสิต 

มีอิสระในการเลือกเฉพาะกิจกรรมท่ีสนใจ  เชน  ปลูกตนไม  ทําความสะอาด

อาคาร  ทัศนศึกษา 

2 

10 มีการใหคําแนะนํานิสิตท่ีไมมีทุนใหมีงานทําระหวางเรียนหรือหาแหลงทุน 2 
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11 

ถานิสิตเรียนไมไหวจริงๆ  ก็สมควรที่จะปลอยใหออกไปคนหาตัวเอง 

หรือไปศึกษายังสถาบันอื่น  ไมใชยื้อไว  เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ 

ไดมาตรฐาน  ไมใชไดชื่อวาเรียนงาย  ยังไงก็จบ 

1 

12 
ควรใหมีการประเมินสภาพความพรอมในการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

ในทางจิตวิทยา  ไมใชมาตามแกไขปญหาท่ีปลายเหตุ 
1 

13 

การดแูลในระดับหลักสูตรถือวามีความสําคัญ  อาจารยที่ปรึกษา 

มีคาตอบแทนในการดูแลเรื่องนี้แลว  มหาวิทยาลัยควรมีระบบมารองรับอีกที

เพื่อเปนการเช็คทวนอาจารยที่ปรึกษาหรือถามีนิสิตในการดูแลของอาจารย 

ท่ีปรึกษามีเปอรเซ็นหรือความเสี่ยงสูงที่นิสิตพนสภาพ   

1 

14 

พฤติกรรมนิสิตในปจจุบันไมไดตองการคําปรึกษาจากระบบอาจารยที่ปรึกษา  

การตดิตามและการใหคําปรึกษา  ควรเปลี่ยนรูปแบบจากระบบอาจารย 

ท่ีปรึกษาเปนระบบอ่ืนที่มีการดําเนินการเปนระบบ  ที่มีข้ันตอนและมาตรฐาน

การปฏิบัติ  มีการติดตาม  การใหคําปรึกษาอยางมืออาชพี 

1 

15 

ปจจุบันนิสิตมีอิสระในการลงทะเบียนเรียนอยางเต็มที่  ซึ่งเปนจุดดีสําหรับ

นิสิตสวนใหญ  แตสําหรับนิสิตที่มีศักยภาพในการดแูลตัวเองนอย   

หรือไมเขาใจวิธีการประเมินผลการเรียนของตัวเอง  ทําใหวางแผนพลาด 

จนตองพนสภาพเนื่องจากผลการเรียนต่ํา  หากจะแกควรจะแกทั้งระบบ 

1 

16 
ตองมองปญหาในภาพรวมและในระยะยาว  ไมใชมองปญหาแบบแยกสวน

เฉพาะจุดและเฉพาะหนาแลวแกปญหาแบบแยกสวนเฉพาะหนา 
1 

17 
อาจารยที่สอนในรายวิชานั้นๆ  ปรับตวัตามสภาพของนิสิตดวย   

ไมจําเปนตองเนนคุณภาพนิสติมากจนเกินไป 
1 

18 กฎ  ระเบียบ  และนโยบายที่เครงครดัเกินไปจนทํางานไมได 1 

19 

ควรมีการถอดบทเรียนจากอาจารยที่ปรึกษาเปนรูปธรรม  และควรให

ความสาํคญักับอาจารยที่ปรึกษาที่ยกระดับการเปนอาจารยท่ีปรึกษา 

ท่ีสามารถทําใหนิสิตสามารถสาํเร็จการศึกษาไดเปนรูปธรรมไมใช 

การใหรางวัลตามธรรมเนียมเทานั้น 

1 

20 ควรแจงระบบการดูแลนิสิตใหอาจารยทราบโดยท่ัวกัน 1 
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21 

สวนมากนิสิตจะมีปญหาเรื่องการเงิน  พอไมมีเงินก็ไมคอยมาเรียน  คือ   

ขาดเรียนหลังจากนั้นก็จะสงผลใหการเรยีนไมทันกับเพ่ือน  จึงทําให 

คะแนนต่ํา  เปนสาเหตุใหนักเรียนพนสภาพ 

1 

22 
ควรมีกระบวนการติดตามชวยเหลือนิสิตอยางใกลชิด  เพ่ือใหสูความสําเร็จ

การศกึษาใหได  คุมคากับการใชเวลา  และคาใชจายที่มหาวิทยาลัย 
1 

23 อาจารยที่ปรึกษาตองสนใจลูกศษิยตัวเองมากกวานี้ 1 

24 

กลุมนิสิตที่พนสภาพ  โดยมากเปนผลมาจากการมีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ 

ท่ีกําหนด  ซึ่งสวนมากเกิดจากความไมใสใจตอการศึกษาของนิสิตเอง   

อันนี้แกไขยากที่สุด  อีกกลุม  คือ  กลุมที่มาเรียน  1  ป  เพ่ือรอไปสอบ 

ในสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือมีคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชาท่ีตองการ 

1 

25 

แตละหลักสตูรรายงานนิสิตที่มีแนวโนมพนสภาพนิสิต  จัดระบบอาจารย 

ท่ีปรึกษา  วิเคราะหสาเหตุ  ชวยเหลือนิสิต  จนกวานิสิตจะแกไขปญหา 

ไดอยางเปนรูปธรรม 

1 

26 เพิ่มการรับฟงความเห็นจากนสิิตมาเปนขอมูลประกอบดวย 1 

27 

กรณีเกรดเฉลี่ยไมเปนไปตามเกณฑไมตองมีการพนสภาพนสิติ  ใหสามารถ

ลงทะเบียนเรยีนซ้ําไดระยะเวลาไมเกิน  2  เทาของหลักสูตร  เชน  หลักสูตร  

4  ป  เรียนได  8  ป 

1 

28 

นิสิตสวนใหญมีผลการเรียนไมถึงเกณฑและมีปญหาเรื่องคาใชจายในการเรยีน  

หากแกไขปญญาสองปญหานี้ได  จะชวยใหนิสิตประสบผลสําเร็จทาง 

การเรียนและออกไปรับใชสังคมในอนาคตได 

1 

29 

มหาวิทยาลัยควรมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีทําใหใหนิสิตรูจักตนเอง   

รูจักการปรับตัวเขากับสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม   

ไมใชใหมหาวิทยาลัย  สังคม  และสิ่งแวดลอมปรับตัว 

1 

30 

พื้นฐานความรูที่นิสิตมีไมสามารถตอยอดในการศึกษาขั้นสูงขึ้น  ขณะท่ี

สิ่งแวดลอมทําใหนิสิตไมสนใจในการเรียน  จึงทําใหพนสภาพ  การเสริม

ความรูผานการเรียนการสอนในปจจุบัน  ถานิสิตตั้งใจก็เปลี่ยนพฤติกรรมได  

แตถาไมเรียนไปสนใจสิ่งอื่นก็ตองพนสภาพ  ควรเรงปรับปรุง 

1 
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31 จัดอาจารยที่ปรึกษา  1  คนตอนิสิตไมเกิน  25  คน 1 

32 

ควรมีการวิเคราะหปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอการตกออกของนิสิต   

โดยแยกการวิเคราะหเปนรายชั้นป  รายหลักสูตร  โดยในกรณีท่ีนิสิตตกออก

ในชั้นปท่ี  1  ควรมีความรวมมอืระหวางงานพัฒนานิสิตและงานวิชาการ 

ในการจัดกิจกรรมทั้งในหองเรียนและกิจกรรมเสริมที่ตอบโจทย   

1 

33 
หนวยงานที่เก่ียวของมีโครงการสัญจร  เพื่อมาใหความรูแกนิสิต   

และคณาจารยที่เก่ียวของ 
1 

34 
มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการในเรื่องการแกไขปญหาการพนสภาพ 

การเปนนิสิตโดยดวน 
1 

35 

อาจารยที่ปรึกษา  จะตองกํากับ  ติดตาม  เพ่ือติดตามสภาพปญหา 

อยางใกลชิด  มหาวิทยาลัยจะตองมีระเบียบและวิธีการ  ตลอดจนชองทาง

และแนวคิดเชิงรุกในการปองกันแกไข 

1 

36 เลือกสาขาท่ีเรียนได   1 

37 พัฒนาการคดักรอง  การสงตอ  ระบบดูแลชวยเหลือ 1 

38 

โดยทั่วไปหนวยงานที่นิสิตสังกัดในระดับภาควิชามีกิจกรรมสรางความสัมพันธ

กับนิสิตพอสมควร  แตปญหาที่พบ  คือ  นิสิตที่ลาออกไมไดรับการฝกให

ชวยเหลือตนเอง  ท้ังการตัดสินใจการใชชีวิต  และการดาํเนินการตางๆ   

ดวยตนเองจากโรงเรียน  เบื้องตนเห็นควรใหมีคลนิิกรับฟงความคิดเห็น 

จากนิสิต 

1 

39 อาจารยผูสอนปรับรูปแบบการสอนและการประเมินผล 1 

40 

อาจารยผูสอนมีการกลาวตักเตือนเปนระยะ/เรยีกคุยกับนิสิตที่มีแนวโนม 

ผลการเรยีนมีปญหา  เพ่ือกระตุนใหนิสิตต่ืนตัว  และรวมหาทางแกไข 

ในระหวางเทอมการศึกษา 

1 

41 ในเบ้ืองตนควรรีบแจงขอมูลใหกับอาจารยที่ปรึกษาทางออนไลน 1 

42 
ดูแลใหคาํปรึกษานิสิตตั้งแตแรกเขาทั้งการเรียน  และการใชชีวิต 

ในรั้วมหาวิทยาลัย 
1 
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43 

มีการตดิตามนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอยางเปนรปูธรรม  ใหศิษย

เกาไดมีโอกาสบอกเลาประสบการณ  และมอบโอกาสใหรุนนองในการทํางาน  

เชน  อนุญาตใหฝกงาน  หากยังมีจํานวนไมมากพออาจขอการสนับสนุน 

จากนายทุนภายในจังหวัดท่ียินดีใหโอกาสนิสิตของเราไดรวมงาน 

1 

44 อาจารยที่ปรึกษาควรดูแลนิสติใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ 1 

45 
ควรสงเสริมแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพใหกับอาจารย   

โดยมีหนวยงานสนับสนุนที่แทจริงและเปนรูปธรรม 
1 

46 

การพนสภาพของนิสิตมิใชแคตองเสริมกิจกรรม  ระบบ  ทุนการศึกษา  

อาจารยที่ปรึกษา  หลักสูตร  เทคโนโลยี  รวมทั้งผูบริหารทุกระดับหรือระบบ  

ฯลฯ  เพียงอยางใดอยางหนึ่งเทาน้ัน  แตเปนทั้งหมด  และรวมถึงสิ่งอ่ืนๆ   

อีกดวย  (กรุณาสอบถามนิสิต  ผูปกครองและกลุมตัวอยาง) 

1 

47 

More Widespread CPR is Required Across Isan to Build 

Relationships with High Schools and Communities. International  

Accreditation is Required to Build the USP of MSU. 

