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คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562

1

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถือก�ำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา
เมื่ อ วั น ที่ 27 มี น าคม 2511 ต่ อ มาได้ ย กฐานะขึ้ น เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2517
จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศภายใต้ช่ือ “มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม” เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ซึง่ ได้มกี ารประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 54ก นับเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 22 ของประเทศไทย มีศนู ย์กลางการบริหารงาน
เดิมอยูท่ ี่ เลขที่ 269/2 ถนนนครสวรรค์ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม บนเนื้อที่ 368 ไร่ (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์
เพิม่ เติมในปี 2548 จ�ำนวน 171 ไร่) ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ
470 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2541 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่
ในทีต่ งั้ แห่งใหม่ เลขที่ 40/21 ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม บนเนือ้ ที่ 1,300 ไร่ ห่างจากทีต่ งั้ เดิมประมาณ 7 กิโลเมตร
นอกจากที่ตั้งเดิมและที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมี
พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทีใ่ ช้ในการด�ำเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน และการวิจยั
อีกหลายแห่ง ได้แก่ พืน้ ทีอ่ ำ� เภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เนือ้ ที่ 650 ไร่
พื้นที่ต�ำบลเกิ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ประมาณ 273 ไร่
และพื้นที่บ้านนาสีนวน อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่
ประมาณ 1,000 ไร่
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ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหน่วยงานในระบบราชการ
ระดับคณะหรือเทียบเท่าคณะรวม 9 หน่วยงาน ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ส�ำนักวิทยบริการ สถาบันวิจยั วลัยรุกขเวช สถาบันวิจยั
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และส�ำนักงานอธิการบดี
ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยระดับคณะหรือเทียบเท่ารวม
18 หน่วยงาน ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
คณะแพทยศาสตร์ คณะการท่องเทีย่ วและการโรงแรม คณะสิง่ แวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ส�ำนักศึกษาทั่วไป คณะวัฒนธรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์
นอกจากการให้บริการการศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคามแล้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มนี โยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและทัว่ ถึง เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิน่ และภูมภิ าคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าศึกษาต่อ
ในระดับทีส่ งู ขึน้ โดยมีโครงการจัดการศึกษานอกทีต่ งั้ /ศูนย์บริการวิชาการ
จังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
1. จังหวัดอุดรธานี สถาบันพลศึกษา เลขที่ 380 หมู่ 5
ถนนอุดรธานี - หนองบัวล�ำภู ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4222-3593 ภายใน 7000
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2. จั งหวัด อุบลราชธานี ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดตั้งหน่วยงานที่สนับสนุน
การศึกษาวิจยั และให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมเป็นจ�ำนวนมาก ได้แก่
1. สถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นหน่วยงาน
ทีศ่ กึ ษาวิจยั เกีย่ วกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิน่ อีสานทุกสาขาเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ที่ตั้ง : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0-4372-1686
2. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับพรรณไม้และสัตว์ที่สัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
ภาคอีสานและผลกระทบทีม่ ตี อ่ ระบบนิเวศ (เปิดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ)
ที่ตั้ง : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารวิจัยและปฏิบัติการ ชั้น 2 ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4407 ต่อ 1741-1746
3. ส�ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานทีด่ แู ลและพัฒนาระบบ
งานคอมพิวเตอร์ เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็น
ส�ำคัญ ควบคุมและให้บริการระบบการเรียนการสอนและระบบโทรศัพท์
บริการคอมพิวเตอร์เพือ่ การสอนและการวิจยั จัดฝึกอบรมวิชาการคอมพิวเตอร์
แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน ตลอดจนซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
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ที่ตั้ง : ส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคาร
วิทยบริการ B ชัน้ 3 - 4 ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
44150 โทรศัพท์/Fax 0-4375-4350
4. ส�ำนักวิทยบริการ เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน
การค้นคว้าวิจยั ของมหาวิทยาลัย โดยจัดหา จัดเก็บ สัง่ สม อนุรกั ษ์ และให้
บริการสารสนเทศ และองค์ความรูท้ กุ รูปแบบด้วยเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
เป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตลอดชีวติ
ของชุมชนภายใต้ปรัชญา “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมความรู้ ความคิด
ภูมิปัญญา” โดยปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดไปสู่ระบบห้องสมุดดิจิตอล
(Digital Library)
ที่ตั้ง : 1. ส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคาร
วิทยบริการ A และ B ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
44150 โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 2491, 2493 Fax. 0-4375-4358
2. ส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน่วย
บริการศรีสวัสดิ์ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0-4375-4322 ต่อ 6072
5. บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานระดับคณะ บริหารจัดการ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นศูนย์กลางในการประสานและก�ำกับ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา และการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ตั้ง : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคาร
ราชนครินทร์ (RN) ชั้น 2 ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4333-40 หรือ 0-4375-4412
ต่อ 2012, 2013, 2014, 2015
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6. ศูนย์วจิ ยั และการศึกษาบรรพชีวนิ วิทยา เป็นหน่วยงาน
ที่ศึกษาวิจัยซากฟอสซิล กระดูกไดโนเสาร์ที่ค้นพบจ�ำนวนมากใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก สาขาบรรพชีวินวิทยา)
ที่ตั้ง : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ชั้น 2 อาคาร
ปฏิบัติการและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ
1737, 1739 หรือ 0-4375-4373
7. ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร เป็นแหล่งจัดหา รวบรวม
และให้บริการสารสนเทศทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในทุก ๆ ด้าน อาทิ ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน ความเป็นอยู่และประเพณี
การศึกษา ความเชื่อ วรรณกรรม ภาษาศิลปะ การละเล่นพื้นบ้าน
การพัฒนาชนบท และการเมืองการปกครอง เพือ่ เป็นศูนย์กลางการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภาคอีสาน
ทีต่ งั้ : ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรนิ ธร ส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อาคารวิทยบริการ A ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 2433, 2400
8. ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม เป็นหน่วยงานที่
ศึกษาวิจยั การเพาะเลีย้ งไหมให้มคี ณ
ุ ภาพ และพัฒนาการเลีย้ งไหมให้
แพร่หลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่ตั้ง : ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม 44150  
โทรศัพท์ 0-4375-4416, 0-4375-4333 ต่อ 3046
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9. ส� ำ นั ก บริ ก ารวิ ช าการ เป็ น หน่ ว ยงานประสานงาน
ให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการ เทคนิคและวิชาชีพ จัดบริการเป็นที่ปรึกษา
ด้านวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ประสานงานการจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย
กระจายการให้บริการความรูแ้ ละวิชาการสูส่ งั คมในทุกระดับ ทัง้ ในเชิง
พาณิชย์และบริการสาธารณะ
ที่ตั้ง : ส� ำ นั ก บริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์
0-4375-4333 ต่อ 2661 หรือ 0-4375-4410, 0-4375-4441, 0-4375-4442
10. ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานทีส่ นับสนุน
การเรียนการสอน การวิจยั และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้บริการส�ำหรับ
นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทีต่ งั้ : ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต�ำบลนาสีนวน อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์
0-4375-4437, 0-4370-6081
: ส�ำนักงาน กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์
0-4375-4333-40 ต่อ 1215 หรือ 0-4375-4233
11. ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม สังกัดกองส่งเสริม
การวิจัยและบริการวิชาการ ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มี
เป้าหมายเพือ่ บ่มเพาะธุรกิจใหม่ และให้บริการด้านทีป่ รึกษาทางธุรกิจ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่นิสิต บัณฑิต อาจารย์ ผู้ว่างงาน
ผู ้ ผ ่ า นการฝึ ก อบรมระยะสั้ น และระยะยาวในโครงการเสริ ม สร้ า ง
ผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจชุมชน และศิลปิน โดยใช้ศักยภาพด้าน
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องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี เครื่องมือ
อุปกรณ์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกับเครื่อข่ายทางวิชาการ
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
12. พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็ น หน่ ว ยงาน
รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า เผยแพร่และบริการความรู้ ข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย เรือ่ งราวของชุมชนและท้องถิน่ โดยอิงอยูบ่ นฐานประวัตศิ าสตร์
ท้องถิ่น ด้วยวิธีการจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่เน้นเรื่องราวเนื้อหา
มากกว่าวัตถุสิ่งของ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ
เช่น เว็บไซต์ หนังสือ เอกสาร แผ่นพับ และจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ
ที่ตั้ง : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต�ำบลขามเรียง
อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-433340 ต่อ 1384, 0-4375-4380
13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
เป็นสถานศึกษาเพือ่ วิจยั และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เปิดการ
เรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ที่ตั้ง : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพืน้ ทีข่ ามเรียง) ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ
3301 หรือ 0-4375-4636
14. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทางร่างกายและ
จิตใจเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม
ทีต่ งั้ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)  
ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4374-2830
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15. ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อยู่ภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ สร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การนวดแผนโบราณ โยคะ อบไอน�้ำสมุนไพร อ่างน�้ำวน การเต้น
แอโรบิค ออกก�ำลังกายด้วยอุปกรณ์ ร้องเพลงคาราโอเกะ ให้คำ� ปรึกษา
คลายเครียด เป็นต้น โดยให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรทั่วไป
16. ศูนย์สง่ เสริมพัฒนาการเด็ก อยูภ่ ายใต้คณะพยาบาลศาสตร์
เป็ น ศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การศึ ก ษา
วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก และเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยและพัฒนา
วิชาการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ที่ตั้ง : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคาร
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 2302, 2348
17. โรงพยาบาลสุ ท ธาเวช สั ง กั ด คณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เป็ น สถานพยาบาลที่ ใ ห้ บ ริ ก ารรั ก ษา
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพและสร้างเสริม
สมรรถภาพแก่ประชาชน โดยมีวสิ ยั ทัศน์และเป็นเลิศในการบริการด้าน
เวชศาสตร์และครอบครัวแบบบูรณาการ ปัจจุบันเปิดให้บริการตรวจ
รักษาโรคทัว่ ไปและคลินกิ เฉพาะทางด้วยแพทย์และบุคลากรทีม่ คี วาม
เชี่ยวชาญพร้อมด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
ทีต่ งั้ : โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4371-2992
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18. ศูนย์บริการทางการแพทย์ เป็นหน่วยงานที่เปิดให้
บริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพต่าง ๆ โดยมี
บุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร
นักเทคนิคการแพทย์ นักการแพทย์แผนไทย และนักเวชระเบียน
อยู่ประจ�ำศูนย์เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับบริการทั่วไป
ที่ตั้ง : ศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์
0-4375-4333 ต่อ 2035
19. ศู น ย์ บ ริ ก ารแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ อยู ่ ภ ายใต้
คณะแพทยศาสตร์ เป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจรักษาโรคตามทฤษฎี
ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้าน
วิชาชีพให้แก่นิสิต
ทีต่ งั้ : อาคารคณะแพทยศาสตร์ ชัน้ 1 ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4372-2144 ต่อ 6349, 6345
20. สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงาน
ทีเ่ ป็นตัวแทนคณาจารย์ในการให้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำในกิจการทัว่ ไป
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนา
ด้านวิชาการ จริยธรรม และวินัย ตลอดจนการจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ
21. ร้านยามหาวิทยาลัย เป็นแหล่งให้บริการชุมชนในด้าน
สุขภาพ โดยบริการด้านยา เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และให้ความรู้ในเรื่องยาและสุขภาพ เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
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ทีต่ ั้ง : ร้านยามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขา 1
ตลาดโต้รงุ่ เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
44000 โทรศัพท์ 0-4371-2502
: ร้านยามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขา 2
อาคารบริการกลางพลาซ่า ชั้น 1 ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4584
22. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงาน
จ�ำหน่ายแบบเรียน เครื่องเขียน หนังสือ ต�ำรา อุปกรณ์การศึกษา
วัสดุส�ำนักงาน เครื่องแบบนิสิต ชุดกีฬา ของที่ระลึกและสินค้าอุปโภค
บริโภคต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการศูนย์ถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์
เข้าปก เย็บเล่ม และศูนย์ไปรษณีย์ภัณฑ์
ที่ตั้ง : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารศูนย์
หนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4319, 0-4375-4174
: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขา 2 อาคาร
ราชนครินทร์ ชัน้ 1 ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
44150
: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขา 3 อาคาร
บริ ก ารนิ สิ ต ชั้ น 1 ต� ำ บลขามเรี ย ง อ� ำ เภอกั น ทรวิ ชั ย จั ง หวั ด
มหาสารคาม 44150
23. ศูนย์พัฒนาภาษา  (LDC-Language Development
Centre) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษแก่
นิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
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ที่ตั้ง : ศูนย์พัฒนาภาษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 1
อาคารราชนครินทร์ ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
44150 โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 2061, 2709 หรือ 0-4375-4371
24. โครงการอนุรกั ษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นโครงการบริการทางวิชาการ ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่ อ เป็ น แหล่ ง รวบรวมข้ อ มู ล เนื้ อ หาสาระของเอกสารใบลาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไว้อย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อความสะดวกต่อการค้นคว้าวิจัย
ที่ตั้ง : โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน ชั้น 3 ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4372-1686 ภายใน 6119, 6121, 6120
25. สถานปฏิบัติการผลิตน�้ำดื่มยูนิเพียว เป็นหน่วยงาน
ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารน�้ ำ ดื่ ม ซึ่ ง ผ่ า นการผลิ ต ด้ ว ยกระบวนการที่ มี คุ ณ ภาพ
โดยให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน
ที่ตั้ง : สถานปฏิบัติการผลิตน�้ำดื่มยูนิเพียว มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
44150 โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 2685 หรือ 0-4375-4175
26. งานบริ ห ารพื้ น ที่ สั ง กั ด กองคลั ง และพั ส ดุ เป็ น งาน
สนับสนุนและประสานการด�ำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ และ
โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและรับผิดชอบดูแลการใช้พื้นที่
อาคารและพื้นที่อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์
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ทีี่ตั้ง : งานบริหารพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคาร
บรมราชกุมารี ชั้น 3 ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4238 ต่อ 1243
27. ส�ำนักกิจการหอพัก เป็นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการและอ�ำนวย
ความสะดวกเกี่ยวกับที่พักอาศัยส�ำหรับอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน
และบุคลากร รวมทั้งการจัดอ�ำนวยความสะดวกหอพักส�ำหรับนิสิต
ที่ตั้ง : งานกิจการหอพัก เขตพื้นที่ในเมือง
: งานกิจการหอพัก เขตพื้นที่ขามเรียง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
44150 โทรศัพท์ 0-4371-2146, 0-4372-3029
28. ศูนย์จารึกอีสานและเอกสารโบราณ เป็นแหล่งรวบรวม
จารึกอีสานและเอกสารโบราณต่าง ๆ เพือ่ การศึกษา ค้นคว้า วิจยั และ
อนุรักษ์ไว้เพื่อมรดกของท้องถิ่น
ที่ตั้ง : ศูนย์จารึกอีสานและเอกสารโบราณ ชั้น 2 สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต�ำบลตลาด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4372-1686
29. ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี เป็นหน่วยงาน
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพือ่ ประสานงานและเป็นแกนกลาง
ในการเสริมสร้างเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
ทีต่ งั้ : ศูนย์ศกึ ษาสิทธิมนุษยชนและสันติวธิ ี วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4317,
0-4375-4429 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 3744, 3743, 3740
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30. สถานีวทิ ยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU
Radio อยูภ่ ายใต้กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เป็นกลุม่ งาน
ทีใ่ ห้บริการความรู้ ความบันเทิง เผยแพร่ขา่ วสารของทางราชการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่ชมุ ชน โดยส่งกระจายเสียงในระบบ
F.M. ความถี่ 102.25 MHz. (พื้นที่ที่สามารถรับฟังได้มี 7 จังหวัด ได้แก่
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ยโสธร มุกดาหาร สกลนคร)
สามารถรับฟังผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.msuradio.net
ที่ตั้ง : สถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารบรมราชกุมารี ชัน้ ล่าง ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4555 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1377
31. งานบริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น
หน่วยงานทีส่ ง่ เสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย
เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า
ทีต่ งั้ : งานบริการศิษย์เก่า กลุม่ งานประชาสัมพันธ์และมวลชน
สัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
44150 โทรศัพท์ 0-4375-4315, หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1722
32. ศูนย์ทปี่ รึกษาการประกอบการและการจัดการธุรกิจ
(Center for Entrepreneurship and Business Management)
อยูภ่ ายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ มีภาระหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาการ
จัดตั้งและการประกอบการ รวมถึงการบริหารงานของธุรกิจขนาดเล็ก
ขนาดย่อมและขนาดกลาง การจัดองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการวิจัยตลาด
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33. ศู น ย์ พั ฒ นาการบั ญ ชี (Center for Accounting
Development) อยูภ่ ายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ มีภาระหน้าทีใ่ ห้
ความช่วยเหลือในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการบัญชีและภาษีอากรโดยเฉพาะ ได้แก่
การให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี การวางระบบบัญชี และการภาษี
34. ศู น ย์ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Center for Human
Resource Development) อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ
มีภาระหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพลักษณะของ
นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ รวมถึงการพัฒนาและฝึกอบรม
คณาจารย์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการเรียนการสอน การพัฒนาและฝึก
อบรมพนักงานเกีย่ วกับความเชีย่ วชาญและประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
35. ศูนย์วิจัยธุรกิจ (Center for Business Research) อยู่
ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ มีภาระหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนางานวิจยั ของคณาจารย์ภายในคณะการบัญชีและการ
จัดการ การขอต�ำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์และท�ำการวิจัย
สถาบันเพื่อพัฒนาคณะในด้านต่าง ๆ
36. ศูนย์วจิ ยั ธุรกิจระหว่างประเทศ อยูภ่ ายใต้คณะการบัญชี
และการจัดการ มีภาระหน้าทีใ่ นการศึกษาและจัดท�ำข้อมูลเกีย่ วกับการ
ลงทุนการค้า และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ประเทศลาว เวียดนาม เขมร มาเลเซีย จีน และพม่า
37. สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่ตั้ง : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 269
ถนนนครสวรรค์ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 6333 หรือ 0-4371-12991
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38. ศู น ย์ เ สริ ม สร้ า งศั ก ยภาพธุ ร กิ จ SMEs อยู ่ ภ ายใต้
คณะการบัญชีและการจัดการ มีภาระหน้าทีเ่ กีย่ วกับการให้คำ� ปรึกษาเกีย่ ว
กับการจัดตั้งและการประกอบการ การบริหารงานของธุรกิจขนาดเล็ก
ขนาดย่อมและขนาดกลาง การจัดองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การวิจยั ธุรกิจและตลาด รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บคุ คลทัว่ ไปและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในประเด็นและหัวข้อทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
39. ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและ
การจัดการ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี
และภาษีอากรโดยเฉพาะ ได้แก่ การจัดท�ำบัญชี การวางระบบบัญชีและ
การภาษีอากร รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บคุ คลทัว่ ไป และหน่วย
งานต่าง ๆ ในประเด็นและหัวข้อทางด้านการบัญชีและภาษีอากรและ
การให้บริการเป็นหน่วยตรวจสอบบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
40. ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่
ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้
ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
การบริหารระบบคอมพิวเตอร์ การเรียนรูแ้ ละการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์
ธุรกิจ และการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ประเด็นและหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และ
การใช้ซอฟแวร์ทางด้านธุรกิจ
41. ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ธุ ร กิ จ การเกษตรอี ส าน อยู ่ ภ ายใต้
คณะการบัญชีและการจัดการ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจการเกษตร การก�ำหนดแนวทางและการส่ง
เสริ ม ช่ อ งทางการจั ด จ� ำ หน่ า ยธุ ร กิ จ การเกษตร การวิ จั ย ธุ ร กิ จ
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การเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเกษตร การสร้างสรรค์
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านธุรกิจเกษตร การตลาด
ระหว่างประเทศ และการตลาดเพื่อการส่งออกธุรกิจการเกษตร
42. ศูนย์ศึกษาธุรกิจและเศรษฐกิจอาเซียน อยู่ภายใต้
คณะการบัญชีและการจัดการ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ ให้กับประเทศในกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านที่มีเขตชายแดนติดต่อ
กันกับประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในประเด็นทางการค้า
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้า การ
วิจัย การลงทุนการท่องเที่ยว และการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าระหว่างประเทศ
43. ศู น ย์ ร ่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก อยู ่ ภ ายใต้
คณะการบัญชีและการจัดการ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้ค�ำปรึกษา
เกีย่ วกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ภาครัฐและเอกชนในการ
บริการวิชาการการวิจยั การจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาทางวิชาการหรือ
การวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
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ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์
ปรัชญา
ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน (พหูนํ  ปณฺฑิโต  ชีเว)
พันธกิจ
1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชัน้ สูงโดยมุง่ เน้นพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานและมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์
2) สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมี
คุณภาพในทุกสาขาวิชา  เพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน  การบริการ
วิชาการ การท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม และน�ำไปใช้ประโยชน์ตามความ
เหมาะสม
3) ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสั ง คม เพื่ อ ให้ ชุ ม ชน
และสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4) อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน
วิสัยทัศน์
เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล
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ค�ำอธิบายวิสัยทัศน์  :
เป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ   หมายถึ ง    มหาวิ ท ยาลั ย มี ก าร
จัดการเรียนการสอนทีส่ ามารถผลิตบัณฑิตมีความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม มีความ
สามารถ ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และได้รบั การจัดอันดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล
บูรณาการความรูจ้ ากท้องถิน่ สูส่ ากล หมายถึง การผสมผสาน
องค์ความรู้จากท้องถิ่น และองค์ความรู้วิชาการที่ยกระดับมาตรฐานสู่
สากลตลอดจนได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน
ค่านิยมองค์กร
TAKASILA
T = Teamwork
A = Accountability
K = Knowledge Based and
Local Wisdom
A = Academic
S = Sufficiency Economy
I = Innovation
L = Learning Organization
A = Achievement

การท�ำงานเป็นทีม
ส�ำนึกรับผิดชอบต่อองค์กร
การใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน
และสืบสานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ความเป็นวิชาการ
เศรษฐกิจพอเพียง
นวัตกรรม
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การมุ่งสู่ความส�ำเร็จ
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัด
เรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รที่ ทั น สมั ย ตามเกณฑ์
คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่า
เพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ
แก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุ รั ก ษ์ ฟื ้ น ฟู และส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ใน
ฐานะทุนทางวัฒนธรรมทีส่ ามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ไ ด้ รั บ
การยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ
สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ตราสัญลักษณ์ สี ต้นไม้ และพระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ ตราโรจนากร
ซึง่ มีความหมายว่า สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุง่ เรือง มีองค์ประกอบ
เป็นรูปใบเสมา ภายในมีสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน ด้านล่าง
มี สุ ริ ย รั ง สี ที่ แ ผ่ ขึ้ น จากลายขิ ด ซึ่ ง อยู ่ เ หนื อ ปรั ช ญาภาษาบาลี ว ่ า
พหูนํ ปณฺฑโิ ต ชีเว มีความหมายว่าผูม้ ปี ญ
ั ญา พึงเป็นอยูเ่ พือ่ มหาชน

ใบเสมา หมายถึง  ความรู้หรือภูมิปัญญา
องค์พระธาตุนาดูน เป็นปูชนียสถานอันศักดิส์ ทิ ธิข์ องจังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรมและความดีงาม
สุริยรังสี  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง
ลายขิด  หมายถึง  ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน
ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์ คือ ความเจริญรุ่งเรือง
อันเป็นผลมาจากความรูแ้ ละคุณธรรม ผสมผสานกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
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สีประจ�ำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สีเหลืองและสีเทา
“สีเหลือง”

หมายถึง

“สีเทา”
หมายถึง
“สีเหลืองเทา” หมายถึง

ความเจริญรุ่งเรือง ความดีงาม
ความอุดมสมบูรณ์
ความคิดหรือปัญญา
การมีปญ
ั ญาและความคิดทีด่ งี าม
อันน�ำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน)
พระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัย คือ พระพุทธกันทรวิชัย
อภิสมัยธรรมนายก
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คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน จ�ำนวน 23 แห่ง ดังนี้
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. คณะศึกษาศาสตร์
3. คณะการบัญชีและการจัดการ
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์
5. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6. คณะวัฒนธรรมศาสตร์
7. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
8. คณะนิติศาสตร์
9. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. คณะวิทยาศาสตร์
11. คณะเทคโนโลยี
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์
13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
14. คณะวิทยาการสารสนเทศ
15. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
16. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
17. คณะแพทยศาสตร์
18. คณะเภสัชศาสตร์
19. คณะพยาบาลศาสตร์
20. คณะสาธารณสุขศาสตร์
21. คณะสัตวแพทยศาสตร์
กลุ่มจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
23. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
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รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. ....รอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย...
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายสราวุธ  เบญจกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำ�หน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเสริฐ  โศภน
4. นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา
5. รองศาสตราจารย์จรัล  เล็งวิทยา
6. นายประสงค์  พูนธเนศ
7. นายพันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์
8. ศาสตราจารย์นายแพทย์มนตรี  ตู้จินดา
9. นายวรวิทย์  เจนธนากุล
10. นายวิชาญ  ธรรมสุจริต
11. นางวิภาจรีย์  พุทธมิลินประทีป
12. ศาสตราจารย์วิสุทธิ์  ใบไม้
13. ศาสตราจารย์วิชัย  บุญแสง
14. คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธุ์
15. ...รอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง...
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำ�แหน่ง
16. รองศาสตราจารย์ประยุกต์  ศรีวิไล
17. รองศาสตราจารย์วิทยา  มะเสนา
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัติ  ปานศิลา

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร รองอธิการบดี
19. ศาสตราจารย์ปรีชา  ประเทพา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร กลุ่มคณบดี
20. รองศาสตราจารย์ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
21. รองศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
22. รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์วรพล  เองวานิช
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
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23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร  รัตนสุธีระกุล
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  ส่งศรีโรจน์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร กลุ่มผู้อำ�นวยการสถาบัน
สำ�นักหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
25. รองศาสตราจารย์ปฐม  หงษ์สุวรรณ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
26. นางพรพิมล  มโนชัย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศ  สินศิริ
สังกัดคณะเทคโนโลยี
28. รองศาสตราจารย์บังอร  กุมพล
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
29. รองศาสตราจารย์ประยูร  วงศ์จันทรา
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ  หรรนภา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31. อาจารย์นวลละออง  อรรถรังสรรค์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ
32. ...รอการสรรหา...
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการ
33. นางสาวพัตชบูล  กิ่งพุ่ม
34. นางสาวธัญภา  สอนสา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี  เชาวรัตน์

สังกัดสำ�นักคอมพิวเตอร์
สังกัดสำ�นักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
ข้อมูล ณ  วันที่ 13 มิถุนายน 2562
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รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. รองศาสตราจารย์ประยุกต์  ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี  เชาวรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
3. ศาสตราจารย์ปรีชา  ประเทพา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ  ชาติชนะยืนยง
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
5. รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์  เมฆพรรณโอภาส
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร  รัตนสุธีระกุล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
8. ศาสตราจารย์ไพโรจน์  ประมวล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
9. รองศาสตราจารย์อนุชิตา  มุ่งงาม
คณบดีคณะเทคโนโลยี
10. รองศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  ส่งศรีโรจน์
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์สมจิต  แดนสีแก้ว
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลเดช  เชาวรัตน์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
15. รองศาสตราจารย์ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  แก้วมั่น
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
17. รองศาสตราจารย์วิทยา  อยู่สุข
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริสน์  ชัยมูล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
19. อาจารย์อรรถวิท  ศิลาน้อย
คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ  จงสมชัย
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
22. รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์  สิงห์สีโว
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
23. รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์วรพล  เองวานิช
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช  การินทร์
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
25. ศาสตราจารย์ปรีชา  ประเทพา
รักษาการคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปยุต  ชื่นสงวน
คณบดีคณะนิติศาสตร์
27. รองศาสตราจารย์ปฐม  หงษ์สุวรรณ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
28. รองศาสตราจารย์วีระชัย  สายจันทา
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
29. นางพรพิมล  มโนชัย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการ
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรเกล้า  เจริญผล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคอมพิวเตอร์

26

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562

31. รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์  ศรีประทีป
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศึกษาทั่วไป
32. รองศาสตราจารย์มงคล  อุดชาชน ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัติ  ปานศิลา
ประธานสภาคณาจารย์

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2537
ว่าง

ว่าง
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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2537
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537
เป็นปีที่ 49 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็ น การสมควรจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามจึ ง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไว้โดยค�ำแนะน�ำ
และยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตเิ รียกว่า “พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. 2537”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน ส�ำนัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหน่วยงาน
ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ ตัง้ แต่สองส่วนราชการขึน้ ไป
ตั้งอยู่ในเขตนั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยก�ำหนด
“สภาคณาจารย์” หมายความว่า สภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มาตรา 4 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้และให้มีอ�ำนาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได้
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หมวด 1
บททั่วไป
มาตรา 5 ให้จดั ตัง้ มหาวิทยาลัยขึน้ มหาวิทยาลัยหนึง่ เรียกว่า
“มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท�ำการสอน ท�ำการ
วิจัย ให้บริการแก่สังคมและทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น นิ ติ บุ ค คล มี ฐ านะเป็ น กรมในทบวง
มหาวิทยาลัย
มาตรา 6 มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
1) ส�ำนักงานอธิการบดี
2) ส�ำนักงานวิทยาเขต
3) บัณฑิตวิทยาลัย
4) คณะ
5) สถาบัน
6) ส�ำนัก
มหาวิทยาลัยอาจให้มวี ทิ ยาลัย ศูนย์ และหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเพื่อด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์
ในมาตรา 5 เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได้
ส�ำนักงานอธิการบดี อาจแบ่งส่วนราชการเป็นกอง หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
คณะและวิ ท ยาลั ย อาจแบ่ ง ส่ ว นราชการเป็ น ส� ำ นั ก งาน
เลขานุการภาควิชา กองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชาหรือกอง
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บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน ส�ำนัก ศูนย์ และหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจแบ่งส่วนราชการเป็นส�ำนักงาน
เลขานุการ กอง หรือหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่ากอง
ส�ำนักงานเลขานุการ กอง และหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ที่
มีฐานะเทียบเท่ากอง อาจแบ่งส่วนราชการเป็นแผนก หรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าแผนก
มาตรา 7 การจัดตัง้ การรวม และการยุบเลิกส�ำนักงาน วิทยาเขต
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส�ำนัก วิทยาลัย และศูนย์ หรือหน่วยงาน
ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
การแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชา หน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ส�ำนักงานเลขานุการ กอง และแผนกหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง หรือแผนกให้ท�ำ
เป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
มาตรา 8 ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 มหาวิทยาลัยจะ
รับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้
และมีอ�ำนาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบก็ได้
การรับเข้าสมทบ หรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษา
ชั้นสูง หรือสถาบันวิจัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และให้ท�ำเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
การควบคุมสถาบันการศึกษาชัน้ สูง หรือสถาบันวิจยั ทีเ่ ข้าสมทบ
ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 9 นอกจากเงินที่ก�ำหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัย อาจมีรายได้ดังนี้
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1) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2) เงิน และทรัพย์สนิ ซึง่ มีผอู้ ทุ ศิ ให้แก่มหาวิทยาลัย
3) รายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้
ที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล หรือ
ใช้ประโยชน์
4) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น ๆ
ให้มหาวิทยาลัยมีอ�ำนาจในการปกครอง ดูแล บ�ำรุง รักษา ใช้
และจั ดหาผลประโยชน์จากทรัพ ย์สิน ของมหาวิ ทยาลั ย ทั้ ง ที่ เ ป็ น
ที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น
รายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการด�ำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ทตี่ อ้ งน�ำส่งกระทรวง
การคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ เว้นแต่เบีย้ ปรับทีเ่ กิด
จากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ
ทรัพย์สินหรือสัญญาจ้างท�ำของที่ด�ำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ
มาตรา 10 บรรดาอสังหาริมทรัพย์ท่ีมหาวิทยาลัยได้มาโดย
มีผู้ยกให้ หรือได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากเงิน และทรัพย์สิน
ซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา 11 บรรดารายได้ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะ
ต้องจัดการเพื่อประโยชน์ภายในขอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 5 เงิน และทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้อง
จั ด การตามเงื่ อ นไขที่ ผู ้ อุ ทิ ศ ให้ ก� ำ หนดไว้ แ ละต้ อ งเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
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หมวด 2
การด�ำเนินงาน
มาตรา 12 ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึง่ จะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�ำแหน่ง ได้แก่
อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ และประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ�ำนวนแปดคน
ซึง่ เลือกจากผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย ผู้อ�ำนวยการศูนย์หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ�ำนวนแปดคน
ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากคณาจารย์ ป ระจ� ำ ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มิ ใ ช่ ผู ้ ด� ำ รง
ต�ำแหน่งตาม (3) จ�ำนวนหกคน และเลือกตั้งจากข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยจ�ำนวนสองคน
5) กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย
จ�ำนวนหนึ่งคน ซึ่งอธิการบดีเลือกจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดี
6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน
สิบสี่คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
คนหนึ่ ง เป็ น อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และให้ อุ ป นายกสภา
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มหาวิทยาลัยท�ำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารได้ ม าและคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนคุณสมบัติของผู้รับเลือก
ผู้เลือกและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) และ (5)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและให้ท�ำเป็นประกาศทบวง
มหาวิทยาลัย
มาตรา 13 นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 12 (3) (4) (5) และ (6) มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งสองปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ หรืออาจได้รบั
เลือกหรือได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง นายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 12 (3) (4)
(5) และ (6) พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอน
เพราะขาดคุ ณ สมบั ติ ข องการเป็ น นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4) ขาดคุ ณ สมบั ติ ข องการเป็ น กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
ในกรณี ที่ น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 12 (3) (4) (5) และ (6) พ้นจากต�ำแหน่ง