1 

48 
ควบคุมสภาพแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอพฤติกรรมการเรียนของนิสิต   

ใหอยูหางไกล  เชน  รานเหลา  สถานบันเทิงตางๆ   
1 

49 กระบวนการเตรียมความพรอมใหเหมาะสม 1 

50 
สรางจุดเดนของหนวยงานใหเปนที่ยอมรับจากภายนอก  ประชาสัมพันธ 

เชิงรุก  รับฟงปญหาที่แทจริงจากผูสอน 
1 

 

 จากตาราง  8  พบวา  ความคิดเห็นอื่น ๆ (เพ่ิมเตมิ) ของอาจารยเก่ียวกับแนวทางการปองกัน

และแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตที่มีคาความถ่ีมากที่สุด  3  ลําดับแรก  คอื  มหาวิทยาลัย 

ควรปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดเลือกหรือการรับบุคคลเขาศึกษาตอใหมีคุณภาพ  จํานวน  13  คน 

กองทะเบียนและประมวลผลตองมีการจัดการเรื่องระบบอาจารยที่ปรึกษาใหเขมขนหรือใหดีกวา 

ที่เปนอยูในปจจุบัน  แมวาจะนําระบบไอทีมาชวยแตอาจจะไดบางเรื่อง  วิธีการท่ีดีที่สุด  คือ   

Face  to  Face  ซึ่งยังมีความจําเปน  โดยสามารถจัดใหมีระบบที่สามารถใหคําปรึกษาแบบออนไลน 

ไดดวย  จํานวน  5  คน  ควรใหผูปกครองทราบทุกครั้งที่นิสิตขาดเรียน  ลาเรียน  และแจงคะแนน 

การสอบกลางภาค  และคะแนนสอบยอยตางๆ  เพื่อใหผูปกครองมีการติดตามเฝาระวัง  และตักเตือน 



 

 

105 

นิสิตไดทันเวลา  จํานวน  5  คน  เนื่องจากนิสิตท่ีมีปญหาสวนใหญไมกลาหรือไมอยากเขาพบอาจารย 

ที่ปรึกษา  หรืออาจารยที่ปรึกษาบางคนยังขาดวุฒิภาวะในการใหคําปรกึษา  ดังนั้น  ในแตละคณะ 

ควรมีหองแนะแนวหรือตัวแทนอาจารย  เจาหนาที่  นิสิตรุนพี่  ที่เปนบุคคลที่สามารถใหคําปรึกษาได  

นอกเหนือจากอาจารยที่ปรึกษา  จาํนวน  3  คน  ควรมีระบบการติดตามและแจงสภาพ 

และสถานะปจจุบันของผลการเรียนทุกเทอม  จํานวน  3  คน  และนสิิตควรตั้งใจเรียน  จํานวน  3  คน  

ตามลาํดับ 

 

 ตอนท่ี  3  ผลการพัฒนาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

การเปนนสิิตระดับปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  การดําเนนิการพัฒนาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผูวิจัยไดแบงการดําเนินการออกเปน  2  ครั้ง  ดังนี้ 

   1.  ครั้งที่  1  ผูใหขอมูลรวมอภิปรายและระดมความคิดเห็นเพื่อคนหาและสรปุ

แนวทางในการดําเนินการ  โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ  ดังนี้ 

    1.1  จัดการประชุมผูใหขอมูล  ประกอบดวย  ผูบริหาร  ผูปกครอง  เจาหนาที่  

และนิสิต  เพื่ออภิปรายและระดมความคิดเห็นในวันพฤหัสบดีที่  3  พฤษภาคม  2561  เวลา   

13.30 - 16.30 น.  ณ  หองประชุม  1  ชั้น  4  อาคารบรมราชกุมาร ี สาํนักงานอธิการบดี   

    1.2  สรุปผลการอภิปรายและระดมความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการดาํเนินงาน

ปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมี

แนวทางในการดําเนินการ  จาํนวน  4  วิธีการ  ดังนี้ 

     1.2.1  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนการใหคําปรึกษาและตดิตามนิสิต 

ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต  ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและในระดับคณะ 

     1.2.2  กองทะเบียนและประมวลผล  ควรแจงขอมูลและรายชื่อนิสิตท่ีคาดวา 

จะพนสภาพการเปนนิสิตไปยังคณะ  วิทยาลัย  และหนวยงาน  เพื่อติดตามนิสิตกอนการดําเนินการ

จัดทําประกาศ 

     1.2.3  กองทะเบียนและประมวลผล  กําหนดชองทางในการตรวจสอบขอมูล 

ผลการศึกษาของนิสิตผานระบบบริการการศึกษา  โดยผูปกครองสามารถแจงความประสงคการเขาสู

ระบบและกองทะเบียนและประมวลผลจะจัดสง  User  และ  Password  ไปยังที่อยูของผูปกครอง 

     1.2.4  คณะ  วิทยาลยั  และหนวยงานที่จัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ควรเพิ่มชองทางในการรับผูเขาศกึษาตอท่ีหลากหลายและสอดคลองกับระบบและวิธีการคดัเลอืก 

ของสวนกลาง  มหาวิทยาลัย  หรือคณะ  วิทยาลัย  และหนวยงาน 
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    1.3  แจงผลการอภิปรายและระดมความคิดเห็นไปยังหนวยงานระดับคณะ 

และผูเก่ียวของเพ่ือรับทราบและเรงดําเนินการ  โดยใหหนวยงานไดติดตามและจัดกิจกรรมสําหรับนิสิต  

ดังนี้ 

     1.3.1  ขอความอนุเคราะหติดตามนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่  1 

     1.3.2  ขอความอนุเคราะหติดตามนิสิตระดับปริญญาตรีเพ่ือดําเนินการรกัษา

สภาพนิสิต 

     1.3.3  ขอความอนุเคราะหติดตามนิสิตระดับปริญญาตรีเพ่ือขอคืนสภาพ 

การเปนนสิิต 

     1.3.4  ขอความอนุเคราะหจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อชวยเหลือหรือดูแลนิสิต 

ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา  2.00 

     1.3.5  ขอความอนุเคราะหใหคาํปรึกษาหรือจัดหาทุนการศกึษาสาํหรับนิสิต 

ที่ประสบปญหาทางดานการเงิน 

    1.4  ติดตามผลการดําเนินการตามแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยใหหนวยงานระดับคณะ

และผูเก่ียวของไดรายงานผลการดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด  เพื่อรวบรวมขอมูลและนําเสนอ

ที่ประชุมในครั้งท่ี  2  เพื่ออภิปรายและระดมความคิดเห็นในการพัฒนาตอไป 

   2.  ครั้งที่  2  เปนการติดตามผลการดาํเนินการในครั้งท่ี  1  รวมถึงการอภิปราย 

และระดมความคดิเห็นเพื่อคนหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เพิ่มเติม)  โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ  ดังนี้ 

    2.1  จัดการประชุมเพื่ออภิปรายและระดมความคิดเห็น  ครั้งที่  2  โดยมีผูใหขอมูล  

ประกอบดวย  ผูบริหาร  อาจารยที่ปรึกษา  ผูปกครอง  เจาหนาที่  และนิสิต  เพื่อติดตามผลการ

ดําเนินการในครั้งท่ี  1  รวมถึงการอภิปรายและระดมความคิดเห็นเพ่ือคนหาแนวทางในการปองกัน 

และแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เพิ่มเติม)   

ในวันพุธที่  26  กันยายน  2561  เวลา  09.00 - 12.00 น.  ณ  หองประชุม  1  ชั้น  4  อาคาร 

บรมราชกุมารี  สํานักงานอธิการบดี   

    2.2  ที่ประชุมรับทราบผลการดาํเนินการตามแนวทางการดาํเนินงานปองกัน 

และแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในครั้งที่  1  

ซึ่งมีผลการดําเนินการยังไมครบถวนและมีผลเปนเชิงประจักษ  เนื่องจากอยูในชวงแรก 

ของการดําเนินการ  ในการนี้  ที่ประชุมไดมอบหมายใหผูเก่ียวของและเรงดําเนินการตามแนวทาง 

การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัย

มหาสารคามใหเห็นผลการดําเนินการที่เปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
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    2.3  สรุปผลการอภิปรายและระดมความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการดาํเนินงาน

ปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมี

แนวทางในการดําเนินการเพิม่เติมจากครั้งที่  1  จํานวน  3  วิธีการ  ดังนี้ 

     2.3.1  มอบหมายใหกองทะเบียนและประมวลผลแจงสถานะการพนสภาพ   

การลาพักการเรียน  และการลาออก  ไปยังผูปกครองเพื่อรับทราบและหาแนวทางดูแลนสิิตรวมกับ

มหาวิทยาลัย 

     2.3.2  มอบหมายใหกองทะเบียนและประมวลผลจัดทําขอมูลการถาม - ตอบ

ปญหาหรือการดําเนินการในเรื่องวิชาการผานระบบบริการการศกึษาสาํหรับนิสิต 

     2.3.3  มอบหมายใหกองทะเบียนและประมวลผลพัฒนาระบบฐานขอมูล 

การจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท  (ปจจุบัน)  ของนสิิต  เพ่ือใหคณะ/วิทยาลัยสามารถติดตอได 

    2.4  แจงผลการอภิปรายและระดมความคิดเห็นในครั้งท่ี  2  ไปยังหนวยงานระดับ

คณะและผูเก่ียวของเพื่อรับทราบและดาํเนินการเชนเดียวกับครั้งท่ี  1 

    2.5  ติดตามผลการดาํเนินการตามแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยใหหนวยงานระดับคณะ

และผูเก่ียวของไดรายงานผลการดําเนินการ 

   ผูวิจัยดําเนินการสรปุผลการดาํเนินงานตามแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และรายงานผลไปยังผูบริหาร  

หนวยงานระดับคณะ  และผูเกี่ยวของเพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ  โดยมีรายละเอียด  

ดังนี้ 

    ตามที่ไดจัดประชุมเพื่ออภิปรายและระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาแนวทาง

ในการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

2  ครั้ง  คือ  ครั้งท่ี  1  เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2561  และครั้งที่  2  เม่ือวันที่  26  กันยายน  2561  

สงผลใหไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จํานวน  7  วิธี  ดังนี้ 

     1.  มหาวิทยาลัยควรกําหนดระบบกลไกการใหคําปรึกษาและติดตาม 

ผลการเรียนของนิสิตท่ีมีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต  เพื่อใหมีการดําเนินการไปในทิศทาง