36

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562

ก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ หรือได้มกี ารเลือก
หรือได้รบั เลือกหรือได้รบั เลือกตัง้ อยูใ่ นต�ำแหน่งเพียงเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณี ที่ น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
หรือยังมิได้เลือก หรือเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึง่ พ้นจาก
ต�ำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่ ง ตั้ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผูท้ รงคุณวุฒิ หรือได้มกี ารเลือกหรือเลือกตัง้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อื่นขึ้นใหม่แล้ว
ในกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือก หรือเลือกตั้ง
ตามมาตรา 12 (3) (4) และ (5) พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระไม่เกิน
เก้าสิบวัน สภามหาวิทยาลัยจะไม่เลือก หรือเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยขึ้นแทนต�ำแหน่งที่ว่างก็ได้
มาตรา 14 สภามหาวิทยาลัย มีอำ� นาจและหน้าทีค่ วบคุมดูแล
กิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโดยเฉพาะให้มอี ำ� นาจ
และหน้าที่ ดังนี้
(1) วางนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ
การศึ ก ษา การวิ จั ย การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมและ
การทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
(2) ว า ง ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ อ อ ก ข ้ อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยและอาจมอบให้สว่ นราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผูว้ าง
ระเบียบและออกข้อบังคับส�ำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้
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(3) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญาและประกาศนียบัตร
(4) พิจารณาการจัดตัง้ การรวม และการยุบเลิก
ส�ำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส�ำนัก วิทยาลัย
และศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานดังกล่าว
(5) อนุ มั ติ ก ารรั บ สถาบั น ศึ ก ษาชั้ น สู ง และ
สถาบันวิจัยเข้าสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบ
(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยก�ำหนด
(7) พิจารณาเสนอเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
พิเศษ
(8) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี
ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ผู ้ อ� ำ นวยการวิ ท ยาลั ย
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์หรือหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ รียกอย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบ
เท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ
(9) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการหรือ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(10) อนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
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(11) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่าง ๆ เกีย่ วกับ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(12) แต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ พิจารณา และเสนอ
ความเห็ น ในเรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งใด หรื อ เพื่ อ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ก าร
อย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
(13) พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบในเรื่ อ ง
ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเสนอและอาจมอบอ�ำนาจ
ให้อธิการบดีด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัยก็ได้
(14) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ
ในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งมิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา 15 การประชุมของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 16 ให้มคี ณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขึน้
คณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย มี ห น้ า ที่ ใ ห้
ค�ำปรึกษาและข้อแนะน�ำแก่มหาวิทยาลัยและสนับสนุนการด�ำเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัย
จ� ำ นวนและคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่ง ตลอดจน
การประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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มาตรา 17 ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วย
อธิการบดีหรือจะมีทงั้ รองอธิการบดีและผูช้ ว่ ยอธิการบดีเพือ่ ท�ำหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้
เพือ่ ประโยชน์ในการบังคับบัญชาให้ถอื ว่าอธิการบดีเป็นอธิบดี
และรองอธิการบดีเป็นรองอธิบดีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน และกฎหมายอื่น
มาตรา 18 อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งโดยค�ำแนะน�ำของสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 19
อธิการบดีมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งสี่ปี และจะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกก็ได้แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันมิได้
นอกจากการพ้ น จากต� ำ แหน่ ง ตามวาระตามวรรคสอง
อธิการบดีพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
(4) กระท� ำ ความผิ ด อาญาจนได้ รั บ โทษโดย
ค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(5) ถูกให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทิน
หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
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รองอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค�ำแนะน�ำของ
อธิ ก ารบดี จ ากบุ ค คลผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา 19 และต้ อ งเป็ น
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คลผู ้ มี
คุณสมบัตติ ามมาตรา 19 และต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
เมื่ออธิการบดีพ้นจากต�ำแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดี พ้นจากต�ำแหน่งด้วย
มาตรา 19 อธิการบดี รองอธิการบดี และผูช้ ว่ ยอธิการบดี ต้อง
มีคุณสมบัติดังนี้คือ
(1) ได้ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำ� การสอน
หรื อ มี ป ระสบการณ์ ด ้ า นการบริ ห ารมาแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า สามปี ใ น
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(2) ได้ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใด หรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
ได้ท�ำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วรวม
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี
มาตรา 20 อธิการบดี มีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ รวมทัง้ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัย
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(2) ควบคุ ม ดู แ ลบุ ค ลากร การเงิ น การพั ส ดุ
สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(3) จัดท�ำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(4) รักษาระเบียบวินยั จรรยาบรรณ และมรรยาท
แห่งวิชาชีพของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมกิจการ
นิสิต
(5) เป็นผูแ้ ทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทัว่ ไป
(6) เสนอรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับกิจการด้าน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบและข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา 21 ในกรณีที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ให้รองอธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาราชการแทน ถ้ามีรองอธิการบดี
หลายคน ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอมหมายเป็นรักษาราชการ
แทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมายให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุด
เป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 19
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี และให้น�ำความในวรรคสองของ
มาตรา 37 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา 22 ให้ มี ส ภาคณาจารย์ ประกอบด้ ว ยกรรมการ
ซึ่งคณาจารย์ประจ�ำของมหาวิทยาลัยเลือกจากคณาจารย์ประจ�ำ
มหาวิทยาลัย
สภาคณาจารย์มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา และข้อแนะน�ำในกิจการ
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่ออธิการบดี และหน้าที่อื่นตามที่
อธิการบดีมอบหมาย
องค์ประกอบ จ�ำนวนกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่ง และการด�ำเนินงานของ
สภาคณาจารย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 23 วิทยาเขตหนึ่ง ให้มีส�ำนักงานวิทยาเขต โดยมี
รองอธิการบดีคนหนึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบงานวิทยาเขตนัน้
แทนอธิการบดีตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และให้มผี ชู้ ว่ ยอธิการบดีคนหนึง่
หรือหลายคนก็ได้
ส�ำนักงานวิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกอง หรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
การแบ่งส่วนราชการของส�ำนักงานของส�ำนักงานวิทยาเขต
ตามวรรคสอง ให้ท�ำเป็นประกาศมหาวิทยาวิทยาลัย
มาตรา 24 ในวิทยาเขตหนึง่ ให้มคี ณะกรรมการประจ�ำวิทยาเขต
ประกอบด้วยรองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตเป็นประธานกรรมการ
คณบดี ผู้อ�ำนวยการสถาบัน ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย ผู้อ�ำนวยการศูนย์
และหั วหน้ า หน่วยงานที่เรีย กชื่อ อย่า งอื่น ที่ มี ฐ านะเที ยบเท่ า คณะ
ในวิทยาเขตนั้นเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง และกรรมการซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ�ำในวิทยาเขตนั้นมีจ�ำนวน
ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการโดยต�ำแหน่ง แต่ไม่น้อยกว่าสามคน
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ให้กรรมการประจ�ำวิทยาเขตแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็น
เลขานุการของคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ การประชุมของ
คณะกรรมการประจ�ำวิทยาเขตให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 25 คณะกรรมการประจ� ำ วิ ท ยาเขต มี อ� ำ นาจและ
หน้าที่ ดังนี้
(1) ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและข้ อ แนะน� ำ เกี่ ย วกั บ
การด�ำเนินกิจการต่าง ๆ ของวิทยาเขตแก่อธิการบดี
(2) ประสานงานระหว่ า งบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
คณะ สถาบัน ส�ำนัก วิทยาลัย ศูนย์ และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะภายในวิทยาเขต
(3) พิ จ ารณาเสนอการออกระเบี ย บปฏิ บั ติ
ของวิทยาเขตต่ออธิการบดี และวางระเบียบหรือข้อบังคับอื่นตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(4) พิ จ ารณาเสนอแผนพั ฒ นา แผนงานและ
งบประมาณประจ�ำปีของหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาเขต ต่อรองอธิการบดี
ประจ�ำวิทยาเขต
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา 26 ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มคี ณบดีเป็นผูบ้ งั คับบัญชา
และรับผิดชอบงานของบัณฑิตวิทยาลัย และจะให้มรี องคณบดีคนหนึง่
หรือหลายคนก็ได้ เพือ่ ท�ำหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบตามทีค่ ณบดีมอบหมาย
คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค�ำแนะน�ำของ
อธิการบดีจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 27
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รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค�ำแนะน�ำของคณบดี
จากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 27
คณบดีมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่
อีกได้ แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
เมื่อพ้นจากต�ำแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากต�ำแหน่งด้วย
มาตรา 27 คณบดี และรองคณบดีตอ้ งมีคณ
ุ สมบัตไิ ด้ปริญญา
ชัน้ หนึง่ หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำ� การสอนหรือ
มีประสบการณ์ดา้ นการบริหารมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาตรา 28 การจัดให้มคี ณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย
และการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา 29 ในคณะหนึ่งให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และ
รับผิดชอบงานของคณะและจะให้มีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้
เพื่อท�ำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย การแต่งตั้งวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่ง และคุณสมบัติของคณบดี
และรองคณบดีตามวรรคหนึ่ง ให้น�ำบทบัญญัติมาตรา 26 และมาตรา 27
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 30 ในคณะหนึ่ ง ให้ มี ค ณะกรรมการประจ� ำ คณะ
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ถ้ามีเป็นกรรมการ
โดยต�ำแหน่งและกรรมการซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ�ำ
ในคณะจ�ำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการโดยต�ำแหน่ง ถ้าไม่มี
การแบ่ ง ภาควิ ช าหรื อ มี แ ต่ ไ ม่ ถึ ง สี่ ภ าควิ ช า ให้ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง
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คณาจารย์ประจ�ำในคณะเป็นกรรมการเพิ่มเติมให้ได้จ�ำนวนทั้งหมด
ไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินเก้าคน
กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งจะเป็นคณาจารย์
ประจ�ำในภาควิชาเดียวกันเกินหนึ่งคนไม่ได้
จ�ำนวนและคุณสมบัตขิ องกรรมการทีจ่ ะได้รบั แต่งตัง้ ในแต่ละคณะ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ให้คณบดีเป็นประธานคณะกรรมการประจ�ำคณะ และให้คณบดี
แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นเลขานุการของคณะกรรมการประจ�ำ
คณะกรรมการที่ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง มี ว าระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง สองปี
แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
การประชุมของคณะกรรมการประจ�ำคณะ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 31 คณะกรรมการประจ�ำคณะ มีอำ� นาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) วางนโยบายและแผนงานของคณะให้
สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
(2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสูตรส�ำหรับคณะ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(3) พิ จ ารณาวางระเบี ย บและออกข้ อ บั ง คั บ
ภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย
(4) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะต่อมหาวิทยาลัย
(5) จั ด การวั ด ผล ประเมิ น ผล และควบคุ ม
มาตรฐานการศึกษาของคณะ
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(6) ส่งเสริมงานวิจยั งานบริการวิชาการแก่สงั คม
และงานทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
(7) ให้ค�ำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
(8) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ เกีย่ วกับกิจการของคณะ
หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา 32 ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชาหรือแบ่งหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะ ให้มีหัวหน้า
ภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานของภาควิชา หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาและจะให้มี
รองหัวหน้าภาควิชา หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อท�ำหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชามอบหมาย
หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชา รวมทั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองของต�ำแหน่ง
ดังกล่าวนั้นให้แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ�ำของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้
ท�ำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
และรองหัวหน้าภาควิชา ให้อธิการบดีแต่งตัง้ โดยค�ำแนะน�ำของคณบดี
การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และรองหัวหน้าภาควิชา หรือ
รองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค�ำแนะน�ำของคณบดี
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เมือ่ หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาพ้นจากต�ำแหน่ง ให้รองหัวหน้าภาควิชา
หรื อ รองหั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า
ภาควิชาพ้นจากต�ำแหน่งด้วย
มาตรา 33 ในสถาบันหรือส�ำนักหนึง่ ให้มผี อู้ ำ� นวยการสถาบัน
หรือผู้อ�ำนวยการส�ำนักเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานของ
สถาบันหรือส�ำนักนั้นแล้วแต่กรณี และจะให้มีรองผู้อ�ำนวยการสถาบัน
หรือรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อท�ำหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่ผู้อ�ำนวยการสถาบันหรือผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
มอบหมาย
การแต่งตั้งวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง การพ้ นจากต� ำ แหน่ ง
และคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น หรื อ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก
และรองผูอ้ ำ� นวยการสถาบันหรือรองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักตามวรรคหนึง่
ให้น�ำบทบัญญัติมาตรา 26 และมาตรา 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 34 การจัดให้มีคณะกรรมการประจ�ำสถาบัน หรือ
คณะกรรมการประจ�ำส�ำนักและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน
หรือส�ำนัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 35 ในกรณีทมี่ หาวิทยาลัย ศูนย์ หรือหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่
อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ ให้มผี อู้ ำ� นวยการหรือหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่
อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ของวิทยาลัย ศูนย์หรือหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ
และจะให้มรี องผูอ้ ำ� นวยการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ ทีม่ ฐี านะ
เทียบเท่าคณะคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อท�ำหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามที่ผู้อ�ำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะมอบหมาย
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การแต่งตั้งวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง การพ้ นจากต� ำ แหน่ ง
และคุณสมบัติของผู้อ�ำนวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ รวมทั้ ง ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง รอง
ของต�ำแหน่งดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้น�ำบทบัญญัติมาตรา 26 และ
มาตรา 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 36 การจัดให้มคี ณะกรรมการประจ�ำและการจัดระบบ
บริหารงานในวิทยาลัย ศูนย์หรือหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะ
เทียบเท่าคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 37 ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการ
หั ว หน้ า ภาควิ ช า รองหั ว หน้ า ภาควิ ช า หั ว หน้ า หน่ ว ยงานและ
รองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
จะด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต�ำแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งต�ำแหน่งแล้ว จะรักษา
ราชการแทนต�ำแหน่งดังกล่าวเกินหนึง่ ต�ำแหน่งก็ได้แต่ตอ้ งไม่เกินหกเดือน
มาตรา 38 วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี
คณบดี ผูอ้ ำ� นวยการ หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่
อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะหรื อ ภาควิ ช า กรรมการประจ� ำ
วิ ท ยาเขต ซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง จากคณาจารย์ ป ระจ� ำ
ในวิ ท ยาเขตและกรรมการประจ� ำ คณะ ซึ่ ง อธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง จาก
คณาจารย์ประจ�ำในคณะให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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มาตรา 39 เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น ์ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ใ น
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส�ำนัก วิทยาลัย ศูนย์ และภาควิชา
หรือหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทีย่ บเท่าคณะหรือภาควิชา
อ� ำ นาจในการสั่ ง การอนุ ญ าต การอนุ มั ติ การปฏิ บั ติ ร าชการ
หรื อ การด� ำ เนิ น การอื่ น ที่ อ ธิ ก ารบดี จ ะพึ ง ปฏิ บั ติ ห รื อ ด� ำ เนิ น การ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่ อ งนั้ น มิ ไ ด้ ก� ำ หนดเรื่ อ งการมอบอ� ำ นาจไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น หรื อ
มิได้ห้ามเรื่องการมอบอ�ำนาจไว้ อธิการบดีจะมอบอ�ำนาจโดยการ
ท�ำเป็นหนังสือให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งคณบดี ผูอ้ ำ� นวยการ หัวหน้าภาควิชา
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
หรือภาควิชา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของ
หน่วยงานนั้นก็ได้
ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอ�ำนาจและหน้าที่
ตามที่อธิการบดีก�ำหนด
มาตรา 40 ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือผู้รักษาราชการแทน
ตามมาตรา 17 มาตรา 21 มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 32 มาตรา 33
และมาตรา 35 มีอ�ำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณี ที่ ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค� ำ สั่ ง หรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดแทนเป็นกรรมการ หรือ
ให้มีอ�ำนาจหน้าที่อย่างใดให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือผู้รักษาราชการ
แทนท� ำ หน้ า ที่ ก รรมการหรื อ มี อ� ำ นาจและหน้ า ที่ เ ช่ น เดี ย วกั บ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนั้นในระหว่างที่ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการ
แทนด้วย แล้วแต่กรณี
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หมวด 3
ต�ำแหน่งทางวิชาการ
มาตรา 41 คณาจารย์ป ระจ�ำมหาวิ ทยาลั ยมี ต�ำ แหน่ ง ทาง
วิชาการดังนี้
(1) ศาสตราจารย์
(2) รองศาสตราจารย์
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(4) อาจารย์
คุ ณ สมบั ติ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอน
คณาจารย์ประจ�ำตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
มาตรา 42 ศาสตราจารย์ พิ เ ศษนั้ น จะได้ ท รงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค�ำแนะน�ำของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ที่มิได้
เป็นคณาจารย์ประจ�ำของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 43 สภามหาวิทยาลัย อาจแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ซึ่ง มี คุณ สมบั ติ
เหมาะสม และมิ ไ ด้ เ ป็ น คณาจารย์ ป ระจ� ำ ของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พเิ ศษ และอาจารย์พเิ ศษได้
คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้เป็น
ไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562

51

มาตรา 44 ศาสตราจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและความ
ช� ำ นาญเป็ น พิ เ ศษซึ่ ง พ้ น จากต� ำ แหน่ ง ไปโดยไม่ มี ค วามผิ ด สภา
มหาวิทยาลัยอาจแต่งตัง้ ให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ในสาขาวิชาที่
ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
คุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ ที่ จ ะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ศาสตราจารย์
เกียรติคุณให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หมวด 4
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยาฐานะ
มาตรา 45 ปริญญามีสามชั้น คือ
เอก  เรียกว่า  ดุษฎีบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ ด.
โท  เรียกว่า  มหาบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ ม.
ตรี  เรียกว่า  บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ บ.
มาตรา 46 มหาวิ ท ยาลั ย มี อ� ำ นาจให้ ป ริ ญ ญาในสาขาวิ ช า
ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
การก�ำหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชัน้ ใด และจะให้อกั ษรย่อ
ส�ำหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 47 สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได้
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มาตรา 48 สภามหาวิ ท ยาลั ย อาจออกบั ง คั บ ก� ำ หนดให้ มี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ส�ำหรับสาขา
วิชาใดได้ ดังนี้
(1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด ภายหลังที่ได้รับปริญญาแล้ว
(2) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรในสาขาหนึ่งสาขาวิชาใด ก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี
(3) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษา
เฉพาะวิชา
มาตรา 49 มหาวิทยาลัยมีอ�ำนาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่
บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้นๆ
แต่จะให้ปริญญาดังกล่าว แก่คณาจารย์ประจ�ำหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยมิได้
ชั้ น สาขาของปริ ญ ญา และหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 50 มหาวิทยาลัยอาจก�ำหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือ
เข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และอาจ
ก�ำหนดให้มีครุยประจ�ำต�ำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือครุย
ประจ�ำต�ำแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ได้
การก�ำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจ�ำต�ำแหน่ง ให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา
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ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ�ำต�ำแหน่ง จะใช้ใน
โอกาสใดโดยมีเงือ่ นไขอย่างใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 51 สภามหาวิ ท ยาลั ย อาจออกข้ อ บั ง คั บ ให้ มี
เครื่ อ งแบบเครื่ อ งหมายหรื อ เครื่ อ งแต่ ง กายนิ สิ ต ได้ โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

หมวด 5
บทก�ำหนดโทษ
มาตรา 52 ผู้ใดใช้ครุยวิยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ�ำ
ต� ำ แหน่ ง เครื่ อ งแบบ เครื่ อ งหมาย หรื อ เครื่ อ งแต่ ง กายนิ สิ ต
ของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีสิทธิท่ีจะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ
ว่าตนมีปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาประกาศนียบัตร
หรือต�ำแหน่งของมหาวิทยาลัย โดยทีต่ นไม่มสี ทิ ธิ  ถ้าได้กระท�ำเพือ่ ให้
บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิจะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือต�ำแหน่งเช่นนั้น
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมืน่ บาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล
มาตรา 53 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ
ลูกจ้างเงินงบประมาณ และรายได้ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 เฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของวิทยาเขตมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี
สถาบันวิจยั วลัยรุกขเวช สถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และส�ำนัก
วิทยบริการ ไปเป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 54 คณะ กอง ธุรการ วิทยาเขต และส่วนราชการอื่น
ของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ วิ ท ยาเขตมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยี สถาบัน วิจัย วลัย รุกขเวช สถาบั นวิ จั ยศิ ลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน และส�ำนักวิทยบริการ ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 ซึง่ มีอยูใ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ปี้ ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาให้คงอยูต่ อ่ ไปจนกว่าจะได้ตราพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 55 ให้รองอธิการบดีซงึ่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบ
การบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ วิ ท ยาเขต
มหาสารคาม อยูใ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ปี้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
รักษาการในต�ำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จนกว่าจะมี
การแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีขึ้นใหม่ตามมาตรา 18 ซึ่งต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา 56 ในระยะเริม่ แรก ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย
(1) รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นนายก
สภามหาวิ ท ยาลั ย และปลั ด ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น อุ ป นายกสภา
มหาวิทยาลัย
(2) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒและผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
(3) บุคคลซึ่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
แต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
วิ ท ยาเขตมหาสารคาม จ� ำ นวนไม่ เ กิ น สามคนจากคณาจารย์
และข้าราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม
โดยเป็ น คณาจารย์ จ� ำ นวนสองคน ข้ า ราชการจ� ำ นวนหนึ่ ง คนและ
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย จ� ำ นวนเจ็ ด คน
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(4) ผูร้ กั ษาการในต�ำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ทั้ ง นี้ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ตามวรรคหนึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ไปจนกว่าจะได้มีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 57 ให้รองคณบดี รองผู้อ�ำนวยการ และหัวหน้า
ภาควิชาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม
ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งอยูใ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ปี้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
รั ก ษาการในต� ำ แหน่ ง คณบดี ผู ้ อ� ำ นวยการและหั ว หน้ า ภาควิ ช า
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จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี ผู้อ�ำนวยการและ
หัวหน้าภาควิชาตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ ค ณบดี แ ละรองคณบดี ค ณะเทคโนโลยี ผู ้ อ� ำ นวยการ
และรองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยศิลปะ
และวั ฒ นธรรมอี ส าน และส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ซึ่ ง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อยู ่ ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงอยู่ในต�ำแหน่งต่อไปจนกว่าจะได้มี
การแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้
แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้ ต ้ อ งไม่ เ กิ น หนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 58 การนั บ วาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ของอธิ ก ารบดี
คณบดี ผู้อ�ำนวยการ และหัวหน้าภาควิชา ให้นับวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นวาระแรก
มาตรา 59 ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ประจ�ำ  ศาสตราจารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ�ำ 
หรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
มหาสารคาม คณะเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และส�ำนักวิทยบริการ ตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีฐานะเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ   รองศาสตราจารย์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พิเศษต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 60 ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา ประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบและข้อบังคับเพื่อปฏิบัติตามพระราช
บั ญ ญั ติ นี้ ให้ น� ำ พระราชกฤกษฎี ก าประกาศส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบและข้อบังคับซึง่ ออกตามพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 ที่ใช้อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตนิ ปี้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้
คือ เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
มหาสารคาม ประสบปัญหาความไม่คล่องตัวเกีย่ วกับการจัดโครงสร้าง
การก�ำหนดนโยบาย การงบประมาณ และการบริหารด้านต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ท�ำให้ไม่สามารถพัฒนาและขยายสาขาวิชาให้สอดคล้อง
กับความต้องการและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศได้ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนา
และการด�ำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ อันจะน�ำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สมควร
ยกฐานะมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ วิ ท ยาเขตมหาสารคาม
เป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2541
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
เป็นปีที่ 53 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้
โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา 10 บรรดาอสังหาริมทรัพย์ทมี่ หาวิทยาลัยได้มาโดยมี
ผู ้ อุ ทิ ศ ให้ ห รื อ ได้ ม าโดยการซื้ อ หรื อ แลกเปลี่ ย นจากรายได้ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ถื อ เป็ น ที่ ร าชพั ส ดุ แ ละให้ เ ป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข อง
มหาวิทยาลัย”
มาตรา 4 บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง มาตรา 10 แห่ ง พระบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มา
โดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของ
มหาวิทยาลัยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
				
ชวน  หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศให้พระราชบัญญัติฉบับนี้
คื อ โดยที่ เ ป็ น การสมควรก� ำ หนดให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ น
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อหรือแลก
เปลี่ยนจากรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อความคล่องตัวในการบริหาร
กิจการของมหาวิทยาลัย จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ว่าง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าง

ว่าง
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
------------------------------------------------------ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก�ำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให้จัดท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
การอุ ด มศึ ก ษา และเพื่ อ เป็ น การประกั น คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต
ในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลัก
ในการจั ด ท� ำ มาตรฐานด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษามุ ่ ง สู ่
เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ
ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
พ.ศ. 2552 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
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1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552”
2. ให้ใช้ประกาศนี้ส�ำหรับการก�ำหนดเป้าหมายของการจัด
การศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาและให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น กรอบมาตรฐานให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใช้ เ ป็ น
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา ให้ ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับ
อุดมศึกษา
4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
4.1 ระดับคุณวุฒิ ได้แก่
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี)
ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ 4 ปริญญาโท
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
4.2 คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขา
วิชาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก�ำหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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(2) ด้านความรู้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
(4) ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
และความรับผิดชอบ
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพิ่ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับ
คุ ณ วุ ฒิ แ ละลั ก ษณะของหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยต้ อ งเป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
4.3 ชื่อปริญญา จ�ำนวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา
และการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ
5. ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาน�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาต่าง ๆ
ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพือ่ สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หรื อ ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รและจั ด การเรี ย นการสอน
เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิ
เดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
6. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียด
ของหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดท�ำรายละเอียด
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ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด�ำเนินการของรายวิชา รายงาน
ผลการด�ำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงาน
ผลการด� ำ เนิ น การของหลั ก สู ต ร โดยมี หั ว ข้ อ อย่ า งน้ อ ยตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนดและด�ำเนินการจัดการเรียน
การสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิต
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามข้อ 4.2
7. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียด
ของหลั ก สู ต ร โดยมี ตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร
การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขา
วิชานั้น ๆ
8. ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
9. ให้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเผยแพร่
หลักสูตรที่ด�ำเนินการได้มาตรฐานตามประกาศนี้ต่อสาธารณะตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด
10. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรทีจ่ ะรับนักศึกษาใหม่
เป็นครัง้ แรกตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2553 เป็นต้นไปตามประกาศนี้ ส�ำหรับ
หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้
ภายในปีการศึกษา 2555
11. ให้ ค ณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษาก� ำ กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม
และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาเป็ น ไป
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของประกาศนี้
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12. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้
หรือมีความจ�ำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
------------------------------------------------------โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ได้ ป ระกาศใช้ ม าเป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง แล้ ว จึ ง มี ค วามจ�ำ เป็ น ต้ อ งมี
การปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ ม าตรฐานดั ง กล่ า วส� ำ หรั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ พลวั ต ของโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ไปอย่ า งรวดเร็ ว โดยมี เ จตนารมณ์ ใ ห้ เ กณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รองรับการบริหารจัดการหลักสูตร
ทีม่ ลี กั ษณะทีแ่ ตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ
ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ตลาดแรงงาน ความก้ า วหน้ า
ของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง “เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558” ดังต่อไปนี้
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558”
2. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนีส้ ำ� หรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ทุ ก สาขาวิ ช าที่ จ ะเปิ ด ใหม่ แ ละหลั ก สู ต รเก่ า ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ใหม่
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ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. ให้ยกเลิก
3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548” ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง “การจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนือ่ ง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553”
ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553
4. ในประกาศกระทรวงนี้
“อาจารย์ประจ�ำ” หมายถึง บุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบัน
อุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ต็มเวลา ส�ำหรับอาจารย์ประจ�ำที่
สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้
ต้ อ งมี ค ะแนนทดสอบความสามารถภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ�ำ
“อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ�ำที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมี
หน้าทีส่ อนและค้นคว้าวิจยั ในสาขาวิชาดังกล่าว ทัง้ นี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ตอ้ งเป็นหลักสูตร
ที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตรทีม่ ภี าระหน้าทีใ่ นการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
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การสอน ตัง้ แต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ�ำ
หลักสูตรนัน้ ตลอดระยะเวลาทีจ่ ดั การศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวทิ ยาการ
หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรได้อกี หนึง่ หลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ�้ำได้ไม่เกิน 2 คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ�ำ
5. ปรัชญา และวัตถุประสงค์
มุ ่ ง ให้ ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต มี ค วามสั ม พั น ธ์ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพทีเ่ ป็น
สากล ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่า
ก�ำลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพต้องเป็นบุคคลทีม่ จี ติ ส�ำนึกของความเป็นพลเมืองดี
ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
บนฐานภูมปิ ญ
ั ญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพือ่ น�ำพา
ประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำกับ ส่งเสริม กระบวนการผลิต
บัณฑิตทีเ่ น้นการพัฒนาผูเ้ รียนให้มลี กั ษะของความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์
สามารถด�ำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านได้ ต ามกรอบมาตรฐานและ
จรรยาบรรณที่ ก� ำ หนด สามารถสร้ า งสรรค์ ง านที่ เ กิ ด ประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตร
เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
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5.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่
5.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ทีม่ งุ่ ผลิตบัณฑิต
ให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะ
ด้านวิชาการ สามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค์
5.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีส�ำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
มุง่ เน้นผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติ
ทีเ่ ปิดสอนอยูแ่ ล้วให้รองรับศักยภาพของผูเ้ รียน โดยก�ำหนดให้ผเู้ รียน
ได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท�ำวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ
5.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ าร แบ่งเป็น
2 แบบ ได้แก่
5.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ าร
ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้
สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ
หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบตั เิ ชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชา
นั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
หลักสูตรแบบนีเ้ ท่านัน้ ทีจ่ ดั หลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนือ่ ง) ได้ เพราะมุง่ ผลิตบัณฑิตทีม่ ที กั ษะการปฏิบตั กิ ารอยูแ่ ล้ว ให้มี
ความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม
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หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนือ่ ง) ถือเป็นส่วนหนึง่
ของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตรปริญญาตรีนนั้ ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคำ� ว่า “ต่อเนือ่ ง”
ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
5.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
หรือปฏิบตั กิ าร ซึง่ เป็นหลักสูตรส�ำหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
มุง่ เน้นผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ ารขัน้ สูง
โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน
โดยก�ำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เปิดสอนอยู่แล้วและท�ำวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูง
ในหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการ
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิต
ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
6. ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ให้ก�ำหนดระยะเวลาและจ�ำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือ
ระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทางดังนี้
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ระบบไตรภาค
1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กบั 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ 4 หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กบั 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาระบบอื่ น
ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียด
การเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
7. การคิดหน่วยกิต
7.1 รายวิชาภาคทฤษฏี ทีใ่ ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา
ไม่ น ้ อ ยกว่ า 15 ชั่ ว โมงต่ อ ภาคการศึ ก ษาปกติ ให้ มี ค ่ า เท่ า กั บ
1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ทีใ่ ช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ ยกว่า
30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี า่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.3 การฝึ ก งานหรื อ การฝึ ก ภาคสนาม ที่ ใ ช้ เ วลาฝึ ก
ไม่ น ้ อ ยกว่ า 45 ชั่ ว โมงต่ อ ภาคการศึ ก ษาปกติ ให้ มี ค ่ า เท่ า กั บ
1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
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7.4 การท�ำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่
ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท�ำโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า
45 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี า่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8. จ�ำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
8.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส�ำหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส�ำหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
8.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส�ำหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา ส�ำหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
8.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจ�ำนวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปี
การศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปี
การศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
8.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนือ่ ง) ให้มจี ำ� นวนหน่วยกิตรวม
ไม่ น ้ อ ยกว่ า 72 หน่ ว ยกิ ต ใช้ เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น 4 ปี ก ารศึ ก ษา
ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ส�ำหรับ
การลงทะเบียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิด
ภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
9. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสดั ส่วนจ�ำนวนหน่วยกิต
ของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
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9.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมายถึง หมวดวิชาทีเ่ สริมสร้าง
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ด�ำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทัว่ ไปในลักษณะ
จ�ำแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสาน
เนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ภาษาและกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์ ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ�ำนวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
อนึง่ การจัดวิชาศึกษาทัว่ ไปส�ำหรับหลักสูตรปริญญาตรี
(ต่ อ เนื่ อ ง) อาจได้ รั บ การยกเว้ น รายวิ ช าที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาแล้ ว ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรือระดับอนุปริญญา ทัง้ นี้ จ�ำนวนหน่วยกิต
ของรายวิชาทีไ่ ด้รบั การยกเว้นดังกล่าว เมือ่ นับรวมกับรายวิชาทีจ่ ะศึกษา
เพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
9.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพและวิชาชีพทีม่ งุ่ หมายให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวม ดังนี้
9.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มี
จ�ำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
9.2.2 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (4 ปี ) ทางวิ ช าชี พ
หรือปฏิบตั กิ าร ให้มจี ำ� นวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่นอ้ ยกว่า
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72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบตั กิ ารตามทีม่ าตรฐานวิชาชีพ
ก�ำหนด หากไม่มมี าตรฐานวิชาชีพก�ำหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบตั กิ าร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
หลักสูตร (ต่อ เนื่อ ง) ให้ มี จ� ำ นวนหน่ ว ยกิ ต
หมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ในจ�ำนวนนั้นต้องเป็น
วิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
9.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มจี ำ� นวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
9.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มี
จ�ำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจจั ด หมวดวิ ช าเฉพาะ
ในลักษะวิชาเอกเดีย่ ว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอก
ต้องมีจ�ำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมี
จ�ำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบ
วิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจ�ำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิตและให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
ส�ำหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าผูเ้ รียน
ต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิต
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือก
เสรีให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้
ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งศึ ก ษาให้ ค รบตามจ� ำ นวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ก� ำ หนดไว้
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการเทียบโอนของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. จ�ำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
10.1 อาจารย์ป ระจ�ำหลักสูตรปริ ญญาตรี ทางวิ ช าการ
ประกอบด้วย
10.1.1 อาจารย์ป ระจ�ำหลั กสู ตร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ นต�่ ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้อง
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
10.1.2 อาจารย์ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ
และคุณสมบัตเิ ช่นเดียวกับอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร จ�ำนวนอย่างน้อย 5 คน
กรณี ที่ ห ลั ก สู ต รจั ด ให้ มี วิ ช าเอกมากกว่ า
1 วิชาเอก ให้จดั อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ วุฒแิ ละคุณสมบัติ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน
กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับสาขาวิชา
ที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รครบตามจ� ำ นวน
ทางสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งเสนอจ� ำ นวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
เป็นรายกรณี
10.1.3 อาจารย์ ผู ้ ส อน อาจเป็ น อาจารย์ ป ระจ� ำ
หรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
มีตำ� แหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์
กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณีทมี่ อี าจารย์ประจ�ำทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาตรี
หรือเทียบเท่าและท�ำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถท�ำ
หน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
ในกรณี ข องอาจารย์ พิ เ ศษอาจได้ รั บ
การยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ท้ังนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ�ำเป็นผูร้ บั ผิดชอบรายวิชานัน้
10.2 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ท างวิ ช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติ ก าร
และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย
10.2.1 อาจารย์ป ระจ�ำหลั กสู ตร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ นต�่ ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้อง
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่ก�ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
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ส�ำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนัน้ ๆ
กรณี ร ่ ว มผลิ ต หลั ก สู ต รกั บ หน่ ว ยงานอื่ น
ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ�ำเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น
อาจได้รบั การยกเว้นคุณวุฒปิ ริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ตอ้ ง
มีคณ
ุ วุฒขิ นั้ ต�ำ่ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท�ำงาน
ในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
10.2.2 อาจารย์ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ
และคุณสมบัตเิ ช่นเดียวกับอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร จ�ำนวนอย่างน้อย 5 คน
ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารที่ เ น้ น ทั ก ษะด้ า นการปฏิ บั ติ เ ชิ ง เทคนิ ค ในศาสตร์
สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คน
ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ�ำ
ของสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบัน
อุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน
กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ�ำเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น
อาจได้รบั การยกเว้นคุณวุฒปิ ริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ตอ้ ง
มีคณ
ุ วุฒขิ นั้ ต�ำ่ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท�ำงาน
ในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
กรณี ที่ ห ลั ก สู ต รจั ด ให้ มี วิ ช าเอกมากกว่ า
1 วิชาเอก ให้จดั อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ วุฒแิ ละคุณสมบัติ
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ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน
และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้าน
การปฏิบตั เิ ชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานัน้ ต้องมีสดั ส่วนอาจารย์ทมี่ ี
ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3
กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับสาขาวิชา
ที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ�ำนวน
ทางสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งเสนอจ� ำ นวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
เป็นรายกรณี
10.2.3 อาจารย์ ผู ้ ส อน อาจเป็ น อาจารย์ ป ระจ� ำ
หรื อ อาจารย์ พิ เ ศษที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต�่ ำ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
หรือมีต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาสอน
ในกรณีทมี่ อี าจารย์ประจ�ำทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาตรี
หรือเทียบเท่า และท�ำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถ
ท�ำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
ส�ำหรับกรณีรว่ มผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอืน่
ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ�ำเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น
อาจได้ รั บ การยกเว้ น คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทและผลงานทางวิ ช าการ
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์
การท�ำงานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ในกรณี ข องอาจารย์ พิ เ ศษอาจได้ รั บ
การยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาตรี
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หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�ำเป็นผูร้ บั ผิดชอบรายวิชานัน้
ส� ำ หรั บ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ท างวิ ช าชี พ
หรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก�ำหนดของมาตรฐาน
วิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
นั้น ๆ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี)
จะต้องเป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
11.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรือเทียบเท่า หรือระดับ
อนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะ
เข้าศึกษา
11.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ
และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อย
กว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียน
ในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา
อนึง่ ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษา
ใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต�่ำกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษา
หลักสูตรแบบก้าวหน้า
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12. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน
9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลาและจะส�ำเร็จการศึกษาได้ ดังนี้
12.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส�ำเร็จการศึกษาได้
ไม่กอ่ น 6 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ
ไม่กอ่ น 14 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
12.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส�ำเร็จการศึกษได้ไม่กอ่ น
8 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่
ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
12.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี) ส�ำเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
และไม่กอ่ น 20 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
12.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส�ำเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
และไม่ ก ่ อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรั บการลงทะเบี ยนเรี ยน
ไม่เต็มเวลาส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียน
ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ�ำเป็น
การลงทะเบียนเรียนทีม่ จี ำ� นวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้ งต้น
ก็อาจท�ำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบตามจ�ำนวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตร
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13. เกณฑ์ ก ารวั ด ผลและการส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา ให้ ส ถาบั น
อุดมศึกษาก�ำหนดเกณฑ์การวัดผลเกณฑ์ขั้นต�่ำของแต่ละรายวิชา
และเกณฑ์ ก ารส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร โดยต้ อ งเรี ย นครบ
ตามจ�ำนวนหน่วยกิตทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนน
เฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่า
เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ใ ช้ ร ะบบการวั ด ผลและการส� ำ เร็ จ
การศึกษาที่แตกต่างจากนี้ จะต้องก�ำหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้
14. ชือ่ ปริญญา สถาบันอุดมศึกษาทีม่ กี ารตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส�ำหรับสาขาวิชาไว้แล้ว
ให้ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญาตามที่ ก� ำ หนดในพระราชกฤษฎี ก านั้ น ในกรณี
ที่ ป ริ ญ ญาใดยั ง มิ ไ ด้ ก� ำ หนดชื่ อ ไว้ ใ นพระราชกฤษฎี ก า หรื อ กรณี
ที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิชา และอักษรย่อส�ำหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตาม
หลักเกณฑ์การก�ำหนดชื่อปริญญาตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก�ำหนด
15. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก�ำหนด
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร โดยมี อ งค์ ป ระกอบใน
การประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ
(1) การก�ำกับมาตรฐาน
(2) บัณฑิต
(3) นักศึกษา
(4) อาจารย์
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(5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
16. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการด�ำเนินการของหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
17. ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล่ า วได้
หรือมีความจ�ำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ว่าง
พ.ศ. 2557