เดียวกัน 

     2.  คณะ/วิทยาลัย  และหนวยงานที่จัดการศึกษาหรือรับสมัครบุคคลเขาศึกษา

ตอในระดับปริญญาตรีควรเพิ่มชองทางในการรับสมัครผูเขาศึกษาตอที่หลากหลาย  และเพิ่มชองทาง 

การรับสมัครสําหรับนิสิตท่ีเคยศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 

     3.  มอบหมายใหกองทะเบียนและประมวลผลแจงขอมูลและรายชื่อนิสิต 

ที่คาดวาจะพนสภาพการเปนนิสิตไปยังคณะ  วิทยาลัย  และหนวยงาน  เพื่อดําเนินการตดิตามนิสิต 
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     4.  มอบหมายใหกองทะเบียนและประมวลผลกําหนดชองทางในการตรวจสอบ

ขอมูลผลการศึกษาของนิสิตผานระบบบริการการศึกษา  โดยผูปกครองสามารถแจงความประสงค 

การเขาสูระบบมายังกองทะเบียนและประมวลผลเปนรายบุคคล 

     5.  มอบหมายใหกองทะเบียนและประมวลผลแจงสถานะการพนสภาพ   

การลาพกัการเรียน  และการลาออก  ไปยังผูปกครองเพื่อรับทราบและหาแนวทางดูแลนสิิตรวมกับ

มหาวิทยาลัย 

     6.  มอบหมายใหกองทะเบียนและประมวลผลจัดทําขอมูลการถาม - ตอบ

ปญหาหรือการดําเนินการในเรื่องวิชาการผานระบบบริการการศกึษาสาํหรับนิสิต 

     7.  มอบหมายใหกองทะเบียนและประมวลผลพัฒนาระบบฐานขอมูล 

การจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท  (ปจจุบัน)  ของนสิิต  เพ่ือใหคณะ/วิทยาลัยสามารถติดตอได 

    ผลการดาํเนินการตามแนวทางในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จํานวน  7  วิธี  ตั้งแต 

เดือนพฤษภาคม 2561  ถึงเดือนกันยายน  2561  ปรากฏดงันี้ 

     1.  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบหลักการระบบกลไกการใหคําปรึกษาและติดตาม 

ผลการเรียนของนิสิตท่ีมีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อให

หนวยงานระดับคณะและผูเกี่ยวของไดนําไปดําเนินการ 

     2.  คณะ/วิทยาลัย  และหนวยงานที่จัดการศึกษาหรือรับสมัครบุคคลเขาศึกษา

ตอในระดับปริญญาตรีไดเพิ่มชองทางในการรบัสมัครผูเขาศึกษาตอที่หลากหลาย  และเพิ่มชองทาง 

การรับสมัครสําหรับนิสิตท่ีเคยศึกษาตอในมหาวิทยาลัยแลว  แตยังไมครบถวนทุกสาขาวิชา   

(มีสภาวิชาชีพกําหนดหรือเงื่อนไขหลักสูตร) 

     3.  กองทะเบียนและประมวลผลไดดําเนินการแจงขอมูลและรายชื่อนิสิต 

ที่คาดวาจะพนสภาพการเปนนิสิตไปยังคณะ  วิทยาลัย  และหนวยงาน  และมีผลการดําเนินการ  ดังนี้ 

      3.1  ผลการติดตามนิสิตระดบัปริญญาตรี  ชั้นปที่  1  ที่ยังไมลงทะเบียนเรยีน   

จาก  14  คณะวิชา  จาํนวน  52  คน  สามารถติดตามใหกลับมาเรียนได  จาํนวน  2  คน 

      3.2  ผลการติดตามนิสิตระดบัปริญญาตรีชั้นปท่ี  2  ขึ้นไป   

ที่ยังไมลงทะเบียนเรียน  เพื่อดําเนินการรักษาสภาพนิสิต  ประจําภาคตน  ปการศกึษา  2561   

จาก  17  คณะวิชา  จาํนวน  860  คน  (คณะ/วิทยาลัยอยูในชวงการติดตามนิสิต) 

      3.3  ผลการติดตามนิสิตระดบัปริญญาตรีที่พนสภาพการเปนนิสิต   

เพื่อขอคืนสภาพการเปนนิสิต  (กรณีท่ีพนสภาพในเกณฑที่สามารถขอคืนสภาพได)  จาก  16  คณะวิชา  

จํานวน  427  คน  (คณะ/วิทยาลัยอยูในชวงการติดตามนิสิต) 
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      3.4  ผลการติดตามการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อชวยเหลือหรือดูแลนิสิต 

ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา  2.00  จาก  18  คณะวิชา  จํานวน  1,974  คน  (คณะ/วิทยาลัย 

อยูในชวงการสงขอมูลการจัดโครงการ/กิจกรรมมายังกองทะเบียนและประมวลผล) 

     4.  มีผูปกครองสามารถแจงความประสงคเพื่อเขาสูระบบบริการการศึกษา 

มายังกองทะเบียนและประมวลผล  จํานวน  1  ราย  สาเหตุที่มีจํานวนผูปกครองแจงความประสงคนอย

เนื่องจากผูปกครองยังไมทราบขอมูลในการดําเนินการในเรือ่งดังกลาว  ทั้งนี้  กองทะเบียนและ

ประมวลผลจะเรงดาํเนินการสงจดหมายเพื่อแจงผูปกครองตอไป 

     5.  การดําเนินการตามขอ  5 - 7  อยูในชวงดาํเนินการ  เนือ่งจากเปน 

มติที่ประชุมเพิ่มเติม  เมื่อวันท่ี  26  กันยายน  2561 

   ในการนี้  เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีวิธีการดาํเนินการเปนไป 

ในทิศทางเดียวกัน  ที่ประชุมจึงไดกําหนดระบบกลไกการใหคําปรึกษาและติดตามผลการเรยีนของนิสิต

ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ดังภาพประกอบ  3 
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ภาพประกอบ  3  ระบบกลไกการใหคําปรึกษาและติดตามผลการเรียนของนิสิตท่ีมีความเสี่ยง 

    ตอการพนสภาพการเปนนิสติในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

คณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา/

หลักสูตร/อาจารยที่ปรึกษา 

จัดโครงการ/กิจกรรม 

เพื่อดูแลและชวยเหลือนิสิต 

อาจารยที่ปรึกษา 

พบนิสิตในที่ปรึกษา 

คณะ/วิทยาลัยกําหนดแผนดําเนินการ 

คณะ/วิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

ขอมูลของนิสิต/การเขาพบ 

ที่ปรึกษาเปนรายบุคคล 

ขอมูลจากระบบสารสนเทศ 

ที่เก่ียวของ 

ขอมลูจากบุคคล/หนวยงาน

ภายในคณะ/วิทยาลัย 

ขอมลูจากบุคคล/หนวยงาน

ภายนอกคณะ/วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย 

การดูแลและชวยเหลือนิสิต 

คณะ/วิทยาลัยกําหนดนโยบาย 

และแตงต้ังคณะกรรมการระดับคณะ  

คณะ/วิทยาลัยรายงานขอมูล

ไปยังฝายวิชาการ 
คณะ/วิทยาลัย 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

ฝายวิชาการรายงานขอมูล 

ไปยังมหาวิทยาลัย/บุคคล/

หนวยงานที่เก่ียวของ 

มหาวิทยาลัย

ประกาศ/แนวปฏิบัติ  

คณะ/วิทยาลัย 

ติดตาม/ปรับปรุง/พัฒนา  
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 ดังนั้น  เพื่อใหการพัฒนาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  หนวยงานที่จัดการเรียน

การสอนระดับคณะ  ควรเรงกําหนดนโยบายระดับคณะ  วางแผน  ออกแบบกิจกรรม  และดําเนินการ 

ตามระบบกลไกการใหคําปรึกษาและติดตามผลการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรทีี่มีความเสี่ยง 

ตอการพนสภาพการเปนนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ใหสอดคลองกับบริบทของคณะ  จากการ 

มีสวนรวมของบุคลากรภายในคณะและมีการดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่องโดยมีกองทะเบียน

และประมวลผลซึ่งเปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการและสนับสนุนขอมูลทางวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนิสิต  ผูปกครอง  และการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรีของคณะและมหาวิทยาลัย  ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่ 5 

 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาแนวทางการดาํเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคามในครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการศกึษา  ดังนี้ 

  1.  ความมุงหมายของการวิจัย 

  2.  สรุปผล 

  3.  อภิปรายผล 

  4.  ขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 

 1.  เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตามความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี 

ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพความเปนนิสิต 

 2.  เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตามความคิดเห็นของอาจารย 

 3.  เพื่อพัฒนาแนวทางการดาํเนนิงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

สรุปผล 

 

 การพัฒนาแนวทางการดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับ

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

  1.  ผลการศึกษาแนวทางการดาํเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

การเปนนสิิตตามความคดิเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีมีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต 

   1.1  ขอมูลทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต  

ที่ตอบแบบสอบถาม  จํานวน  2,422  คน  (รอยละ  97.9)  พบวา  สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  

1,304  คน  (รอยละ  53.8)  มีอายุระหวาง  21 - 22  ป  จํานวน  1,043  คน  (รอยละ  43.1)   

กําลังศึกษาอยูชั้นปที่  2  จาํนวน  1,004  คน  (รอยละ  41.5)  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)   

อยูระหวาง  1.76 - 1.99  จํานวน  1,703  คน  (รอยละ  70.3)   
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   1.2  นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความเส่ียงตอการพนสภาพการเปนนิสิต 

ที่เปนประชากรในการวิจัยครัง้นี้  มีความคิดเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ

การเปนนสิิต  ดังนี้ 

    1.2.1  นิสิตมคีวามคิดเห็นวามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีปญหาในเรื่อง 

การพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปรญิญาตรี  จาํนวน  1,143  คน  (รอยละ  47.2)   

    1.2.2  นิสิตมีความคิดเห็นวาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี   

มีสาเหตุหลายประการ  โดยเรียงลําดับสาเหตุท่ีมีจํานวนจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  คือ   

มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  จาํนวน  2,055  คน  (รอยละ  44.9)  ไมสามารถ

ปรับตัวสําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาได  จํานวน  708  คน  (รอยละ  15.5)  และไมมี

กระบวนการติดตาม  ดูแล  และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบและเปนรปูธรรม  จํานวน  604  คน  

(รอยละ  13.2)  ตามลาํดับ 

    1.2.3  นิสิตไมแนใจวาปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีวิธีการหรือการดําเนนิการ

เพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี  จาํนวน  1,149  คน   

(รอยละ  47.4)   

    1.2.4  นิสิตมคีวามคิดเห็นวาในอนาคตมหาวิทยาลัยมหาสารคามควรมีวิธีการ 

หรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตร ี  

หลายประการ  โดยเรียงลําดบัวิธีการหรือการดําเนินการทีม่ีจํานวนจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  

คือ  มีกิจกรรม/โครงการเพื่อดูแลและใหความชวยเหลือนิสิตที่มีผลการเรียนตํ่าใหมีผลการเรียนดีข้ึน 

และสามารถสําเร็จการศึกษาได  จํานวน  1,717  คน  (รอยละ  31.8)  พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา

ของอาจารยที่ปรึกษาและผูเก่ียวของใหเปนรูปธรรมและมีแนวทางการดาํเนินการที่ชัดเจน  จํานวน  

900  คน  (รอยละ  16.7)  และมีกระบวนการตดิตาม  ดูแล  และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบ 

และเปนรูปธรรม  จํานวน  848  คน  (รอยละ  15.7)  ตามลําดับ 

   1.3  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (เพ่ิมเติม) ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความเสี่ยง 

ตอการพนสภาพการเปนนิสิตเก่ียวกับแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ที่มีจํานวนมากที่สุด  3  ลําดบัแรก  คือ  อาจารยที่ปรึกษาควรใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกนิสิต  

จํานวน  28  คน  นิสิตควรตั้งใจเรียนมากกวานี้  จํานวน  14  คน  มีการทํากิจกรรม  ใหงานนสิิตเพิ่ม  

หรือสอบแกเพื่อเปนคะแนนชวยใหผานเกณฑ  จํานวน  14  คน  และควรมีการดูแลและใหความ

ชวยเหลือนิสิตเพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาได  จํานวน  13  คน  ตามลําดับ 

  2.  ผลการศึกษาแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

การเปนนสิิตตามความคดิเห็นของอาจารย 

   2.1  ขอมูลทั่วไปของอาจารยผูสอนท่ีตอบแบบสอบถาม  จํานวน  1,015  คน   

(รอยละ  56.7)  พบวา  สวนใหญเปนอาจารยที่ปรึกษา  จํานวน  802  คน  (รอยละ  79.0)  สังกัด 
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กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน  495  คน  (รอยละ  48.8)  และมีอายุการทํางาน

ระหวาง  11 - 15  ป  จํานวน  285  คน  (รอยละ  28.1) 

   2.2  อาจารยท่ีเปนประชากรในการวิจัยครั้งนี้  มีความคิดเห็น 

ตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต  ดังนี้ 

    2.2.1  อาจารยมีความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีปญหาในเรื่อง 

การพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปรญิญาตรี  จาํนวน  681  คน  (รอยละ  67.1)   

    2.2.2  อาจารยมีความคิดเห็นวาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี   

มีสาเหตุหลายประการ  โดยเรียงลําดับสาเหตุท่ีมีจํานวนจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  คือ   

มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  จํานวน  876  คน  (รอยละ  31.7)  ไมสามารถ

ปรับตัวสําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาได  จํานวน  559  คน  (รอยละ  20.3)  และไมมีเงิน/

ทุนการศกึษาสาํหรับชําระคาเลาเรียนและใชจายในชวีิตประจําวัน  จํานวน  463  คน  (รอยละ  16.8)  

ตามลาํดับ 

    2.2.3  อาจารยไมแนใจวาปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีวิธีการ 

หรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตร ี  

จํานวน  506  คน  (รอยละ  49.9)   

    2.2.4  อาจารยมีความคิดเห็นวาในอนาคตมหาวิทยาลัยมหาสารคามควรมีวิธีการ 

หรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตร ี  

หลายประการ  โดยเรียงลําดบัวิธีการหรือการดําเนินการทีม่ีจํานวนจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  

คือ  มีกิจกรรม/โครงการเพื่อดูแลและใหความชวยเหลือนิสิตที่มีผลการเรียนต่ําใหมีผลการเรียนดีข้ึน 

และสามารถสําเร็จการศึกษาได  จํานวน  741  คน  (รอยละ  23.1)  มีกระบวนการติดตาม  ดูแล   

และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม  จํานวน  556  คน  (รอยละ  17.3)   

และจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือการเตรียมความพรอมและการปรับตัวในมหาวิทยาลัย  จาํนวน  550  คน  

(รอยละ  17.2)  ตามลาํดับ 

   2.3  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (เพ่ิมเติม) ของอาจารยเก่ียวกับแนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาการพนสภาพการเปนนสิิตที่มีคาความถ่ีมากที่สุด  3  ลําดับแรก  คือ  มหาวิทยาลัย 

ควรปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดเลือกหรือการรบับุคคลเขาศึกษาตอใหมีคณุภาพ  จํานวน  13  คน 

กองทะเบียนและประมวลผลตองมีการจัดการเรื่องระบบอาจารยที่ปรึกษาใหเขมขนหรือใหดีกวา 

ที่เปนอยูในปจจุบัน  แมวาจะนําระบบไอทีมาชวยแตอาจจะไดบางเรื่อง  วิธีการท่ีดีที่สุด  คือ   

Face  to  Face  ซึ่งยังมีความจําเปน  โดยสามารถจัดใหมีระบบที่สามารถใหคําปรึกษาแบบออนไลน 

ไดดวย  จํานวน  5  คน  ควรใหผูปกครองทราบทุกครั้งท่ีนิสิตขาดเรียน  ลาเรียน  และแจงคะแนน 

การสอบกลางภาค  และคะแนนสอบยอยตางๆ  เพื่อใหผูปกครองมีการติดตามเฝาระวัง  และตักเตือน 

นิสิตไดทันเวลา  จํานวน  5  คน  เนื่องจากนิสิตท่ีมีปญหาสวนใหญไมกลาหรือไมอยากเขาพบอาจารย 
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ที่ปรึกษา  หรืออาจารยที่ปรึกษาบางคนยังขาดวุฒิภาวะในการใหคําปรกึษา  ดังนั้น  ในแตละคณะ 

ควรมีหองแนะแนวหรือตัวแทนอาจารย  เจาหนาที่  นิสิตรุนพ่ี  ที่เปนบุคคลที่สามารถใหคําปรึกษาได  

นอกเหนือจากอาจารยที่ปรึกษา  จาํนวน  3  คน  ควรมีระบบการติดตามและแจงสภาพ 

และสถานะปจจุบันของผลการเรียนทุกเทอม  จํานวน  3  คน  และนิสิตควรตั้งใจเรียน  จํานวน  3  คน  

ตามลาํดับ 

  3.  ผลการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

การเปนนสิิตระดับปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดวยกระบวนการอภิปรายผล 

และการระดมความคิดเห็น  พบวา  มีแนวทางการดาํเนินงาน  จํานวน  7  วิธี  ดังนี้ 

   3.1  มหาวิทยาลัยควรกําหนดระบบกลไกการใหคําปรึกษาและติดตามผลการเรียน 

ของนิสิตที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต  เพื่อใหมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

   3.2  คณะและหนวยงานที่จัดการศึกษาหรือรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรีควรเพิ่มชองทางในการรบัสมัครผูเขาศึกษาตอที่หลากหลาย  และเพิ่มชองทางการรับสมัคร

สําหรับนิสิตท่ีเคยศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 

   3.3  มีการแจงขอมูลและรายชื่อนิสิตท่ีคาดวาจะพนสภาพการเปนนิสิตไปยังคณะ  

และหนวยงาน  เพื่อดําเนินการติดตามนิสิต 

   3.4  กําหนดชองทางในการตรวจสอบขอมูลผลการศึกษาของนิสิตผานระบบบริการ

การศึกษา  โดยผูปกครองสามารถแจงความประสงคการเขาสูระบบมายังมหาวิทยาลัยเปนรายบุคคล 

   3.5  มีการแจงสถานะการพนสภาพการเปนนิสิต  การลาพักการเรียน  และการลาออก  

ไปยังผูปกครองเพื่อรับทราบและหาแนวทางดูแลนิสิตรวมกับมหาวิทยาลัย 

   3.6  จัดทําขอมูลการถาม - ตอบปญหาหรือการดําเนินการในเรื่องวิชาการผานระบบ

บริการการศึกษาสาํหรับนิสิต 

   3.7  มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดเก็บหมายเลขโทรศัพทของนิสิตท่ีเปนปจจุบัน   

เพื่อใหคณะ  หนวยงาน  หรือผูเก่ียวของสามารถนําไปใชได 

 

อภิปรายผล 

 

 จากการพัฒนาแนวทางการดาํเนนิงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสติ

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามารถอภิปรายผลการศกึษาไดดังนี้ 

  1.  นิสิตและอาจารยมีความคดิเห็นวามหาวิทยาลัยมีสภาพปญหาในเรื่องการพนสภาพ

การเปนนสิิตในระดับปริญญาตรี  เนื่องจากชวงที่เขาศึกษาตอในภาคการศึกษาแรกมีรายชื่อและมีนิสิต

จํานวนมาก  เม่ือระยะเวลาการเรียนการสอนสิ้นสุดในภาคการศกึษาแรกหรือสิ้นสุดปการศึกษา  จะมี

นิสิตพนสภาพการเปนนิสิตหรือลาออกเปนระยะ ๆ ซึ่งนิสิตที่เรยีนในหองหรือสาขาวิชาเดยีวกันจะทราบ 
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พฤติกรรมและรับรูขอมูลการไมศึกษาตอของเพื่อน  รวมถึงอาจารยที่เปนอาจารยที่ปรึกษาหรือสอน 

ในแตละรายวิชาท่ีมีรายชื่อของนิสิตในที่ปรึกษาหรือรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  เมื่อเขาพบนิสิต 

หรือตรวจสอบรายชื่อการเขาเรียน  หรือนิสิตมายื่นคํารองขอลาออก  อาจารยจะทราบขอมูล 

การไมศึกษาตอของนิสิต  โดยในภาคการศกึษาหรือปการศึกษาถัดไปจะมีจาํนวนนิสิตที่เขาเรียน 

หรือลงทะเบียนเรียนลดลงอยางเห็นไดชัด  ทั้งนี้  การพนสภาพการเปนนิสิตมสีาเหตุหลายกรณี  ตามที่

มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดกําหนดหลักเกณฑการจําแนกสภาพนิสิตไวในขอบังคับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  12  กรณี  ดังนี้  (กองทะเบียนและประมวลผล  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   2561  :  96 - 97)  1)  ตาย  2)  ลาออก  3)  โอนยายสถานศึกษา   

4)  สาํเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  5)  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเปนนิสิต  

6)  เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแลวไมชาํระคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ  ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อรักษาสภาพนิสิต  7)  ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง  8)  ระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง  1.50  เมื่อมีหนวยกิตสะสมต้ังแต  30-59  หนวยกิต  ตามระดับคะแนน