ว่าง
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2557
----------------------------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 14 (2) และมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 สภามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547
(2) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ว่ า ด้ ว ย
การลงทะเบียนเรียนของนิสิต พ.ศ. 2545
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ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
“มหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม
“คณะกรรมการประจ� ำ คณะ” หมายความว่ า
คณะกรรมการตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. 2537 และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการ
ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ หมือนกับคณะกรรมการประจ�ำคณะ
“คณะ” หมายความว่ า หน่ ว ยงานที่ จั ด การเรี ย น
การสอนที่ จั ด ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
พ.ศ. 2537 หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
และให้ ห มายความรวมถึ ง ส่ ว นงานภายในที่ จั ด การเรี ย นการสอน
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2550
ข้อ 5 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือการด�ำเนินการ
อื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย
ชี้ขาด
ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
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หมวด 1
ระบบการศึกษา
ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษา ให้ใช้ระบบดังนี้
		ระบบทวิภาค โดยหนึ่ ง ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น
2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา ภาคการศึกษา
พิ เ ศษโดยก� ำ หนดระยะเวลาและจ� ำ นวนหน่ ว ยกิ ต โดยมี สั ด ส่ ว น
เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ
		ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาค
การศึกษาปกติรวมภาคฤดูร้อน หนึ่งภาคการศึกษาปกติระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
ข้อ 8 มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใด
รูปแบบหนึง่ หรือรูปแบบผสมผสาน โดยการจัดการเรียนการสอนแต่ละ
รูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ จะต้อง
จัดให้ได้เนือ้ หาสมดุลกับจ�ำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร โดยเทียบได้ตาม
การคิดหน่วยกิตตามข้อ 9 และให้จัดท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 การคิดหน่วยกิต
		ระบบทวิภาค
9.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ ช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย
ปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ
1 หน่วยกิต
9.2 รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ วลาฝึ ก หรื อ ทดลอง
ไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี า่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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9.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก
ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี า่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4 การท� ำ โครงงานหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นอื่ น ใด
ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายที่ ใ ช้ เ วลาท� ำ โครงงานหรื อ กิ จ กรรมนั้ น ๆ
ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
การจัดการศึกษาระบบไตรภาคให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับ
ระบบทวิภาค ดังนี้
		ระบบไตรภาค
หนึง่ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กบั 12/15 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต
ระบบไตรภาค
หมวด 2
จ�ำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้
10.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้มจี ำ� นวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษาส�ำหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มจี ำ� นวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
ส�ำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลาและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา ส�ำหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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10.3 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี ให้มจี ำ� นวนหน่วยกิตรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 180 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส�ำหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 18 ปีการศึกษา ส�ำหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
10.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ระบบเทียบเข้า) ให้มจี ำ� นวน
หน่วยกิตรวม เท่ากับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี และ 6 ปี แล้วแต่
กรณี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
การลงทะเบียนเรียนของนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี
(ระบบเทียบเข้า) เป็นการลงทะเบียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลา
ศึกษาจากวันที่เปิดการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นสภามหาวิทยาลัยอาจอนุมัติ
จ�ำนวนหน่วยกิตแตกต่างจากที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ได้ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้
ต้องเรียนให้ครบหลักสูตรตามจ�ำนวนหน่วยกิตตามทีร่ ะบุไว้ในหลักสูตร
หมวด 3
การรับเข้าเป็นนิสิต ประเภทนิสิตและสภาพนิสิต
ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต
11.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หรือ 5 ปี หรือ 6 ปี
จะต้ อ งเป็ น ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า
11.2 หลักสูตรปริญญาตรีระบบเทียบเข้าจะต้องเป็น
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
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11.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มี
สิทธิเ์ ข้าศึกษาทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานัน้ ๆ
และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เกี่ยวข้องกับการรับ
เข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช านั้ น ๆ หรื อ ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ 12 การรับบุคคลเข้าเป็นนิสติ สามารถด�ำเนินการได้ ดังนี้
12.1 การรับผ่านระบบการคัดเลือกกลางของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admissions)
12.2 การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ
12.3 การรั บ เข้ า ศึ ก ษาตามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
ระหว่างสถาบัน หรือข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน
12.4 การรับโดยวิธีอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
13.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพ
เป็นนิสิตเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และได้ช�ำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
13.2 ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสติ ทีไ่ ม่รายงานตัว
และขึน้ ทะเบียนเป็นนิสติ ตามวัน เวลา และสถานทีท่ มี่ หาวิทยาลัยก�ำหนด
เป็นอันหมดสิทธิท์ จี่ ะขึน้ ทะเบียนเป็นนิสติ เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขดั ข้อง
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ทราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรภายในวั น ที่ ก� ำ หนด
ให้รายงานตัวและเมือ่ ได้รบั อนุมตั แิ ล้วต้องมารายงานตัวภายในเจ็ดวัน
นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้รายงานตัว
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13.3 ผู้ที่ได้รับการคัด เลือ กให้ เ ข้ า เป็ นนิ สิ ตจะต้ อ ง
ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ณ ศูนย์การจัดการศึกษานั้น ๆ
13.4 ผู ้ ที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นิ สิ ต และได้ ช� ำ ระเงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ เว้นแต่ มีเหตุจ�ำเป็นโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 ประเภทนิสิตแบ่งเป็น 2 ประเภท
14.1 นิสิตระบบปกติ ได้แก่ นิสิตที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษาในระบบปกติตามประกาศมหาวิทยาลัยหรือของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
14.2 นิสติ ระบบพิเศษ ได้แก่ นิสติ ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
เข้าศึกษาในระบบพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 การย้ายศูนย์การจัดการศึกษา
15.1 นิสติ ทีส่ อบคัดเลือกได้ ณ ศูนย์การจัดการศึกษาใด
จะต้องศึกษา ณ ศูนย์การจัดการศึกษานัน้ ในกรณีทมี่ เี หตุผลความจ�ำเป็น
อาจขอย้ายไปศึกษา ณ ศูนย์การจัดการศึกษาอื่นได้
15.2 ระยะเวลาการศึ ก ษาของนิ สิ ต ที่ ย ้ า ยศู น ย์
การจัดการศึกษา ให้นบั ตัง้ แต่เริม่ เข้าศึกษา ณ ศูนย์การจัดการศึกษาเดิม
ข้อ 16 การย้ายคณะเรียน การเปลี่ยนสาขา และวิชาโท
16.1 การย้ายคณะเรียน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
16.1.1 มี เ วลาศึ ก ษาอยู ่ ใ นคณะเดิ ม มาแล้ ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษา ทัง้ นี้ ไม่นบั ภาคการศึกษาทีล่ าพักการเรียน
หรือถูกให้พักการเรียนและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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16.1.2 นิสิตย้ายคณะเรียนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
16.1.3 นิสิตทีป่ ระสงค์จะย้ายคณะเรียน จะต้อง
ยื่นเอกสารต่าง ๆ ต่อกองทะเบียนและประมวลผล ตามระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
16.1.4 การย้ายคณะเรียนจะกระท�ำได้เมือ่ ได้รบั
การอนุมัติจากคณบดีที่สังกัดเดิม และคณบดีที่จะรับย้ายคณะเรียน
16.1.5 การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่
เข้าศึกษาในคณะเดิม
16.1.6 คุ ณ สมบั ติ แ ละเงื่ อ นไขการย้ า ยคณะ
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
16.1.7 นิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ย ้ า ยคณะเรี ย น
จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
16.2 การเปลี่ยนสาขา และวิชาโท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
16.2.1 นิสิตอาจเปลี่ยนสาขาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
16.2.2 นิสิตที่เปลี่ยนสาขาจะต้องมีเวลาเรียน
ในสาขาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
16.2.3 นิสติ อาจขอเปลีย่ นวิชาโทได้ไม่เกิน 2 ครัง้
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า หั ว หน้ า ภาควิ ช าและได้ รั บ
อนุมัติจากคณบดี
16.2.4 นิสติ ทีป่ ระสงค์จะเปลีย่ นสาขาและวิชาโท
จะต้ อ งยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ กองทะเบี ย นและประมวลผลตามระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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16.2.5 นิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ปลี่ ย นสาขา
และวิชาโทจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
16.3 หลักเกณฑ์การโอนรายวิชา
16.3.1 การโอนรายวิชาต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะ
ที่รับผิดชอบสาขานั้น
16.3.2 การคิดค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม นิสติ
ทีย่ า้ ยคณะเรียนหรือเปลีย่ นสาขาให้คำ� นวณค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
จากรายวิชาทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้โอนรายวิชามาจากคณะ/สาขาเดิม
รวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะ/สาขาที่รับเข้าศึกษาด้วย
ข้อ 17 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
17.1 มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณารั บ โอนนิ สิ ต หรื อ
นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นและก�ำลังศึกษาในหลักสูตรที่มี
ระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและให้
คณะทีจ่ ะรับเข้าศึกษาเป็นผูพ้ จิ ารณารับโอนโดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�ำคณะที่รับโอน
17.2 คุ ณ สมบั ติ ข องนิ สิ ต หรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะได้ รั บ
การพิจารณารับโอน
17.2.1 คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11
17.2.2 เป็นผู้ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในสถาบันเดิม
17.2.3 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียน
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17.3 นิสิตหรือนักศึกษา ที่ประสงค์จะโอนมาศึกษา
ในมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม จะต้ อ งยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์
เข้าศึกษาพร้อมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
17.4 การเที ย บโอนผลการเรี ย น ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ 18 การโอนผลการเรียน
นิสติ หลักสูตรระดับปริญญาตรี อาจขอโอนผลการเรียน
ในหลั ก สู ต รระดั บ เดี ย วกั น ที่ ไ ด้ เ คยศึ ก ษามาแล้ ว จากการศึ ก ษา
ในหลักสูตรอืน่ หรือหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบัน
การศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ 19 การพ้นจากสภาพนิสิต
19.1 ตาย
19.2 ลาออก
19.3 โอนย้ายสถานศึกษา
19.4 ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
19.5 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสิต
19.6 เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดเวลาหนึ่ ง ภาคการศึ ก ษา
แล้วไม่ชำ� ระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด
เพื่อรักษาสภาพนิสิต
19.7 ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข้อ 11 อย่างใด
อย่างหนึ่ง
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19.8 ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ถึ ง 1.50 เมื่ อ มี
หน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 30 - 59 หน่วยกิต ตามระดับคะแนนตัวอักษร
ในข้อ 30.1 ยกเว้น รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น
19.9 ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ถึ ง 1.75 เมื่ อ มี
หน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิตขึ้นไป ตามระดับคะแนนตัวอักษร
ในข้อ 30.1 ยกเว้นรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น
19.10 ไม่ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะ
เวลาที่ก�ำหนดตามข้อ 10
19.11 ต้องโทษโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้น
แต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท
19.12 กระท� ำ การทุ จ ริ ต หรื อ มี ค วามประพฤติ
อันเป็นการเสือ่ มเสียแก่มหาวิทยาลัย ใช้หลักฐานเท็จต่อมหาวิทยาลัย
และกระท�ำรายการในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยแทนบุคคลอื่น
โดยมิได้รับอนุญาตแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย และมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรให้ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนิสิต
ข้อ 20 การคืนสภาพนิสิต
นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ 19.6 อาจขอ
คืนสภาพนิสติ ได้ ทัง้ นี้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากอธิการบดี โดยความเห็นชอบ
จากคณบดี เมือ่ ได้รบั อนุมตั แิ ล้วให้ถอื ว่าเป็นการลาพักการเรียนตัง้ แต่
ภาคการศึกษาทีพ่ น้ สภาพนิสติ จนถึงปัจจุบนั และให้ชำ� ระค่าธรรมเนียม
การคืนสภาพนิสิตและค่าธรรมเนียมการลาพักการเรียนย้อนหลัง
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หมวด 4
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียน
21.1 นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน และช�ำระเงิน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
การศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จสิ้น
ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
21.2 ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ นิ สิ ต ต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละไม่ต�่ำกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน
22 หน่วยกิตส่วนในภาคการศึกษาพิเศษไม่ต�่ำกว่า 3 หน่วยกิต และ
ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
21.3 ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่ได้ก�ำหนด นิสิตต้องยื่นค�ำร้องขออนุมัติ
จากคณบดี แต่เพิ่มได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ 3 หน่วยกิต
21.4 การลงทะเบียนเรียนทีม่ จี ำ� นวนหน่วยกิตต�ำ่ กว่า
ทีก่ ำ� หนดจะกระท�ำได้กรณีทนี่ สิ ติ จะจบหลักสูตรและเหลือรายวิชาเรียน
ตามหลักสูตรมีจ�ำนวนหน่วยกิตต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้หรือกรณี
อื่น ๆ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
21.5 นิ สิ ต ที่ ไ ม่ ม าลงทะเบี ย นตามวั น และเวลา
ทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนช้า
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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21.6 เมื่ อ พ้ น ระยะเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก� ำ หนด
มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นสิ ติ ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผล
อันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
21.7 ในรายวิชาใดที่หลักสูตรมีข้อก�ำหนดว่าต้อง
เรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือบุรพวิชา นิสิตต้องลงทะเบียนและสอบผ่าน
รายวิชาหรือบุรพวิชาที่ก�ำหนดไว้ก่อน เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดี
จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นได้
21.8 นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ปกติจะต้องลาพักการเรียนตามข้อ 26 มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นิสิต
21.9 คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารย์ทปี่ รึกษาเพือ่
ควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรได้
21.10 วิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
22.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นบั หน่วยกิต
หมายถึง การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าในจ�ำนวน
หน่วยกิตในภาคการศึกษา และจ�ำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร ไม่บงั คับ
ให้นิสิตสอบและมีผลการเรียนเป็น AU
22.2 นิ สิ ต จะลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าโดยไม่ นั บ
หน่วยกิตได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
และให้นิสิตระบุในการลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต
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22.3 การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าโดยไม่ นั บ
หน่วยกิตให้ลงในช่องผลการเรียนรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
เฉพาะผูท้ มี่ เี วลาเรียนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้ หมดของ
รายวิชานั้น
22.4 มหาวิทยาลัยอาจอนุมตั ใิ ห้บคุ คลภายนอกทีม่ ใิ ช่
นิ สิ ต เข้ า เรี ย นบางรายวิ ช าได้ แต่ ผู ้ นั้ น จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ 23 การเพิ่ม หรือถอนรายวิชา
ให้นสิ ติ ท�ำรายการผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ 24 การรั บ เงิ น คื น ในรายวิ ช าที่ ถ อน ให้ เ ป็ น ไปตาม
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ 25 การรักษาสภาพนิสิต
25.1 นิสติ ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก
ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและลงทะเบียนเรียนให้ต่อเนื่องทุกภาค
การศึกษา พร้อมทัง้ ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด
25.2 การรักษาสภาพนิสิต โดยไม่ต้องลงทะเบียน
เรียนสามารถท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
25.2.1 การลาพักการเรียน
25.2.2 ถูกสั่งพักการเรียน
25.2.3 นิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ผ่านเงื่อนไขการส�ำเร็จการศึกษาอื่น ๆ เช่น
ไม่ยนื่ ขอส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาทีค่ าดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
หรื อ รอผลการศึ ก ษา กรณี นี้ ต้ อ งรั ก ษาสภาพนิ สิ ต และช� ำ ระค่ า
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ธรรมเนียมรักษาสภาพตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ทั้งนี้ ต้องคง
สถานภาพนิสิตได้ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 10
25.3 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
หลั ก สู ต รแล้ ว แต่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งรอผลการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
หรืออื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรก�ำหนด ซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษานั้น ๆ เมื่อคณะแจ้งผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรืออื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรก�ำหนดไปยังกองทะเบียนและ
ประมวลผลแล้ ว ให้ ก องทะเบี ย นและประมวลผลบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
แล้วแต่กรณี ในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย โดยนิสิตไม่ต้องช�ำระ
ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ
ข้อ 26 การลาพักการเรียน
26.1 นิ สิ ต อาจยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอลาพั ก การเรี ย นได้
ในกรณีต่อไปนี้
26.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ�ำการ
26.1.2 ได้รบั ทุนแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่าง
ประเทศหรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
26.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลา
นานเกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตาม
ค�ำสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ซึ่งเป็นของเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
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26.1.4 เมือ่ นิสติ มีความจ�ำเป็นส่วนตัว อาจยืน่
ค�ำร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้าได้ลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ในมหาวิทยาลัย
มาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา
26.2 การลาพักการเรียน นิสติ ต้องยืน่ ค�ำร้องภายใน
สัปดาห์ทสี่ ามของภาคการศึกษาทีล่ าพักการเรียน โดยต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากคณบดี ยกเว้นการลาพักการเรียนในกรณี ข้อ 26.1.1 ข้อ 26.1.2
และข้อ 26.1.3 ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
26.3 การลาพักการเรียน ให้อนุมตั คิ รัง้ ละไม่เกินหนึง่
ภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียน
ในภาคการศึกษาต่อไป ให้นิสิตยื่นค�ำร้องขอลาพักการเรียนใหม่
26.4 ในกรณีทนี่ สิ ติ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการเรียน ให้
นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย
26.5 กรณีนิสิตถูกสั่งให้พักการเรียนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิต กองทะเบียนและประมวลผลจะบันทึก
การลาพักการเรียนในระบบทะเบียน
26.6 นิสิตที่ลาพักการเรียนต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
การลาพักการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดจึงจะถือว่าการลาพัก
การเรียนสมบูรณ์
ข้อ 27 การลาออก
นิสิตต้องยื่นค�ำร้องขอลาออกและหลักฐานการแสดง
ว่าไม่มีหนี้สินค้างช�ำระ โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา
และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่นิสิตสังกัด การลาออกจะสมบูรณ์ให้ถือ
ตามวันที่อนุมัติจากคณบดี
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หมวด 5
การวัด และการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 28 นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา จึงจะมีสิทธิ์
เข้าสอบ
ข้อ 29 ให้ มี ก ารวั ด ผลการศึ ก ษาระหว่ า งภาคการศึ ก ษา
และปลายภาคการศึกษา
ข้อ 30 การประเมินผลการศึกษา ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะ
อนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา
30.1 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้มีการประเมินผล
การศึกษาตามระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย และค่าคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Failed)

ค่าคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

30.2 ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับ
คะแนนตัวอักษรได้ให้ประเมินผลโดยก�ำหนดตัวอักษร ดังนี้
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ตัวอักษร
S
U
I
W
AU
R

ความหมาย
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (Satisfactory)
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (Unsatisfactory)
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การถอนรายวิชา (Withdrawn)
การเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
ลงทะเบียนเรียนซ�ำ้ แล้วผ่าน (Course Repeated Later)

30.3 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร F ในรายวิชาใด
จะกระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
30.3.1 นิ สิ ต ถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ ไ ม่ ใ ห้ เ ข้ า สอบหรื อ
ขาดสอบปลายภาค
30.3.2 นิสิตท�ำผิดระเบียบการสอบ และได้รับ
การตัดสินโทษให้ได้ระดับคะแนนตัวอักษร F ตามระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบประจ�ำภาคที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์
หรือเงื่อนไขการประเมินตามเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผล
ในแต่ละรายวิชา
30.3.3 นิ สิ ต มี เ วลาเรี ย นไม่ ค รบตามเกณฑ์
ในข้อ 28
30.3.4 นิสิตทุจริตในการสอบ
30.3.5 นิสิตได้รับการให้ตัวอักษร I แต่มิได้
ด� ำ เนิ น การขอประเมิ น ผลเพื่ อ แก้ ตั ว อั ก ษร I ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน
สองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปทีน่ สิ ติ มีสทิ ธิล์ งทะเบียนเรียน
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30.4 การให้ตัวอักษร S กระท�ำได้ในการประเมิน
รายวิ ช าเรี ย นที่ ไ ม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต และผลการเรี ย นในรายวิ ช านั้ น
ผ่านเกณฑ์ตามที่ก�ำหนด
30.5 การให้ตัวอักษร U กระท�ำได้ในการประเมิน
รายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิตและผลการเรียนรายวิชานั้นไม่ผ่าน
เกณฑ์ตามที่ก�ำหนด
30.6 การให้ตัวอักษร I ในรายวิชาใดจะกระท�ำได้
ในกรณีต่อไปนี้
30.6.1 นิ สิ ต มี เ วลาเรี ย นครบตามเกณฑ์ ใ น
ข้อ 28 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติ
จากคณบดี
30.6.2 อาจารย์ผู้สอนและคณบดี เห็นสมควร
ให้ ร อผลการศึ ก ษาเพราะนิ สิ ต ยั ง ปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง เป็ น ส่ ว นประกอบ
การศึกษารายวิชานัน้ ไม่สมบูรณ์โดยมิใช่เป็นความผิดของนิสติ นิสติ ทีไ่ ด้
ตัวอักษร I จะต้องขอรับการประเมินผลเพือ่ เปลีย่ นตัวอักษร I ให้เสร็จสิน้
ภายในสองสั ป ดาห์ แ รกของภาคการศึ ก ษาถั ด ไปที่ นิ สิ ต มี สิ ท ธิ์
ลงทะเบียนเรียนหากพ้นก�ำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลีย่ นตัวอักษร
I เป็นระดับคะแนนตัวอักษร F โดยอัตโนมัติ เว้นแต่อธิการบดีอนุมัติ
ให้ขยายเวลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันมิใช่เกิดจากการกระท�ำหรือร่วม
กระท�ำของนิสิตผู้นั้น
การนั บ ภาคการศึ ก ษาที่ นิ สิ ต ระบบปกติ มี สิ ท ธิ์
ลงทะเบียนนั้น ให้นับเฉพาะภาคต้นและภาคปลายเท่านั้น
30.7 การให้ตัวอักษร W ในรายวิชาใดจะกระท�ำได้
ในกรณีต่อไปนี้
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30.7.1 นิสิตได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น
30.7.2 นิสติ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการเรียนตาม
30.7.3 นิ สิ ต ถู ก สั่ ง พั ก การเรี ย นในภาคการ

30.7.4 นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เปลี่ยน
จากตัวอักษร I แล้ว แต่การป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด โดยมี
หลักฐานที่เชื่อถือได้
30.8 การให้ตัวอักษร AU ในรายวิชาใดจะกระท�ำใน
กรณี ที่ นิ สิ ต ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล งทะเบี ย นเรี ย นเป็ น พิ เ ศษโดยไม่ นั บ
หน่วยกิตตามข้อ 22
30.9 การนับจ�ำนวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค�ำนวณ
หาค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ให้นบั จากรายวิชาทีม่ รี ะบบการให้คะแนนแบบ
ระดับคะแนนตัวอักษร ในกรณีทนี่ สิ ติ ลงทะเบียนเรียนซ�ำ้ หรือเรียนแทน
ในรายวิชาใดให้น�ำจ�ำนวนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนตัวอักษรที่ได้
ไปใช้ในการค�ำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย
30.10 การนับจ�ำนวนหน่วยกิตสะสมของนิสิตเพื่อให้
ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
30.11 ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ เฉพาะรายภาคการศึกษา
ให้ค�ำนวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคการศึกษานั้น โดยน�ำ
ผลรวมของผลคูณของจ�ำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนตัวอักษร
ของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของภาค
การศึกษานั้น การค�ำนวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม 3 ต�ำแหน่ง
และให้ปดั เศษเฉพาะทศนิยมต�ำแหน่งที่ 3 ทีม่ คี า่ ตัง้ แต่ 5 ขึน้ ไปเพือ่ ให้
เหลือทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง
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30.12 ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมให้ ค� ำ นวณจาก
ผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย
โดยน�ำผลรวมของผลคูณของจ�ำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนตัวอักษร
ของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามข้อ 30.9 เป็นตัวตั้ง หารด้วย
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมทัง้ หมด การค�ำนวณดังกล่าวให้ตงั้ หารถึงทศนิยม
3 ต�ำแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมต�ำแหน่งที่ 3 ที่มีค่าตั้งแต่ 5
ขึ้นไปเพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง
ข้อ 31 การลงทะเบียนเรียนซ�้ำ หรือเรียนแทน
31.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร
D หรือ D+ นิสติ อาจลงทะเบียนเรียนซ�ำ้ ได้ โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี
31.2 รายวิชาเลือกทีน่ สิ ติ ได้รบั ระดับคะแนนตัวอักษร
F นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนซ�้ำหรือจะเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่มี
ลักษณะเนือ้ หาคล้ายคลึงแทนกันได้ และรายวิชาเลือกเสรีนสิ ติ จะเลือก
เรียนรายวิชาอื่นแทนได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
31.3 นิสติ ทีส่ อบได้ระดับคะแนนตัวอักษร D+ D หรือ
F ในรายวิชาใด เมื่อได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนซ�้ำหรือเรียนแทน
ในรายวิชานั้น และได้รับคะแนนตัวอักษรสูงกว่าเดิม ผลการศึกษาใน
รายวิชาทีเ่ คยได้รบั ค่าคะแนนตัวอักษร D+ D หรือ F จะถูกเปลีย่ นเป็น
ตัวอักษร R ในใบแสดงผลการศึกษา เมื่อนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนซ�้ำ
หรือเรียนแทนในรายวิชานั้น
31.4 นิสติ ทีไ่ ด้ผลการประเมินตัวอักษร U ในรายวิชาใด
จะปรากฏตัวอักษร U ในใบแสดงผลการศึกษา นิสติ ต้องลงทะเบียนซ�ำ้
หรือเรียนแทนในรายวิชานั้นจนกว่าจะได้ผลการประเมินตัวอักษร S
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และตัวอักษร U จะถูกเปลีย่ นเป็นตัวอักษร R ในใบแสดงผลการศึกษา
เมื่อนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนซ�้ำหรือเรียนแทนในรายวิชานั้น
ข้อ 32 การจ�ำแนกสภาพนิสิต
32.1 การจ�ำแนกสภาพนิสิต จะกระท�ำเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษาแต่ละภาค
32.2 นิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคฤดูร้อน
หรื อ ภาคการศึ ก ษาพิ เ ศษให้ ถื อ ว่ า เป็ น ภาคการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งใน
การจ�ำแนกสภาพนิสิต
ข้อ 33 การสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การสอบของนิสิต
หมวด 6
การส�ำเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และการอนุมัติปริญญา
ข้อ 34 การส�ำเร็จการศึกษา
34.1 ให้ ค ณะกรรมการประจ� ำ คณะเป็ น ผู ้ รั บ รอง
การส�ำเร็จการศึกษา และวันทีส่ ำ� เร็จการศึกษาให้ถอื วันทีก่ องทะเบียน
และประมวลผลส่ ง รายชื่ อ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาให้ ค ณะกรรมการ
ประจ�ำคณะพิจารณาอนุมัติ
34.2 คุณสมบัติของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
34.2.1 สอบผ่ า นทุ ก รายวิ ช าให้ ค รบถ้ ว น
ตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาอื่นที่ลงทะเบียนเรียนและผ่านเงื่อนไข
การส�ำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรก�ำหนด
34.2.2 มีระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตำ�่ กว่า 2.00
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34.2.3 ต้ อ งมี เ วลาเรี ย นครบตามหลั ก สู ต ร
ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา ส�ำหรับ
หลั ก สู ต รเที ย บเข้ า หรื อ ไม่ น ้ อ ยกว่ า 1 ปี ก ารศึ ก ษา ส� ำ หรั บ กรณี
เทียบโอนรายวิชา
34.2.4 ไม่มีพันธะหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
34.2.5 ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยวินยั นิสติ
34.3 นิ สิ ต ที่ ค าดว่ า จะส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาในภาค
การศึ ก ษาใด ต้ อ งยื่ น ความจ� ำ นงขอส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาผ่ า น
ระบบสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย ภายในระยะเวลาสามสิ บ วั น
นั บ ตั้ ง แต่ วั น เปิ ด ภาคการศึ ก ษานั้ น และให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 35 การขอรับปริญญา
ผู้มีสิทธิ์ขอรับปริญญาต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
35.1 เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาตามข้อ 34
35.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
35.3 ไม่มีพันธะหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
ข้อ 36 การให้ปริญญา
มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณาให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ
การศึกษาตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
36.1 ปริญญาบัณฑิต
นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้
จ�ำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต�่ำกว่า 2.00
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36.2 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง
นิสติ ผูม้ สี ทิ ธิไ์ ด้รบั ปริญญาเกียรตินยิ มอันดับหนึง่
และเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่ม
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันของแต่ละคณะ
ทั้งนี้ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต�่ำกว่า 3.75 ขึ้นไป และไม่เคย
สอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร D หรือ D+ หรือ F หรือ U หรือ R
ในรายวิชาใด กรณีที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ให้พิจารณา
ถึงทศนิยมต�ำแหน่งที่ 4 หากยังเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย
สะสมในหมวดวิชาเฉพาะในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกของหลักสูตร
36.3 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป และไม่
เคยสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร D หรือ D+ หรือ F หรือ U หรือ R
ในรายวิชาใด
36.4 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง
นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับสองต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 - 3.74 และ
ไม่เคยสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร D หรือ D+ หรือ F หรือ U หรือ
R ในรายวิชาใด
36.5 นิสิตทุกระบบที่ขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
หรือนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรเทียบเข้า หรือนิสิตที่โอนจากสถาบัน
การศึกษาอื่น หรือนิสิตที่ย้ายคณะเรียน/เปลี่ยนสาขาวิชา ไม่มีสิทธิ์
ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรืออันดับสอง
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ข้อ 37 การให้เกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี
มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณาเสนอชื่ อ นิ สิ ต ที่ ส� ำ เร็ จ
การศึกษาและทีม่ ผี ลการเรียนดีตอ่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพือ่ อนุมตั ใิ ห้เกียรติบตั รแก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนดีมเี กณฑ์
การพิจารณาดังนี้
37.1 นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียน
ดีเยี่ยม ต้องสอบได้จ�ำนวนหน่วยกิตครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป
37.2 นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียน
ดีต้องสอบได้จ�ำนวนหน่วยกิตครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
37.3 นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี
และเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ต้องไม่เป็นนิสิตที่ได้ปริญญา
บัณฑิตเกียรตินิยม
ข้อ 38 การอนุมัติปริญญา
ให้มหาวิทยาลัยเสนอชือ่ ผูส้ มควรได้รบั ปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 39 ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
2557 เป็นต้นไป
ข้อ 40 ให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2547 และประกาศแนวปฏิบัติที่ได้ออก
ก่อนข้อบังคับนีม้ ผี ลใช้บงั คับกับนิสติ ทีเ่ ข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
ไปจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนและการให้ปริญญา
ตามข้อ 36.2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายปัญญา ถนอมรอด)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วย การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
พ.ศ. 2561
----------------------------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
พ.ศ. 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วย
การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2560
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 14 (2) และมาตรา 48
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม พ.ศ. 2537
สภามหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2556 และให้ใช้
ฉบับนี้แทน
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ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“คณะกรรมการประจ�ำคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจ�ำ
คณะพยาบาลศาสตร์
“คณะ” หมายถึง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ข้อ 5 ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาในการตีความ หรือการด�ำเนินการอืน่ ใด
ที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
หมวด 1
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
ข้อ 7 ให้การจัดการศึกษามีระยะเวลา 1 ปี เป็นระบบทวิภาค
คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาศึกษา
แต่ละภาคไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ มีจำ� นวนหน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต
ข้อ 8 ระยะเวลาการศึกษา ผู้เข้ารับการศึกษาต้องใช้เวลา
ศึกษาอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา
ข้อ 9 “หน่ ว ยกิ ต ” หมายถึ ง มาตราที่ ใ ช้ แ สดงปริ ม าณ
การศึกษาที่ได้รับแต่ละรายวิชาจะมีหน่วยกิตก�ำหนดไว้
(1) ภาคทฤษฎี มีการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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(2) การปฏิ บั ติ ใ นห้ อ งทดลอง มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา เท่ากับ 1 หน่วยกิต
(3) การฝึ ก ปฏิ บั ติ บ นหอผู ้ ป ่ ว ย มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ
ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา เท่ากับ 1 หน่วยกิต
หมวด 2
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 10 ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2) อายุไม่ต�่ำกว่า 16 ปีนับถึงวันเปิดการศึกษา
(3) มี สุ ข ภาพดี ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน
(4) มีคณ
ุ สมบัตอิ นื่ ครบถ้วนตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ 11 การรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ในแต่ละปีการศึกษา
ข้อ 12 การขึ้นทะเบียน
(1) ผูส้ มัครทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เข้าศึกษาจะมีสถานสภาพ
เป็นผู้เข้ารับการศึกษาก็ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เข้ารับการศึกษาแล้ว
(2) ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาต้อง
ขึน้ ทะเบียนด้วยตนเอง โดยต้องน�ำเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ไปรายงานตัว
ต่อนายทะเบียน พร้อมช�ำระเงินลงทะเบียนตามวัน เวลาและสถานที่
ที่ก�ำหนด พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
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(2.1) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และผูป้ กครอง
(2.2) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน และผู้ปกครอง
(2.3) ส�ำเนาใบแสดงผลการเรียน
(2.4) ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(2.5) รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ
(3) ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาไม่มา
ขึ้นทะเบียนตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก�ำหนดถือว่าสละสิทธิ์ เว้นแต่
แจ้งให้คณะทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และมารายงานตัวภายใน
1 สัปดาห์ หลังจากวันที่คณะได้ก�ำหนดไว้
หมวด 3
การลงทะเบียน
ข้อ 13 ผูเ้ ข้ารับการศึกษาทีม่ ารายงานตัวและช�ำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาแล้ว ต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ภายในวัน
และเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ 14 การลาพักการศึกษา
(1) ผู้เข้ารับการศึกษาจะลาพักการศึกษาได้เพียง
1 ภาคการศึกษาคือภาคการศึกษาที่ 2 และต้องกลับมาศึกษาต่อ
ในปีการศึกษาต่อไปเท่านั้น
(2) ผูเ้ ข้ารับการศึกษาจะมีสทิ ธิลาพักการศึกษาได้ตอ้ ง
มีสาเหตุจากความเจ็บป่วย โดยต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล
ของรัฐและมีใบยินยอมของผู้ปกครอง
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(3) การลาพักการศึกษา ผูเ้ ข้ารับการศึกษาต้องยืน่ ค�ำร้อง
ต่องานบริการการศึกษาของคณะและให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(4) ผูเ้ ข้ารับการศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษา
เมื่อกลับเข้าศึกษาต้องยื่นค�ำร้องขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อคณบดี
ก่อนวันเปิดภาคศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
หมวด 4
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 15 ผู้เข้ารับการศึกษาต้องมีเวลาการศึกษาในรายวิชา
ทีล่ งทะเบียนศึกษา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการศึกษาทัง้ หมด
ของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ
ข้อ 16 ให้มีการวัดผลระหว่างภาคการศึกษา และปลายภาค
การศึกษา
ข้อ 17 การประเมินผลการศึกษาให้คณะกรรมการประจ�ำคณะ
อนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา
(1) เมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาให้ มี ก ารประเมิ น ผล
การศึกษาตามระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย และค่าคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
A
B+
B
C+

ความหมาย
ค่าคะแนน
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
ดีมาก (Very Good)
3.5
ดี (Good)
3.0
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
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ระดับคะแนนตัวอักษร
C
D+
D
F

ความหมาย
ค่าคะแนน
พอใช้ (Fair)
2.0
อ่อน (Poor)
1.5
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
ตก (Faited)
0.0

(2) ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถประเมิ น ผลเป็ น ค่ า ระดั บ
คะแนนตัวอักษรได้ ให้ประเมินผลโดยก�ำหนดตัวอักษร ดังนี้
ตัวอักษร
S
U
I
W
AU
R

ความหมาย
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (Satisfactory)
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (Unsatisfactory)
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)
การเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
ลงทะเบียนเรียนซ�ำ้ แล้วผ่าน (Course Repeated Later)

(3) การให้ระดับคะแนนตัวอักษร F ในรายวิชาใดจะ
กระท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(3.1) ไม่ ผ ่ า นเงื่ อ นไขการประเมิ น ตามเกณฑ์
การวัดผลและการประเมินผลในแต่ละรายวิชา
(3.2) ขาดสอบประจ�ำภาคการศึกษา โดยไม่ได้
รับอนุมัติจากคณบดี
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(3.3) มีเวลาการศึกษาไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 15
(3.4) ทุจริตในการสอบ
(3.5) ได้รับการให้ระดับคะแนนตัวอักษร I แต่
มิ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การขอประเมิ น ผลเพื่ อ แก้ ไ ขตั ว อั ก ษบ I ให้ เ สร็ จ สิ้ น
ภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
(4) การให้ระดับคะแนนตัวอักษร S กระท�ำได้ใน
การประเมินรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชานั้น
ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด
(5) การให้ระดับคะแนนตัวอักษร U กระท�ำได้ใน
การประเมินรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและผลการศึกษารายวิชานั้น
ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก�ำหนด
(6) การให้ระดับคะแนนตัวอักษร I ในรายวิชาใด
จะกระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
(6.1) มีเวลาการศึกษาครบตามเกณฑ์ในข้อ 15
แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี
(6.2) อาจารย์ ผู ้ ส อนและคณบดี เ ห็ น สมควร
ให้รอผลการศึกษา เพราะผู้เข้ารับการศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วน
ประกอบของการศึกษานัน้ ไม่สมบูรณ์ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของผูเ้ ข้า
ศึกษา ผู้เข้าศึกษาที่ได้ตัวอักษร I ต้องด�ำเนินการขอรับการประเมิน
เพื่อปรับตัวอักษร I ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป
(7) การให้ระดับคะแนนตัวอักษร W ในรายวิชาใด
จะกระท�ำได้ในกรณีต่อไปนี้
(7.1) ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(7.2) ถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
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(7.3) ไม่สามารถแก้ไขตัวอักษร I ได้ภายในก�ำหนด
ด้วยเหตุผลสุดวิสัยโดยความเห็นชอบของคณบดี
(8) การให้ระดับคะแนนตัวอักษร AU ในรายวิชาใด
จะกระท�ำในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณบดี ให้ลงทะเบียนเป็นพิเศษ
โดยไม่นับหน่วยกิต
(9) การนับจ�ำนวนหน่วยกิต เพือ่ ใช้ในการค�ำนวณหา
ค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้นับจากรายวิชาที่มีระบบการให้คะแนนแบบ
ระดับขั้น ในกรณีที่ลงทะเบียนซ�้ำให้น�ำจ�ำนวนหน่วยกิตและคิดระดับ
ขั้นที่ได้ไปใช้ในการค�ำนวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยด้วย
(10) การนับจ�ำนวนหน่วยกิตสะสมเพือ่ ให้ครบหลักสูตร
ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
(11) ค่าระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้
ค�ำนวณจากผลการเรียนของผู้เข้ารับการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
โดยน�ำผลรวมของผลคูณของจ�ำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับขัน้ ของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัว ตัง้ หารด้วยจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานัน้
การค�ำนวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม 3 ต�ำแหน่ง และให้ปัดเศษ
เฉพาะทศนิยมต�ำแหน่งที่ 3 ทีม่ คี า่ ตัง้ แต่ 5 ขึน้ ไป เพือ่ ให้เหลือทศนิยม
2 ต�ำแหน่ง
(12) ค่าระดับขัน้ เฉลีย่ สะสมให้คำ� นวณจากผลการศึกษา
ของผู ้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษา ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เข้ า ศึ ก ษาจนถึ ง ภาคการศึ ก ษา
สุดท้าย โดยน�ำผลรวมของผลคูณของจ�ำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้น
ของแต่ละรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดตามข้อ 17.9 เป็นตัวตั้ง หารด้วย
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมทัง้ หมด การค�ำนวณดังกล่าวให้ตงั้ หารถึงทศนิยม
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3 ต�ำแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมต�ำแหน่งที่ 3 ที่มีค่าตั้งแต่
5 ขึ้นไป เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง
ข้อ 18 รายวิชาใดทีผ่ เู้ ข้ารับการศึกษาได้ระดับค่าคะแนนเฉลีย่
สะสมต�่ำกว่า 2 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนนจะต้องลงทะเบียนซ�้ำ
ข้อ 19 ในกรณี ที่ มี ก ารทุ จ ริ ต ในการสอบ ให้ น� ำ ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสอบของนิสิต มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 20 ผู้เข้ารับการศึกษาพ้นสภาพเมื่อ
(1) ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก
(3) ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีต่อไปนี้
(3.1) ไม่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเข้าศึกษา
(3.2) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 10 อย่างใดอย่างหนึง่
(3.3) ต้องโทษโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก
เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ท�ำโดยประมาท
(3.4) กระท�ำการทุจริต หรือมีความประพฤติ
อันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย
(3.5) เป็นผู้เข้ารับการศึกษาที่มีระยะเวลาใน
การศึกษาครบ 4 ภาคการศึกษาแต่ไม่จบหลักสูตร หรือได้ค่าระดับขั้น
เฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า 2.00