ตัวอักษรในขอ  30.1  ยกเวนรายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอื่น  9)  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมถึง  1.75  เม่ือมีหนวยกิตสะสมตั้งแต  60  หนวยกิต  ข้ึนไป  ตามระดับคะแนนตัวอักษรในขอ  30.1  

ยกเวนรายวิชาที่เทยีบโอนหนวยกิตจากสถาบันอ่ืน  10)  ไมสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด  11)  ตองโทษโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  และ  12)  กระทําการทุจริตหรือมีความประพฤติอันเปน 

การเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัย  ใชหลักฐานเท็จตอมหาวิทยาลัย  และกระทํารายการในระบบทะเบียน

ของมหาวิทยาลัยแทนบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาตแลวกอใหเกิดความเสียหาย  และมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรใหออกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  วาดวยวินัยนิสิต  ทั้งน้ี  การคืนสภาพนิสิต 

ที่พนสภาพการเปนนิสิต  สามารถดําเนินการไดกรณีเมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแลวไมชาํระ

คาธรรมเนียมการศกึษาตาง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลยักําหนดเพื่อรักษาสภาพนิสิต  เทานั้น  ทั้งนี้   

ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี  โดยความเห็นชอบจากคณบดี  เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหถือวาเปน 

การลาพักการเรียนตั้งแตภาคการศกึษาที่พนสภาพนิสิตจนถึงปจจุบัน  และใหชําระคาธรรมเนียม 

การคืนสภาพนิสิตและคาธรรมเนียมการลาพักการเรียนยอนหลัง  จึงเปนเหตุผลใหนสิิตและอาจารย 

มีความคิดเห็นตรงกันวามหาวิทยาลัยมีสภาพปญหาในเรื่องการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับ 

ปริญญาตรีเนื่องจากมีการพนสภาพการเปนนิสิตตามขอบังคับ อยางตอเนื่องและจํานวนมาก   

โดยสาเหตขุองการพนสภาพการเปนนิสิตเกิดจากการมีผลการเรียนต่าํกวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

และนิสิตไมสามารถปรับตัวสาํหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา  เนื่องจากนิสิตที่เขาศึกษาตอ 

ในภาคการศึกษาแรกยังไมคุนเคยกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งมีวิธีการและรูปแบบการเรียน 

การสอนหรือการประเมินผลการศึกษาท่ีแตกตางไปจากการเรียนในระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  ทั้งนี้   

การเรียนการสอนเปนการลงทะเบียนเรยีนและเขาเรียนแบบอิสระ  ไมมีการบังคบัและติดตามใหนิสิต 
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จะตองลงทะเบียนเรียนหรือเขาเรียน  จึงสงผลใหนิสิตไมสามารถปรบัตัวไดทันและมีผลการเรียน 

ต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนดในภาคการศึกษาแรกหรือภาคการศึกษาถัดไป  สงผลใหนิสิต 

ตองพนสภาพการเปนนิสิต  ทั้งนี้  สภาพปญหาสวนตัวที่สงผลตอผลการศกึษาหรือการพนสภาพ 

การเปนนสิิตมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของสุรีรัตน  เสือนอย  (2555  :  42 - 43)   

ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  พบวา  องคประกอบดานนักศึกษาดานสวนตวัเปนสาเหตุในระดับมาก  

สอดคลองกับผลการศึกษาของพเยาว  ดีใจ  และคณะ  (2555  :  45 - 46)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

การออกกลางคันตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร  ผลการศกึษาพบวา  ปจจัยดานสวนตัวของนักศึกษาที่มีผลตอการออกกลางคันมีสาเหตุมาจาก

นักศึกษามีความรูพื้นฐานในสาขาวิชาที่เรียนนอย  สอบตกบางรายวิชาและผลการเรียนต่ํา   

ขาดการวางแผนการเรียนท่ีดแีละเบื่อหนายการเรียน  สอดคลองกับผลการศึกษาของเกษร  อิศรางกูร   

ณ  อยุธยา  (2556  :  43 - 44)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษา  มหาวิทยาลัย

อุตรดิตถ  พบวา  องคประกอบดานนักศึกษาดานสวนตัว  ดานการเงิน  และดานสุขภาพเปนสาเหตุ 

ในระดับมาก  โดยอาจารยที่ปรึกษาคดิวาดานสวนตัว  การเงิน  สุขภาพ  ครอบครัว  และท่ีพักอาศัย

เปนสาเหตุในระดับมาก  สอดคลองกับผลการศึกษาของภูษณิศา  สิริวรพร  (2557  :  69 - 74)   

ไดศึกษาสาเหตุของการออกกลางคันและแนวทางการแกไขปญหาการออกกลางคนัของนักศึกษา 

ชั้นปที ่1 ที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของสถาบันการพลศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

ผลการศึกษาพบวา  สภาพปญหาการออกกลางคันของนกัศึกษาชั้นปที่  1  ที่ออกกลางคัน  ดานสวนตัว

ของนักศึกษามีสภาพปญหาอยูในระดับมาก  ประเด็นความรูความเขาใจพื้นฐานในคณะที่เรียน   

ผลการเรียนไมนาพึงพอใจหรือต่ํากวาเกณฑที่กําหนด  และสอดคลองกับผลการศึกษาของ   

Jones-Giles, Jeterfonee  (2004  :  Abstract-A)  ไดศึกษาแนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการสราง

นโยบายเพ่ือใหเกิดอัตราการคงอยูของนักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  ผลการศึกษาพบวา  

ปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่เก่ียวของกับการตัดสินใจของนักศึกษาประกอบดวยความเบื่อหนาย 

ดานวิชาการ  ความไมแนชัดเก่ียวกับความตองการดานการเรียน  การเปลี่ยนถายและปญหา   

ความคาดหวังท่ีไมเปนจริงเก่ียวกับวิทยาลัย  คะแนนสอบสอบต่ํา  ความไมพึงพอใจตอการใหคําแนะนํา

ทางวิชาการ  

    สําหรับสภาพปญหานิสิตมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดที่สงผลตอ 

การพนสภาพการเปนนิสิตมีความสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลของสวัสดิ์  วิชระโภชน  (2559  :  

351)  ไดวิเคราะหผลการจัดการศกึษาระดับปรญิญาตรี  ปการศึกษา  2553 - 2557  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  พบวา  นิสิตท่ีพนสภาพการเปนนิสิตจําแนกตามรายการพนสภาพการเปนนิสิตตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการศึกษาระดับปรญิญาตรี  พบวา  นิสิตพนสภาพการเปน

นิสิตในกรณีมีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมากที่สุด  คิดเปน 
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รอยละ  35.72  สอดคลองกับผลการศึกษาของอุทัย  ศรีษะนอก  (2559  :  83 - 84)  ไดพัฒนา 

โปรแกรมพยากรณการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  

โดยประยุกตใชเทคนิคโครงขายประสาทเทยีมหลายชั้นแบบแพรยอนกลับ  ผลการคนหาปจจัยที่สงผล

ตอการออกกลางคันของนักเรียน  นักศึกษา  พบวา  ตัวแปรที่มีความสําคญัเรียงจากความสําคัญ 

มากไปหานอย  คือ  เกรดเฉลี่ยสะสม  สอดคลองกับผลการศกึษาของวิไลพันธ  บุญมาก  (2560  :  16)   

ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออกกลางคันและไมสําเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี  ผลการศึกษา 

พบวา  นักศึกษาที่ออกกลางคันและไมสาํเร็จการศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตรพนสภาพออกจาก

มหาวิทยาลัยชั้นในปที่  1  คาคะแนนเฉลี่ยสะสมกอนออกจากมหาวิทยาลัยอยูระหวาง  1.00 - 1.59  

สวนใหญมีสาเหตุจากปญหาดานการเรียน  สอดคลองกับผลการศึกษาของ  Meador, Ryan E.  

(2012  :  Abstract-A)  ไดพยากรณความสาํเร็จในการกลับเขามาเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคตะวันตกตอนกลาง  ผลการศึกษาพบวา   

ในภาพรวมนั้นการวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นถึงนัยยะสําคัญทางสถิติของจํานวนหนวยกิตชั่วโมง 

ที่ตองลงทะเบียนเรยีนหลังจากกลับมาเรียน  รอยละของวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาสาํเร็จการศกึษา   

และเกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธกับการสําเร็จการศกึษา  เม่ือพิจารณาเปนรายสาขาวิชา 

กลุมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  พบวา  จํานวนหนวยกิตชั่วโมงท่ีตองลงทะเบียนเรียน   

วุฒกิารศกึษา  และเกรดเฉลี่ยสะสม  รวมถึงเพศของนักศึกษามีนัยยะสาํคญัทางสถิติ  และสอดคลองกับ

ผลการศึกษาของ  Fernandez, Marcelo X.  (2015  :  Abstract-A)  ไดศึกษาผลกระทบ 

ของปจจัยกอนเขาเรียนที่มีตออัตราการคงอยูของนักศึกษาชวงสองปแรกของมหาวิทยาลัยเอกชน 

ขนาดเล็กในประเทศ  Ecuador  การวิจัยครั้งนี้พบวา  เกรดเฉลี่ยในมหาวิทยาลัยและอายุ  เปนปจจัย 

ที่พบวามีแรงพยากรณในการคงอยูในชวงชั้นปที่หนึ่ง  ในขณะที่เกรดเฉลี่ยในมหาวิทยาลยัมีผลมากที่สุด

ในปแรกและปท่ีสอง  ถาเปนชวงปท่ีสอง  เกรดเฉลี่ยในมหาวิทยาลัยมีผลมากกวา   

   โดยนิสิตมีความคดิเห็นเพิ่มเติมวาการพนสภาพการเปนนิสติของมหาวิทยาลัยมีสาเหตุ 

มาจากมหาวิทยาลัยไมมีกระบวนการติดตาม  ดูแล  และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม  

เนื่องจากนิสิตท่ีมีผลการเรียนต่ําและเปนผูรับผลกระทบโดยตรงยังไมทราบหรือไมไดเขาสูกระบวนการ

หรือวิธีการใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในการชวยเหลือหรือดูแลอยางใกลชิดหรือเปนรูปธรรม   

โดยแตละคณะวิชามีการดําเนนิการที่แตกตางกันเนื่องจากมีบริบทที่แตกตางกัน  แตทั้งน้ีการดําเนินการ

ดังกลาวถือเปนบทบาทสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อเปนการปองกันและแกไข

ปญหาการพนสภาพการเปนนสิิตในระดับปริญญาตรี  หากการพนสภาพตามเกณฑที่ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีกําหนด  โดยที่มหาวิทยาลยัไมมีมาตรการ