122

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562

หมวด 5
การส�ำเร็จการศึกษาและการให้ประกาศนียบัตร
ข้อ 21 ผู้เข้ารับการศึกษาที่จะส�ำเร็จการศึกษาต้องเข้าศึกษา
ผ่านครบตามหลักสูตรที่ก�ำหนด และได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต�่ำกว่า 2 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน
ข้อ 22 คณะกรรมการประจ�ำคณะเป็ นผู ้ รั บรองการส� ำ เร็ จ
การศึกษาและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ประกาศนียบัตร
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายปัญญา ถนอมรอด)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล
พ.ศ. 2561 เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีความสอดคล้อง
กับข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล
อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา 14(2) และมาตรา 48
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม พ.ศ. 2537
สภามหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 7 และข้ อ 8 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ 7 ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานหลักสูตร
การศึกษาประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล จากคณาจารย์ประจ�ำทีส่ งั กัด
คณะพยาบาลศาสตร์ ซึง่ มิใช่ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งผูบ้ ริหาร จ�ำนวนไม่เกินหกคน
ให้มีหน้าที่บริหารและด�ำเนินงานหลักสูตรการศึกษาประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาลให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้ได้รบั ค่าตอบแทนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
ผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2561
ข้อ 8 ให้การจัดการศึกษามีระยะเวลา 1 ปี เป็นระบบทวิภาค
คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาศึกษา
แต่ละภาคไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ มีจำ� นวนหน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา ผู้เข้ารับการศึกษาต้องใช้เวลาศึกษา
อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา”
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายปัญญา ถนอมรอด)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
การเพิ่มและถอนรายวิชา และการช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
พ.ศ. 2562
------------------------------------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา และการช�ำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสติ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เหมาะสมกั บ
สภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 20(1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และข้อ
บังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2557 โดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จึงออก
ประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“นิสิต” หมายถึง นิสิตที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีและนิสิต
ที่ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
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“การลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์” หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอย่างถูกต้องตามประกาศนี้ และได้ชำ� ระเงินค่าหน่วยกิต
และค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบอัตราเดียว ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในปฏิทนิ
การศึกษา
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
2.1 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เรื่ อ ง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา
และการช�ำระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2557
2.2 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เรื่ อ ง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา
และการช�ำระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558
2.3 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เรื่ อ ง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา
และการช�ำระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560
2.4 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เรื่ อ ง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา
และการช�ำระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2560
ข้อ 3 การลงทะเบี ย นเรี ย นในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา
ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
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3.1 การลงทะเบียนเรียนช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา
นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ สามารถแบ่งช่วงของการลงทะเบียนเรียนเป็นชั้นปีหรือวิธีการ
อื่ น ได้ ต ามความเหมาะสม โดยจะต้ อ งช� ำ ระเงิ น ค่ า หน่ ว ยกิ ต และ
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาหรื อ ช� ำ ระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
แบบอัตราเดียว ตามวิธีการ อัตรา และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก� ำ หนดไว้ ใ นปฏิ ทิ น การศึ ก ษา จึ ง จะถื อ เป็ น การลงทะเบี ย นเรี ย น
โดยสมบูรณ์
3.2 การลงทะเบี ย นเรี ย นช่ ว งเปิ ด ภาคการศึ ก ษา
นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันเปิด
ภาคการศึกษานิสติ สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ สามารถแบ่งช่วงของการลงทะเบียนเรียนเป็นชัน้ ปี
หรือวิธกี ารอืน่ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องช�ำระเงินค่าหน่วยกิต
และค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
อัตราเดียว ตามวิธีการ อัตรา และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้
ในปฏิทินการศึกษา จึงจะถือเป็นการลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์
3.3 การลงทะเบียนเรียนช้า
ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ได้
ภายในก�ำหนด นิสติ สามารถลงทะเบียนเรียนช้าผ่านระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ จะต้องด�ำเนินการลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์
ให้เสร็จภายในระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ในปฏิทนิ การศึกษา
และนิสิตจะต้องช�ำระเงินค่าบริการการศึกษาการลงทะเบียนเรียนช้า
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดด้วย
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ข้อ 4 นิ สิ ต ที่ ไ ม่ ส ามารถลงทะเบี ย นเรี ย นโดยสมบู ร ณ์ ไ ด้
ภายในระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ในปฏิทนิ การศึกษาให้ถอื ว่า
เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น และนิสิตจะต้องท�ำเรื่อง
ลาพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
ข้อ 5 กรณีนิสิตไม่อาจลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ได้ตาม
ก�ำหนด โดยมีเหตุผลจ�ำเป็นตามข้อ 12 ให้อธิการบดีหรือคณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
ข้อ 6 คณะหรือบัณฑิตวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบอาจารย์
ที่ปรึกษา เพื่อควบคุม ดูแล และให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการลงทะเบียน
เรียนของนิสิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้
ข้อ 7 การเพิม่ รายวิชาจะกระท�ำได้ตงั้ แต่การลงทะเบียนเรียน
ก่อนเปิดภาคการศึกษาและภายหลังเปิดภาคการศึกษาตามระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 8 การถอนรายวิชา นิสิตสามารถด�ำเนินการผ่านระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย หรือวิธีการ ดังนี้
8.1 การถอนรายวิชาช่วงก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
และภายหลังเปิดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ไว้ในปฏิทนิ การศึกษา รายวิชาทีถ่ อนจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
และได้ รั บ เงิ น คื น ค่ า ถอนรายวิ ช าเต็ ม จ� ำ นวน ทั้ ง นี้ กรณี ที่ ถ อน
ทุกรายวิชาและได้ชำ� ระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว หากมีเหตุผล
ความจ�ำเป็นสามารถขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน โดยให้
อธิการบดีหรือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแต่
กรณี และจะต้องด�ำเนินการลาพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
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และช�ำระเงินค่าบริการการศึกษาการลาพักการเรียนตามทีม่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนด
ส�ำหรับนิสิตที่ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น
แบบอั ต ราเดี ย ว กรณี ที่ มี ก ารถอนรายวิ ช าช่ ว งก่ อ นวั น เปิ ด ภาค
การศึ ก ษาและภายในสองสั ป ดาห์ นั บ จากวั น เปิ ด ภาคการศึ ก ษา
รายวิชาทีถ่ อนจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาและไม่ได้รบั เงินคืน
ค่าถอนรายวิชา
นิสิตที่ถอนทุกรายวิชาและได้ช�ำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแล้ว สามารถขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน หากมี
เหตุผลความจ�ำเป็น ดังนี้
(1) ประสบอุบตั เิ หตุทำ� ให้รา่ งกายได้รบั อันตราย
สาหัสหรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องพักรักษาตัวจนไม่สามารถเข้าเรียนได้
ตามค�ำสั่งของแพทย์และมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
(2) ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหาร
กองประจ�ำการ
(3) คณะ/หน่ ว ยงานไม่ ส ามารถจั ด การเรี ย น
การสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ ได้
(4) นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วน
และส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีการลงทะเบียนล่วงหน้าของภาค
การศึกษาถัดไป
8.2 การถอนรายวิชาภายหลังจากทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ
8.1 ต้องด�ำเนินการก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า
สีส่ ปั ดาห์ รายวิชาทีถ่ อนจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาและไม่ได้
รับเงินคืนค่าถอนรายวิชา
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8.3 การถอนรายวิชาภายหลังจากที่ก�ำหนดไว้ใน
ข้อ 8.2 ต้องด�ำเนินการก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาคไม่นอ้ ยกว่า
สองสั ป ดาห์ รายวิ ช าที่ ถ อนจะปรากฏตั ว อั ก ษร W ในใบแสดง
ผลการศึกษาและไม่ได้รับเงินคืนค่าถอนรายวิชา
ข้อ 9 การเพิ่มหรือถอนรายวิชาแล้ว จ�ำนวนหน่วยกิตที่
ลงทะเบียนเรียนจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข้อ 10 การลงทะเบี ย นเรี ย น การเพิ่ ม หรื อ ถอนรายวิ ช า
ภายหลังจากที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 8.3 จะไม่สามารถด�ำเนินการได้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ
ข้อ 11 การลงทะเบี ย นเรี ย น การเพิ่ ม หรื อ ถอนรายวิ ช า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สามารถด�ำเนินการได้ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ โดยต้องมาช�ำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในสองสัปดาห์นบั จากวันเปิดภาคการศึกษา
ตามปฏิทินการศึกษา ทั้งนี้การถอนรายวิชาให้ด�ำเนินการตามข้อ 8
ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียนกรณีท่ีพ้นระยะเวลาที่ก�ำหนด
ในข้อ 3.3 ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
12.1 ระดับปริญญาตรี
(1) การลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนเรียนช้า
การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา การยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
การยกเลิกการถอนรายวิชา หรือกรณีอนื่ ทีเ่ กีย่ วข้องการลงทะเบียนเรียน
เมื่อพ้นก�ำหนดตามปฏิทินการศึกษาแล้ว ให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันแรกของวันสอบกลางภาคของแต่ละภาคการศึกษาเท่านั้น
(2) การขออนุมตั ลิ งทะเบียนเรียนเป็นกรณีพเิ ศษ
ตามข้ อ 12.1 วรรคหนึ่ ง เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดตามปฏิ ทิ น การศึ ก ษา
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จะไม่อนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการใด ๆ ทัง้ สิน้ ยกเว้นมีเหตุผลความจ�ำเป็น ดังนี้
(2.1) นิสติ ทีเ่ ข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาแรก
(2.2) นิ สิ ต ที่ ค าดว่ า จะส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
ในภาคการศึกษานั้น ๆ
(2.3) นิสติ ทีม่ รี ายวิชาคงเหลือตามทีห่ ลักสูตร
ก�ำหนดและจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาถัดไป
(2.4) นิสิตที่ได้รับคะแนนตัวอักษร F หรือ
ตัวอักษร U ในรายวิชาใด ๆ ประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนซ�ำ้ ในรายวิชา
นั้น ๆ
(2.5) นิสติ ทีม่ คี า่ ระดับขัน้ คะแนนเฉลีย่ สะสม
(GPAX) ต�่ำกว่า 2.00
(2.6) นิสิตเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ
จนต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานานตามค�ำสั่งของแพทย์ (มีใบ
รับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ) จนไม่สามารถด�ำเนินการได้ทัน
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ส� ำ หรั บ นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายวิชาเดียวในภาคการศึกษาใด สามารถ
ด�ำเนินการได้ถึงวันสุดท้ายของวันสอบปลายภาค
ทั้ ง นี้ กรณี ก ารขออนุ มั ติ ก รณี พิ เ ศษเกี่ ย วกั บ
การลงทะเบียนเรียนตามข้อ (2.1) ถึง (2.6) จะต้องมีระยะเวลา
ในการเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
12.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
(1) การลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนเรียนช้า
การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา การยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
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การยกเลิกการถอนรายวิชา การเปลี่ยนรายวิชาเรียน หรือกรณีอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การลงทะเบี ย นเรี ย น เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดตามปฏิ ทิ น
การศึกษาแล้ว ให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันแรกของวันสอบ
ปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์
(2) การขออนุมตั ลิ งทะเบียนเรียนเป็นกรณีพเิ ศษ
ตามข้ อ 12.2 วรรคหนึ่ ง เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดตามปฏิ ทิ น การศึ ก ษา
จะไม่อนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการใด ๆ ทัง้ สิน้ ยกเว้นมีเหตุผลโดยผ่านเห็นชอบจาก
อาจารย์ประจ�ำรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ�ำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ และได้รับ
การอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ กรณีการขออนุมัติกรณี
พิเศษเกีย่ วกับการลงทะเบียนเรียน จะต้องมีระยะเวลาในการเข้าเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ข้อ 13 การลงทะเบี ย นเรี ย นทุ ก ภาคการศึ ก ษา นิ สิ ต ต้ อ ง
ด�ำเนินการช�ำระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือช�ำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบอัตราเดียว ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดใน
ปฏิทินการศึกษา จึงจะถือว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์
ข้อ 14 การช�ำระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
หรือช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบอัตราเดียว นิสิตสามารถ
ช�ำระเงินได้ตั้งแต่วันแรกของการลงทะเบียนเรียนช่วงก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษา ช่วงเปิดภาคการศึกษาจนถึงช่วงการลงทะเบียนเรียนช้า
ตามที่ปฏิทินการศึกษาก�ำหนด
ข้อ 15 การลงทะเบี ย นเรี ย นทุ ก ภาคการศึ ก ษา หากนิ สิ ต
ไม่ช�ำระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือช�ำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบอัตราเดียว ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ใน
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ปฏิทินการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลจะด�ำเนินการยกเลิก
ผลการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้ ทัง้ นี้ กรณีเป็นภาคการศึกษา
บังคับ นิสิตต้องด�ำเนินการลาพักการเรียนและช�ำระเงินค่าบริการ
การศึกษาการลาพักการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ 16 นิสิตสามารถช�ำระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
การศึกษา หรือช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบอัตราเดียว หรือ
ช�ำระค่าบริการการศึกษาอื่น ๆ ได้ตามช่องทางที่กองคลังและพัสดุ
ก�ำหนด
ข้อ 17 การขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน หรือการถอนรายวิชา
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดแล้วได้เงินคืนค่าถอนรายวิชา หรือการได้
รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนกรณีได้รบั อนุมตั ใิ ห้ปดิ รายวิชาเรียน สามารถ
รับเงินคืนได้ที่กองคลังและพัสดุ
ข้อ 18 ในกรณีที่ข้อความประกาศฉบับนี้ หรือประกาศใด ๆ
ที่ใช้ค�ำว่า “ภาคการศึกษาฤดูร้อน” ให้มีความหมายเดียวกับค�ำว่า
“ภาคการศึกษาพิเศษ”
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล)
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560
------------------------------------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ให้สอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา 14(2) และ (11)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม พ.ศ. 2537
สภามหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอืน่ ๆ
ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษาอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
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ในกรณีที่มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�ำสั่ง ที่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“อธิ ก ารบดี ” หมายความว่ า อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม
“นิสติ ” หมายความว่า นิสติ มหาวิทยาลัยมหาสารคามทีศ่ กึ ษา
ในระดับปริญญาตรี
ข้อ 5 การเก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาในแต่ ล ะภาค
การศึกษาปกติของระดับปริญญาตรี ให้เก็บตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษ ให้เรียกเก็บ
ครึ่งหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ
กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเพิม่ ลดหย่อน ยกเว้น หรือเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ให้แก่นิสิต
รายใดที่ต่างไปจากที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป แล้วท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
กรณีที่มีเหตุผลหรือความจ�ำเป็นพิเศษ อธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร จะประกาศลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้แก่นสิ ติ เป็นการทัว่ ไปตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดก็ได้ แล้วให้
น�ำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ เมื่อ
นิสิตช�ำระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นตามประกาศ
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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ข้อ 7 กรณีท่ีจัดการเรียนการสอนนอกจังหวัดมหาสารคาม
ให้ เ รี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ เ พิ่ ม เติ ม
ในอัตราภาคการศึกษาปกติ 2,000 บาท และภาคการศึกษาพิเศษ
1,000 บาท
ข้อ 8 นิ สิ ต ชาวต่ า งประเทศให้ เ รี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบห้า
กรณีนิสิตต่างประเทศที่มาจากสถาบันการศึกษาที่มีข้อตกลง
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามข้อตกลงความร่วมมือนั้น
ข้อ 9 นิสติ ทีไ่ ม่สามารถส�ำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา
หากลงทะเบี ย นโดยมี จ� ำ นวนหน่ ว ยกิ ต รวมไม่ เ กิ น 9 หน่ ว ยกิ ต
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาครึ่งหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 10 นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต ด้วยผลการศึกษาเฉลี่ย
สะสมต�่ำกว่าเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
แล้ ว สามารถขอรั บ คื น เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตามจริ ง ใน
ภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตได้
ข้อ 11 การเรียกเก็บค่าบริการการศึกษาอืน่ ๆ ให้มกี ารเรียกเก็บ
ทุกครั้งตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ 12 นิสิตที่เข้าศึกษาก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับหรือก่อน
ปีการศึกษา 2561 ให้เก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในอัตราเดิมตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ไปจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
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ข้อ 13 มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณาทบทวนปรั บ ปรุ ง อั ต รา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการการศึกษาอื่น ๆ ทุก 5 ปี
เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพความเป็ น จริ ง โดยให้ ค� ำ นึ ง ถึ ง
การให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ข้อ 14 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือการด�ำเนินการ
อื่นใดที่ไม่ได้ระบุในระเบียบนี้ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 15 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

(นายปัญญา ถนอมรอด)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บัญชีแนบท้าย
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2560
1.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาปกติ
คณะ / สาขา
1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1) ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
2) ศศ.บ. ภาษาไทย
3) ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
4) ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์
งานสื่อสิ่งพิมพ์
5) ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
6) ศศ.บ. ภาษาจีน
7) ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
8) ศศ.บ. ภาษาเกาหลี
9) วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนา
เพื่อการจัดการทรัพยากร
10) ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
11) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
12) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

อัตรา (บาท)
นิสิต
นิสิต
ระบบปกติ ระบบพิเศษ
11,000
11,000
11,000
11,000

15,000
15,000
15,000
15,000

11,000
12,000
12,000
12,000
12,000

15,000
17,000
17,000
17,000
17,000

12,000
12,000
15,000

18,000
18,000
   20,000
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อัตรา (บาท)
คณะ / สาขา
นิสิต
นิสิต
ระบบปกติ ระบบพิเศษ
13) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    25,000
30,000
นานาชาติ  
1.2 คณะศึกษาศาสตร์
1) กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย
13,000
-   
2) กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
13,000
-   
3) กศ.บ. คณิตศาสตร์
13,000
-   
4) กศ.บ. สังคมศึกษา
13,000
-   
5) กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
13,000
-   
6) กศ.บ. ภาษาไทย
13,000
-   
7) กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
13,000
-   
และคอมพิวเตอร์ศึกษา
8) วท.บ. จิตวิทยา
13,000
16,000
9) วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
13,000
16,000
1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ
1) บธ.บ. การตลาด
18,000
18,000
2) บช.บ. บัญชีบัณฑิต
18,000
18,000
3) บธ.บ. การจัดการ
18,000
18,000
4) บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18,000
18,000
5) บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
18,000
-   
6) บธ.บ. การบริหารการเงิน
18,000
-   
7) ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
18,000
-   
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คณะ / สาขา
8)
9)
10)

อัตรา (บาท)
นิสิต
นิสิต
ระบบปกติ ระบบพิเศษ
18,000
-   
18,000
-   
45,000
-

บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
บธ.บ. การจัดการประกอบการ
บช.บ. บัญชีบัณฑิต
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
11) บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ
45,000
-   
(หลักสูตรนานาชาติ)
กรณีนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ กลุ่มที่มีการจัดการเรียนการสอนให้
เฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เรียกเก็บร้อยละ 70 ของภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาพิเศษเรียกเก็บร้อยละ 50 ของภาคการศึกษาปกติ
1.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
1) ศป.บ. ทัศนศิลป์  
15,000
15,000
2) ศป.บ. ศิลปะการแสดง
15,000
15,000
   15,000
3) ศป.บ. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 15,000
1.5 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1) ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยว
18,000
18,000
2) ศศ.บ. การจัดการโรงแรม
18,000
18,000
35,000
3) ศศ.บ. การจัดการท่องเทีย่ วนานาชาติ 35,000
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1) ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต
13,000
  13,000
(รัฐประศาสนศาสตร์)
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คณะ / สาขา
2)
3)
4)

ร.บ.

รัฐศาสตรบัณฑิต
(การเมืองการปกครอง)
ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
ศศ.บ. สิทธิมนุษยชนศึกษา

1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1) ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์
1) ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม
1.9 คณะนิติศาสตร์
1) น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต
1.10 คณะวิทยาศาสตร์
1) วท.บ. เคมี
2) วท.บ. ชีววิทยา
3) วท.บ. ฟิสิกส์
4) วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน)
5) วท.บ. จุลชีววิทยา
6) วท.บ. สถิติ
7) วท.บ. คณิตศาสตร์
1.11 คณะเทคโนโลยี
1) วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
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อัตรา (บาท)
นิสิต
นิสิต
ระบบปกติ ระบบพิเศษ
  13,000
13,000
13,000

13,000

13,000

13,000

15,000

18,000

12,000

12,000

13,000

13,000

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

-   
-   
-   
-   
-   
19,000
19,000

15,000

15,000
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คณะ / สาขา

อัตรา (บาท)
นิสิต
นิสิต
ระบบปกติ ระบบพิเศษ
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

2) วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
3) วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
4) วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
5) วท.บ. สัตวศาสตร์
6) วท.บ. ประมง
1.12 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1) วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
15,000
2) วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต
15,000
3) วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
15,000
4) วศ.บ. วิศวกรรมชีวภาพ
15,000
5) วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
15,000
6) วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
15,000
7) วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
15,000
1.13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1) ศป.บ. นฤมิตศิลป์
18,000
2) สถ.บ. สถาปัตยกรรม
18,000
3) สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง
18,000
4) สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน
18,000
5) ภ.สถ.บ ภูมิสถาปัตยกรรม
18,000

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
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คณะ / สาขา
1.14 คณะวิทยาการสารสนเทศ
1) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ
3) ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
4) วท.บ. สื่อนฤมิต
5) นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต
6) วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
1.15 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1) วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา
2) วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3) วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร
1.16 คณะแพทยศาสตร์
1) พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต
2) พทป.บ การแพทย์แผนไทยประยุกต์
บัณฑิต
3) วท.บ. เวชกิจฉุกเฉิน
1.17 คณะเภสัชศาสตร์
1) ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม
1.18 คณะพยาบาลศาสตร์
1) พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต

อัตรา (บาท)
นิสิต
นิสิต
ระบบปกติ ระบบพิเศษ
13,500
13,500
13,500
13,500
13,000
15,000

13,500
13,500
13,500
13,500
15,000
15,000

12,000
15,000
15,000

12,000
18,000
18,000

  40,000
  20,000

-   
-   

20,000

-   

32,500

-

31,000

-   
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คณะ / สาขา
1.19 คณะสาธารณสุขศาสตร์
1) ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2) วท.บ. โภชนาการและการจั ด การ
ความปลอดภัยในอาหาร
3) วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม
1.20 คณะสัตวแพทยศาสตร์
1) สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

อัตรา (บาท)
นิสิต
นิสิต
ระบบปกติ ระบบพิเศษ
15,000
15,000

20,000
25,000

15,000

25,000

25,000

-

2. ค่าบริการการศึกษา เรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

รายการ
การลงทะเบียนเรียนช้า ภาคการศึกษาละ
การลาพักการเรียน ภาคการศึกษาละ
- ภาคการศึกษาปกติ
- ภาคการศึกษาพิเศษ
การรักษาสภาพนิสิต (กรณีศึกษาครบหลักสูตร)
และการคืนสภาพนิสิต
- ภาคการศึกษาปกติ
- ภาคการศึกษาพิเศษ
การย้ายคณะ ครั้งละ
การเปลี่ยนสาขาวิชา/เปลี่ยนสาขาวิชาโท ครั้งละ

อัตรา (บาท)
500
500
500

500
500
500
300
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2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
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รายการ
อัตรา (บาท)
การเปลีย่ นประเภทนิสติ ย้ายสถานศึกษาและรับโอน
500
นิสิตหรือนักเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น รายละ
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) กรณีก�ำลังศึกษา
50
ฉบับละ
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
100
กรณีส�ำเร็จการศึกษา ฉบับละ
ใบรับรองทางการศึกษาทุกประเภท ฉบับละ
50
การขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ
100
ใบปริญญาบัตร/ ใบรับรองคุณวุฒิ/ หนังสือรับรอง
200
ทางการศึกษาฉบับภาษาต่างประเทศ ฉบับละ
1,000
การขึ้นทะเบียนปริญญา ครั้งละ
(นิสติ ช�ำระพร้อมกับการยืน่ ค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษา)
การส่งเอกสารทางการศึกษาทางไปรษณีย์
- ภายในประเทศ ครั้งละ
100
- ต่างประเทศ ครั้งละ
300
กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนิสิตตามอัตรา
300
มหาวิทยาลัยก�ำหนด ปีการศึกษาละ
การเทียบโอนรายวิชา รายวิชาละ
100
การท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิต (ช�ำรุดหรือสูญหาย)
100
การยื่นค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษาล่าช้า ครั้งละ
100
การสอบถามรหัสผ่าน ครั้งละ
10
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการ
การศึกษาอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 เพื่อให้การก�ำหนด
ผังค่าใช้จ่ายของนิสิตแต่ละหลักสูตรมีการใช้ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา 14(2) และ(11)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม พ.ศ. 2537
สภามหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม   ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการการศึกษา
อื่นๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
เป็นต้นไป
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ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 5 วรรคห้า  ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าบริการการศึกษาอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
“กรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาใหม่แล้ว  ให้อธิการบดีออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา”
ข้อ 4 ให้ ย กเลิ ก บั ญ ชี แ นบท้ า ยระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการ
การศึกษาอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และให้ใช้บัญชี
แนบท้ายระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ  วันที่   7  มิถุนายน  พ.ศ. 2561

(นายปัญญา  ถนอมรอด)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บัญชีแนบท้าย
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการการศึกษาอื่นๆ
ในระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาปกติ
คณะ / สาขา
1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1) ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
2) ศศ.บ. ภาษาไทย
3) ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม*
4) ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
5) ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
6) ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
(เขมร)
7) ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
(ลาว)
8) ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
(เวียดนาม)

อัตรา (บาท)
นิสิต
นิสิต
ระบบปกติ ระบบพิเศษ
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

11,000

15,000

11,000

15,000

*ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยลัย ครั้งที่ 14/2561
(28 ส.ค. 2561) ให้ความเห็นชอบแก้ไขปรับปรุงชื่อสาขาวิชา ในบัญชีแนบท้าย
ระเบียบฯ
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คณะ / สาขา
9)
10)
11)
12)

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.

ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อ
การจัดการทรัพยากร
13) ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
14) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
15) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
16) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
1.2 คณะศึกษาศาสตร์
1) กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย
2) กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3) กศ.บ. คณิตศาสตร์
4) กศ.บ. สังคมศึกษา
5) กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
6) กศ.บ. ภาษาไทย
7) กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา
8) วท.บ. จิตวิทยา
9) วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา

อัตรา (บาท)
นิสิต
นิสิต
ระบบปกติ ระบบพิเศษ
12,000
17,000
12,000
17,000
12,000
17,000
12,000
17,000
12,000
12,000
15,000
25,000

18,000
18,000
20,000
30,000

13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000

-

13,000
13,000

16,000
16,000
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คณะ / สาขา

อัตรา (บาท)
นิสิต
นิสิต
ระบบปกติ ระบบพิเศษ

1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ
1) บธ.บ. การตลาด
18,000
18,000
2) บช.บ. บัญชีบัณฑิต
18,000
18,000
3) บธ.บ. การจัดการ
18,000
18,000
4) บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18,000
18,000
5) บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
18,000
6) บธ.บ. การบริหารการเงิน
18,000
7) ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
18,000
8) บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
18,000
9) บธ.บ. การจัดการประกอบการ
18,000
10) บช.บ. บัญชีบัณฑิต
45,000
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
11) บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ
45,000
(หลักสูตรนานาชาติ)
กรณีนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ กลุ่มที่มีการจัดการเรียนการสอนให้
เฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เรียกเก็บร้อยละ 70 ของภาคการศึกษาปกติ  
ภาคการศึกษาพิเศษเรียกเก็บร้อยละ 50 ของภาคการศึกษาปกติ
1.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
1) ศป.บ. ทัศนศิลป์  
15,000
15,000
2) ศป.บ. ศิลปะการแสดง
15,000
15,000
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คณะ / สาขา
3)

ศป.บ. การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
1.5 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1) ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว
2) ศศ.บ. การจัดการโรงแรม
3) ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1) ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)
2) ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต
(การเมืองการปกครอง)
3) ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
4) ศศ.บ. สิทธิมนุษยชนศึกษา
1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1) ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์
1) ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม
1.9 คณะนิติศาสตร์
1) น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต
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อัตรา (บาท)
นิสิต
นิสิต
ระบบปกติ ระบบพิเศษ
15,000
15,000

18,000
18,000
35,000

18,000
18,000
35,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

15,000

18,000

12,000

12,000

13,000

13,000
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คณะ / สาขา
1.10 คณะวิทยาศาสตร์
1) วท.บ. เคมี
2) วท.บ. ชีววิทยา
3) วท.บ. ฟิสิกส์
4) วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์
(พลังงาน,อิเล็กทรอนิกส์)
5) วท.บ. จุลชีววิทยา
6) วท.บ. สถิติ
7) วท.บ. คณิตศาสตร์
8) กศ.บ. ฟิสิกส์
1.11 คณะเทคโนโลยี
1) วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
2) วท.บ. เกษตรศาสตร์
3) วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
และโภชนาการ
4) วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
5) วท.บ. สัตวศาสตร์
6) วท.บ. ประมง
1.12 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1) วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
2) วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต

อัตรา (บาท)
นิสิต
นิสิต
ระบบปกติ ระบบพิเศษ
15,000
15,000
15,000
15,000

-

15,000
15,000
15,000
13,000

19,000
19,000
-

15,000
15,000
15,000

15,000
15,000
15,000

15,000
15,000
15,000

15,000
15,000
15,000

15,000
15,000

25,000
25,000
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อัตรา (บาท)
คณะ / สาขา
นิสิต
นิสิต
ระบบปกติ ระบบพิเศษ
3) วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
15,000
25,000
4) วศ.บ. วิศวกรรมชีวภาพ
15,000
25,000
5) วศ.บ. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
15,000
25,000
6) วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
15,000
25,000
7) วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
15,000
25,000
8) วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์
15,000
25,000
1.13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1) ศป.บ. นฤมิตศิลป์
18,000
20,000
2) สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 18,000
20,000
3) สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง
18,000
20,000
4) สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน
18,000
20,000
20,000
5) ภ.สถ.บ ภูมสิ ถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 18,000
6) วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง
18,000
20,000
1.14 คณะวิทยาการสารสนเทศ
1) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
13,500
13,500
2) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ
13,500
13,500
3) ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
13,500
13,500
4) วท.บ. สื่อนฤมิต
13,500
13,500
5) นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต
13,000
15,000
6) วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
15,000
15,000
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คณะ / สาขา
1.15 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1) วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา
2) วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3) วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1.16 คณะแพทยศาสตร์
1) พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต
2) พทป.บ การแพทย์แผนไทยประยุกต์
บัณฑิต
3) วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
1.17 คณะเภสัชศาสตร์
1) ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม
1.18 คณะพยาบาลศาสตร์
1) พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.19 คณะสาธารณสุขศาสตร์
1) ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2) วท.บ. โภชนศาสตร์การก�ำหนด
อาหารและอาหารปลอดภัย
3) วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม
4) วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อัตรา (บาท)
นิสิต
นิสิต
ระบบปกติ ระบบพิเศษ
12,000
15,000
15,000

12,000
18,000
18,000

40,000
20,000

-

20,000

-

32,500

-

31,000

-

15,000
15,000

20,000
25,000

15,000
16,000

25,000
26,000
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คณะ / สาขา
1.20 คณะสัตวแพทยศาสตร์
1) สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

อัตรา (บาท)
นิสิต
นิสิต
ระบบปกติ ระบบพิเศษ
25,000

-

2. ค่าบริการการศึกษา เรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

รายการ
อัตรา (บาท)
การลงทะเบียนเรียนช้า ภาคการศึกษาละ
500
การลาพักการเรียน ภาคการศึกษาละ
- ภาคการศึกษาปกติ
500
- ภาคการศึกษาพิเศษ
500
การรักษาสภาพนิสิต (กรณีศึกษาครบหลักสูตร)
และการคืนสภาพนิสิต
- ภาคการศึกษาปกติ
500
- ภาคการศึกษาพิเศษ
500
การย้ายคณะ ครั้งละ
500
การเปลี่ยนสาขาวิชา/เปลี่ยนสาขาวิชาโท ครั้งละ
300
การเปลีย่ นประเภทนิสติ ย้ายสถานศึกษาและรับโอน
500
นิสิตหรือนักเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น รายละ
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) กรณีก�ำลังศึกษา
50
ฉบับละ
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
100
กรณีส�ำเร็จการศึกษา ฉบับละ
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รายการ
อัตรา (บาท)
ใบรับรองทางการศึกษาทุกประเภท ฉบับละ
50
การขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ
100
ใบปริญญาบัตร/ ใบรับรองคุณวุฒิ/ หนังสือรับรอง
200
ทางการศึกษาฉบับภาษาต่างประเทศ ฉบับละ
1,000
การขึ้นทะเบียนปริญญา ครั้งละ
(นิสติ ช�ำระพร้อมกับการยืน่ ค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษา)
การส่งเอกสารทางการศึกษาทางไปรษณีย์
- ภายในประเทศ ครั้งละ
100
- ต่างประเทศ ครั้งละ
300
กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนิสิตตามอัตรา
300
มหาวิทยาลัยก�ำหนด  ปีการศึกษาละ
การเทียบโอนรายวิชา รายวิชาละ
100
การท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิต (ช�ำรุดหรือสูญหาย)
100
การยื่นค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษาล่าช้า ครั้งละ
100
การสอบถามรหัสผ่าน ครั้งละ
10
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าบริการการศึกษาอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการ
การศึกษาอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 เพื่อให้การกําหนด
ผังค่าใช้จ่ายของนิสิตแต่ละหลักสูตรมีการใช้ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา ในระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (2) และ (11) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการการศึกษาอืน่ ๆ
ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
เป็นต้นไป
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ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของข้อ 5 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าบริการการศึกษาอืน่ ๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ซึง่ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอืน่ ๆ ในระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“กรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาใหม่ หรื อ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่ ค รบรอบ
การปรับปรุง การเปลี่ยนชื่อหลักสูตรหรือชื่อสาขาวิชา ให้อธิการบดี
ออกประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา การเปลีย่ นชือ่ หลักสูตร
หรือชื่อสาขาวิชาที่มีการปรับปรุง แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายปัญญา ถนอมรอด)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าบริการการศึกษาอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
------------------------------------------------------โดยทีเ่ ป็นการสมควรเพิม่ เติมระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่ า ด้ ว ยการเรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และค่ า บริ ก าร
การศึกษาอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (2) และ (11) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่น ๆ
ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
เป็นต้นไป
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ข้อ 3 ให้การยกเลิกความในวรรคหนึง่ ของข้อ 5 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่ า บริ ก ารการศึ ก ษาอื่ น ๆ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2560
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 5 การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ เ รี ย กเก็ บ ตามบั ญ ชี แ นบท้ า ยระเบี ย บนี้ หรื อ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย”
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายปัญญา ถนอมรอด)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
------------------------------------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรเพิ่ ม เติ ม บั ญ ชี แ นบท้ า ยประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าบริการการศึกษาอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
หลั ก สู ต รใหม่ แ ละค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ให้ มี ค วามสอดคล้ อ ง
กับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 ประกอบกับความในข้อ 5 วรรคห้า
ของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา และค่าบริการการศึกษาอืน่ ๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรือ่ ง เพิม่ เติมค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2561 เป็นต้นไป
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ข้อ 3 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบตั ิ (ต่อเนือ่ ง)
(หลักสูตรใหม่) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในบัญชีแนบท้ายระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าบริการการศึกษาอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ระบบพิเศษ
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ภาค ภาค
ภาค
ภาค ภาค
ภาค
ต้น ปลาย การศึกษาพิเศษ ต้น ปลาย การศึกษาพิเศษ
25,000 25,000
12,500
25,000 25,000
12,500
กรณีที่บุคคลภายนอกต้องการลงทะเบียนเรียนเพียงบางรายวิชา
รายวิชา
อัตราเหมาจ่ายต่อรายวิชา (บาท/วิชา)
1. รายวิชาที่มี 1 หน่วยกิต
1,500
2. รายวิชาที่มี 2 หน่วยกิต
3,000
3. รายวิชาที่มี 3 หน่วยกิต
4,500

ข้อ 4 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
(ต่อเนือ่ ง) (หลักสูตรใหม่) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในบัญชีแนบท้ายระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
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และค่ า บริ ก ารการศึ ก ษาอื่ น ๆ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2560
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ระบบพิเศษ
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ภาค ภาค
ภาค
ภาค ภาค
ภาค
ต้น ปลาย การศึกษาพิเศษ ต้น ปลาย การศึกษาพิเศษ
25,000 25,000
12,500
25,000 25,000
12,500
กรณีที่บุคคลภายนอกต้องการลงทะเบียนเรียนเพียงบางรายวิชา
รายวิชา
อัตราเหมาจ่ายต่อรายวิชา (บาท/วิชา)
1. รายวิชาที่มี 1 หน่วยกิต
1,500
2. รายวิชาที่มี 2 หน่วยกิต
3,000
3. รายวิชาที่มี 3 หน่วยกิต
4,500