หรือการดําเนินการใด ๆ จะเกิดสภาพปญหาการสูญเปลาทางการศึกษาจากการพนสภาพการเปนนิสิต

อยูในระดับสูงหรือเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศกึษาของนันธิดา  ชํานาญยา   
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(2555  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการลาออกกลางคันของนิสิตระดับปริญญาตรี  ประจํา 

ปการศึกษา  2554  มหาวิทยาลัยพะเยา  พบวา  ปจจัยที่สงผลตอการลาออกกลางคนัของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี  ดานมหาวิทยาลัยเปนปจจัยสูงสดุที่สงผลตอการลาออกกลางคันของนิสิต  และสอดคลอง

กับผลการศกึษาของพเยาว  ดีใจ  และคณะ  (2555  :  45 - 46)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออก

กลางคันตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยดานสถาบันมีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษา คือ  การจัดระบบดูแล

ชวยเหลือผูดอยประสิทธิภาพ   

   ในสวนของอาจารยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการพนสภาพการเปนนิสิตมีสาเหตุ 

มาจากนิสิตไมมีเงนิ/ทนุการศึกษาสาํหรับชําระคาเลาเรยีนและใชจายในชวีิตประจาํวัน  เนื่องจากนิสิต 

ที่เขาศกึษาตอในระดบัปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สวนใหญเปนบุตรเกษตรกรท่ีอยูใน 

เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และเปนผูกูยืมเงนิจากกองทุนเงนิใหกูยืมเพื่อการศึกษา  จึงอาจ 

เปนสาเหตุที่ทําใหนิสิตตองลาออกหรือพนสภาพการเปนนิสติเนื่องจากไมมีเงินสําหรับชําระคาเลาเรียน 

หรือคาใชจายในชีวิตประจาํวนั  สอดคลองกับผลการศกึษาของสุรีรัตน  เสือนอย  (2555  :  42 - 43)  

ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  พบวา  อาจารยที่ปรึกษาคิดวาดานสวนตัว  การเงนิ  สุขภาพ   

และครอบครัว  และที่พักอาศัยเปนสาเหตุในระดับมาก  สอดคลองกับผลการศึกษาของเกษร  อิศรางกูร  

ณ  อยุธยา  (2556  :  43 - 44)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษา  มหาวิทยาลัย

อุตรดิตถ  พบวา  องคประกอบดานนักศึกษา  โดยรวมพบวานักศึกษาคิดวาดานสวนตัว  ดานการเงนิ  

และดานสุขภาพเปนสาเหตุในระดับมาก  และอาจารยที่ปรกึษาคิดวาดานสวนตัว  การเงนิ  สุขภาพ  

และครอบครัว  และที่พักอาศัยเปนสาเหตุในระดับมาก  สอดคลองกับผลการศึกษาของภูษณศิา  

สิริวรพร  (2557  :  69 - 74)  ไดศึกษาสาเหตุของการออกกลางคันและแนวทางการแกไขปญหา 

การออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขาศกึษาตอในระดับปริญญาตรีของสถาบันการพลศึกษา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการศึกษาพบวา  สภาพปญหาการออกกลางคนัของนักศึกษาชั้นปท่ี  1   

ที่ออกกลางคัน  พบวา  ดานครอบครัวมีสภาพปญหาอยูในระดับมาก  ประเด็นที่มีสภาพปญหามากที่สุด

คือ  ครอบครัวมีฐานะยากจนตองชวยหารายได  สอดคลองกับผลการศึกษาของอโนมา  ศิริพานิช   

และคณะ  (2559  :  79)  ไดศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   

คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือและแนวทางการแกไข  

พบวา  สาเหตุการออกกลางคัน  คือ  นักศึกษาไมมีเงินทุน  คาใชจายในการเรียน  สอดคลองกับ 

ผลการศึกษาของ  Peters, Kersley Michael  (2004  :  Abstract-A)  ไดศึกษานักศึกษาผิวดาํ 

ในการศึกษาระดับอุดมศกึษา  :  การหยุดเรียนกลางคันจากวิทยาลัยชุมชน  ผลการวิจัยพบวา  มีปจจัย

หลายอยางที่เก่ียวของและมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการหยุดเรียนกลางคัน  ปจจัยเหลานั้น

ประกอบไปดวย  การเงิน  สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ  การมีสวนรวมของครอบครวั  สอดคลองกับ 
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ผลการศึกษาของ  Jones-Giles, Jeterfonee  (2004  :  Abstract-A)  ไดศึกษาแนวปฏิบัติ 

ของสถานศึกษาในการสรางนโยบายเพื่อใหเกิดอัตราการคงอยูของนักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  

ผลการศึกษาพบวา  กิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตออัตราการคงอยูของนักศึกษา  คือ  การบริการใหความ

ชวยเหลือดานการเงนิและการใชชีวิต  สามารถมีบทบาทที่สําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงอัตรา 

การคงอยูของนักศึกษาในสถาบันที่เขารวมโครงการ  การบริการเหลานี้ประกอบดวย  การทํางาน 

ในวิทยาเขต  การใหเงินกูยืมฉุกเฉิน  การใหทุนการศึกษาตามศักยภาพ  การประสานงานกับผูมี 

จิตศรัทธาบรจิาคในนามบุคคลและนามองคกร  รวมถึงการใหความชวยเหลือจากรัฐและรัฐบาลกลาง 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ  Funk, Mary Theresa  (2015  :  Abstract-A)  ไดประเมินการ 

หยุดเรียนกลางคนัของนักศึกษาที่ตองเดินทางไปกลับในการเรียนของวิทยาลัย  ผลการศกึษาพบวา  

นักศึกษาท่ีอยูนอกแบบแผนวิทยาลัยหรือวิทยาเขตที่มีนักศึกษาเดินทางไปกลับ  ตองเผชิญกับความ 

ทาทายเปนอยางมากเพราะการใชเวลาในการชวยเหลือครอบครัวและการประกอบอาชีพของนักศึกษา

อาจจะขัดขวางการมาเรียนได  และสอดคลองกับผลการศกึษาของ  Okagbare, Abel G.  (2015  :  

Abstract-A)  ไดศึกษามุมมองของผูบริหารสถานศึกษาและนักการศึกษาเก่ียวกับอัตราการคงอยู 

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน  ผลการศึกษาพบวา  การใหนักศึกษามีสวนรวมเปนปจจัย 

เชิงสถาบันที่สําคัญท่ีมีอิทธิพลตออัตราการคงอยูของนักศึกษา  การบริการจัดการเรียนพิเศษ   

การพัฒนาปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก  การใหความชวยเหลือทางการเงนิ  การจัดหาอาชพี 

และการกํากับติดตาม  ถือวาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราการคงอยูเชนกัน   

  2.  แนวทางในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับ

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน  จาํนวน  7  วิธี  ประกอบดวย   

1)  มหาวิทยาลัยควรกาํหนดระบบกลไกการใหคําปรึกษาและติดตามผลการเรียนของนสิิตที่มีความเสี่ยง

ตอการพนสภาพการเปนนิสิต  เพื่อใหมีการดําเนนิการไปในทิศทางเดียวกัน  2)  คณะและหนวยงาน 

ที่จัดการศึกษาหรือรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีควรเพิ่มชองทางในการรบัสมัคร 

ผูเขาศึกษาตอท่ีหลากหลาย  และเพิ่มชองทางการรับสมัครสําหรับนิสิตท่ีเคยศึกษาตอในมหาวิทยาลัย  

3)  มีการแจงขอมูลและรายชือ่นิสิตท่ีคาดวาจะพนสภาพการเปนนิสิตไปยังคณะ  และหนวยงาน   

เพื่อดําเนนิการติดตามนิสิต  4)  กําหนดชองทางในการตรวจสอบขอมูลผลการศกึษาของนิสิตผานระบบ

บริการการศึกษา  โดยผูปกครองสามารถแจงความประสงคการเขาสูระบบมายังมหาวิทยาลัย 

เปนรายบุคคล  5)  มีการแจงสถานะการพนสภาพการเปนนิสิต  การลาพักการเรียน  และการลาออก  

ไปยังผูปกครองเพื่อรับทราบและหาแนวทางดูแลนิสิตรวมกับมหาวิทยาลัย  6)  จัดทําขอมูล 

การถาม - ตอบปญหาหรือการดําเนินการในเรื่องวิชาการผานระบบบริการการศึกษาสาํหรับนิสิต   

และ  7)  มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดเก็บหมายเลขโทรศพัทของนิสิตที่เปนปจจุบัน  เพื่อใหคณะ  

หนวยงาน  หรือผูเก่ียวของสามารถนําไปใชได  เพื่อเปนการแกไขสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในเบื้องตน   

แตการดําเนินการเนื่องจากอยูในชวงแรกของการดําเนินการ  จึงยังไมเห็นผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้น 
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อยางเปนรูปธรรม  ในการนี้  นิสิตและอาจารยมีความคดิเห็นตรงกันวาในอนาคตมหาวิทยาลัย 

ควรมีกิจกรรม/โครงการเพื่อดูแลและใหความชวยเหลือนิสิตที่มีผลการเรียนต่ําใหมีผลการเรียนดีข้ึน 

และสามารถสําเร็จการศึกษาได  และมีกระบวนการตดิตาม  ดูแล  และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบ

และเปนรูปธรรม  โดยจะเปนการแกไขปญหาที่ตรงจุดและเห็นผลเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน  โดยเนน

เฉพาะกลุมที่มีผลการเรียนต่าํและมีกระบวนการติดตามที่สามารถดูแลนิสิตไดอยางเต็มท่ีภายใตระบบ

อาจารยที่ปรึกษา  ซึ่งสอดคลองกับผลการศกึษา  Jones-Giles, Jeterfonee  (2004  :  Abstract-A)  

ไดศึกษาแนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการสรางนโยบายเพื่อใหเกิดอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  ผลการศึกษาพบวา  นโยบายและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ที่จะชวยพัฒนาอัตราคงอยูของนักศึกษา  คือ  การคดักรองผูท่ีมีแนวโนมในการหยุดเรียนกลางคัน 

เพื่อปองกันไมใหเกิดข้ึน  การจัดกระบวนการใหคําปรกึษาทางวิชาการเพ่ือปองกันการหยุดเรียนกลางคนั  

การนําขอคิดเห็นจากนักศึกษาและคณาจารยเพื่อทราบกลุมนักศึกษาผูท่ีมีแนวโนมท่ีจะถอนวิชาเรียน  

และการจัดการเชิงปฏิบัติการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในระดับยอยเพื่อจัดการปญหาเก่ียวกับอัตรา