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง อัตราค่าบริการในการตรวจร่างกายนิสิตใหม่
พ.ศ. 2562
------------------------------------------------------ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ได้ปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ จึงเป็นการสมควรออกประกาศกําหนดอัตรา
ค่าบริการตรวจร่างกายเพื่อให้การบริหารจัดการในการตรวจร่างกาย
นิ สิ ต ใหม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และสอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 20 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่ า ด้ ว ยเงิ น รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2539
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 12/2561
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จึงให้ออกประกาศ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง อัตราค่าบริการในการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2562
เป็นต้นไป
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ข้อ 3 บรรดามติ คําสั่ง ประกาศหรืออัตราค่าตรวจร่างกาย
นิสิตใหม่ ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ให้กาํ หนดอัตราค่าบริการในการตรวจร่างกายนิสติ ใหม่
โดยให้เรียกเก็บในอัตรา 650 บาทต่อราย
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (กรณีที่มีเหตุจ�ำเป็น)
------------------------------------------------------เพือ่ ให้การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียม
อืน่ ๆ แก่ผทู้ ไี่ ด้ขนึ้ ทะเบียนเป็นนิสติ แล้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีความเหมาะสม อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 20(1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 และข้อ 13.4 ของข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2557 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
จึงประกาศหลักเกณฑ์การขอคืนค่าธรรมเนียมศึกษาและค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ
ได้ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็น ดังนี้
(1) เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและได้ช�ำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดแล้ว และ
(2) ประสบอุบัติเหตุท�ำให้ร่างกายได้รับอันตรายสาหัส หรือ
เจ็บป่วย ซึ่งต้องพักรักษาตัวจนไม่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ตามค�ำสั่ง
ของแพทย์และมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
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(3) การขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ
ให้ยนื่ ต่อกองทะเบียนและประมวลผลเพือ่ พิจารณาและรวบรวมเอกสาร
หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยน�ำเสนออธิการบดีพจิ ารณาอนุมตั เิ ป็นกรณีๆ
ไป
ประกาศ  ณ  วันที่  5  กันยายน  พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารย์สัมพันธ์  ฤทธิเดช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปีการศึกษา 2562

ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง แนวปฏิบัติการช�ำระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
------------------------------------------------------งานทุนและแนะแนวการศึกษา กลุม่ งานบริการและสวัสดิภาพนิสติ
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประกาศแนวปฏิบัติ
การช�ำระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสติ กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แยกเป็นกรณีดังนี้
กรณีที่ 1 นิสติ ทีด่ ำ� เนินการยืน่ ความประสงค์ขอกูย้ มื เงินประจ�ำ
ภาคการศึ ก ษานั้ น ตรงตามระยะเวลาที่ ก� ำ หนดตามปฏิ ทิ น ของ
การด�ำเนินการให้กยู้ มื เงิน นิสติ จะได้รบั การผ่อนผันการช�ำระค่าหน่วยกิต
และค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยไม่ตอ้ งส�ำรองจ่ายภาระค่าใช้จา่ ยล่วงหน้า
(ยกเว้นนิสติ ชัน้ ปีที่ 1 และรายใหม่ตอ้ งส�ำรองจ่ายในภาคการศึกษาแรก)
กรณีที่ 2 นิสิตที่ยื่นด�ำเนินความประสงค์ขอกู้ยืมเงินประจ�ำ
ภาคการศึกษานัน้ ตรงตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดตามปฏิทนิ การให้กยู้ มื เงิน
แต่มีภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการลงทะเบียนเรียน ตามจ�ำนวนเงิน
ที่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก�ำหนดให้ นิสิตต้องช�ำระค่าหน่วยกิต
และค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิม่ เติมในส่วนทีเ่ กินด้วยตนเองตามระยะ
เวลาการช�ำระเงินตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยมหาสารคามก�ำหนด
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(ยกเว้นนิสติ ทีเ่ ข้าศึกษาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2561 เป็นต้นไปใช้ระบบการ
เหมาจ่าย)
กรณีที่ 3 นิสิตที่ไม่ด�ำเนินการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน
ประจ�ำภาคการศึกษานั้น หรือไม่ด�ำเนินการตามระยะในประกาศตาม
ปฏิทนิ ของการให้กยู้ มื เงิน นิสติ ต้องช�ำระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
การศึกษาด้วยตนเอง
กรณีที่ 4 นิสติ ทีด่ ำ� เนินการยืน่ ความประสงค์ขอกูย้ มื เงินเฉพาะ
ค่าครองชีพรายเดือน หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอนุมัติ
ให้ กู ้ ไ ด้ เ ฉพาะค่ า ครองชี พ รายเดื อ น นิ สิ ต ต้ อ งช� ำ ระค่ า หน่ ว ยกิ ต
และค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยตนเองตามระยะเวลาการช�ำระเงิน
ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยก�ำหนด
กรณีที่ 5 นิสติ ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้กยู้ มื เงินกองทุนเงินให้กยู้ มื
เพื่ อ การศึ ก ษา หากนิ สิ ต ไม่ ด� ำ เนิ น การท� ำ สั ญ ญาและแบบยื น ยั น
ค่าเล่าเรียนตามระยะเวลาที่ก�ำหนด นิสิตจะถูกตัดสิทธิ์ในการให้กู้ยืมเงิน
ในภาคการศึกษานัน้ และนิสติ ต้องช�ำระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
การศึกษาด้วยตนเองตามระยะเวลาปฏิทิน มหาวิทยาลัยก�ำหนด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

(นางสาวมลฤดี เชาวรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

170

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562

ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง แนวปฏิบัติการช�ำระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
นิสิตกองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
------------------------------------------------------งานทุนและแนะแนวการศึกษา กลุม่ งานบริการและสวัสดิภาพนิสติ
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประกาศแนวปฏิบัติ
การช�ำระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสติ กองทุนเงิน
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต แยกเป็นกรณีดังนี้
กรณีที่ 1 นิสติ ทีด่ ำ� เนินการยืน่ ความประสงค์ขอกูย้ มื เงินประจ�ำ
ภาคการศึ ก ษานั้ น ตรงตามระยะเวลาที่ ก� ำ หนดตามปฏิ ทิ น ของ
การด� ำ เนิ น การให้ กู ้ ยื ม เงิ น นิ สิ ต จะได้ รั บ การผ่ อ นผั น การช� ำ ระ
ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยไม่ต้องส�ำรองจ่ายภาระ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (ยกเว้นนิสิตชั้นปีที่ 1 และรายใหม่ต้องส�ำรองจ่าย
ในภาคการศึกษาแรก)
กรณี ที่ 2 นิ สิ ต ที่ ยื่ น ด� ำ เนิ น ความประสงค์ ข อกู ้ ยื ม เงิ น
ประจ�ำภาคการศึกษานั้น ตรงตามระยะเวลาที่ก�ำหนดตามปฏิทิน
การให้กู้ยืมเงินแต่มีภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการลงทะเบียนเรียน
ตามจ�ำนวนเงินทีก่ องทุนให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษาก�ำหนดให้ นิสติ ต้องช�ำระ
ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่เกินด้วย
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ตนเองตามระยะเวลาการช� ำ ระเงิ น ตามปฏิ ทิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามก�ำหนด (ยกเว้นนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
เป็นต้นไปใช้ระบบการเหมาจ่าย)
กรณีที่ 3 นิสิตที่ไม่ด�ำเนินการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน
ประจ�ำภาคการศึกษานั้น หรือไม่ด�ำเนินการตามระยะในประกาศตาม
ปฏิทนิ ของการให้กยู้ มื เงิน นิสติ ต้องช�ำระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
การศึกษาด้วยตนเอง
กรณีที่ 4 นิสติ ทีด่ ำ� เนินการยืนความประสงค์ขอกูย้ มื เงินเฉพาะ
ค่าครองชีพรายเดือน หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอนุมัติให้
กู ้ ไ ด้ เ ฉพาะค่ า ครองชี พ รายเดื อ น นิ สิ ต ต้ อ งช� ำ ระค่ า หน่ ว ยกิ ต
และค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยตนเองตามระยะเวลาการช�ำระเงิน
ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยก�ำหนด
กรณีที่ 5 นิสิตที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต หากนิสิตไม่ด�ำเนินการท�ำสัญญาและแบบยืนยัน
ค่าเล่าเรียนตามระยะเวลาที่ก�ำหนด นิสิตจะถูกตัดสิทธิ์ในการให้กู้ยืม
เงินในภาคการศึกษานัน้ และนิสติ ต้องช�ำระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
การศึกษาด้วยตนเองตามระยะเวลาปฏิทินของมหาวิทยาลัยก�ำหนด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

(นางสาวมลฤดี เชาวรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเพิ่ม ลดหย่อน ยกเว้น
ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2552
------------------------------------------------------เพือ่ ให้การด�ำเนินการขอนุมตั เิ พิม่ ลดหย่อน ยกเว้นค่าหน่วยกิต
และค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและใช้เป็นแนว
ปฏิบตั ริ ว่ มกัน อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 ประกอบกับข้อ 5 แห่งระเบียบ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ว่ า ด้ ว ยการเก็ บ เงิ น ค่ า หน่ ว ยกิ ต และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2545 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุม
ครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรือ่ งแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการขออนุมตั เิ พิม่ ลดหย่อน ยกเว้น ค่าหน่วยกิต
และค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2552”
2. ประกาศนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
และบรรดาประกาศค�ำสั่งหรือมติอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
ฉบับนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
3. คณะ วิทยาลัย หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะขออนุมัติ
เพิ่ม ลดหย่อน ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่
นิ สิ ต รายใดที่ ต ่ า งไปจากที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
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มหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
พ.ศ. 2545 จะต้องเสนอเรื่องโดยผ่านความเห็นชอบและการอนุมัติ
จากคณะกรรมการประจ� ำ คณะหรื อ คณะกรรมการบริ ห ารคณะ
แล้วแต่กรณี
4. ให้คณะ วิทยาลัย หน่วยงาน ส่งเรื่องไปยังกองทะเบียน
และประมวลผล ซึ่ ง ต้ อ งด� ำ เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นวั น เปิ ด ภาค
การศึกษาหรือภายในสองสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น ๆ
โดยกองทะเบียนและประมวลผลจะตรวจสอบข้อมูลผังค่าใช้จ่ายใน
ระบบงานทะเบียน เพือ่ ส่งเรือ่ งเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาและด�ำเนินการจัดท�ำประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป
5. กรณีคณะ วิทยาลัย หน่วยงาน ด�ำเนินการขออนุมัติเพิ่ม
ลดหย่อน ยกเว้น ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายหลัง
ระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ตามข้อ 4 ให้ดำ� เนินการส่งเรือ่ งในภาคการศึกษา
ถัดไปและให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษานั้น ๆ
6. กรณีที่มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขนอกเหนือจากประกาศนี้
ให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
7. ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหา
ในการตีความหรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศได้ในข้อใดข้อหนึ่ง
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายคณะเรียน การเปลี่ยนสาขา
และวิชาโท พ.ศ. 2557
------------------------------------------------------เพื่อให้การด�ำเนินการย้ายคณะเรียน การเปลี่ยนสาขา และ
วิ ช าโทของนิ สิ ต เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา 20 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยมติ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามครั้ ง ที่
11/2557 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จึงออกประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ 1 นิสติ อาจเปลีย่ นสาขาได้ไม่เกิน 2 ครัง้ กรณีได้รบั อนุมตั ิ
ให้เปลี่ยนสาขา และวิชาโทแล้ว (ครั้งที่ 1) ภายหลังขอเปลี่ยนสาขา
และวิชาโท (ครั้งที่ 2) จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับสาขาและวิชาโทเดิมได้
ข้อ 2 การย้ายคณะเรียน ไม่สามารถย้ายข้ามระบบการศึกษาได้
ยกเว้นคณะที่มีการจัดการศึกษาระบบเดียว ทั้งนี้การย้ายคณะเรียน
ครัง้ ทีส่ อง หากย้ายไปคณะเรียนทีม่ กี ารจัดการศึกษาสองระบบ สถานะ
ระบบการศึกษาต้องกลับเป็นสถานะระบบการศึกษาเหมือนครั้งแรก
ที่เข้าศึกษา (ต้องย้อนกลับเป็นสถานะระบบการศึกษาแรกเข้า)
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ข้อ 3 การย้ายคณะเรียน เปลี่ยนสาขาวิชา ให้ด�ำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ทขี่ อ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยการย้ายคณะเรียน เปลีย่ นสาขา คณะ
สามารถก�ำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั หรือแย้งกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หรือประกาศฉบับนี้
ข้อ 4 การย้ายคณะเรียน เปลี่ยนสาขา และวิชาโท ให้นิสิต
ด�ำเนินการตามระยะเวลาในปฏิทนิ การศึกษา และต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
การย้ายคณะเรียน เปลีย่ นสาขา และวิชาโทตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด
ทั้ ง นี้ ก ารย้ า ยคณะเรี ย น เปลี่ ย นสาขา และวิ ช าโทจะสมบู ร ณ์
เมื่อส่งค�ำร้องต่อกองทะเบียนและประมวลผล
ข้อ 5 นิสิตที่ย้ายคณะเรียน เปลี่ยนสาขาวิชา ต้องช�ำระ
ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในสังกัดคณะ/สาขาใหม่
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ 6 นิสิตที่ย้ายคณะเรียน เปลี่ยนสาขา ต้องด�ำเนินการ
ยื่นค�ำร้องโอนรายวิชาต่อกองทะเบียนและประมวลผลให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ เฉพาะ
ในข้อ 6 ตามประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อน
ปีการศึกษา 2557 ด้วย
ข้อ 7 กรณีนิสิตอยู่ระหว่างรอผลการศึกษา และภายหลัง
ผลการศึกษาปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชา นิสติ
มีสถานะอยู่ในเกณฑ์ต้องพ้นสภาพนิสิตด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ถงึ เกณฑ์ตามข้อบังคับฯ หากนิสติ ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ยา้ ยคณะเรียน
เปลี่ยนสาขา ถือว่าการย้ายคณะเรียน เปลี่ยนสาขาเป็นโมฆะ ทั้งนี้
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มหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมการย้ายคณะเรียน เปลี่ยนสาขา ให้
กับนิสิตในภาคการศึกษานั้น ๆ
ข้อ 8 นิสิตที่ย้ายคณะเรียน เปลี่ยนสาขา ไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรืออันดับสอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(รองศาสตราจารย์ศุภชัย สมัปปิโต)
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน
และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
------------------------------------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน
และการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จึงวางระเบียบเกีย่ วกับการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน
และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันการศึกษาอื่นไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบ
โอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546”
ข้อ 2 ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
เป็นต้นไป

178

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้
ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
ข้อ 4 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“นิสิต” หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“การโอนผลการเรียน” หมายถึง การขอโอนหน่วยกิตของวิชา
ในระดับเดียวกันทีไ่ ด้เคยศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัย เพือ่ ใช้นบั เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“การเที ย บโอนผลการเรี ย น” หมายถึ ง การขอเที ย บโอน
หน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช าในระดั บ เดี ย วกั น ที่ ไ ด้ เ คยศึ ก ษามาแล้ ว
จากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทีม่ หาวิทยาลัยรับรองเพือ่ ใช้นบั เป็นส่วนหนึง่
ของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์” หมายถึง
การขอเที ย บโอนความรู ้ ทั ก ษะและประสบการณ์ จ ากการศึ ก ษา
นอกระบบและหรื อ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ของนิ สิ ต เพื่ อ นั บ เป็ น
หน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
6.1 นิสติ หลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทีเ่ คย
ศึกษาในหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยแล้วไม่เกิน 2 ปี หรือส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกิน 4 ปี อาจขอโอนหน่วยกิต
รายวิชาในระดับเดียวกับทีไ่ ด้เคยศึกษามาแล้ว เพือ่ ใช้นบั เป็นส่วนหนึง่
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ของการศึกษาโดยยื่นค�ำร้องต่อคณะภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่
วันเปิดภาคเรียนที่เข้าศึกษา
6.2 รายวิชาทีน่ ำ� มาขอโอนผลการเรียน ต้องมีเนือ้ หาสาระ
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอโอน และจ�ำนวน
หน่วยกิตที่ขอโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวม
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทรี่ บั โอน หรือไม่เกินกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับโอน และไม่ให้โอน
หน่วยกิตในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการศึกษาปัญหาพิเศษ
หรือวิทยานิพนธ์ แล้วแต่กรณี
ในกรณีทขี่ อโอนหน่วยกิตเกินกว่าทีก่ ำ� หนดไว้ให้อยูใ่ นดุลพินจิ
ของคณะกรรมการประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำ
คณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ แล้วแต่กรณี
6.3 ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง
คณะ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาควิชาหรือสาขา
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาด�ำเนินการโอนผลการเรียนของนิสิตที่ยื่นค�ำร้อง
เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต�่ำกว่า
ระดับขั้น C หรือ S แล้วแต่กรณี และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่ต�่ำกว่าระดับขั้น B หรือ S หรือ P แล้วแต่กรณี แล้วน�ำเสนอ
คณะกรรมการประจ� ำ คณะ หรื อ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ประจ�ำคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.4 นิสิตต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตาม
ทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด ทัง้ นีร้ ายวิชาและผลการเรียนทีโ่ อนได้ให้รวมเป็น
หน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ และน�ำไปคิดค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
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6.5 นิสิตต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อยหนึ่งปีการศึกษา
นิสติ ทีพ่ น้ สภาพหรือส�ำเร็จการศึกษามาแล้วเกินระยะเวลาตาม
ข้อ 6.1 อาจยืน่ ค�ำร้องขอโอนผลการเรียนเป็นกรณีพเิ ศษได้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ แล้ว
แต่กรณีและจะต้องยื่นค�ำร้องต่อคณะภายในก�ำหนดเวลาตามข้อ 6.1
ด้วย
ข้อ 7 การเทียบโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑ์ดังนี้
7.1 นิสติ หลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทีเ่ คย
ศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองมาแล้วไม่เกิน 2 ปี หรือส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
อืน่ ทีม่ หาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่เกิน 4 ปี อาจขอเทียบโอนหน่วยกิต
รายวิชาในระดับเดียวกับทีไ่ ด้เคยศึกษามาแล้ว เพือ่ ใช้นบั เป็นส่วนหนึง่
ของการศึกษา โดยยื่นค�ำร้องต่อคณะภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่
วันเปิดภาคเรียนที่เข้าศึกษา
7.2 รายวิชาทีน่ ำ� มาขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีเนือ้ หา
สาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องรายวิชาใหม่ทขี่ อเทียบโอนหรือ
ไม่เกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมรวมของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่รับโอน และจ�ำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ จะต้องไม่
เกินสามในสี่ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตที่รับ
เทียบโอนและไม่ให้เทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ
หรือการศึกษาปัญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์ แล้วแต่กรณี
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7.3 ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง
คณะแล้ ว แต่ ก รณี แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจากภาควิ ช าหรื อ สาขา
ที่ เกี่ ยวข้ อ งพิ จารณาด�ำเนิน การเทีย บโอนผลการเรี ยนของนิ สิตที่
ยื่นค�ำร้องเฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ไม่ตำ�่ กว่าระดับขัน้ C หรือ S แล้วแต่กรณี และในหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาไม่ต�่ำกว่าระดับขั้น B หรือ S หรือ P แล้วแต่กรณี แล้วน�ำเสนอ
คณะกรรมการประจ�ำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ
หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
7.4 นิสติ ต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตาม
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ทั้งนี้จ�ำนวนรายวิชาและผลการเรียนที่เทียบ
โอนได้ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรทีศ่ กึ ษาได้ แต่ไม่ตอ้ งน�ำไปคิด
ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
7.5 นิสิตต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อยหนึ่งปีการศึกษา
นิสติ ทีพ่ น้ สภาพหรือส�ำเร็จการศึกษามาแล้วเกินระยะเวลาตาม
ข้อ 7.1 อาจยืน่ ค�ำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเป็นกรณีพเิ ศษได้ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง
คณะ แล้วแต่กรณี และจะต้องยื่นค�ำร้องต่อคณะภายในก�ำหนดเวลา
ตามข้อ 7.1 ด้วย
ข้อ 8 การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ มีหลัก
เกณฑ์ ดังนี้

182

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562

8.1 นิสติ ของมหาวิทยาลัยอาจยืน่ ค�ำร้องต่อคณะให้เทียบ
โอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของนิสิต เพื่อนับเป็นหน่วยกิต
เทียบเท่ากับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยภายใน
ภาคเรียนที่เข้าศึกษา
8.2 ให้ ค ณะกรรมการประจ� ำ คณะ หรื อ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ
แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาควิชาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
พิ จ ารณาด� ำ เนิ น การเที ย บระดั บ ความรู ้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ
และประสบการณ์ของนิสิตที่ยื่นค�ำร้อง ด้วยวิธีการหลากหลาย ทั้งด้วย
การทดสอบ การประเมินแฟ้มสะสมงาน หรือการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ
ให้ครอบคลุมลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานของรายวิชาที่เทียบโอน
โดยผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ตำ�่ กว่าระดับขัน้ C หรือ S แล้วแต่กรณี
ส�ำหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม่ต�่ำกว่าระดับขั้น B
หรือ S หรือ P แล้วแต่กรณี ส�ำหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา แล้วน�ำเสนอผลการเทียบโอนให้คณะกรรมการประจ�ำคณะ หรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาระหว่างคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8.3 จ�ำนวนหน่วยกิตทีเ่ ทียบโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่
ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขอเทียบ
และไม่เกินหนึง่ ในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิต
ที่ขอเทียบ ทั้งนี้นิสิตจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
8.4 ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทเี่ ทียบโอนได้ให้รวม
เป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษา แต่ไม่ต้องน�ำไปคิดค่าระดับขั้น
เฉลี่ยสะสม
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8.5 นิสิตต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ 9 นิสิตที่ก�ำลังศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หาก
สอบผ่านและมีหน่วยกิตสะสมครบสามในสีข่ องหลักสูตรทีก่ ำ� ลังศึกษา
อาจยื่นค�ำร้องต่อคณะที่นิสิตสังกัดหรือคณะอื่นที่นิสิตต้องการเข้า
ศึกษาเพื่อขอโอนรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วเทียบเข้าศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญาในสาขาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้
สาขาวิชาที่นิสิตสามารถเข้าศึกษา และจ�ำนวนหน่วยกิตที่
ขอโอนได้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และต้องช�ำระ
ค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ 10 ให้นสิ ติ ทีก่ ำ� ลังศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนการประกาศใช้
ระเบียบนี้ คงไว้ซึ่งสิทธิในการยื่นค�ำร้องตามระเบียบนี้ โดยไม่ขัดต่อ
ก�ำหนดเวลาการยืน่ ค�ำร้องต่อคณะ ภายในเวลาตามข้อ 6.1, 7.1 และ 8.1
ทั้งนี้ จ�ำนวนรายวิชาและผลการเรียนที่โอนได้ ให้รวมเป็น
หน่วยกิตตามหลักสูตรทีศ่ กึ ษาได้ และน�ำไปคิดค่าระดับขัน้ เฉลีย่ สะสม
ข้อ 11 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2546
(นายมีชัย ฤชุพันธ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน
และการโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน
และการโอนความรูท้ กั ษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2546 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษา
พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 โดยมติสภามหาวิทยาลัย
มหาสารคามในคราวประชุมครัง้ ที่ 6/2550 เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ.
2550 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการโอน
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550”
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ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนีส้ ำ� หรับนิสติ ทีเ่ ข้าศึกษาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา
2548 และใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6.2 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน
และการโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 6.2 รายวิชาที่น�ำมาขอโอนผลการเรียน ต้องมีเนื้อหา
สาระครอบคลุ ม ไม่ น ้ อ ยกว่ า สามในสี่ ข องรายวิ ช าใหม่ ที่ ข อโอน
และจ�ำนวนหน่วยกิตที่ขอโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจ�ำนวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับโอน หรือไม่เกิน
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทีร่ บั โอน และมหาวิทยาลัยอาจให้โอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์
การศึ ก ษาค้ น คว้า อิสระหรือ การศึกษาปัญ หาพิ เ ศษ แล้ ว แต่ กรณี
ทั้งให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ในกรณี ที่ ข อโอนหน่ ว ยกิ ต เกิ น กว่ า ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ ห้ อ ยู ่ ใ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจ�ำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ แล้ว
แต่กรณี
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7.6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคามว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน
และการโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 7.2 รายวิชาที่น�ำมาขอเทียบโอนผลการเรียนต้องมี
เนื้ อหาสาระครอบคลุมไม่น ้อ ยกว่า สามในสี่ ข องรายวิ ช าใหม่ ที่ข อ
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เทียบโอนและจ�ำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่
ของจ� ำ นวนหน่ ว ยกิ ต รวมของหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ รั บ โอน
หรือไม่เกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่รับเทียบโอน และมหาวิทยาลัยอาจให้โอนหน่วยกิต
ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการศึกษาปัญหา
พิเศษ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

(นายมีชัย ฤชุพันธ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต
ส�ำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า พ.ศ. 2553
------------------------------------------------------โดยที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการ
จั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) ของสถาบั น
อุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งก�ำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาต้องยุตกิ ารเปิดสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนือ่ ง) เพิม่
ใหม่อีกและให้เตรียมรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่มีวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลายเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยการเทียบโอนผลการ
เรียน จึงจ�ำเป็นต้องวางระเบียบนี้
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ส�ำหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ระเบีย บนี้ให้ใช้บังคับนับแต่ วั นถั ด จากวั นประกาศ
เป็นต้นไป
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ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“หลักสูตรเทียบเข้า” หมายความว่า หลักสูตรทีี่เปิดสอน
ในระดับปริญญาตรี โดยรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า
“นิ สิ ต ” หมายความว่ า นิ สิ ต ที่ ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หลักสูตรเทียบเข้า
“การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตของนิสติ หลักสูตรเทียบเข้า”
หมายความว่ า การเที ย บรายวิ ช าและโอนหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช า
ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่เคยศึกษามาแล้วจากสถาบัน
การศึกษาอื่นในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง
เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ 4 ผู้ส�ำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
มาแล้วไม่เกินสีป่ ี การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าที่ได้เคยศึกษามาแล้ว เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาของหลักสูตรเทียบเข้า โดยให้คณะกรรมการประจ�ำคณะ
ด� ำ เนิ น การพิ จ ารณาเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต เสนอกองทะเบี ย นและ
ประมวลผล ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเปิดภาคเรียนที่เข้าศึกษา
ข้อ 5 รายวิชาที่ศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่
น�ำมาขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม
ไม่ น ้ อ ยกว่ า สามในสี่ ข องรายวิ ช าใหม่ ที่ ข อเที ย บโอนผลการเรี ย น
และจ�ำนวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนผลการเรียนได้ จะต้องไม่เกินสามในสี่
ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรเทียบเข้า
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ในกรณี ที่ ข อเที ย บรายวิ ช าและโอนหน่ ว ยกิ ต รวมเกิ น กว่ า
ทีก่ ำ� หนดไว้ หรือในกรณีหน่วยกิตรายวิชาทีเ่ ทียบโอนสูงกว่าวิชาทีข่ อ
เที ย บรายวิ ช าและโอนหน่ ว ยกิ ต ให้ พิ จ ารณาเที ย บจากทั ก ษะ
และประสบการณ์ของนิสิตหรือกรณีอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามระเบียบนี้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�ำคณะ
ข้อ 6 การพิจารณาเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตให้พจิ ารณา
ด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนของนิสิตเฉพาะรายวิชาที่มีผลการ
เรียนไม่ต�่ำกว่าระดับขั้น C หรือ S หรือ 2.00 แล้วแต่กรณี โดยให้
คณะกรรมการประจ�ำคณะพิจารณาอนุมัติ
ส่วนจ�ำนวนรายวิชาและผลการเรียนที่เทียบรายวิชาและโอน
หน่วยกิต ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ แต่ไม่ต้อง
น�ำมาคิดค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
ข้อ 7 นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทียบเข้าหรือ
ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ทีเ่ ปิดสอนในสถาบัน
การศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วเกินระยะเวลาสี่ปี อาจยื่น
ค�ำร้องขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาหลักสูตรเทียบเข้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ�ำคณะเสนอมายังกองทะเบียนและประมวลผลภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันเปิดภาคเรียนที่เข้าศึกษา
ข้อ 8 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอน
นิสิตเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาต
ให้มีนิสิตเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ข้อ 9 ให้ยกเว้นการช�ำระค่าธรรมเนียมการเทียบรายวิชา
และโอนหน่วยกิต ส�ำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

190

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562

ข้อ 10 นิสิตที่จะส�ำเร็จการศึกษาได้ต้องลงทะเบียนศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ 11 ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ นิ สิ ต ที่ เ ข้ า ศึ ก ษาตั้ ง แต่
ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
ข้อ 12 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือการด�ำเนินการ
ใดที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้น�ำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย
ชี้ขาด
ข้อ 13 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

(นายอ�ำนวย ปะติเส)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการสอบของนิสิต พ.ศ. 2549
------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการสอบของนิสติ เพือ่ ให้การด�ำเนินการสอบของนิสติ ทุกระดับ
และทุกระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2549 เมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2549
สภามหาวิทยาลัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการสอบของนิสิต พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2548
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบ ค�ำสัง่ หรือประกาศอืน่ ใดทีข่ ดั แย้งกับระเบียบ
นี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือต�ำแหน่งทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดีที่รับผิดชอบในรายวิชาที่สอบในมหาวิทยาลัย
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“คณะกรรมการประจ�ำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการ
ประจ�ำคณะหรือคณะกรรมการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ
กรรมการประจ�ำคณะที่รับผิดชอบในรายวิชาที่สอบในมหาวิทยาลัย
“กรรมการคุมสอบ” หมายความว่า ผู้ที่อธิการบดีหรือคณบดี
แต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมห้องสอบ และให้หมายความรวมถึงอาจารย์
ประจ�ำวิชาที่จัดสอบด้วย
“อาจารย์ประจ�ำวิชา” หมายความว่า อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบสอน
รายวิชาที่เปิดสอบ
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“การสอบ” หมายความว่า การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
และการสอบอื่น ๆ รวมทั้งการสอบที่คณะ/สาขาวิชา และอาจารย์
ประจ�ำวิชาจัดสอบ
ข้อ 5 นิสิตผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
5.1 เป็นผู้ลงทะเบียน เรียนรายวิชาที่สอบโดยได้ช�ำระ
ค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตแล้ว ยกเว้นนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยสามารถหักค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตได้
5.2 ต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาที่สอบทั้งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ และ/หรือฝึกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด ยกเว้นระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ ว่าด้วย
บัณฑิตศึกษา
ข้อ 6 ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
6.1 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รบั อนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
6.2 ให้นำ� บัตรประจ�ำตัวนิสติ มาแสดงในการสอบทุกครัง้
6.3 ให้เข้าห้องสอบตามเวลาที่ก�ำหนด หรืออย่างช้า
ไม่เกิน 30 นาที หลังเริ่มท�ำการสอบ
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6.4 ให้นิสิตระดับปริญญาตรีแต่งกายให้ถูกต้องตาม
ข้อบังคับ ว่าด้วยเครือ่ งแต่งกายนิสติ ภาคปกติ ชัน้ ปริญญาตรี ส�ำหรับนิสติ
ระดับบัณฑิตศึกษาให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
6.5 ห้ามน�ำเอกสาร เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ใด ๆ
เข้าห้องสอบ เว้นแต่อาจารย์ประจ�ำวิชาอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
6.6 ต้องนั่งตามที่ก�ำหนดให้ จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับ
อนุญาตไม่ได้
หากนิสติ ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อ 6.1 - 6.6 จะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้า
สอบ เว้นแต่กรรมการคุมสอบจะพิจารณาอนุญาตให้เฉพาะกรณี
ข้อ 7 ข้อปฏิบัติในระหว่างการสอบ
7.1 นิ สิ ต ต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ และปฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง
ของกรรมการคุมสอบ
7.2 ผูใ้ ดสอบเสร็จก่อน ผูน้ นั้ ต้องออกไปห่างจากห้องสอบ
และไม่กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผทู้ ยี่ งั สอบอยู่ แต่ทงั้ นี้ ผู้
เข้าสอบ ทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที หลังจากเริ่ม
สอบวิชานั้นไม่ได้
7.3 ในกรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็นต้องออกจากห้องสอบ ต้องได้
รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อน
7.4 กรรการคุมสอบมีสิทธิตรวจค้นนิสิตผู้มีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะทุจริตในการสอบ
7.5 ไม่นำ� ข้อสอบ กระดาษค�ำตอบและสิง่ อืน่ ใดเกีย่ วกับ
การสอบออกนอกห้องสอบ เว้นแต่อาจารย์ประจ�ำวิชาจะก�ำหนดไว้เป็น
อย่างอื่น
กรณีนิสิตไม่ปฏิบัติตามข้อ 7.1 - 7.5 กรรมการคุมสอบ อาจ
ไม่ให้ท�ำการสอบและให้ออกจากห้องสอบ
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ข้อ 8 การทุจริตในการสอบ หมายถึง การกระท�ำของนิสิต
ในกรณี ต่อไปนี้
8.1 มีเอกสารอืน่ อยูใ่ นครอบครองนอกเหนือจากเอกสาร
ที่กรรมการคุมสอบแจกให้หรือมีข้อความใด ๆ อยู่ในสิ่งของหรือที่ตัว
ของนิสิตอันอาจเป็นประโยชน์ต่อการสอบ
8.2 มีเจตนาคัดลอกค�ำตอบของผู้อื่น หรือมีการกระท�ำ
ใดๆ ทีส่ อ่ เจตนาทีจ่ ะใช้ขอ้ สอบและเอกสารในการสอบเพือ่ ผลประโยชน์
ต่อตนเองหรือผู้อื่นต่อไป
8.3 มีการรับ - ส่งสัญญาณทุกประเภท
8.4 การเข้าสอบแทนกันนับเป็นการทุจริตทั้งผู้เข้าสอบ
แทนและให้ผู้สอบแทน
8.5 การกระท� ำ อื่ น ใดที่ ก รรมการคุ ม สอบเห็ น ว่ า เป็ น
การทุจริต
ข้อ 9 ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยจนเป็นเหตุให้นิสิตไม่สามารถ
เข้าสอบรายวิชาหนึ่งรายวิชาใด ตามวัน เวลา ที่ก�ำหนดไว้ได้ ให้นิสิต
หรือตัวแทนยืน่ ค�ำร้องต่อคณบดี ภายในสามวันท�ำการนับจากก�ำหนด
วันสอบวิชานัน้ และให้คณบดีพจิ ารณาให้แล้วเสร็จภายในสามวันท�ำการ
นับจากวันทีไ่ ด้รบั ค�ำร้อง แล้วให้แจ้งอาจารย์ประจ�ำวิชาด�ำเนินการตาม
ที่คณบดีก�ำหนดเป็นกรณีไป
ข้อ 10 บทลงโทษ
นิสิตที่มีเจตนาฝ่าฝืนตามข้อ 7.5 หรือข้อ 8 ให้ได้รับตามควร
แก่กรณีดังนี้
10.1 ปรับตก (F หรือ U) ในรายวิชาที่สอบ
10.2 ปรับตก (F หรือ U) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษานั้น ๆ
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10.3 ปรับตก (F หรือ U) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคนั้น ๆ และให้พิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับ ว่าด้วยวินัย
นิสิตอีกส่วนหนึ่งด้วย
ข้อ 11 ขั้นตอนการพิจารณาลงโทษนิสิต
11.1 ให้กรรมการคุมสอบรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว
เสนอต่อคณบดีแล้วเสนอให้คณะกรรมการประจ�ำคณะเพื่อพิจารณา
รายละเอียดข้อเท็จจริง พร้อมเสนอความเห็นการลงโทษ
11.2 ให้คณบดีเสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
11.3 เมื่ อ อธิ ก ารบดี อ นุ มั ติ แ ล้ ว ให้ ก องทะเบี ย นและ
ประมวลผลด�ำเนินการบันทึกโทษตามแต่กรณี
ข้อ 12 ในการสอบครั้งใด ถ้ากรรมการคุมสอบมีหลักฐานแสดง
ว่ามีขอ้ สอบรายวิชาใดล่วงรูไ้ ปยังผูเ้ ข้าสอบไม่วา่ จะเป็นด้วยวิธกี ารใด ๆ
และไม่ว่าจะพบก่อนเข้าสอบหรือหลังสอบรายวิชาที่สอบ ให้อธิการบดี
มีอำ� นาจสัง่ ยกเลิกและให้มกี ารสอบใหม่ทงั้ หมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้
ข้อ 13 ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาในการตีความตามระเบียบนี้ หรือการ
ด�ำเนินการอืน่ ใดทีไ่ ม่ระบุไว้ในระเบียบนีใ้ ห้อธิการบดีเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าด
ข้อ 14 ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามระเบียบ และมีอำ� นาจ
ออกประกาศค�ำสั่ง หรือแนวปฏิบัติซึ่งไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
(นายมีชัย ฤชุพันธ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง  การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560
------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรือ่ ง  การสอบรายวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ให้การด�ำเนินการสอบรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของนิสิต  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 20(1) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 ประกอบกับข้อ 33
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
การสอบของนิสิต พ.ศ. 2549   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ�ำส�ำนักศึกษาทั่วไป ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 11  
ตุลาคม  พ.ศ. 2559  จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง
การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2552 และใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 4 ค�ำสัง่ หรือประกาศอืน่ ใดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
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ข้อ 5 ในประกาศฉบับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
         