การคงอยูของนักศึกษา  และสัมภาษณนักศึกษาที่หยุดเรียนกลางคันเพื่อหาสาเหตุถึงปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการหยุดเรียนกลางคัน 

   โดยนิสิตมีความคดิเห็นเพิ่มเติมวามหาวิทยาลัยควรมีการพฒันาระบบการใหคําปรึกษา 

ของอาจารยที่ปรึกษาและผูเก่ียวของใหเปนรูปธรรมและมีแนวทางการดาํเนินการที่ชัดเจน  เน่ืองจาก

อาจารยที่ปรึกษาเปนผูท่ีอยูใกลชิด  มีความสัมพันธ  และทราบพฤติกรรมการเรียนและชวีิตสวนตัว 

ของนิสิตมากท่ีสุด  ดังนั้น  การพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีแนวทางการดาํเนินการเปนไป 

อยางมรีะบบและเปนรปูธรรมจะเปนสวนสาํคัญที่จะชวยใหจํานวนนิสิตท่ีพนสภาพการเปนนิสิตลดลงได   

ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของวลัญชพร  ฆารไสว  (2560  :  96 - 98)  ไดศึกษาปจจัยที่มี

ความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนและการพนสภาพของนิสิตท่ีมีความเสี่ยงตอ 

การพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบวา   

แนวทางการพัฒนาการลงทะเบียนเรียนและการพนสภาพของนิสิตท่ีมีความเสี่ยงตอการพนสภาพ 

การเปนนสิิตในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ควรพัฒนาระบบอาจารยทีป่รึกษา 

ใหชวยเหลือและแนะนํานิสิตในการลงทะเบียนเรียนและการพนสภาพของนิสิต  สอดคลองกับ 

ผลการศึกษาของ  Jones-Giles, Jeterfonee  (2004  :  Abstract-A)  ไดศึกษาแนวปฏิบัติ 

ของสถานศึกษาในการสรางนโยบายเพื่อใหเกิดอัตราการคงอยูของนักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  

ผลการศึกษาพบวา  1)  นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะชวยพัฒนาอัตราคงอยู

ของนักศึกษา  คือ  การคัดกรองผูที่มีแนวโนมในการหยุดเรียนกลางคันเพื่อปองกันไมใหเกิดขึ้น  การจัด

กระบวนการใหคําปรกึษาทางวิชาการเพ่ือปองกันการหยุดเรียนกลางคัน  การนาํขอคิดเห็นจากนักศึกษา

และคณาจารยเพื่อทราบกลุมนักศึกษาผูที่มีแนวโนมที่จะถอนวิชาเรียน  และการจัดการเชิงปฏิบัติการ

ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในระดับยอยเพื่อจัดการปญหาเก่ียวกับอัตราการคงอยูของนักศึกษา   
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และสัมภาษณนักศึกษาที่หยุดเรียนกลางคันเพื่อหาสาเหตุถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการหยุดเรียนกลางคัน 

และ  2)  การใหบริการและความชวยเหลือทางดานวิชาการที่สามารถนาํมาใชเปนเครื่องมือในการรักษา

หรือพัฒนาอัตราการคงอยูของนักศึกษา  ประกอบดวย  การใหคําแนะนาํแกนักศึกษา  การใหคําปรกึษา  

การกํากับติดตาม  การใหความชวยเหลือดานการเรียน  และการจัดคอรสเรียนเพ่ือปรับพื้นฐาน

โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง  และสอดคลองกับผลการศกึษาของ  Harleston, 

Sheila McDonald  (2005  :  Abstract-A)  ไดศึกษากลยุทธการรักษาอัตราการคงอยูของนักศึกษา

โดยคณาจารยและผูบริหารในมหาวิทยาลัยท่ีมีนักศึกษาชนผิวดําและประสิทธิภาพของนโยบาย 

ในการรักษาอัตราคงอยูของนักศึกษาสาขาวิชาดนตร ี ผลการศึกษาพบวา  กลยุทธท่ีประสบความสาํเรจ็

ในการคัดเลือกและรักษาสถานภาพนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีใหคงสภาพอยูนั้น  คือ  ความสมัพันธ

ระหวางบุคคล 

   ในสวนของอาจารยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวามหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรม/ 

โครงการเพ่ือการเตรียมความพรอมและการปรับตัวในมหาวิทยาลัย  เนื่องจากนิสิตที่เขาศึกษาตอ 

ในภาคการศึกษาแรกยังไมคุนชินกับการเรียนในระดับอุดมศกึษา  ซึ่งมีรูปแบบและกระบวนการ 

ในการจัดการเรียนการสอนหรือการประเมินผลการศึกษาทีแ่ตกตางไปจากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และที่สําคัญคือการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยที่ตองอยูหางจากภูมิลําเนาและผูปกครอง  จึงสงผลให 

ผลการเรียนลดต่าํลงหรือกระทบตอการดําเนินชวีิตประจําวัน  ซึ่งทายที่สุดอาจจะพนสภาพการเปนนิสิต

ตอไปได  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสมคิด  รักษาทรัพย  และคณะ  (2557  :  90 - 91)   

ไดศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ผลการศกึษา

พบวา  นักศึกษาที่ออกกลางคันในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

สาเหตุท่ีทําใหนักศึกษาออกกลางคันในดานสวนตวันักศึกษาเรื่องมีความรูพื้นฐานในสาขาวชิาที่เรียน

นอย  สอดคลองกับผลการศึกษาของภูษณิศา สิริวรพร  (2557  :  69 - 74)  ไดศกึษาสาเหตุ 

ของการออกกลางคนัและแนวทางการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ที่เขาศึกษา

ตอในระดับปริญญาตรีของสถาบันการพลศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการศกึษาพบวา   

สภาพปญหาการออกกลางคนัของนักศึกษาชั้นปที่  1  ที่ออกกลางคัน  ดานสวนตัวของนักศกึษา   

พบวา  สภาพปญหาอยูในระดับมาก  ประเด็นความรูความเขาใจพื้นฐานในคณะที่เรียน  ผลการเรียน 

ไมนาพึงพอใจหรือต่ํากวาเกณฑที่กําหนด  สอดคลองกับผลการศึกษาของอโนมา  ศิริพานิช  และคณะ  

(2559  :  79)  ไดศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  คณะครศุาสตร

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือและแนวทางการแกไข  พบวา  

สาเหตุการออกกลางคัน  คือ  จากตัวนักศึกษาซึ่งมีพื้นฐานความรูไมเพียงพอ  และคุณลักษณะเฉพาะตวั

ไมเหมาะสม  และสอดคลองกับผลการศึกษาของ  Peters, Kersley Michael  (2004  :  Abstract-A)  

ไดศึกษานักศึกษาผวิดําในการศึกษาระดับอุดมศึกษา  :  การหยุดเรียนกลางคันจากวิทยาลัยชุมชน  
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ผลการวิจัยพบวา  มีปจจัยหลายอยางที่เก่ียวของและมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการหยุดเรยีน

กลางคัน  ปจจัยเหลานั้นประกอบไปดวย  การเตรยีมพรอมในการเรียนและการบริหารจัดการการศึกษา   

   ทั้งนี้  อาจารยไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดเลือก 

หรือการรับบุคคลเขาศึกษาตอใหมีคุณภาพ  ไมควรเนนท่ีปริมาณมากเกินไป  ควรพัฒนาเกณฑ 

การรับและกระบวนการคดัเลอืกใหมีความเขมขนมากยิ่งข้ึน  หากรับนิสิตเขามาศึกษาตอในปริมาณมาก  

การบรหิารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  ทรัพยากร  และอาจารยที่ปรึกษาจะดูแลและใหการ

ชวยเหลือไมทั่วถึง  จะสงผลใหนิสิตกลุมที่มีผลการเรียนต่ําหรือไมสามารถปรับตัวเขากับการเรยีน 

ในระดับอุดมศึกษาอาจจะพนสภาพการเปนนิสิตได  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสุปราณี   

เทศนาเรียง  (2557  :  116 - 117)  ไดศึกษารูปแบบการลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน  

นักศึกษา  ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ  ผลการศึกษา

พบวา  1)  ปญหาการออกกลางคนัเกิดจากการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษาที่สถานศึกษาจัดสอบ

สัมภาษณเพ่ือเขาเรียนในสาขาท่ีอยากเรียน  รับเขาเรยีนจากการคัดเลือกจากการสังเกตพฤติกรรม  

บุคลิกภาพเพื่อสนองนโยบายการเพ่ิมปรมิาณผูเรียน  และ  2)  รูปแบบการลดปญหาการออกกลางคัน

ของนักเรยีน  นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ  

พบวา  มคีวามเหมาะสมในการนําไปใชอยูในระดับ  เหมาะสมมาก  รูปแบบดานท่ีมีความเหมาะสม 

มากที่สุด  คือ  ดานการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  ไดแก  มีสอบคัดเลือก  การใหโควตาพิเศษ   

 

ขอเสนอแนะ 

 

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

  1.1  มหาวิทยาลัยควรนาํแนวทางการดาํเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

การเปนนสิิตระดับปริญญาตรไีปกําหนดเปนแผนปฏิบัติการเพ่ือใหคณะ  หนวยงาน   

และผูเก่ียวของไดเรงดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น 

  1.2  กองทะเบียนและประมวลผล  ควรทาํงานรวมกับคณะ  หนวยงาน  และผูเก่ียวของ

กับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเพื่อปรบัปรุง  พัฒนา  หรือดําเนินงานตามแนวทาง 

การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตรี 

อยางตอเนื่อง 

  1.3  อาจารยที่ปรึกษาควรนําผลการศึกษาไปพัฒนาระบบกลไกในการใหคําปรึกษา 

หรอืติดตามนิสิตในที่ปรึกษาเพื่อปองกันหรือแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 
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 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1  ควรมีการศกึษาขอมูลเชิงลึกดวยการสัมภาษณผูบริหาร  อาจารย  เจาหนาที่  นิสิต  

และผูปกครองนิสิตเก่ียวกับแนวทางการดาํเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  2.2  ควรมีการศกึษาขอมูลแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาอยางเรงดวนในสาเหตุ 

ที่สงผลใหนิสิตพนสภาพการเปนนิสิตจํานวนมาก 

  2.3  ควรมีการเปรยีบเทียบผลการศึกษาแนวทางการดาํเนนิงานปองกันและแกไขปญหา

การพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ระหวางกลุมนิสิต 

ที่มีผลการเรยีนสูงและตํ่า 

  2.4  ควรมีการศกึษาแนวทางการดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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แบบสอบถามสําหรับนิสติ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ของนิสิตระดับปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

คําช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อใชเก็บขอมูลในการวิจัย  เรื่อง  “การศึกษาแนวทาง 

 การดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตของนิสิตระดับปริญญาตรี   

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”  ขอความอนุเคราะหทานในการใหขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง 

 และตามความคิดเห็นของทาน  ขอรับรองวาการใหขอมูลในครั้งนี้จะไมสงผลกระทบใดๆ  

 ตอตัวทาน  แบบสอบถามแบงออกเปน  3  ตอน  ขอความอนุเคราะหตอบใหครบทุกตอน 
 

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

1)  เพศ     1.   ชาย      2.  หญิง 
 

2)  อายุ    1.   ต่าํกวา 19 ป   3.  21 - 22 ป 

      2.   19 - 20 ป    4.  มากกวา 22 ป 
 

3)  ชั้นป   1.  ชั้นปที่  2      3.  ชั้นปที่  4 

      2.  ชั้นปที่  3      4.  มากกวาชั้นปที่  4 
 

4)  คะแนนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  1.  ต่ํากวา  1.50    

 2.  1.50 - 1.75 

 3.  1.76 - 1.99 
 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

 1)  ทานคดิวา  “มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  มีปญหาในเรื่องการพนสภาพการเปนนิสิต 

ในระดับปริญญาตรี”  หรือไม ? 
 