“ผูอ้ ำ� นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักศึกษา
ทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“กรรมการคุ ม สอบ” หมายความว่ า อาจารย์ ห รื อ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามทีอ่ ธิการบดีแต่งตัง้ ให้เป็นผูค้ วบคุม
ห้องสอบ การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
“นิสติ หมายความว่า นิสติ ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
“การสอบ” หมายความว่า การสอบกลางภาค การสอบ
ปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข้อ 6 ข้อปฏิบัติต่างๆในการสอบและบทลงโทษ ให้ยึดตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการสอบของนิสติ พ.ศ. 2549   
ข้อ 7 การก�ำหนดเวลาในการท�ำข้อสอบรายวิชาศึกษาทัว่ ไป  
ให้เป็นไปตามทีอ่ าจารย์ผสู้ อนรายวิชาทีส่ อบนัน้ ๆ ก�ำหนด  ทัง้ นี  ้ ต้อง
ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
ข้อ 8 ในกรณีที่บุคคลใดได้รับค�ำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นกรรมการคุมสอบ แต่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลนั้น
ด�ำเนินการหาผูค้ มุ สอบแทน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อผูอ้ ำ� นวย
การส�ำนักศึกษาทั่วไป
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ข้อ 9 คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
คุมสอบ มีดังนี้
9.1 เป็ น อาจารย์ ห รื อ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามเท่านั้น
9.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยขาดการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
คุมสอบรายวิชาศึกษาทัว่ ไป เว้นแต่ได้มกี ารแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ทราบล่วงหน้า
9.3 เป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการคุมสอบทีไ่ ม่กอ่ ให้
เกิดความเสียหายหรือการกระท�ำโดยประมาทเลินเล่อต่อการสอบ
รายวิชาศึกษาทั่วไป
9.4 การคุมสอบถือเป็นการปฏิบตั ริ าชการต้องปฏิบตั ิ
ตามหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
ข้อ 10 ในกรณีทนี่ สิ ติ ไม่สามารถเข้าสอบรายวิชาหนึง่ รายวิชา
ใด ตามวันเวลา ที่ก�ำหนดไว้ได้ ให้นิสิตหรือตัวแทนยื่นค�ำร้องขอสอบ
ย้อนหลังต่อผู้อ�ำนวยการส�ำนักศึกษาทั่วไปพิจารณาภายในสามวัน
ท�ำการหลังจากวันสอบตามตารางสอบรายวิชานั้น
ข้อ 11 การพิจารณาอนุมัติการสอบย้อนหลัง
11.1 กรณีที่นิสิตมีความจ�ำเป็นต้องไปราชการตาม
ค�ำสั่งมหาวิทยาลัย   ให้นิสิตหรือผู้ได้รับมอบฉันทะยื่นค�ำร้องขอสอบ
ย้อนหลังก่อนถึงก�ำหนดวันสอบอย่างน้อยสามวันท�ำการ พร้อมแนบค�ำสัง่
ไปราชการ ซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น
11.2 กรณีเจ็บป่วย
11.2.1 เป็นผู้ป่วยในที่มีใบรับรองจากแพทย์
เจ้าของไข้ ให้นิสิตหรือผู้ได้รับมอบฉันทะยื่นค�ำร้องขอสอบย้อนหลัง
ภายในสามวันท�ำการหลังจากวันสอบรายวิชานัน้ พร้อมแนบใบรับรอง
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แพทย์หรือใบรับรองการรักษาตัวจากโรงพยาบาล ที่ระบุสาเหตุหรือ
อาการของการป่วยไว้อย่างชัดเจน
11.2.2 เป็นผู้ป่วยนอกที่มีใบรับรองจากแพทย์
เจ้าของไข้ ให้นิสิตหรือผู้ได้รับมอบฉันทะยื่นค�ำร้องขอสอบย้อนหลัง
ภายในสามวันท�ำการ หลังจากวันสอบรายวิชานัน้ พร้อมแนบใบรับรอง
แพทย์หรือใบรับรองการรักษาตัวจากโรงพยาบาล ที่ระบุสาเหตุหรือ
อาการของการป่วยไว้อย่างชัดเจน
11.3 กรณีเหตุสุดวิสัย ให้นิสิตหรือผู้ได้รับมอบฉันทะ
ยื่นค�ำร้องขอสอบย้อนหลังภายในสามวันท�ำการ หลังจากวันสอบ
รายวิชานัน้ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยให้ผอู้ ำ� นวยการ
ส�ำนักศึกษาทั่วไปพิจารณาตามเหตุผลความจ�ำเป็นเป็นรายกรณีไป
ข้อ 12 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการด�ำเนินการสอบรายวิชา
ศึกษาทัว่ ไป  ให้เบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรือ่ ง  
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการด�ำเนินการสอบรายวิชาศึกษา
ทั่วไป  พ.ศ. 2552
ข้อ 13 ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาในการตีความตามประกาศนี้ หรือการ
ด�ำเนินการอืน่ ใดทีไ่ ม่ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าด
ข้อ 14 ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามประกาศ และมีอำ� นาจ
ออกประกาศ ค�ำสั่ง หรือแนวปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุมัติและส่งผลการศึกษา พ.ศ. 2552
------------------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มีแนวทางปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกันได้มาตรฐานตามหลักการประเมินผลการศึกษา และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 วันที่
12 พฤษภาคม 2552 จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ใิ นการอนุมตั ิ
และส่งผลการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุมัติและส่งผลการศึกษา พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
เป็นต้นไป และค�ำสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
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ข้อ 3 การอนุมตั ผิ ลการศึกษาในแต่ละรายวิชาทีเ่ ปิดท�ำการสอน
ในมหาวิทยาลัยให้ด�ำเนินการใน 3 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับภาควิชา สาขาวิชาหรือระดับเทียบเท่าภาควิชา
(2) ระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส�ำนัก
(3) ระดับมหาวิทยาลัย
ข้อ 4 การอนุมตั ผิ ลการศึกษาในระดับภาควิชา สาขาวิชาหรือ
ระดับเทียบเท่าภาควิชา ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(1) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดท�ำรายงานแสดง
รายละเอียด และข้อมูลการประเมินผลรายวิชารวมทั้งผลการให้ระดับ
คะแนนของนิสติ ทุกคนทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้ เสนอต่อ
หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือระดับเทียบเท่าภาควิชา
แล้วแต่กรณีภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน นับแต่วนั สุดท้ายของการสอบ
ปลายภาค
(2) ให้ มี ก ารประชุ ม อาจารย์ เ พื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ล
การศึกษาพร้อมแสดงระดับขัน้ และคะแนนทีน่ สิ ติ ได้รบั โดยให้พจิ ารณา
ความสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้อง ตลอดจนการกระจายผลการศึกษา
อย่างเหมาะสม ตามหลักการประเมินผลการศึกษา การประชุมอาจารย์
ของภาควิชา หรือสาขาวิชาเพื่อพิจารณาผลการศึกษา ให้ด�ำเนินการ
ให้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับแต่วนั สุดท้ายของการสอบ
ปลายภาคและให้จัดท�ำบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย
(3) ให้หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือระดับ
เทียบเท่าภาควิชา แล้วแต่กรณี รายงานผลการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ
จากภาควิ ช าหรื อ สาขาวิ ช าหรื อ ระดั บ เที ย บเท่ า ภาควิ ช าต่ อ
คณะกรรมการประจ�ำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ
หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ แล้วแต่กรณี ภายใน
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ระยะเวลาไม่เกิน 2 วันนับแต่วันประชุมภาควิชาหรือสาขาวิชาหรือ
ระดับเทียบเท่าภาควิชา
(4) ในการแจ้งผลการศึกษา ห้ามอาจารย์หรือภาควิชา
แจ้งผลการศึกษาให้นสิ ติ ทราบจนกว่าจะได้รบั อนุมตั ผิ ลการศึกษาอย่าง
เป็นทางการในระดับคณะ
ข้อ 5 การอนุมัติผลการศึกษาระดับคณะให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(1) ให้คณะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ�ำคณะ
หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาผลการศึกษา
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการศึกษา
จากภาควิ ช าหรื อ สาขาวิ ช าหรื อ ระดั บ เที ย บเท่ า ภาควิ ช า โดยให้
พิจารณาความสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องตลอดจนการกระจาย
ผลการศึกษาอย่างเหมาะสม คณะกรรมการดังกล่าวอาจมีมติให้ภาควิชา
หรือสาขาวิชาทบทวนผลการศึกษาที่เสนอมาใหม่ได้ เมื่อมีข้อบ่งชี้
ว่ า การอนุ มั ติ ผ ลการศึ ก ษานั้ น อาจไม่ ถู ก ต้ อ งและขาดมาตรฐาน
การประเมินผลที่เพียงพอและห้ามอนุมัติผลการศึกษาในระดับคณะโดย
การแจ้งเวียน
(2) ให้คณะด�ำเนินการส่งผลการศึกษาที่เห็นชอบแล้ว
พร้ อ มด้ ว ยต้ น ฉบั บ เอกสาร ที่ แ สดงรายละเอี ย ดการอนุ มั ติ ไ ปยั ง
กองทะเบียนและประมวลผลภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน นับแต่วนั ประชุม
พิจารณาผลระดับคณะ
ข้ อ 6 การอนุ มั ติ ผ ลการศึ ก ษาระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ให้
กองทะเบียนและประมวลผลด�ำเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของผล
การศึกษาในแต่ละรายวิชาหากพบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดให้มี
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การด�ำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้คณะ
ได้รบั ทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน นับแต่วนั ได้รบั ผลการศึกษา
จากคณะ
(2) ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
หากยังไม่ได้รับผลการศึกษาในรายวิชาใดภายในระยะเวลา 20 วัน
นั บ แต่ วั น สุ ด ท้ า ยของการสอบปลายภาค ให้ ส รุ ป รายงานเสนอ
อธิการบดี เพือ่ วินจิ ฉัยสัง่ การให้คณะด�ำเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงต่อไป
ข้อ 7  ขั้นตอนการส่งผลการศึกษาให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(1) ให้ อ าจารย์ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช า ต้ อ งรายงาน
ผลการศึกษาในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบต่อคณะภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
ไว้ในปฏิทินการศึกษา
(2) ให้ ค ณะกรรมการประจ� ำ คณะหรื อ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ
แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นชอบผลการศึกษา แล้วส่งผลการศึกษาไปยัง
กองทะเบียนและประมวลผลภายใน 13 วัน นับจากวันสุดท้ายของการ
สอบปลายภาค
(3) ให้ ผ ลการศึ ก ษามี ผ ลสมบู ร ณ์ ต ่ อ เมื่ อ คณะได้ ส ่ ง
ผลการศึกษาถึงกองทะเบียนและประมวลผล และปรากฏผ่านระบบ
บริการการศึกษาแล้วเท่านั้น
ข้อ 8 กรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาใด ไม่ส่งผล
การศึกษา หรือส่งผลการศึกษาล่าช้าตามทีก่ ำ� หนดในปฏิทนิ การศึกษา
ให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาของอาจารย์ ผู ้ นั้ น พิ จ ารณาด� ำ เนิ น การทาง
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์หรือด�ำเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณา
ลงโทษทางวินัยตามสมควร แล้วแต่กรณี
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ข้ อ 9 ในกรณี มี ป ั ญ หาในการปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือว่า
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผล การอนุมัติผล
การรายงานผลการศึกษา และการส่งผลการศึกษา
รายวิชาสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555
------------------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ยและมีป ระสิทธิภ าพ มี แ นวทางปฏิ บัติ
ไปในแนวทางเดียวกันได้มาตรฐานตามหลักการประเมินผลการศึกษา
และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาตรฐาน
การอุดมศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 20 (1)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 จึงก�ำหนด
หลักเกณฑ์เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ใิ นปฏิบตั กิ ารประเมินผล การอนุมตั ผิ ล
การรายงานผลการศึกษา และการส่งผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา
ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น ผล การอนุ มั ติ ผ ล การรายงานผล
การศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555”
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ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
เป็นต้นไป และค�ำสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดี ห รื อ ต� ำ แหน่ ง ที่ เ รี ย กชื่ อ
อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณบดีทรี่ บั ผิดชอบในรายวิชาสหกิจศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการประจ�ำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการ
ประจ�ำคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะกรรมการประจ�ำคณะที่รับผิดชอบในรายวิชาสหกิจศึกษา
“เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา” หมายความว่า
เข้าร่วมกิจกรรมที่งานสหกิจศึกษาจัดขึ้นก่อนออกฝึกประสบการณ์
“เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” หมายความว่า เข้าร่วมกิจกรรม
ที่งานสหกิจศึกษาจัดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
“แบบฟอร์ม” หมายความว่า เอกสารต่าง ๆ ของงานสหกิจ
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ (CoEd 1-21)
“พนักงานทีป่ รึกษา” หมายความว่า เจ้าหน้าทีท่ สี่ ถานประกอบการ
มอบหมายให้ดแู ลและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของนิสติ สหกิจศึกษา
“รายงานสหกิจศึกษา” หมายความว่า เอกสารที่นิสิตสหกิจ
ศึกษาจัดท�ำขึ้น ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ด้วยเนื้อหาสาระ
ที่สถานประกอบการสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ
“อาจารย์นิเทศก์งาน” หมายความว่า อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำ  ปรึกษา
ประเมินงานและนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา
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ข้อ 4 การประเมินผล และระดับคะแนนตัวอักษรของการประเมิน
1) การประเมินการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษา จะได้
ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร S/U ซึ่งมีความหมาย
และแต้มระดับคะแนน ดังต่อไปนี้
S ผลการประเมินเป็นทีน่ า่ พอใจ (Satisfactory : ผ่าน)
U ผลการประเมินยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory :
ไม่ผ่าน)
ผ่านเกณฑ์ 70 คะแนน ได้ผลคะแนน S
ต�่ำกว่า 70 คะแนน ได้ผลคะแนน U
ทั้งนี้นิสิตจะต้องได้คะแนนมากกว่า 70 คะแนน โดยมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ (เกรด S)
(1) การประเมินผลก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
10 คะแนน
(2) การประเมินผลระหว่างการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา
70 คะแนน
(3) การประเมินผลหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
2) การประเมินผลเพื่อก�ำหนดระดับคะแนนตัวอักษร
จะพิจารณาจาก
(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาก่อนการปฏิบัติ
งานสหกิจศึกษาครบถ้วน เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน
- กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา
- โครงการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า รั บ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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หากนิสิตไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จะต้องยื่นค�ำร้อง
ขอลากิจกรรมและต้องชดเชยกิจกรรมให้ครบถ้วน นิสิตที่ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมและไม่ยื่นค�ำร้องขอลากิจกรรมจะถูกรายงานให้อาจารย์
นิเทศก์งานทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลรายวิชา
(2) การประเมินผลระหว่างการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา
- ส่งแบบฟอร์มต่าง ๆ ครบถ้วน เกณฑ์การให้
คะแนน 10 คะแนน
- ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านและรายงาน
สหกิจศึกษาจากพนักงานทีป่ รึกษาและอาจารย์นเิ ทศก์งาน เกณฑ์การ
ให้คะแนน 60 คะแนน
(3) เข้าร่วมกิจกรรมหลังจากกลับจากสถานประกอบ
การครบถ้วน เกณฑ์การให้คะแนน 20 คะแนน
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา
- โครงการแสดงผลงานสหกิจศึกษา
หากนิสิตไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จะต้องยื่นค�ำร้อง
ขอลากิจกรรมและต้องชดเชยกิจกรรมให้ครบถ้วน นิสิตที่ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมและไม่ยื่นค�ำร้องขอลากิจกรรมจะถูกรายงานให้อาจารย์
นิเทศก์งานทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลรายวิชา
ข้อ 5 การอนุมัติผล และการรายงานผลการศึกษา
1) อาจารย์นิเทศก์งาน ให้ค�ำแนะน�ำแก่นิสิตสหกิจศึกษา
และตรวจแก้ไขรายงานให้ได้ฉบับสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ
และประเมินผลแจ้งงานสหกิจศึกษา
2) งานสหกิจศึกษาสรุปผลการประเมินในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้อาจารย์นิเทศก์งาน
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3) อาจารย์นเิ ทศก์งานและพนักงานทีป่ รึกษาพิจารณาผล
ฝึกงานของนิสติ ของแต่ละสาขาวิชาจะร่วมกันพิจารณาให้ระดับคะแนน
ตัวอักษร S หรือ U แก่นิสิต รายงานผลการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์นิเทศก์งาน และน�ำเสนอคณบดี เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ�ำคณะ
ข้อ 6 การส่งผลการศึกษา ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
1) ให้ ค ณะกรรมการประจ� ำ คณะ พิ จ ารณาเห็ น ชอบ
ผลการศึกษาแล้วส่งผลการศึกษาไปยังกองทะเบียนและประมวลผล
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา
2) ให้ผลการศึกษามีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อคณะได้ส่งผล
การศึกษาถึงกองทะเบียนและประมวลผล และปรากฏผ่านระบบบริการ
การศึกษาแล้วเท่านั้น
ข้อ 7 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามที่ประกาศนี้ ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือว่า
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขผลการศึกษาของนิสิต
พ.ศ. 2557
------------------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขผลการศึ ก ษาของนิ สิ ต ระดั บ
ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และข้อ
บังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2557 โดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามครั้งที่ 11/2557 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จึงออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การวัดและการประเมินผลการศึกษาของทุกรายวิชาทีม่ ี
การจัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผสู้ อนด�ำเนิน
การตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ และวิ ธี ก ารที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามก�ำหนด
ข้อ 2 การส่ ง ผลการศึ ก ษา ได้ ก� ำ หนดให้ อ าจารย์ ผู ้ ส อน
ส่งผลการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจ�ำคณะ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิต
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ศึกษาระหว่างคณะ แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนด
ข้อ 3 การแก้ไขผลการศึกษาของนิสติ เพือ่ ให้ได้มาตรฐานตาม
หลักการประเมินผลการศึกษา มีความเป็นธรรมและเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถที่แท้จริงของนิสิตให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(1) ระดับคณะ
กรณีอาจารย์ผู้สอนรายงานผลการศึกษาของนิสิต
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(1.1) ให้ อ าจารย์ ผู ้ ส อนเสนอขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขผล
การศึกษาต่อหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าหรือประธานกรรมการ
บริหารหลักสูตรแล้วแต่กรณี โดยระบุสาเหตุของความผิดพลาดพร้อม
เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา
(1.2) หัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าหรือประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาตามหลักการด้วยความเป็นธรรม
ของหลักฐานข้อมูล หากเห็นสมควรให้แก้ไขผลการศึกษาให้เสนอเรือ่ ง
ต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะ
หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ แล้วแต่กรณี
(1.3) คณะกรรมการประจ� ำ คณะ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ�ำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตระหว่างคณะ
พิจารณากลัน่ กรอง หากเห็นสมควรให้แก้ไขผลการศึกษาให้เสนอเรือ่ ง
ต่ออธิการบดีหรือคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาสัง่ การ แล้วแต่กรณี
(1.4) อาจารย์ผู้สอนที่ด�ำเนินการแก้ไขผลการศึกษา
ไม่ถกู ต้องตามความเป็นจริง หรือตัดสินผลการศึกษาผิดพลาด แต่เพิกเฉย
ไม่ ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขผลการศึ ก ษาให้ ถู ก ต้ อ งตามความเป็ น จริ ง
ถือเป็นการกระท�ำผิดจรรยาบรรณและผิดวินัยร้ายแรง
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(2) ส�ำหรับนิสิต
นิสิตที่ประสงค์ขอตรวจสอบหรือแก้ไขคะแนนและผล
การศึกษาเนือ่ งจากความผิดพลาดของอาจารย์ผสู้ อนให้ดำ� เนินการดังนี้
(2.1) นิสติ ยืน่ เรือ่ งขอตรวจสอบหรือแก้ไขคะแนนและ
ผลการศึกษาต่อหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า หรือประธานกรรมการ
บริหารหลักสูตร โดยระบุสาเหตุทขี่ อตรวจสอบพร้อมเอกสารหลักฐาน
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา
(2.2) กรณี ที่ หั ว หน้ า ภาควิ ช าหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ไม่ด�ำเนินการใด ๆ ให้นิสิตยื่นเรื่อง
ต่อคณบดีและให้คณบดีแจ้งหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าหรือประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้วแต่กรณีตามข้อ 1.2 และข้อ 1.3
(3) ระดับมหาวิทยาลัย (กองทะเบียนและประมวลผล)
(3.1) กรณีทกี่ องทะเบียนและประมวลผลได้ตรวจสอบ
พบความผิดพลาดของการให้ผลการศึกษาจะด�ำเนินการแจ้งใบส่ง
ผลการศึกษาที่ผิดพลาดกลับคืนคณะเพื่อให้ด�ำเนินการตามข้อ 3 (1)
(3.2) กองทะเบี ย นและประมวลผลจะด� ำ เนิ น การ
บันทึกส่งผลการศึกษาเข้าระบบตามเอกสารใบส่งผลการศึกษาที่ผ่าน
การอนุมัติระดับคณะ
ข้อ 4 การพ้นจากสภาพนิสิตกรณีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด หรือนิสิตที่ส�ำเร็จการศึกษา
จะไม่สามารถแก้ไขผลการศึกษาได้ ยกเว้น กรณีผลการศึกษาของนิสติ
ไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของระบบ กองทะเบียน
และประมวลผลจะด� ำ เนิ น การเสนอเรื่ อ งต่ อ อธิ ก ารบดี ห รื อ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการ
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ข้อ 5 การขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษาให้ด�ำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในสี่สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป
ข้อ 6 การด�ำเนินการแก้ไขตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ I ให้เป็น
ไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนว
ปฏิบตั กิ ารแก้ไขผลการศึกษาของนิสติ ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(รองศาสตราจารย์ศุภชัย สมัปปิโต)
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การวัด การประเมิน การอนุมัติ การรายงาน
และการแก้ไขผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560
------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
การวัด การประเมิน การอนุมตั ิ การรายงาน และการแก้ไขผลการศึกษา
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปไว้ ต ่ า งหากจากหมวดวิ ช าเฉพาะ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิชาการของมหาวิทยาลัย มาตรฐาน
การอุดมศึกษา และมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 20 (1) แห่ง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 ประกอบข้อ 13  
และ ข้อ 23 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหาร
และการด�ำเนินงานส�ำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ�ำส�ำนักศึกษาทั่วไป ในคราวประชุมครั้งที  ่
11/2559  จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การวัด การประเมิน การอนุมัติ การรายงาน และการแก้ไขผล
การศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560”  
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
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(1) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง การวัด
การประเมิน การอนุมตั ิ การรายงาน และการแก้ไขผลการศึกษาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2552
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง การวัด
การประเมิน การอนุมตั ิ การรายงาน และการแก้ไขผลการศึกษาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2552
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง การวัด
การประเมิน การอนุมตั ิ การรายงาน และการแก้ไขผลการศึกษาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
(4) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง การวัด
การประเมิน การอนุมตั ิ การรายงาน และการแก้ไขผลการศึกษาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2556
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
“ส�ำนัก” หมายความว่า ส�ำนักศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
“ผู้อ�ำนวยการ” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการประจ�ำ
ส�ำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“ผูป้ ระสานงานรายวิชา” หมายความว่า อาจารย์ผสู้ อน
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับการ
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แต่งตัง้ จากส�ำนักศึกษาทัว่ ไปโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ�ำส�ำนักศึกษาทั่วไป
“อาจารย์ ผู ้ ส อน” หมายความว่ า อาจารย์ สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
“นิสติ ” หมายความว่า นิสติ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข้อ 5 การวัดผล และการประเมินผลการศึกษาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ให้
ด�ำเนินการ ดังนี้  
(1) ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งการวัดผล และการประเมิน
ผลการศึกษา และวิธีการตรวจคะแนนเก็บระหว่างภาคการศึกษา
คะแนนสอบกลางภาคการศึกษา และคะแนนอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเกณฑ์
การวัดผล และการประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้นให้นิสิตทราบ
ก่อนที่จะด�ำเนินการเรียนการสอน
(2) ให้ อ าจารย์ ผู ้ ส อนด� ำ เนิ น การวั ด ผล และการ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษาตามหมวด 5 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยอนุโลม
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแผนการสอนและการประเมินผล ที่ก�ำหนดในราย
ละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และผ่านการเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการประจ�ำส�ำนักศึกษาทั่วไป
การวัดผลและประเมินผลการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
ในแต่ละรายวิชาให้ใช้ขอ้ สอบแบบปรนัยทีใ่ ช้ในการสอบให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันหรือเป็นข้อสอบชุดเดียวกันทุกกลุ่มเรียนในแต่ละรายวิชา
และใช้ระดับขั้น ค่าระดับขั้นและระดับคะแนนตามเกณฑ์ หรือตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ�ำส�ำนักศึกษาทั่วไป ดังนี้
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ระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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ความหมาย
ค่าระดับขั้น ระดับคะแนน
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
80 – 100
ดีมาก (Very Good)
3.5
75 – 79
ดี (Good)
3.0
70 – 74
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
65 – 69
พอใช้ (Fair)
2.0
60 – 64
อ่อน (Poor)
1.5
55 – 59
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
50 – 54
ตก (Failed)
0.0
0 – 49

(3) ให้อาจารย์ผสู้ อนประกาศผลคะแนนใน (1) ยกเว้น
คะแนนสอบปลายภาคในระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ให้ดำ� เนินการให้แล้วเสร็จใน 1 สัปดาห์หลังจากสัปดาห์สดุ ท้ายของสิน้ สุด
การเรียนการสอน พร้อมทัง้ ก�ำชับให้นสิ ติ ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชา
นัน้ ตรวจสอบผลคะแนน หากพบข้อผิดพลาดของผลคะแนนให้ดำ� เนิน
การทักท้วงผลคะแนนต่ออาจารย์ผู้สอนให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้าย
ของการสอบปลายภาค   
(4) ให้ส�ำนักจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณาการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน
มติที่ประชุมของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด และแจ้งให้อาจารย์
ผู้สอนด�ำเนินการวัดผลและประเมินผลการศึกษาตามมติดังกล่าว
(5) ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนได้ปฏิบัติตาม (1) (2) (3)
และ (4) แล้ว หากมีกรณีนสิ ติ ร้องเรียนเกีย่ วกับผลการศึกษา ห้ามมิให้
มีการแก้ไขผลการศึกษา (เกรด) ของนิสิต เว้นแต่เป็นการด�ำเนินการ
แก้ไขผลการศึกษาตามข้อ 10 ในประกาศนี้
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ข้อ 6 การอนุมัติและการรายงานผลการศึกษาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปในแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ให้ด�ำเนินการใน 3 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับอาจารย์
(2) ระดับส�ำนัก
(3) ระดับมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 การอนุมัติและการรายงานผลการศึกษาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปในระดับอาจารย์ ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(1) ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท�ำรายงานแสดงรายละเอียด
และข้อมูลการประเมินผลรายวิชา รวมทั้งผลการให้ระดับคะแนนของ
นิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เสนอต่อผู้ประสานงาน
รายวิชา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน นับแต่วันสุดท้ายของการสอบ
ปลายภาค
(2) ให้ผู้ประสานงานรายวิชาพิจารณาความสมบูรณ์
ครบถ้วนและถูกต้องของรายงานแสดงรายละเอียดและข้อมูลการ
ประเมินผลรายวิชา ผลการให้ระดับขั้นและคะแนนที่นิสิตได้รับ ตลอด
จนการกระจายผลการศึกษาอย่างเหมาะสม ตามหลักการประเมินผล
การศึกษา และสรุปรายงานผลการศึกษารายงานต่อส�ำนัก ภายในระยะ
เวลาไม่เกิน 7 วันนับแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค  
(3) ในการแจ้งผลการศึกษา  ห้ามอาจารย์ผู้สอนแจ้ง
ผลการศึกษาให้นสิ ติ ทราบจนกว่าจะได้รบั อนุมตั ผิ ลการศึกษาอย่างเป็น
ทางการจากส�ำนัก
ข้อ 8 การอนุมัติและการรายงานผลการศึกษาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปในระดับส�ำนัก ให้ด�ำเนินการ ดังนี้  
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(1) ให้ส�ำนักจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติผลการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยให้
พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง ตลอดจนการกระจาย
ผลการศึกษาอย่างเหมาะสม ตามหลักการประเมินผลการศึกษา
คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ อาจมีมติให้อาจารย์ผสู้ อน
ทบทวนผลการศึกษาที่เสนอมาใหม่ได้ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการอนุมัติ
ผลการศึกษานัน้ อาจไม่ถกู ต้องและขาดมาตรฐานการประเมินผลทีเ่ พียงพอ
และห้ามมิให้อนุมัติผลการศึกษาในระดับส�ำนักโดยการแจ้งเวียน
(2) ให้ ส� ำ นั ก ด� ำ เนิ น การรายงานผลการศึ ก ษาที่
เห็นชอบแล้ว พร้อมด้วยต้นฉบับเอกสารทีแ่ สดงรายละเอียดการอนุมตั ิ
ไปยังกองทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 2 วัน นับแต่วันที่ประชุมพิจารณาผลของส�ำนัก
ข้อ 9 การอนุมัติและการรายงานผลการศึกษาหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไปในระดับมหาวิทยาลัย ให้ดำ� เนินการตามข้อ 6 แห่งประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง หลัก
เกณฑ์การอนุมัติและส่งผลการศึกษา พ.ศ. 2552 โดยอนุโลม
ข้อ 10 การแก้ไขผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้
ด�ำเนินการ ดังนี้
(1) กรณี อ าจารย์ ผู ้ ส อนอนุ มั ติ แ ละรายงานผล
การศึกษาของนิสิตไม่ถูกต้องให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(ก) ให้ อ าจารย์ ผู ้ ส อนยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอแก้ ไ ขผล
การศึกษาของนิสติ ต่อผูป้ ระสานงานรายวิชา โดยระบุสาเหตุทมี่ าแห่งการขอ
แก้ไขผลการศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องประกอบ
(ข) ให้ผู้ประสานงานรายวิชาตรวจสอบเอกสาร
หลั ก ฐาน หรื อ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แล้ ว สรุ ป ข้ อ มู ล การขอแก้ ไ ขผล
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การศึกษาของนิสติ พร้อมเอกสารหลักฐาน และเสนอเรือ่ งให้สำ� นัก เพือ่
พิจารณาการขอแก้ไขผลการศึกษาของนิสิต
(ค) ให้ส�ำนักจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่ อ พิ จ ารณาการขอแก้ ไ ขผลการศึ ก ษาของนิ สิ ต หากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการมีมติเห็นเป็นประการใด ให้เสนอเรื่องต่ออธิการบดี
เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(ง) ถ้ า อาจารย์ ผู ้ ส อนผู ้ ใ ดทราบว่ า ตนอนุ มั ติ
และรายงานผลการศึกษาของนิสติ ไม่ถกู ต้อง แต่เพิกเฉยไม่ดำ� เนินการ
แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตให้ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือด�ำเนิน
การแก้ไขผลการศึกษาของนิสติ ไม่ถกู ต้องตามความเป็นจริงอาจจะถูก
ลงโทษทางวินัย
(2) กรณีนิสิตพบว่าการอนุมัติและการรายงานผล
การศึกษาของนิสติ ไม่ถกู ต้องอันเนือ่ งมาจากอาจารย์ผสู้ อน ให้ดำ� เนินการ
ดังนี้
(ก) ให้นสิ ติ ยืน่ ค�ำร้องขอตรวจสอบคะแนนและผล
การศึกษาของนิสิต ต่ออาจารย์ผู้สอน โดยระบุสาเหตุที่มาแห่งการขอ
ตรวจสอบ พร้อมเอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบ
(ข) ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนไม่ด�ำเนินการใดๆ
ให้นิสิตยื่นค�ำร้องต่อส�ำนักเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ส�ำนัก
ด�ำเนินการแจ้งผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อด�ำเนินการแก้ไขผลการศึกษา
ของนิสิตตามข้อ 10 (1) (ข) และ (ค) ต่อไป ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนต้อง
ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ  และอาจได้รับการลงโทษทางวินัย
(3) ในกรณีทผี่ ลการศึกษาของนิสติ ไม่ถกู ต้องอันเนือ่ ง
มาจากข้อผิดพลาดของระบบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย ให้
ส�ำนักจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการแก้ไขผล
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การศึกษาของนิสติ หากทีป่ ระชุมคณะกรรมการมีมติเห็นเป็นประการใด
ให้เสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(4) ในการแก้ไขผลการศึกษา  หากความผิดเกิดจาก
การกระท�ำของนิสติ ให้นำ� เสนอคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาอนุมตั เิ ป็น
รายๆ ไป
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการควบคุมการวัด การประเมิน การอนุมตั ิ
การรายงานและการแก้ ไ ขผลการศึ ก ษาหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนวิชาการของมหาวิทยาลัย มาตรฐาน
การอุดมศึกษา และมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ  ณ  วันที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2560
(ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้ คือ
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการวัด การ
ประเมิน การอนุมตั ิ การรายงาน และการแก้ไขผลการศึกษาหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไปไว้ตา่ งหากจากหมวดวิชาเฉพาะ เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยได้
จัดตัง้ ส�ำนักศึกษาทัว่ ไปเพือ่ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและ
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนวิชาการของมหาวิทยาลัย มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับข้อ 10 (5)
และข้อ 13  และข้อ 23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
การบริหารและการด�ำเนินงานส�ำนักศึกษาทัว่ ไป พ.ศ. 2553 ได้กำ� หนด
ให้คณะกรรมการบริหารส�ำนักศึกษาทั่วไปมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการ
จั ด การวั ด ผล และประเมิ น ผลในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป และให้
อธิการบดีมีอ�ำนาจออกประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อวางหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องออกประกาศนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส�ำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2557
------------------------------------------------------เพื่อก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส�ำเร็จการศึกษาของนิสิต
ให้ด�ำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และข้อ
บังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2557 โดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามครั้งที่ 11/2557 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จึงออก
ประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 นิสิตที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดให้
ยื่นความจ�ำนงขอส�ำเร็จการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษานั้น และให้
เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ข้อ 2 นิสิตต้องสอบผ่านทุกรายวิชาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร
รวมทั้งรายวิชาอื่นที่ลงทะเบียนเรียนผ่านเงื่อนไขการส�ำเร็จการศึกษา
ตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนด และเป็นไปตามคุณสมบัตกิ ารส�ำเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ข้อ 3 นิสิตที่ยื่นความจ�ำนงขอส�ำเร็จการศึกษาผ่านระบบ
สารสนเทศ ให้ ด� ำ เนิ น การช� ำ ระค่ า ขึ้ น ทะเบี ย นปริ ญ ญา และค่ า
ธรรมเนียมการขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript Record กรณี
ส�ำเร็จการศึกษา) หากไม่ชำ� ระเงินจะถือว่าการยืน่ ความจ�ำนงขอส�ำเร็จ
การศึกษาผ่านระบบสารสนเทศไม่สมบูรณ์ และถือเป็นโมฆะในภาค
การศึกษานั้น
ข้อ 4 นิสิตที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา ต้องตรวจสอบข้อมูล
ทางการศึกษาให้ถูกต้อง หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ทางการศึกษา ให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนประกาศรายชื่อผู้ส�ำเร็จ
การศึกษากรณีส�ำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลทางการ
ศึกษาได้
ข้อ 5 นิสิตที่เคยยื่นความจ�ำนงขอส�ำเร็จการศึกษาผ่านระบบ
สารสนเทศ พร้อมทั้งช�ำระค่าขึ้นทะเบียนปริญญา และค่าธรรมเนียม
ขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript Record กรณีส�ำเร็จการศึกษา)
แล้วภายหลังไม่ส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ยื่น นิสิตต้องยื่น
ความจ�ำนงขอส�ำเร็จการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศใหม่ โดยไม่ต้อง
ช�ำระค่าขึน้ ทะเบียนปริญญาและค่าธรรมเนียมขอใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript Record กรณีส�ำเร็จการศึกษา)
ข้อ 6 กรณีที่นิสิตเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร และยื่น
ความจ�ำนงขอส�ำเร็จการศึกษาแล้ว และไม่ประสงค์ขอส�ำเร็จการศึกษา
ต้องด�ำเนินการยื่นเรื่องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ให้
ด�ำเนินการภายใน 15 วัน นับจากวันสุดท้ายของการยื่นความจ�ำนง
ขอส�ำเร็จการศึกษา