1.   มี              2.   ไมแนใจ     3.   ไมมี 
 

 2)  ทานคดิวา  “การพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี”  มีสาเหตุมาจากอะไร   

(เลือกตอบไดมากกวา  1  ขอ) 

   1.   มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   2.   ไมสามารถปรบัตัวสําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาได 

   3.   ไมไดรับการใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเก่ียวของ 
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   4.   ไมมีเงิน/ทุนการศึกษาสาํหรับชําระคาเลาเรียนและใชจายในชีวิตประจาํวัน 

   5.   ไมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอํานวยความสะดวกตอการขอรับ/ใหคาํปรึกษา 

   6.   ไมมีกระบวนการติดตาม ดูแล และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม 

   7.   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................... 

 

 3)  ทานคิดวา  ปจจบุัน  “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีวิธีการหรือการดําเนินการ 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี”  หรือไม ? 
 

1.   มี              2.   ไมแนใจ     3.   ไมมี 
 

 4)  ทานคดิวา  ในอนาคต  “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ควรมีวิธีการหรือการดําเนินการ 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี”  อยางไร ?  (เลือกตอบได 

มากกวา  1  ขอ) 
 

   1.   มีกิจกรรม/โครงการเพ่ือดูแลและใหความชวยเหลือนิสิตที่มีผลการเรียนต่ํา 

ใหมีผลการเรียนดีขึ้นและสามารถสาํเร็จการศึกษาได 

   2.   จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อการเตรียมความพรอมและการปรับตัวในมหาวิทยาลัย 

   3.   พัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาและผูเกี่ยวของ 

ใหเปนรูปธรรมและมีแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจน 

   4.   จัดหาแหลงทุนการศึกษาและการหารายไดระหวางเรียนใหเพียงพอ 

สําหรับนิสิตท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 

   5.   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถบูรณาการและอํานวยความสะดวก 

ตอการขอรับ/ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชชีวิตหรือการเรยีนของนิสิต 

   6.   มีกระบวนการติดตาม ดูแล และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม 

   7.   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 
 

ตอนที่  3   ความคิดเห็นอื่น ๆ (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา 

  การพนสภาพการเปนนิสิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ขอบพระคุณสําหรับขอมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

กองทะเบียนและประมวลผล 
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แบบสอบถามสําหรับอาจารย 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

ของนิสิตระดับปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

คําช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อใชเก็บขอมูลในการวิจัย  เรื่อง  “การศึกษาแนวทาง 

 การดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตของนิสิตระดับปริญญาตรี   

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”  ขอความอนุเคราะหทานในการใหขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง 

 และตามความคิดเห็นของทาน  ขอรับรองวาการใหขอมูลในครั้งนี้จะไมสงผลกระทบใดๆ  

 ตอตัวทาน  แบบสอบถามแบงออกเปน  3  ตอน  ขอความอนุเคราะหตอบใหครบทุกตอน 
 

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

1)  สถานะปจจุบัน   1.   เปนอาจารยที่ปรึกษา 2.  ไมไดเปนอาจารยที่ปรกึษา 
 

2)  สังกัดกลุมสาขาวิชา   1.   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 2.   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

         3.   วิทยาศาสตรสุขภาพ  
 

3)  อายุการทํางาน   1.  ต่ํากวา  5  ป     3.  11 - 15  ป 

 2.  5 - 10  ป      4.  มากกวา  15  ป 
 

 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

 1)  ทานคดิวา  “มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  มีปญหาในเรื่องการพนสภาพการเปนนิสิต 

ในระดับปริญญาตรี”  หรือไม ? 
 

1.   มี              2.   ไมแนใจ     3.   ไมมี 
 

 2)  ทานคดิวา  “การพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี”  มีสาเหตุมาจากอะไร   

(เลือกตอบไดมากกวา  1  ขอ) 

   1.   มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   2.   ไมสามารถปรบัตัวสําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาได 

   3.   ไมไดรับการใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเก่ียวของ 

   4.   ไมมีเงิน/ทุนการศึกษาสาํหรับชําระคาเลาเรียนและใชจายในชีวิตประจาํวัน 

   5.   ไมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอํานวยความสะดวกตอการขอรับ/ใหคาํปรึกษา 
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   6.   ไมมีกระบวนการติดตาม ดูแล และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม 

   7.   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 

 

 3)  ทานคิดวา  ปจจบุัน  “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีวิธีการหรือการดําเนินการ 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี”  หรือไม ? 
 

1.   มี              2.   ไมแนใจ     3.   ไมมี 
 

 4)  ทานคดิวา  ในอนาคต  “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ควรมีวิธีการหรือการดําเนินการ 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี”  อยางไร ?  (เลือกตอบได 

มากกวา  1  ขอ) 
 

   1.   มีกิจกรรม/โครงการเพ่ือดูแลและใหความชวยเหลือนิสิตที่มีผลการเรียนต่ํา 

ใหมีผลการเรียนดีขึ้นและสามารถสาํเร็จการศึกษาได 

   2.   จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อการเตรียมความพรอมและการปรับตัวในมหาวิทยาลัย 

   3.   พัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาและผูเกี่ยวของ 

ใหเปนรูปธรรมและมีแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจน 

   4.   จัดหาแหลงทุนการศึกษาและการหารายไดระหวางเรียนใหเพียงพอ 

สําหรับนิสิตท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 

   5.   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถบูรณาการและอํานวยความสะดวก 

ตอการขอรับ/ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชชีวิตหรือการเรียนของนิสิต 

   6.   มีกระบวนการติดตาม ดูแล และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม 

   7.   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 
 

ตอนที่  3   ความคิดเห็นอื่น ๆ (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา 

  การพนสภาพการเปนนิสิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ขอบพระคุณสําหรับขอมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

กองทะเบียนและประมวลผล 
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ภาคผนวก  ข 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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ตาราง  9  จํานวนขอคาํถามของแบบสอบถามที่สรางและใชจริง 

 

ลําดับ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
จํานวนขอ 

ที่สราง 

จํานวนขอ 

ที่ใชจริง 

แบบสอบถาม  ฉบับที่  1  (สาํหรับสอบถามนิสิต)   

1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 4 4 

1.2  ความคิดเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

      การเปนนิสิต 
4 4 

1 

1.3  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (เพิ่มเติม) เก่ียวกับแนวทางการปองกัน 

      และแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

1 1 

 รวม 9 9 

แบบสอบถาม  ฉบับที่  2  (สาํหรับสอบถามอาจารยผูสอน)   

2.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 3 3 

2.2  ความคิดเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

      การเปนนิสิต 
4 4 

2 

2.3  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (เพิ่มเติม) เก่ียวกับแนวทางการปองกัน 

      และแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิต 

1 1 

 รวม 8 8 
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ภาคผนวก  ค 

ตัวอยางภาพประกอบการประชุมอภิปรายและระดมความคิดเห็น 
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การประชุมอภิปรายและระดมความคดิเห็น 

ครัง้ที่  1  วันที่  3  พฤษภาคม  2561 

 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  4  ภาพรวมบรรยากาศที่ประชุม  (ครั้งท่ี  1) 
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ภาพประกอบ  5  ผูบริหารกลาวตอนรับ  แลกเปลี่ยน  อภิปรายและระดมความคิดเห็น  (ครั้งที่  1) 
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ภาพประกอบ  6  กลุมผูปกครองรวมอภิปรายและระดมความคิดเห็น  (ครั้งท่ี  1) 
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ภาพประกอบ  7  กลุมเจาหนาท่ีรวมอภิปรายและระดมความคดิเห็น  (ครั้งที่  1) 
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ภาพประกอบ  8  กลุมนิสิตรวมอภิปรายและระดมความคิดเห็น  (ครั้งที่  1) 
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การประชุมอภิปรายและระดมความคดิเห็น 

ครั้งที่  2  วันที่  26  กันยายน  2561 

 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  9  ภาพรวมบรรยากาศที่ประชุม  (ครั้งท่ี  2) 
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ภาพประกอบ  10  ผูบริหารกลาวตอนรับ  แลกเปลี่ยน  อภิปรายและระดมความคิดเห็น  (ครั้งที่  2) 
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ภาพประกอบ  11  กลุมผูปกครองรวมอภิปรายและระดมความคิดเห็น  (ครั้งที่  2) 
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ภาพประกอบ  12  กลุมอาจารยที่ปรึกษารวมอภิปรายและระดมความคิดเห็น 
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ภาพประกอบ  13  กลุมเจาหนาที่รวมอภิปรายและระดมความคิดเห็น  (ครั้งท่ี  2) 
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ภาพประกอบ  14  กลุมนสิิตรวมอภิปรายและระดมความคดิเห็น  (ครั้งท่ี  2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอของผูวิจัย 
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ประวัติยอของผูวิจัย 

 

ชื่อ      นายสวัสดิ์  วิชระโภชน 

วันเกิด      วันท่ี  21  ธันวาคม  พ.ศ.  2521 

สถานที่เกิด     อําเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดรอยเอ็ด 

สถานที่อยูปจจุบัน   บานเลขท่ี  27  หมูที่  14  ตําบลเก้ิง  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 

      44000 

ตําแหนงหนาที่การงาน  นักวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ 

      หัวหนากลุมงานทะเบียน  กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สถานที่ทํางานปจจบุัน  กองทะเบียนและประมวลผล  สํานักงานอธิการบด ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

      ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150 

ประวัติการศกึษา 

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

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 พ.ศ.  2544  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  (ปว.ค.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 พ.ศ.  2549  ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)  สาขาวิชาการวิจัยการศกึษา 

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 