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562

225

ข้อ 7 นิสิตลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่
ยังไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้ส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่คาดว่า
จะส�ำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ข้อ 34.2 และตามข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2557 ข้อ 47 นิสิตจะต้องรักษาสภาพนิสิตได้ไม่เกินระยะเวลา
การศึ ก ษา พร้ อ มช� ำ ระค่ า ธรรมเนี ย มตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก� ำ หนด
และให้ถือว่านิสิตส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
ข้ อ 8 วั น ที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา ให้ ถื อ วั น ที่ ก องทะเบี ย น
และประมวลผลส่งรายชือ่ ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาให้คณะกรรมการประจ�ำคณะ
หรือคณะกรรมการบัณฑิตประจ�ำคณะเป็นผูร้ บั รองการส�ำเร็จการศึกษา
พิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(รองศาสตราจารย์ศุภชัย สมัปปิโต)
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส�ำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา
------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส�ำเร็จ
การศึกษาและการอนุมัติปริญญาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 20(1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และข้อ
บังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2557 โดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ครั้งที่ 20/2559 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จึงออก
ประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 การขอส�ำเร็จการศึกษา
1.1 นิ สิ ต ที่ ค าดว่ า จะส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาในภาค
การศึกษาใด ให้ยนื่ ความจ�ำนงขอส�ำเร็จการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตัง้ แต่วนั เปิดภาคการศึกษานัน้
และให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
1.2 นิสิตที่ยื่นความจ�ำนงขอส�ำเร็จการศึกษาผ่าน
ระบบสารสนเทศ ให้ด�ำเนินการช�ำระค่าขึ้นทะเบียนปริญญาและค่า
ธรรมเนียมการขอใบแสดงผลการศึกษา (กรณีส�ำเร็จการศึกษา) หาก
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ไม่ช�ำระเงินจะถือว่าการยื่นความจ�ำนงขอส�ำเร็จการศึกษาผ่านระบบ
สารสนเทศเป็นโมฆะในภาคการศึกษานั้น
1.3 นิสติ ทีค่ าดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา ต้องตรวจสอบ
ข้อมูลทางการศึกษาให้ถกู ต้องหากมีการแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูล
ทางการศึกษา ให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนประกาศรายชื่อผู้ส�ำเร็จ
การศึกษา กรณีส�ำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลทางการ
ศึกษาได้
1.4 นิสิตต้องสอบผ่านทุกรายวิชาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตร รวมทั้งรายวิชาอื่นที่ลงทะเบียนเรียนผ่านเงื่อนไขการส�ำเร็จ
การศึกษาตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนด และเป็นไปตามคุณสมบัตกิ ารส�ำเร็จ
การศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.5 นิสติ ทีเ่ คยยืน่ ความจ�ำนงขอส�ำเร็จการศึกษาผ่าน
ระบบสารสนเทศ พร้ อ มทั้ ง ช� ำ ระค่ า ขึ้ น ทะเบี ย นปริ ญ ญาและค่ า
ธรรมเนียมการขอใบแสดงผลการศึกษา (กรณีส�ำเร็จการศึกษา) แล้ว
ภายหลังไม่ส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ยื่น นิสิตต้องยื่นความ
จ�ำนงขอส�ำเร็จการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศใหม่ตามข้อ 1.1 โดยไม่ตอ้ ง
ช� ำ ระค่ า ขึ้ น ทะเบี ย นปริ ญ ญาและค่ า ธรรมเนี ย มการขอใบแสดง
ผลการศึกษา
1.6 นิสิตที่เรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร และ
ยืน่ ความจ�ำนงขอส�ำเร็จการศึกษาแล้ว และไม่ประสงค์ขอส�ำเร็จการศึกษา
ต้ อ งด� ำ เนิ น การยื่ น เรื่ อ งผ่ า นอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา หั ว หน้ า ภาควิ ช า
หรือประธานกรรมการบริหารหลักสูตรหรือประธานหลักสูตร และ
คณบดีเป็นผูอ้ นุมตั ิ ทัง้ นี้ ให้ดำ� เนินการภายใน 15 วันนับจากวันสุดท้าย
ของการยื่นความจ�ำนงขอส�ำเร็จการศึกษา
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1.7 นิสติ ทีย่ งั ไม่ผา่ นคุณสมบัตขิ องผูส้ ำ� เร็จการศึกษา
ในภาคการศึ ก ษาที่ ค าดว่ า จะส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องรักษาสภาพนิสติ ได้ไม่เกินระยะเวลา
การศึกษาพร้อมช�ำระค่าธรรมเนียมตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด และให้
ถือว่าส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
ข้อ 2 การเสนออนุมัติการส�ำเร็จการศึกษา
2.1 กองทะเบียนและประมวลผลส่งรายชื่อผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาเพื่อให้คณะกรรมการประจ�ำคณะหรือคณะกรรมการประจ�ำ
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
2.1.1 ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการประจ�ำคณะ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรับรองการส�ำเร็จการศึกษา และวันที่ส�ำเร็จ
การศึกษา ให้ถือวันที่กองทะเบียนและประมวลผลส่งรายชื่อผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาให้คณะกรรมการประจ�ำคณะพิจารณาอนุมัติ
2.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการประจ�ำ
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ริ บั รองการส�ำเร็จการศึกษา และวัน
ที่ส�ำเร็จการศึกษาให้ถือวันที่กองทะเบียนและประมวลผลส่งรายชื่อ
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาให้คณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
2.2 คณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า ส่งรายชือ่ ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาทีผ่ า่ นการรับรองการส�ำเร็จการศึกษา
กลับคืนกองทะเบียนและประมวลผลภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ข้อ 3 การอนุมัติปริญญา
กองทะเบียนและประมวลผลเสนอรายชื่อผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา
โดยถือวันที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเป็นวันอนุมัติปริญญา
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ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรือ่ ง แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับส�ำเร็จการศึกษาและการอนุมตั ิ
ปริ ญญา พ.ศ. 2555 ลงวัน ที่ 16 มกราคม 2555 และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรือ่ ง แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับส�ำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2557
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
ประกาศ  ณ  วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ.  2559

(ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์  ฤทธิเดช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรของผู้ส�ำเร็จการศึกษาประจ�ำปี
------------------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การขอเลื่ อ นการเข้ า รั บ พระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รของผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาประจ� ำ ปี ข องมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด
อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา 20(1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 17/2558 วันที่ 27 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์ในการขอเลื่อนการเข้ารับ
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รต้ อ งเป็ น ผู ้ ที่ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ ระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รประจ� ำ ปี และต้ อ งมี เ หตุ จ� ำ เป็ น ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า รั บ
พระราชทานปริญญาบัตรในปีทสี่ ำ� เร็จการศึกษา ทัง้ นี้ สามารถขอเลือ่ น
การเข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รได้ ไ ม่ เ กิ น 1 ปี ในกรณี ใ ด
กรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) เจ็ บ ป่ ว ยต้ อ งเข้ า พั ก ในโรงพยาบาล หรื อ เป็ น
อุปสรรคต่อการเข้าร่วมพิธี
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(2) ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับราชการทหาร หรือเข้า
รับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
(3) เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือไปราชการ
ต่างประเทศ
(4) มีอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขนึ้ ไป นับถึงวันก�ำหนดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรที่จะขอเลื่อน
ข้อ 2 วิธกี ารและขัน้ ตอนการขอเลือ่ นการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
(1) ผู้ส�ำเร็จการศึกษาประจ�ำปีที่ประสงค์จะขอเลื่อน
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องยื่นค�ำร้องต่อกองทะเบียน
และประมวลผล ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร พร้อมแนบเอกสารดังนี้
1.1 ค� ำ ร้ อ งขอเลื่ อ นการเข้ า รั บ พระราชทาน
ปริญญาบัตร
1.2 ใบรับรองแพทย์ เฉพาะกรณีตาม ข้อ 1(1)
หรือ ข้อ 1(4)
1.3 หนั ง สื อ ตอบรั บ เข้ า ศึ ก ษา หรื อ ค� ำ สั่ ง ไป
ราชการต่างประเทศ เฉพาะกรณีตาม ข้อ 1(3) แล้วแต่กรณี
1.4 หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร เฉพาะกรณี
ตามข้อ 1(2)
(2) ให้กองทะเบียนและประมวลผลเป็นผู้กลั่นกรอง
และตรวจสอบเพื่อเสนอให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายพิจารณาอนุญาตตามประกาศนี้
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ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง แนวปฏิบัติการยื่นขอส�ำเร็จการศึกษา
ของนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
และนิสิตกองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
------------------------------------------------------งานทุนและแนะแนวการศึกษา กองกิจการนิสิต ขอประกาศ
แนวปฏิบตั กิ ารยืน่ ขอส�ำเร็จการศึกษาของนิสติ กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่
การศึกษาและนิสิตกองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต เพื่อเป็นการ
อ�ำนวยความสะดวกและเป็นการลดขัน้ ตอนในการด�ำเนินการขอส�ำเร็จ
การศึกษา ส�ำหรับนิสติ ทีด่ ำ� เนินการขอกูย้ มื เงินตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
โดยแยกเป็นกรณีดังนี้
กรณีที่ 1 นิสติ ทีม่ ฐี านข้อมูลการเงินของระบบกองคลังและพัสดุ
ที่มีจ�ำนวนเงินค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หรือกองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ซึ่งระบบแจ้งเป็นภาระค่าใช้จ่าย
ทุนการศึกษา ให้นิสิตท�ำเรื่องขอส�ำเร็จการศึกษาได้ตามปกติ ยกเว้น
นิสิตที่มีภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากวงเงินที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาหรือกองทุนทีผ่ กู กับรายได้ในอนาคตอนุมตั ใิ ห้กยู้ มื หรือภาระ
หนีส้ นิ อืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ นิสติ ต้องช�ำระภาระหนีส้ นิ ส่วนต่างก่อนขอท�ำเรือ่ ง
ขอส�ำเร็จการศึกษา
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กรณีที่ 2 นิสิตที่อยู่ระหว่างกระบวนการรับสมัคร การสมัคร
การพิจารณาอนุมัติ หรือการด�ำเนินการท�ำสัญญาและแบบยืนยัน
ค่าเล่าเรียน ให้ถอื ว่ายังไม่เป็นผูก้ ยู้ มื โดยสมบูรณ์ ซึง่ ในระบบจะยังไม่มี
ภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยทุ น การศึ ก ษา นิ สิ ต ต้ อ งส� ำ รองจ่ า ยหน่ ว ยกิ ต
และค่าธรรมเนียมการศึกษา จึงสามารถท�ำเรือ่ งขอส�ำเร็จการศึกษาได้
กรณีที่ 3 นิสิตที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารสัญญา
และแบบยืนยันค่าเล่าเรียนจากส�ำนักงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา
หรือจากธนาคารต้นสังกัดที่นิสิตด�ำเนินการท�ำสัญญาและแบบยืนยัน
ค่ า เล่ า เรี ย น นิ สิ ต ต้ อ งส� ำ รองจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า หน่ ว ยกิ ต
การศึกษาจึงท�ำเรื่องขอส�ำเร็จการศึกษาได้
ในการนี้ เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การยื่ น ขอส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด งานทุนและ
แนะแนวการศึกษา จึงขอประกาศแนวปฏิบตั กิ ารยืน่ ขอส�ำเร็จการศึกษา
ของนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนที่ผูกกับรายได้
ในอนาคตพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือแนวปฏิบัติต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

(นางสาวมลฤดี เชาวรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2547
------------------------------------------------------โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มขี อ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยสถาบันสมทบ เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์การรับและการควบคุม
ดูแลสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจยั อืน่ ทีเ่ ข้าสมทบอาศัยอ�ำนาจตาม
ความในมาตรา 8 มาตรา 14(2) และ (5) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2547 เมื่ อ วั น ที่ 29 ตุ ล าคม 2547
สภามหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับทีเ่ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“สถาบั น สมทบ” หมายความว่ า สถาบั น ที่ ม าสมทบกั บ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย ร่ ว มกั น เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
จากสถาบันสมทบนั้นได้
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ข้อ 4 สถาบันที่จะเข้าสมทบนั้นจะต้องเป็นสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือเป็นสถาบัน
หรือองค์กรการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ�ำเป็น คณะกรรมการควบคุม
และก�ำกับมาตรฐานการศึกษาหรือวิจัย อาจพิจารณารับสถาบันวิจัย
ทีไ่ ม่เป็นสถาบันวิจยั ระดับชาติกไ็ ด้ โดยจะต้องพิจารณาผลงานในอดีต
ประกอบด้วย
ข้อ 5 การรับสถาบันสมทบ ให้ด�ำเนินการดังนี้
(1) ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อ
ศึกษาข้อมูล ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการเข้าสมทบกับคณะ
หรือสถาบันใดของมหาวิทยาลัย และรายละเอียดเกีย่ วกับความพร้อม
ด้านการบริหารและวิชาการของสถาบันทีข่ อเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
(2) ให้คณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ ตาม (1) เสนอ
ผลงานการศึกษาและความเห็นต่อมหาวิทยาลัย
(3) ให้มหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(4) ให้มหาวิทยาลัยเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพือ่ จัดท�ำ
เป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
ข้อ 6 การพิจารณาก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
สมทบให้ยึดปณิธาน นโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก
ข้อ 7 ให้อธิการบดีแต่งตัง้ คณะกรรมการควบคุมและก�ำกับดูแล
มาตรฐานการศึกษา หรือวิจัยของสถาบันสมทบแต่ละแห่งตามความ
เหมาะสมและจ� ำ เป็ น จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า ห้ า คนแต่ ไ ม่ เ กิ น เก้ า คน
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ประกอบด้วยอธิการบดีหรือผูแ้ ทนเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ คณบดีที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีแต่งตั้งและ
ผู้แทนจากสถาบัน สมทบไม่เกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดเป็นกรรมการ
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการตามข้อ 7 มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) พิจารณาและประเมินผลหลักสูตร ตลอดจนความ
เหมาะสมของการจัดการศึกษาหรือวิจัยและการบริหารของสถาบัน
สมทบ
(2) เสนอแนะวิ ธี ก ารด� ำ เนิ น การในการจั ด การศึ ก ษา
การวิ จั ย และการบริ ก ารทางวิ ช าการของสถาบั น สมทบให้ เ ป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของสถาบัน
สมทบแล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(4) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการยกเลิก
การเข้าสมทบ
(5) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ต่ า ง ๆ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม
(6) อ�ำนาจหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ 9 ให้สถาบันสมทบที่จัดการศึกษา เสนอผลการศึกษา
ต่อคณะหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ด�ำเนินการ
ขออนุมัติปริญญาหรือวุฒิบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 10 ให้สถาบันสมทบเสนอรายงานกิจการของสถาบันใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อมหาวิทยาลัยอย่างปีละ 1 ครัง้ มหาวิทยาลัยอาจขอ
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ให้สถาบันสมทบเสนอรายงานเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
การจัดการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมจากที่ก�ำหนดไว้ในวรรคแรกก็ได้
ข้อ 11 เมือ่ มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุจำ� เป็นต้อง
ยกเลิกการสมทบ ให้มหาวิทยาลัยเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
และให้เสนอกระทรวงศึกษาธิการจัดท�ำเป็นประกาศต่อไป
ข้อ 12 การตีความตามข้อบังคับนี้หรือการด�ำเนินการอื่นใดที่
มิได้ ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ให้อยู่ในวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 13 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

(นายมีชัย ฤชุพันธ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการลงทะเบียนของบุคคลภายนอก
พ.ศ. 2545
------------------------------------------------------โดยที่เห็นสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อให้
มหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถให้บริการวิชาการได้อย่างกว้างขวาง
ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นิสิตสามารถเข้าศึกษาได้อาศัยอ�ำนาจตาม
ความในมาตรา 14(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงทะเบียน
ของบุคคลภายนอก ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการลงทะเบียนของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2545”
ข้ อ 2 ระเบี ย บนี้ ใ ห้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“บุคคลภายนอก” หมายถึง บุคคลทีไ่ ม่ได้เป็นนิสติ ปัจจุบนั ของ
มหาวิทยาลัย
“ลงทะเบียน” หมายถึง การลงทะเบียนในรายวิชาตามหลักสูตร
ต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
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ข้ อ 4 บุ ค คลภายนอกที่ ป ระสงค์ จ ะลงทะเบี ย นจะต้ อ งมี
คุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ข้ อ 5 มหาวิ ท ยาลั ย สามารถอนุ มั ติ ใ ห้ บุ ค คลภายนอก
ลงทะเบียนได้ โดยการเสนอแนะของคณะ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
5.1 การเรียนทีไ่ ม่ตอ้ งการผลการประเมิน ได้แก่ การเรียน
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ ค วามสามารถโดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต และไม่ มี
การประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก เกณฑ์ ก ารวั ด และประเมิ น ผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือ
5.2 การเรียนที่ต้องการผลการประเมิน ได้แก่ การเรียน
ในรายวิชาต่างๆ โดยมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาเรียนทั้งหมด และให้มีการประเมินผลการเรียนตามหลัก
เกณฑ์การวัด และประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
อาจออกใบส�ำคัญ เพื่อรับรองผลการศึกษาในแต่ละกรณีข้างต้นได้
ข้อ 6 บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้
ลงทะเบียนได้ จะต้องช�ำระค่าหน่วยกิตของระบบพิเศษ และช�ำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของระบบพิเศษตามข้อก�ำหนดของคณะ
ที่ลงทะเบียนเรียน ดังนี้
6.1 การเรียนที่ไม่ต้องการผลการประเมินตามข้อ 5.1
ให้ช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ใน 5 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของระบบพิเศษ
6.2 การเรียนทีต่ อ้ งการผลการประเมินตามข้อ 5.2 ให้ชำ� ระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษาของระบบพิเศษ
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ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจ
ตีความ และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2545

(นายมีชัย ฤชุพันธ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการลงทะเบียนของบุคคลภายนอก
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการลงทะเบียนของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2545
อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา 14(2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการลงทะเบียนของบุคคลภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็นต้น
ไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคท้ายของข้อ 6 แห่ง
ระเบียบมหาวิยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการลงทะเบียนของบุคคล
ภายนอก พ.ศ. 2545 ดังนี้
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“กรณีมขี อ้ ตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบัน
การศึกษาหน่วยงานอื่น ให้เรียกเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือนั้น ๆ
ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารย์พิเศษ  อักขราทร จุฬารัตน)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2554
------------------------------------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548
เพือ่ ให้การด�ำเนินการทางวินยั นิสติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 14(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
เป็นต้นไป
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ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
วินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548 และบรรดาข้อบังคับ
ระเบียบประกาศ และค�ำสัง่ อืน่ ทีข่ ดั แย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้
แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“คณะกรรมการวินัยนิสิต” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ด�ำเนินการเรื่องวินัยนิสิต
“คณะ” หมายความว่า คณะทีจ่ ดั ตัง้ เป็นส่วนราชการ หรือส่วน
งานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“อาจารย์” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ
อาจารย์ผู้ช่วยสอน อาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต
และให้หมายความรวมถึงบุคลากรทีม่ หาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่อาจารย์
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงานปฏิบตั กิ าร
ของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มหาวิทยาลัย
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นนอกจากอาจารย์
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
“วินัย” หมายความว่า ข้อบังคับความประพฤติของนิสิตที่ได้
รับการก�ำหนดตามข้อบังคับนี้

246

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�ำนาจ
ออกประกาศหรือค�ำสั่งเกี่ยวกับการรักษาวินัย ซึ่งไม่ขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้
หมวด 2
วินัยและการลงโทษทางวินัย
ข้อ 6 นิสิตต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามถือว่าเป็นผู้กระท�ำผิดวินัยต้องได้รับโทษตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ
บังคับนี้
ข้อ 7 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ตัดคะแนนความประพฤติ
(3) ภาคทัณฑ์
(4) พักการเรียน
(5) พ้นสภาพการเป็นนิสิต
นิสติ ทีก่ ระท�ำผิดวินยั และได้รบั โทษตาม (1) ถึง(4) ข้อใดข้อหนึง่
ต้องบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคม ตามก�ำหนดระยะ
เวลาทีค่ ณะกรรมการวินยั นิสติ พิจารณาเห็นสมควรและลงโทษตาม (1)
ให้ด�ำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 8 วินัยนิสิต มีดังต่อไปนี้
(1) นิสิตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และค�ำสั่งของมหาวิทยาลัยหรือคณะอย่างเคร่งครัด โดยจะ
อ้างว่าไม่ทราบมิได้
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(2) นิสติ ต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน และเป็นพลเมืองดี
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเคารพสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น
มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงาม ไม่กระท�ำในสิ่งที่จะน�ำมาซึ่ง
ความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย
(3) นิสติ ต้องรักษาไว้ซงึ่ ความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย
ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
(4) นิสติ ต้องเชือ่ ฟังค�ำสัง่ ค�ำแนะน�ำตักเตือนของอาจารย์
หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
(5) นิ สิ ต ต้ อ งแต่ ง กายตามระเบี ย บหรื อ ประกาศที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนดเมื่อเข้าชั้นเรียนหรือห้องสอบ หรือต้องแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย เมื่อมาติดต่อกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติและระดับโทษ
(1) ให้นสิ ติ แต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน
ตลอดระยะเวลาที่มีสภาพการเป็นนิสิตในปีการศึกษานั้น ๆ
(2) การตัดคะแนนหรือไม่ตัดคะแนนแต่ละครั้งให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการวินัยนิสิตตามข้อ 10 หรือข้อ 12
(3) นิสติ ผูใ้ ดถูกตัดคะแนนครัง้ เดียว หรือหลายครัง้ รวมกัน
ตั้งแต่ 20 คะแนน แต่ไม่เกิน 40 คะแนน ให้ได้รับโทษท�ำภาคทัณฑ์ไว้
(4) นิสติ ผูใ้ ดถูกตัดคะแนนครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ รวมกัน
เกินกว่า 40 คะแนน แต่ไม่เกิน 60 คะแนน ให้ได้รับโทษพักการเรียน
มีก�ำหนด 1 ภาคการศึกษาปกติ
(5) นิสติ ผูใ้ ดถูกตัดคะแนนครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ รวมกัน
เกิน 60 คะแนน แต่ไม่เกิน 80 คะแนน ให้ได้รับโทษพักการเรียนมี
ก�ำหนด 2 ภาคการศึกษาปกติ
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(6) นิสติ ผูใ้ ดถูกตัดคะแนนครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ รวมกัน
เกินกว่า 80 คะแนน แต่ไม่เกิน 99 คะแนน ให้ได้รับโทษพักการเรียน
มีก�ำหนด 4 ภาคการศึกษาปกติ
(7) นิสติ ผูใ้ ดถูกตัดคะแนนครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ รวมกัน
ครบ 100 คะแนน ให้ได้รับโทษพ้นสภาพการเป็นนิสิต
นิสิตที่ได้รับโทษถึงขั้นให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตจะไม่มีสิทธิ
สมัครเข้าศึกษา หรือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
การกระท�ำความผิดต่อไปนี้ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
(1) ความผิดในข้อหาความผิดข้อหาใดข้อหาหนึ่ง หรือ
หลายข้อหารวมกันแล้วมีอัตราโทษตัดคะแนนขั้นต�่ำตั้งแต่ 40 คะแนน
ขึ้นไป
(2) ความผิดอาญาทีม่ โี ทษจ�ำคุกตามกฎหมาย เว้นแต่จะ
เป็นความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
เกณฑ์ ก ารตั ด คะแนนความประพฤติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามบั ญ ชี
แนบท้ายข้อบังคับนี้
นิสติ ผูใ้ ดถูกตัดคะแนนความประพฤติตาม (1) ถึง (6) และหาก
นิสิตผู้นั้นมีความประสงค์บ�ำเพ็ญประโยชน์ ให้นับเป็นคะแนนใน
อั ต ราส่ ว นสองคะแนนต่ อ หนึ่ ง ชั่ ว โมงเป็ น อย่ า งน้ อ ย หรื อ ตามที่
คณะกรรมการวินยั นิสติ ก�ำหนดตามสมควร แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าอัตราส่วน
ตามวรรคนี้ การก�ำหนดโทษนิสิตให้ค�ำนึงถึงหลักเมตตาธรรม อายุ
สภาพจิตใจ สภาพครอบครัว สิ่งแวดล้อมของนิสิต และโอกาสในการ
ปรับปรุงแก้ไขด้วย
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หมวด 3
คณะกรรมการวินัยนิสิต
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวินัยนิสิต ระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน
สิบคน ประกอบด้วย
(1) รองอธิ ก ารบดี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นพั ฒ นานิ สิ ต
ประธานกรรมการ
(2) ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนานิสิต
รองประธานกรรมการ
(3) รองคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนานิสิตคณะคู่
กรณี หรือผู้แทนคณะคู่กรณีคณะละ 1 คน กรรมการ
(4) รองคณบดีทรี่ บั ผิดชอบงานด้านพัฒนานิสติ คณะทีม่ ใิ ช่
คณะคู่กรณีหรือผู้แทนคณะที่มิใช่คณะคู่กรณีซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
อธิการบดี กรรมการ
(5) นายกองค์การนิสิตหรือผู้แทน กรรมการ
(6) ประธานสภานิสิตหรือผู้แทน กรรมการ
(7) ผูอ้ ำ� นวยการกองกิจการนิสติ กรรมการและเลขานุการ
(8) เจ้ า หน้ า ที่ ก องกิ จ การนิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแต่งตัง้ กรรมการตาม (5) หรือ (6) จะแต่งตัง้ บุคคลทีม่ สี ว่ น
ได้เสียในเรื่องที่ถูกกล่าวหา เป็นญาติ หรือเป็นผู้ที่ได้ถูกกล่าวอ้างเป็น
พยานโดยเป็นผูเ้ ห็นเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับนิสติ ผูถ้ กู กล่าวหากระท�ำ
ผิดวินัยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นกรรมการมิได้
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กรรมการซึง่ มีเหตุตามวรรคสองจะพิจารณาวินยั นิสติ เรือ่ งนัน้
มิได้
ข้อ 11 คณะกรรมการวินัยนิสิต ระดับมหาวิทยาลัย มีอ�ำนาจ
หน้าที่ ดังนี้
(1) พิจารณาสอบสวนการกระท�ำผิดวินยั ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
คณะ หรือมีนิสิตตั้งแต่สองคณะขึ้นไปร่วมกันกระท�ำความผิด
(2) พิจารณาการกระท�ำความผิดของนิสิตที่มีอัตราโทษ
เกินกว่าอ�ำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยนิสิตระดับคณะ
ตามข้อ 13 วรรคสอง
(3) เรีย กพยานหลักฐานต่า ง ๆ อั นเกี่ ยวข้ อ งกั บการ
กระท�ำความผิดวินัยมาตรวจสอบ
(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิดวินัยหรือเรียกนิสิต
ผูก้ ระท�ำผิดวินยั หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการกระท�ำผิดหรือผูอ้ นื่ ทีเ่ ห็น
ว่าเกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดมาเพื่อท�ำการสอบสวน
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยด�ำเนินการตาม
ความจ�ำเป็น
(6) พิจารณาความผิดทีม่ อี ตั ราโทษซึง่ ปรากฏในฐานความ
ผิดใดฐานหนึง่ หรือหลายฐานรวมกันแล้ว เห็นควรให้ลงโทษตัดคะแนน
ความประพฤตินิสิตผู้กระท�ำความผิดครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน
แล้วเกินกว่า 40 คะแนนขึ้นไป
การสัง่ ลงโทษ ว่ากล่าวตักเตือนถึงพ้นสภาพนิสติ การเป็นนิสติ
ตามข้อ 7(1) ถึงข้อ 7(5) ให้ประธานคณะกรรมการวินัยนิสิตระดับ
มหาวิทยาลัยออกค�ำสั่งลงโทษตามมติคณะกรรมการวินัยนิสิตระดับ
มหาวิทยาลัยและให้แจ้งค�ำสั่งลงโทษแก่นิสิตคณะที่นิสิตสังกัดอยู่
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กองทะเบียนและประมวลผล และผูป้ กครองของนิสติ ได้ทราบให้รายงานผล
การพิจารณาสั่งลงโทษต่ออธิการบดีเพื่อทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่
วันที่ออกค�ำสั่งลงโทษ
ข้อ 12 เมื่อมีกรณีกล่าวหาว่านิสิตกระท�ำผิดวินัย ให้คณะ
ที่ นิ สิต ผู้ นั้ น สั งกัด อยู่ แต่งตั้งคณะกรรมการวิ นัยนิ สิ ต ระดั บคณะ
ประกอบด้วย
(1) รองคณบดี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นพั ฒ นานิ สิ ต คณะ
ประธานกรรมการ
(2) รองคณบดีทไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณบดี รองประธาน
กรรมการ
(3) อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต กรรมการ
(4) นายกสโมสรนิสิตคณะที่ถูกสอบสวน กรรมการ
(5) เลขานุการคณะหรือเจ้าหน้าที่ในคณะที่คณบดีมอบ
หมาย กรรมการและเลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการตามข้อนี้ จะแต่งตั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
ในเรือ่ งทีถ่ กู กล่าวหา เป็นญาติ หรือเป็นผูท้ ไี่ ด้กล่าวอ้างเป็นพยานโดย
เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตผู้ถูกกล่าวหากระท�ำความผิด
วินัยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นกรรมการมิได้
กรรมการซึง่ มีเหตุตามวรรคสองจะพิจารณาวินยั นิสติ เรือ่ งนัน้
มิได้
ข้อ 13 คณะกรรมการวินัยนิสิต ระดับคณะ มีอ�ำนาจหน้าที่
ดังนี้
(1) พิจารณาสอบสวนนิสติ ของคณะทีถ่ กู ล่าวหาว่ากระท�ำ
ผิดวินัย
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(2) เรี ย กพยานหลั ก ฐานต่ า งๆ อั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
กระท�ำความผิดวินัยมาตรวจสอบ
(3) เรียกผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิดวินัยหรือเรียกนิสิต
ผูก้ ระท�ำผิดวินยั หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการกระท�ำผิดหรือผูอ้ นื่ ทีเ่ ห็น
ว่าเกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดมาเพื่อท�ำการสอบสวน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยด�ำเนินการตาม
ความจ�ำเป็น
(5) พิจารณาโทษตัดสินโทษระดับชั้นว่ากล่าวตักเตือน
หรือตัดคะแนนความประพฤติตามข้อ 7(1)-(3) โดยเสนอต่อคณบดี
เพื่อพิจารณาลงโทษ
กรณีการพิจารณาโทษพักการเรียนหรือพ้นสภาพการเป็นนิสติ
ตามข้อ 7 (4) หรือ 7 (5) ให้คณะกรรมการวินยั นิสติ ระดับคณะสอบสวน
ข้อเท็จจริง และเสนอรายงานการสอบสวนต่อคณะกรรมการวินัยนิสิต
ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโทษวินัยนิสิตต่อไป
ข้อ 14 กรณีนิสิตถูกตัดคะแนนความประพฤติหลายครั้งจน
เกิน 40 คะแนน หรือเมื่อนิสิตถูกตัดคะแนนความประพฤติถึงระดับใน
ข้อ 9 (3) ถึงข้อ 9 (7) ให้คณะกรรมการวินัยนิสิตระดับมหาวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการวินัยนิสิตระดับคณะ รายงานผลการพิจารณาโทษ
ต่ออธิการบดี หรือผูท้ อี่ ธิการบดีมอบหมาย เพือ่ พิจารณาสัง่ ลงโทษตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการวินัยนิสิตระดับมหาวิทยาลัย หรือ
คณะกรรมการวินัยนิสิตระดับคณะ ด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
และพิจารณาโทษให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ถ้ามีเหตุจำ� เป็นทีจ่ ะต้องขยายเวลาการสอบสวนออกไปอีกให้ขออนุมตั ิ
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ต่ออธิการบดีเพื่อขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง
พร้อมทัง้ รายงานเหตุแห่งความจ�ำเป็นดังกล่าวด้วยนิสติ อาจน�ำอาจารย์
ที่ปรึกษา หรือกรรมการนิสิตประจ�ำคณะหรือบุคคลที่ตนไว้วางใจ
เข้าร่วมรับฟังการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษได้ นิสติ ผูถ้ กู กล่าวหา
ว่ากระท�ำผิดวินยั มีสทิ ธินำ� พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล
ซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาบริสุทธิ์ แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่ไม่
ได้เกิดจากการจูงใจ มีค�ำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบ
ประการอื่น รวมทั้งน�ำเสนอพฤติการณ์ต่างๆ ที่ได้กระท�ำ  เพื่อชดใช้
ความเสียหายหรือการกระท�ำใดๆ ที่ได้กระท�ำเพื่อที่จะบรรเทาความ
เสียหาย หรือที่เกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระท�ำผิดของตน
เสนอต่อคณะกรรมการวินัยนิสิตเพื่อประกอบการพิจารณาได้
ข้อ 16 กรณีที่นิสิตที่กระท�ำผิดวินัยไม่มาพบคณะกรรมการ
วินัยนิสิตตามหนังสือเชิญพบ และเป็นกรณีที่ความผิดปรากฏชัดแจ้ง
มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่านิสิตเป็นผู้กระท�ำผิดวินัย สมควรได้รับ
โทษจริงให้คณะกรรมการวินัยนิสิตระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ
กรรมการวินัยนิสิตระดับคณะ สรุปข้อมูลวินิจฉัยและพิจารณาลงโทษ
ได้ โดยไม่ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงจากนิสิตดังกล่าวอีกก็ได้
ข้อ 17 ให้คณะกรรมการวินัยนิสิต ระดับมหาวิทยาลัย หรือ
คณะกรรมการวินัยนิสิตระดับคณะ แจ้งค�ำสั่งการตัดคะแนนความ
ประพฤติให้กองกิจการนิสิตเพื่อบันทึกผลการตัดคะแนนลงในสมุด
ประวัติประจ�ำตัวนิสิตทุกครั้งไป
กรณีนิสิตถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันตั้งแต่
20 คะแนนขึน้ ไป หรือลงโทษพักการเรียน หรือพ้นสภาพการเป็นนิสติ
ตามข้อ 7(4) หรือข้อ 7(5) ให้คณะกรรมการวินยั นิสติ ระดับมหาวิทยาลัย
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หรือคณะกรรมการวินัยนิสิตระดับคณะ แล้วแต่กรณี แจ้งผลการตัด
คะแนนหรือค�ำสัง่ ลงโทษให้นสิ ติ และผูป้ กครองนิสติ ผูน้ นั้ ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
หมวด 4
การอุทธรณ์และวินิจฉัยอุทธรณ์
ข้อ 18 ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์คณะหนึ่งประกอบด้วย
อธิการบดี เป็นประธาน และกรรมการอื่นที่อธิการบดีแต่งตั้ง จ�ำนวน
4 คน เป็นกรรมการ
ให้อธิการบดีแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยคน
หนึง่ เป็นเลขานุการ แต่จะแต่งตัง้ บุคคลซึง่ เป็นกรรมการวินยั นิสติ ระดับ
มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการวินัยนิสิตระดับคณะซึ่งได้พิจารณา
โทษวินัยนิสิตในกรณีนั้นในชั้นต้นแล้วมิได้
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่อุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาโทษ
วินัยนิสิต ผู้อุทธรณ์เป็นญาติ หรือเป็นผู้ที่ถูกกล่าวอ้างเป็นพยานโดย
เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตผู้ถูกลงโทษวินัย จะพิจารณา
อุทธรณ์เรื่องนั้นมิได้
ข้อ 19 นิสิตที่ถูกลงโทษมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีท่ ราบค�ำสัง่ ลงโทษการอุทธรณ์ให้
ท�ำเป็นหนังสือและยื่นด้วยตนเอง ณ ที่ท�ำการของกองกิจการนิสิต
ข้อ 20 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
(1) ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ ท�ำหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์
เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง ยกอุ ท ธรณ์ ลดโทษ หรื อ ยกค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของคณะ
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กรรมการวินัยนิสิต แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์
(2) ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
(3) เมือ่ คณะกรรมการอุทธรณ์วนิ จิ ฉัยเป็นประการใดแล้ว
ให้คณะกรรมการอุทธรณ์แจ้งค�ำวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์ให้ผู้อุทธรณ์
กองทะเบียนและประมวลผลและกองกิจการนิสิตทราบภายใน 10 วัน
ข้อ 21 ในกรณีที่มีการด�ำเนินการสอบสวนพิจารณาความผิด
ทางวินัยที่ได้ด�ำเนินการก่อนข้อบังคับ ให้คณะกรรมการวินัยนิสิตทุก
ระดั บ หรื อ คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ ด� ำ เนิ น การตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ เว้นแต่การ
ด�ำเนินการตามข้อบังคับนี้จะเป็นประโยชน์แก่นิสิต จึงให้ด�ำเนินการ
ตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

(นายอ�ำนวย ปะติเส)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บัญชีแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554
ลักษณะความผิด
ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(1) สูบบุหรีใ่ นเวลาเข้าชัน้ เรียน เข้าสอบ หรือสถานทีห่ า้ ม
สูบบุหรี่
(2) แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือประกาศ
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดเมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้าสอบ
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือประกาศ
ของคณะหรือมหาวิทยาลัย
(4) ไม่เชื่อฟังค�ำสั่ง ค�ำแนะน�ำตักเตือนของอาจารย์ หรือ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
(5) มีหรือครอบครอง หรือผลิต หรือเผยแพร่สื่อลามก
อนาจารทุกประเภท
(6) เล่นหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องหรือสนับสนุนการพนันใด ๆ
ที่ผิดกฎหมาย
(7) กระท�ำการทุจริตในการสอบ
(8) ลงลายมือชื่อแทนผู้อื่น หรือปลอมแปลงเอกสารใน
การเข้าชั้นเรียน
(9) ลงลายมือชือ่ แทนผูอ้ นื่ หรือปลอมแปลงเอกสารทีก่ อ่
ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย
(10) พกพา หรือมีไว้ครอบครองซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด
(11) เสพสุราของมึนเมาภายในเขตมหาวิทยาลัย
(12) เสพหรือมีไว้ครอบครอง จ�ำ.หน่าย ซึ่งสิ่งเสพติด
ต้องห้ามตามกฎหมาย

เกณฑ์การ
ตัดคะแนน
5 - 10
5 - 10
5 - 20
5 - 20
5 - 20
40 ขึ้นไป
40 ขึ้นไป
5 - 10
10 ขึ้นไป
10 ขึ้นไป
5 - 40
40 ขึ้นไป
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ลักษณะความผิด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ด้านความสงบเรียบร้อยของมหาวิทยาลัย
ไม่ให้ความร่วมมือขัดขืน กล่าวข้อความอันเป็นเท็จ
ปกปิดความจริงต่อผูม้ อี ำ� นาจสอบสวนการกระท�ำผิด
วินัยของตนเอง หรือของผู้อื่น
ก่อความไม่สงบภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
ก่อให้เกิดความแตกสามัคคีในหมู่นิสิต
ท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น หรือเป็นตัวการสนับสนุนใน
การท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกงทรัพย์ บุกรุกหรือท�ำลาย
ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของมหาวิทยาลัย
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เกณฑ์การ
ตัดคะแนน
10 - 20
30 ขึ้นไป
20 ขึ้นไป
10 ขึ้นไป
10 ขึ้นไป

ด้านศีลธรรม ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
(1) ประพฤติ ต นในสิ่ ง ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มเสี ย แก่ 10 ขึ้นไป
ตนเองบุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ กรณีกระท�ำ.ผิดหลายฐานความผิดให้ลงโทษ
ตัดคะแนนบทหนักที่สุด

258

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2538
------------------------------------------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 14 (2) และมาตรา 51 แห่ง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 สภามหาวิทยาลัย
มหาสารคามจึงออกข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิต ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการแต่งกายนิสิตภาคปกติ ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2538”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งอื่น ๆ ที่ขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3 ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันเปิดภาคต้น ปีการศึกษา
2538 เป็นต้นไป
ข้อ 4 เครื่องแต่งกายส�ำหรับนิสิตหญิง
(1) เวลาปกติ เครือ่ งแต่งกายประกอบด้วย กระโปรงสีเทา
สีน�้ำเงิน สีกรมท่า สีน�้ำตาล หรือชุดสากลตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ที่คอและแนวสาบอกติดกระดุมโลหะเงินมีรูป
เครื่องหมายมหาวิทยาลัย 5 เม็ด เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ใน
กระโปรงกลัดเข็มเครือ่ งหมายตรามหาวิทยาลัยทีอ่ กเบือ้ งซ้าย เข็มขัด
ตรามหาวิทยาลัย รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นสีด�ำ
(2) ในงานพิธกี ารของมหาวิทยาลัย เครือ่ งแต่งกายมีลกั ษณะ
เช่นเดียวกับ (1) เว้นแต่กระโปรงต้องเป็นสีเทาและรองเท้าหุ้มส้นสีด�ำ
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ข้อ 5 เครื่องแต่งกายส�ำหรับนิสิตชาย
(1) เวลาปกติ เครือ่ งแต่งกายประกอบด้วย กางเกงขายาว
สีเทา สีน�้ำเงิน สีกรมท่า สีน�้ำตาล หรือชุดสากลตามที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนด เสือ้ เชิต้ สีขาวแขนสัน้ หรือแขนยาวเวลาสวมใส่ให้สอดชายเสือ้
ไว้ในกางเกง เข็มขัดตรามหาวิทยาลัย สวมถุงเท้า และรองเท้าหุ้มส้น
สีด�ำ นอกจากนี้อาจสวมเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได้ ในกรณีที่มี
การฝึกวิชาทหารของกรมรักษาดินแดน
(2) ในงานพิธขี องมหาวิทยาลยั เครือ่ งแต่งกายมีลกั ษณะ
เช่นเดียวกับวรรคแรกของ (1) แต่กางเกงต้องเป็นสีเทาและเสื้อเชิ้ต
สีขาวแขนยาวไม่พบั แขน ถุงเท้าด�ำ รองเท้าหุม้ ส้นสีดำ 
� ผูกเนคไทสีเทา
มีตรามหาวิทยาลัย
ข้อ 6 ตรามหาวิทยาลัยนัน้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่องตรามหาวิทยาลัย
ข้อ 7 ส�ำหรับนิสติ อืน่ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มสี ทิ ธิ์
แต่งกายตามข้อบังคับนี้ได้
ข้ อ 8 การแต่ ง กายนอกเหนื อ ไปจากข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ห้ อ ยู ่
ในดุลยพินิจของอธิการบดี
ข้อ 9 ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามรักษาการให้เป็น
ไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2538
(นายถวิล ไพรสณฑ์)
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

260

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การด�ำเนินการทางวินัยนิสิต ว่าด้วยการแต่งกาย
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561
------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย
เครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2538 ข้อ 8 และข้อ 9
ประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยวินยั นิสติ พ.ศ. 2554
ข้อ 5 เพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิใ์ นการควบคุมดูแลนิสติ ในเรือ่ งการแต่งกาย
เครือ่ งแบบนิสติ ตลอดถึงการแต่งกายด้วยชุด ซึง่ บ่งบอกถึงความเป็น
นิสติ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการเข้าชัน้ เรียน เข้าสอบและการเข้า
ร่วมงานพิธกี ารของมหาวิทยาลัยและดาํ รงไว้ซงึ่ ชือ่ เสียงและเกียรติคณ
ุ
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงออกประกาศเรื่อง การดําเนินการ
ทางวินัยนิสิต ว่าด้วยการแต่งกายของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2561 ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม เรื่อง การดําเนินการทางวินัยนิสิต ว่าด้วยการแต่งกาย
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง
การดําเนินการทางวินยั นิสติ ว่าด้วยการแต่งกายของนิสติ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. 2554
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ข้อ 4 ให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปริญญาตรี
ทั้งระบบปกติและระบบพิเศษแต่งกายด้วยชุดนิสิต ตามข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแต่ ง กายนิ สิ ต ภาคปกติ
ชั้ น ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2538 ในการเข้า ชั้น เรี ยนหรื อ เข้ า ห้ อ งสอบ
ในการติดต่อราชการภายในหน่วยงานในมหาวิทยาลัยหรือในการร่วมงาน
พิ ธี ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย โดยสามารถแต่ ง กายได้ ต ามเพศสภาพ
ที่ปรากฏตามความเหมาะสม
ข้อ 5 ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามแต่งกายด้วย
เครื่องแบบนิสิต ชุดพละศึกษา ชุดปฏิบัติการของทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
หรือชุดอื่นใด ซึ่งปรากฏข้อความ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆ
ซึ่ งสื่ อ ความหมายหรือ สามารถเข้า ใจได้ว่า เป็ นนิ สิตมหาวิ ทยาลั ย
มหาสารคามเข้าใช้บริการในสถานบริการ สถานบันเทิง ร้านค้าซึ่งมี
หรือจัดให้มีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด
หากปรากฏว่านิสิตผู้ใดฝ่าฝืนในข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด
ตามประกาศฉบับนี้ ให้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีอํานาจในการตักเตือนหรือเชิญนิสิตออกจากห้องเรียนหรือห้องสอบ
หรืองดการให้บริการแก่นิสิตรายดังกล่าวได้ และให้นิสิตรายดังกล่าว
มีความผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยวินัยนิสิต
พ.ศ. 2554
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยเครื่องแต่งกายผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2561
------------------------------------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรับรองหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2560
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 จึงวาง
ระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วย เครือ่ งแต่งกายผูเ้ ข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ย
พยาบาล พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้กับผู้เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
เครื่องแต่งกายนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2540 และให้ใช้ฉบับนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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“ผู้เข้ารับการศึกษา” หมายถึง ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ข้อ 5 เครื่องแต่งกายระหว่างการศึกษาภาคทฤษฎี
5.1 ผู้เข้ารับการศึกษาชาย
5.1.1 เสื้อท�ำด้วยผ้าสีขาวเกลี้ยงแขนยาว คอเชิ้ต
สาบหน้ากว้าง 2 เซนติเมตร ไม่มีสาบหลัง มีกระเป๋าหน้าอกด้านซ้าย
เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
5.1.2 กางเกงขายาวแบบราชการไม่พับขา สีด�ำ 
หรือ สีกรมท่า
5.1.3 คาดเข็มขัดท�ำด้วยหนังเกลีย้ งสีดำ 
� หัวเข็มขัด
ท�ำด้วยโลหะตรามหาวิทยาลัย
5.1.4 สวมถุงเท้าและรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ
5.1.5 ผูกเนคไทสีเทามีตรามหาวิทยาลัย
5.2 ผู้เข้ารับการศึกษาหญิง
5.2.1 เสื้อท�ำด้วยผ้าสีขาวเกลี้ยงแขนสั้น คอเชิ้ต
ทีค่ อและแนวสาบติดกระดุมโลหะสีเงิน มีรปู เครือ่ งหมายมหาวิทยาลัย
5 เม็ด เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง
5.2.2 กระโปรง สีด�ำ หรือ สีกรมท่า
5.2.3 คาดเข็มขัดท�ำด้วยหนังเกลีย้ งสีดำ 
� หัวเข็มขัด
ท�ำด้วยโลหะตรามหาวิทยาลัย
5.2.4 รองเท้าหุ้มส้นสีด�ำ
ข้อ 6 เครื่องแต่งกายระหว่างการศึกษาภาคปฏิบัติในสถาน
พยาบาล
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6.1 ห้ามใส่เครือ่ งประดับ ยกเว้นนาฬิกาและแว่นสายตา
6.2 ผู้เข้ารับการศึกษาชาย
6.2.1 เสือ้ คอกลมแขนสัน้ ตัวยาวคลุมสะโพกสีขาว
ผ่าด้านหน้าป้ายมาทางขวาลึกถึงกลางไหปลาร้า ติดกระดุมปัม้ 5 เม็ด
ติ ด กระเป๋ า ที่ อ กซ้ า ยและปั ก สั ญ ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย บนกระเป๋ า
ปั ก ชื่ อ -ชื่ อ สกุ ล และชื่ อ หลั ก สู ต ร สี น�้ ำ เงิ น ที่ อ กซ้ า ยเหนื อ กระเป๋ า
ด้านหลังตัวเสื้อมีจีบคู่และแถบคาดเอว
6.2.2 กางเกงขายาวแบบราชการไม่พับขา สีด�ำ 
หรือ สีกรมท่า
6.2.3 สวมถุงเท้าและรองเท้าหนังหุ้มส้น สีด�ำ
6.3 ผู้เข้ารับการศึกษาหญิง
6.3.1 ชุดเสื้อติดกระโปรงสีขาว กระโปรง 4 ชิ้น มี
กระเป๋ากระโปรง 2 ข้าง ตัวเสือ้ แขนสัน้ มีสาบทีป่ ลายแขน ปกบัวมนขนาด
เล็ก ผ่าหน้าถึงเอว ติดกระดุมปัม้ 5 เม็ด ปักชือ่ -ชือ่ สกุล และชือ่ หลักสูตร
สีน�้ำเงินที่อกซ้าย เอวมีเข็มขัดผ้าสีขาว
6.3.2 ให้ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่ปกเสื้อ
ด้านขวา
6.3.3 สวมถุงเท้าสั้นและรองเท้าหุ้มส้นสีขาว
ข้อ 7 เครื่องแต่งกายระหว่างการศึกษาภาคปฏิบัติในชุมชน
7.1 ห้ามใส่เครือ่ งประดับ ยกเว้นนาฬิกาและแว่นสายตา
7.2 ผู้เข้ารับการศึกษาชาย
7.2.1 เสือ้ คอกลมแขนสัน้ ตัวยาวคลุมสะโพกสีฟา้ -ขาว
ผ่าด้านหน้าป้ายมาทางขวาลึกถึงกลางไหปลาร้า ปลายแขนมีแถบ
สีน�้ำเงิน ติดกระดุมปั้ม 5 เม็ด ติดกระเป๋าที่อกซ้ายและปักสัญลักษณ์
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มหาวิทยาลัยบนกระเป๋า ปักชื่อ-ชื่อสกุล และชื่อหลักสูตร สีน�้ำเงิน
ที่อกซ้ายเหนือกระเป๋า ด้านหลังตัวเสื้อ มีจีบคู่และแถบคาดเอว
7.2.2 กางเกงขายาวแบบราชการไม่พับขา สีด�ำ
7.2.3 สวมถุงเท้าและรองเท้าหนังหุ้มส้น สีด�ำ
7.3 ผู้เข้ารับการศึกษาหญิง
7.3.1 เสือ้ คอกลมแขนสัน้ ตัวยาวคลุมสะโพกสีฟา้ -ขาว
ผ่าด้านหน้าป้ายมาทางขวาลึกถึงกลางไหปลาร้า ปลายแขนมีแถบ
สีน�้ำเงิน ติดกระดุมปั้ม 5 เม็ด ติดกระเป๋าที่อกซ้ายและปักสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยบนกระเป๋า ปักชื่อ-ชื่อสกุล และชื่อหลักสูตร สีน�้ำเงินที่อก
ซ้ายเหนือกระเป๋า ด้านหลังตัวเสื้อ มีจีบคู่และแถบคาดเอว
7.3.2 กางเกงขายาวแบบราชการไม่พับขา สีด�ำ
7.3.3 สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำ
ข้อ 8 ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาในการตีความ หรือการด�ำเนินการอืน่ ใด
ที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายปัญญา ถนอมรอด)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุน
พ.ศ. 2561
------------------------------------------------------โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มรี ะเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
สวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
เงือ่ นไขการใช้จา่ ยเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดสรร
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด� ำ เนิ น กิ จ การที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละให้
ความช่ ว ยเหลื อ นิ สิ ต ผู ้ ป ระสบภั ย และบรรเทาความเสี ย หาย
หรือสูญเสียที่เกิดขึ้น แก่ชีวิตและร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติภัย
ประเภทต่ า งๆ ตลอดระยะเวลาที่ นิ สิ ต ด� ำ รงสภาพนิ สิ ต อยู ่ ใ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพื่อจัดสวัสดิการอื่น ๆ แก่นิสิต
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 9 ของระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน พ.ศ. 2539 และข้อ 8 ประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เรื่ อ ง จั ด ตั้ ง กองทุ น สวั ส ดิ ภ าพนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2560 และโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสติ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
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ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุนสวัสดิภาพนิสติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องวิธีการ
ด�ำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสวัสดิภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2548
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรือ่ งก�ำหนด
อัตราช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“อธิการบดี” หมายความถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“คณาจารย์” หมายความถึง ข้าราชการ พนักงาน สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ด�ำรงต�ำแหน่ง ประเภทวิชาการ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน
สวัสดิภาพนิสิต
“ นิสติ ” หมายความถึง นิสติ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ในภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษาพิเศษ รวมถึงนิสิตโครงการ
พิเศษในระดับประกาศนียบัตรและระดับการศึกษาต่างๆ ซึ่งได้ช�ำระ
ค่าธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนิสติ หรือถือว่าได้
ช�ำระค่าธรรมเนียมรวมถึงสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนิสิตและได้
ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้นแล้ว
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ข้อ 5 ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามรักษาการตาม
ระเบียบนี้
ข้อ 6 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือใน
กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามข้อก�ำหนดใดในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ
เป็ น ผู ้ วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา ตลอดจนการก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ประกาศ
ข้อก�ำหนด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 8 การจ่ายเงินกองทุนให้จา่ ยได้เฉพาะภายในวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งกองทุน ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ 9 ข้อปฏิบตั อิ นื่ ใดทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 10 การจัดท�ำบัญชีและการรายงานผลการด�ำเนินงาน
ของกองทุน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
หมวด 2
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือ
ข้อ 11 หลักเกณฑ์การขอใช้สทิ ธิรบั เงินช่วยเหลือโดยเบิกจ่าย
จากกองทุน มีดังนี้
(1) การขอรับสิทธิการช่วยเหลือต้องเป็นผลอันเนือ่ ง
มาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากสาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติต่างๆ หรือ
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เกิดจากเหตุสดุ วิสยั ทัง้ นี้ โดยมิได้เกิดขึน้ จากเจตนาของนิสติ หรือเหตุ
อันเกิดจากการกระท�ำผิดกฎหมาย
(2) สิทธิการช่วยเหลือเริม่ นับตัง้ แต่วนั ทีน่ สิ ชิ ำ� ระเงิน
ค่ า ธรรมเนี ย มรวมถึ ง เงิ น สมทบเข้ า กองทุ น จนถึ ง วั น สิ้ น สุ ด
ปีการศึกษานั้น ๆ
(3) การติดต่อขอใช้สิทธิช่วยเหลือต้องด�ำเนินการ
ภายใน 90 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุและเข้ารับการรักษา โดยยืน่
ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนด หากพ้นระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าสิทธิการขอรับการช่วยเหลือดังกล่าวมีอันต้องระงับไป
(4) มหาวิทยาลัยมีสทิ ธิเพิกถอน ระงับ หรือเรียกคืนเงิน
ช่วยเหลือ หากพบว่านิสติ ไม่ได้ชำ� ระเงินสมทบเข้ากองทุน หรือการขอ
ใช้สทิ ธิรบั เงินช่วยเหลือได้กระท�ำโดยทุจริต ทัง้ นีไ้ ม่วา่ นิสติ จะได้กระท�ำ
ด้ วยตนเองหรือ มอบหมายให้ผู้อื่น กระท�ำการแทนตน และให้ ถื อ
เป็นการกระท�ำผิดวินัยนิสิต
(5) กรณีผปู้ ระสบภัยประสบอุบตั เิ หตุจากการจราจร
ทางบกและมีค่ารักษาพยาบาลเกินกว่า 2,000 บาท ต้องแจ้งความต่อ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจทุกครั้งและให้สถานพยาบาลตรวจสอบส�ำเนาบันทึก
ประจ�ำวันก่อนท�ำการรักษาพยาบาล
(6) กรณี นิ สิ ต มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาลตาม
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ให้โรงพยาบาล
ที่เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลในโครงการสวัสดิภาพนิสิตด�ำเนินการ
เบิกจ่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
หรือจากกองทุนผู้ประสบภัยประเภทอื่นเสียก่อนหากยังมีส่วนเกิน
วงเงินนั้น ให้เรียกจากโครงการสวัสดิภาพนิสิต
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(7) กรณีทนี่ สิ ติ สามารถด�ำเนินการรักษาพยาบาลได้
ตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ให้สถานพยาบาลด�ำเนินการรักษา
ในเงื่อนไขนั้นเสียก่อน
(8) ให้นิสิต บิดามารดา ผู้ปกครอง ทายาทตาม
กฎหมาย หรือผู้รับมอบอ�ำนาจ สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจาก
กองทุนได้ ณ ที่ท�ำการกองกิจการนิสิต
ข้อ 12 นิสิตซึ่งได้รับอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาในสถาน
พยาบาล สามารถขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) นิสติ ซึง่ เข้ารับการรักษาได้ทงั้ โรงพยาบาลภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งสถานพยาบาลที่เป็นคลินิกที่ด�ำเนินการจัดตั้ง
และประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(2) กรณีทสี่ ถานพยาบาลภายในจังหวัดมหาสารคาม
นิ สิ ต สามารถเข้ า รั บ การรั ก ษาได้ ที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารทางการแพทย์
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงพยาบาลจั ง หวั ด มหาสารคาม โรงพยาบาลศู น ย์ ก ารแพทย์
มหาสารคาม โดยคุ้มครองการรักษาในวงเงิน 15,000 บาทต่อคน
ต่อครัง้ ทัง้ นีโ้ ดยไม่ตอ้ งช�ำระเงินสดค่ารักษาพยาบาลแก่สถานพยาบาล
ทีเ่ ข้ารับการรักษา และหากมีคา่ ใช้จา่ ยเกินกว่าจ�ำนวนดังกล่าวข้างต้น
นิสิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนเกินดังกล่าวนั้นเอง
(3) กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล
ต่างจังหวัดหรือสถานพยาบาลอื่นใด เช่น โรงพยาบาลประจ�ำอ�ำเภอ
ทุกอ�ำเภอ คลินกิ โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย หรือสถานพยาบาล
ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ให้นิสิตท�ำการส�ำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน
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ในเบื้องต้น และน�ำหลักฐานมาเบิกจ่ายจากงานกองทุน กองกิจการนิสิต
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดตาม ข้อ 11 (3)
ข้อ 13 สิทธิการช่วยเหลือนิสิตไม่คุ้มครองภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) อุบัติเหตุที่เกิดจากสารเสพติด หรือยาเสพติด
ให้โทษอย่างร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้
(2) กรณี อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด จากการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ห รื อ ของมึ น เมาอื่ น ใด การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ให้ เ ป็ น
ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนและให้ถอื เป็นกรณีวนิ ยั นิสติ
ด้วยเช่นกัน
(3) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือท�ำร้าย
ร่างกายตนเอง
(4) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรคหรือ
บาดทะยัก หรือโรคกลัวน�้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ
(5) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่
จ�ำเป็นต้องท�ำเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุ
(6) การแท้งลูก โดยผิดกฎหมาย
(7) การรักษาฟัน การรักษารากฟัน การเปลี่ยนหรือ
ใส่ฟันปลอม เว้นแต่กรณีการรักษาพยาบาลเบื้องต้น อันเป็นผลสืบ
เนื่องจากอุบัติเหตุ
(8) การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูก
ทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลือ่ น กระดูกสันหลังเสือ่ ม หรือกระดูก
สันหลังอักเสบและภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก หรือ
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เคลือ่ นของกระดูกสันหลัง อันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุสงคราม การรุกราน
การนัดหยุดงาน การจลาจล
(9) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตรังสี
จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
(10) การล่าสัตว์ แข่งรถ หรือการแข่งเรือ แข่งม้า เล่น
หรือการแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย ยกเว้นการชกมวยที่เป็น
กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ภายใต้การรองรับของฝ่ายพัฒนานิสติ การโดดร่ม เว้น
แต่การโดดร่มเพือ่ รักษาชีวติ หรือขณะก�ำลังขึน้ หรือลง หรือโดยสารอยู่
ในบอลลูน หรือเครื่องเล่นบันจี้จัมพ์ ปืนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือ
ช่วย ด�ำน�้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น�้ำ  ในขณะขึ้น
หรือลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศกับบริษัทการบินที่มิได้จดทะเบียน
เพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
(11) ในขณะเข้าร่วมการทะเลาะวิวาท หรือมีส่วน
สนับสนุนให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท
(12) ในขณะก่ออาชญากรรม หรือถูกจับกุม หรือหลบ
หนีการจับกุม เว้นแต่ภายหลังปรากฎว่าการกระท�ำนั้นไม่ถือว่าเป็น
ความผิดตามกฎหมาย
(13) ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอันมิใช่ค่าใช้จ่ายในการรักษา
อาการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ค่า โทรศัพท์ ค่าโทรทัศน์
ค่าพยาบาลพิเศษ ค่ารถรับส่ง ค่าใช้จา่ ยอย่างอืน่ นอกเหนือค�ำสัง่ แพทย์
การศัลยกรรม ตกแต่ง ค่ากายภาพบ�ำบัด
ข้อ 14 อัตราเงินช่วยเหลือนิสิตในกรณีอันเกิดจากอุบัติเหตุ
ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
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หมวด 3
การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและสวัสดิการแก่นิสิต
ผู้มีความสามารถด้านกีฬา
ข้อ 15 ให้ นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามซึ่ ง เข้ า ร่ ว ม
การแข่งขันกีฬาและได้รับรางวัลในรายการต่างๆ ได้รับเงินสนับสนุน
และสวัสดิการอืน่ ใด ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราการให้ทนุ สนับสนุน
การศึกษาและสวัสดิการแก่นิสิตผู้มีความสามารถด้านกีฬาตามบัญชี
แนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ 16 ให้ ผู ้ จั ด การที ม ผู ้ ฝ ึ ก สอน หรื อ นั ก กี ฬ าแจ้ ง ต่ อ
มหาวิทยาลัยทราบทุกครั้งก่อนการเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ
ทุกครั้ง หากไม่แจ้งต่อมหาวิทยาลัยได้ทราบ ให้ถือว่านิสิตไม่ประสงค์
และไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษานิ สิ ต ผู ้ มี ค วามสามารถ
ด้านกีฬาตามระเบียบนี้แต่อย่างใด
ข้อ 17 ในการแข่งขันกีฬาในแต่ละรายการ ให้นิสิตได้รับทุน
การศึกษาตามจ�ำนวนเหรียญรางวัลที่ได้รับ ส�ำหรับกีฬาประเภททีม
ให้ ทุ น การศึ ก ษานั ก กี ฬ าทั้ ง ที ม ตามจ� ำ นวนที่ ก ติ ก าหรื อ ระเบี ย บ
การแข่งขันนั้นๆ ก�ำหนด
ข้อ 18 ให้ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน หรือนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันแจ้งผลการแข่งขัน  พร้อมเอกสารรับรองผลการแข่งขัน
ต่ อ กองกิ จ การนิ สิ ต นั บ ตั้ ง แต่ ก ารแข่ ง ขั น รายการนั้ น สิ้ น สุ ด ลง
โดยไม่ชักช้า เพื่อเสนอขอรับทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
ข้อ 19 นั ก กี ฬ าที่ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย
ตามระเบี ย บนี้ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ นิ สิ ต อื่ น
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ในมหาวิทยาลัย และต้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ต่อไป
ข้อ 20 หากนิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ซึ่ ง ได้
เข้าท�ำการแข่งขันกีฬาในรายการใดๆ ได้รับรางวัล เงินสนับสนุน หรือ
สวัสดิการอื่นใดจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกแล้ว ให้ถือว่านิสิต
รายนัน้ ไม่มสี ทิ ธิได้รบั ทุนสนับสนุนหรือสวัสดิการใดๆของมหาวิทยาลัย
อีกแต่อย่างใด
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บัญชีแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2561
(อัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

รายการ
สูญเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
สูญเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
สูญเสียมือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือตาสองข้าง
สูญเสียมือและเท้าหนึ่งข้าง หรือมือและตาหนึ่งข้าง
หรือเท้าและตาหนึ่งข้าง
สูญเสียตาหนึ่งข้าง หรือมือหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้าง
สูญเสียการรับฟัง หรือการพูดออกเสียงอย่างถาวร
สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ หรือนิ้วชี้
สูญเสียนิ้วมืออื่น ๆ นิ้วละ
สูญเสียนิ้วหัวแม่เท้า
สูญเสียนิ้วเท้าอื่น ๆ นิ้วละ
สูญเสียอวัยวะเพศ
ทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร
ทุพพลภาพทั้งหมดอย่างชั่วคราว จ่ายตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน
ทุพพลภาพบางส่วนอย่างถาวร
ทุพพลภาพบางส่วนอย่างชั่วคราว จ่ายตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน
ค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล จากการเจ็บป่วย
จากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินครั้งละ

จ�ำนวน (บาท)
150,000
15,000
100,000
100,000
60,000
60,000
15,000
10,000
10,000
8,000
80,000
100,000
50,000
50,000
20,000
15,000
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หมายเหตุ
1. ในกรณีที่นิสิตเกิดอุบัติเหตุกลุ่ม จะจ่ายเงินในโครงการสวัสดิภาพนิสิตในวงเงิน
ที่เหลือจากงบประมาณในปีนั้น
2. การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในกรณี อื่ น ๆ นอกเหนื อ จากรายการข้ า งต้ น ให้
คณะกรรมการพิจารณากําหนดเงินช่วยเหลือตามความช่วยเหลือเป็นราย ๆ ไป
ยกเว้นกรณีเร่งด่วนให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้มอบหมายมีอํานาจในการ
พิจารณาอนุมัติและแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
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บัญชีแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2561
(อัตราทุนสนับสนุนการศึกษา และสวัสดิการนิสิตผู้มีความสามารถด้านกีฬา)
การแข่งขันกีฬาที่ไม่ได้ส่งแข่งขันโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับการแข่งขัน
รางวัล
จ�ำนวนเงิน
รางวัลชนะเลิศ
ไม่เกิน 100,000 บาท
กีฬาโอลิมปิกเกมส์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่เกิน 50,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่เกิน 30,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ
ไม่เกิน 50,000 บาท
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์,
กีฬาเอเชี่ยน อินดอร์เกมส์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่เกิน 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่เกิน 20,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ
ไม่เกิน 30,000 บาท
กีฬาซีเกมส์
(ต้องเป็นชนิดและประเภทกีฬาที่มี รองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่เกิน 20,000 บาท
การแข่งขันในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์) รองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่เกิน 10,000 บาท
กีฬามหาวิทยาลัยโลก
รางวัลชนะเลิศ
ไม่เกิน 20,000 บาท
(ต้องเป็นการแข่งขันในชนิดกีฬา รองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่เกิน 10,000 บาท
ทีส่ หพันธ์กฬี านัน้ ๆ เป็นผูด้ ำ� เนินการ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่เกิน 8,000 บาท
จัดการแข่งขันหรือให้การรับรอง
และเป็นชนิดกีฬาที่มีการแข่งขัน
ในโอลิมปิคเกมส์)

278

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562

การแข่งขันกีฬาที่ไม่ได้ส่งแข่งขันโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับการแข่งขัน
รางวัล
จ�ำนวนเงิน
กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
รางวัลชนะเลิศ
ไม่เกิน 20,000 บาท
(ต้องเป็นการแข่งขันในชนิดกีฬา รองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่เกิน 10,000 บาท
ที่สหพันธ์กีฬานั้นๆ เป็นผู้ด�ำเนินการ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่เกิน 8,000 บาท
จัดการแข่งขันหรือให้การรับรอง
และเป็นชนิดกีฬาทีม่ กี ารแข่งขันใน
โอลิมปิคเกมส์
รางวัลชนะเลิศ
ไม่เกิน 10,000 บาท
กีฬาแห่งชาติ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่เกิน 8,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่เกิน 5,000 บาท
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บัญชีแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2561
(อัตราทุนสนับสนุนการศึกษา และสวัสดิการ นิสิตผู้มีความสามารถด้านกีฬา)
การแข่งขันกีฬาที่จัดส่งแข่งขันโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ประเภท
รางวัล
จ�ำนวนเงิน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
รางวัลชนะเลิศ
ไม่เกิน
15,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1
ไม่เกิน
ประเภทบุคคล
10,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2
ไม่เกิน
8,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ
ไม่เกินคนละ
8,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่เกินคนละ
ประเภททีม
5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่เกินคนละ
3,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ
ไม่เกิน
กีฬามหาวิทยาลัยโลก
20,000 บาท
(ต้องเป็นการแข่งขันในชนิด
กี ฬ าที่ ส หพั น ธ์ กี ฬ านั้ น ๆ รองชนะเลิศอันดับ 1
ไม่เกิน
เป็ น ผู ้ ดํ า เนิ น การจั ด การ
10,000 บาท
แข่งขัน หรือให้การรับรอง รองชนะเลิศอันดับ 2
ไม่เกิน
และเป็ น ชนิ ด กี ฬ าที่ มี ก าร
8,000 บาท
แข่งขันในโอลิมปิคเกมส์)

สวัสดิการ
ให้ได้สิทธิ
การอยู่หอพัก
ภายใน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
โดยยกเว้น
ค่าบ�ำรุงหอพัก
เป็นเวลา
1 ปีการศึกษา
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การแข่งขันกีฬาที่จัดส่งแข่งขันโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ประเภท
รางวัล
จ�ำนวนเงิน สวัสดิการ
กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน รางวัลชนะเลิศ
ไม่เกิน
(ต้องเป็นการแข่งขันในชนิด
20,000 บาท
กี ฬ าที่ ส หพั น ธ์ กี ฬ านั้ น ๆ รองชนะเลิศอันดับ 1
ไม่เกิน
เป็ น ผู ้ ดํ า เนิ น การจั ด การ
10,000 บาท
แข่งขัน หรือให้การรับรอง รองชนะเลิศอันดับ 2
ไม่เกิน
และเป็ น ชนิ ด กี ฬ าที่ มี ก าร
8,000 บาท
แข่งขันในโอลิมปิคเกมส์)
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง  การบริการและข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
ส�ำนักวิทยบริการ
------------------------------------------------------โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่ อ ง การบริ ก ารและข้ อ ปฏิ บั ติ ข องผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก าร
เพื่อให้การเข้าใช้บริการส�ำนักวิทยบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 10 และข้อ 14 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการใช้บริการส�ำนักวิทยบริการ
พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราว
ประชุมครั้งที่ 14 / 2560 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จึงให้ออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เรื่อง   การบริการและข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการส�ำนักวิทยบริการ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง  
การบริการและข้อปฏิบตั ขิ องผูใ้ ช้บริการส�ำนักวิทยบริการ  ฉบับลงวัน
ที่ 10 มกราคม  2555  
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ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“ส�ำนักวิทยบริการ” หมายความว่า ส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
       “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“ผู้อ�ำนวยการ” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                    
“บุคลากร” หมายความว่า คณาจารย์   ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือลูกจ้างที่สังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
  
“สมาชิกกิตติมศักดิ”์ หมายความว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ
ในจังหวัดมหาสารคาม หรือบุคลากรในหน่วยงานอื่นที่มีข้อตกลง
ร่วมกับส�ำนักวิทยบริการ
“สมาชิกสมทบ” หมายความว่า ข้าราชการบ�ำนาญ หรือศิษย์เก่า
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สมัครเป็นสมาชิกส�ำนักวิทยบริการ
“สมาชิ ก ข่ า ยงานห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นภู มิ ภ าค”
(PULINET : Provincial University Library Network) หมายความว่า  
นิสติ หรือนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่างๆ  ทีเ่ ป็นสมาชิก
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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“สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” (ThaiLIS :  
Thailand Library Integrated System) หมายความว่า นิสิตหรือ
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่างๆ  ทีเ่ ป็นสมาชิกเครือข่าย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
“สมาชิกความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม”  (MALINET: Mahasarakham Library Network)  
หมายความว่า นิสติ หรือนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
ในจังหวัดมหาสารคาม ที่เป็นสมาชิกความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 9 สถาบัน ได้แก่  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วิทยาลัย
อาชีวศึกษามหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม วิทยาลัยสารพัดช่าง
มหาสารคาม
“สมาชิกข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ” (ISANULINET : ISAN University Library Network)
หมายความว่า นิสติ หรือ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นสมาชิกข่ายงานห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ทรัพยากรสารสนเทศ”  หมายความว่า  วัสดุตีพิมพ์  วัสดุไม่
ตีพิมพ์  ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส�ำนักวิทยบริการจัดไว้ให้บริการ
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หมวด 1
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ข้อ 5 การเป็ น สมาชิ ก สมาชิ ก สามารถยื ม ทรั พ ยากร
สารสนเทศของส�ำนักวิทยบริการ และที่วิทยาเขต/ศูนย์หน่วยบริการ
ของส�ำนักวิทยบริการได้   ทั้งนี้   ต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศ
หรือข้อบังคับของส�ำนักวิทยบริการ
(1) ผู้มีสิทธิเป็นสมาชิก  ดังนี้
1.1 บุคลากร
1.2 นิสิต
1.3 นักเรียน
1.4 สมาชิกกิตติมศักดิ์
1.5 สมาชิกสมทบ
1.6 สมาชิ ก ข่ า ยงานห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
ส่วนภูมิภาค
1.7 สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
1.8 สมาชิ ก ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
1.9 สมาชิกข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2) หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก
2.1 บัตรประจ�ำตัวนิสติ นักเรียน หรือบัตรประจ�ำ
ตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย
2.2 บัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน (กรณี
สมาชิกกิตติมศักดิ์และสมาชิกสมทบ)
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2.3 หลักฐานแสดงการเป็นข้าราชการบ�ำนาญหรือ
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย (กรณีสมาชิกสมทบ)
(3) การต่ออายุสมาชิก
3.1 นิสิตและนักเรียนจะต้องมีสถานะในระบบ
ทะเบียนเป็น “สถานภาพสมบูรณ์” โดยจะต้องมีการต่ออายุสมาชิก
ทุกภาคการศึกษา
3.2 สมาชิกต้องต่ออายุบัตรเมื่อบัตรหมดอายุ
3.3 สมาชิกทุกประเภทมีบัตรสมาชิกได้เพียง 1
บัตรเท่านั้น บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยให้สิทธิ์
เลือกใช้บัตรสมาชิกเพียงประเภทเดียวเท่านั้น
3.4 บัตรสมาชิกของสมาชิกสมทบและสมาชิก
กิตติมศักดิ์ มีอายุ 1 ปี
3.5 นิสิตที่ลาพักการเรียน ไม่สามารถต่ออายุ
สมาชิกได้
ข้อ 6 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
(1) สมาชิกประเภทบุคลากรจะสิน้ สุดสมาชิกภาพเมือ่
พ้นสภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(2) สมาชิ ก ประเภทนิ สิ ต และนั ก เรี ย นจะสิ้ น สุ ด
สมาชิกภาพเมื่อส�ำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต หรือ
สภาพการเป็นนักเรียน
(3) สมาชิ ก ตามข้ อ 5 (1) จะสิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพ
เมื่อไม่ต่ออายุบัตรสมาชิก
ข้อ 7 การยืมหรือคืนทรัพยากรสารสนเทศ ต้องกระท�ำภายใน
วันเวลาที่ส�ำนักวิทยบริการหรือวิทยาเขต/ศูนย์/หน่วยบริการก�ำหนด
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ข้อ 8 การยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ มีดังนี้
(1) สมาชิกสามารถยืม-คืนด้วยตนเองผ่านเครื่อง
ยืม - คืนอัตโนมัติ
(2) แสดงบัตรสมาชิกหรือหนังสือมอบอ�ำนาจจาก
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการพร้ อ มทรั พ ยากรสารสนเทศที่ จ ะยื ม เพื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการยืม
(3) อนุ ญ าตให้ ยื ม ทรั พ ยากรสารสนเทศรายการ
เดียวกันได้เพียง 1 ฉบับ  เท่านั้น
ข้อ 9 การยืมต่อ (Renew) ทรัพยากรสารสนเทศ มีดังนี้
(1) สมาชิกยืมต่อออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
(2) สมาชิ ก ยื ม ต่ อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ พ ร้ อ มแสดงบั ต ร
สมาชิก และทรัพยากรสารสนเทศที่จะยืมต่อ
(3) สมาชิกสามารถยืมต่อได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง
(4) กรณีที่สมาชิกไม่สามารถยืมต่อได้ มีดังนี้
4.1 สมาชิกมีรายการทรัพยากรสารสนเทศค้างส่ง
4.2 สมาชิกมีรายการค่าปรับค้างช�ำระ
4.3 ทรัพยากรสารสนเทศทีถ่ กู ยืมออกนัน้ ถูกแจ้ง
จองโดยสมาชิก
ข้อ 10 การจองทรัพยากรสารสนเทศ สมาชิกสามารถท�ำการ
จอง (Hold) ทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้ยืมได้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ข้อ 11 ส�ำนักวิทยบริการสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืน (Recall)
ทรัพยากรสารสนเทศก่อนก�ำหนดส่งในกรณีทมี่ ผี จู้ องหรือมีความจ�ำเป็น  
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หมวด 2
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ข้อ 12 ก�ำหนดระยะเวลาการยืม - คืน และจ�ำนวนทรัพยากร
สารสนเทศที่ยืมไว้ในครอบครองได้ ดังนี้
ประเภท จ�ำนวน
ระยะเวลา (วัน)
ทรัพยากร (รายการ)
อาจารย์หรือพนักงานวิชาการ ทุกประเภท
1 ภาคการศึกษา
20
สื่อโสตทัศน์
7
ข้าราชการหรือพนักงานปฏิบตั กิ าร ทุกประเภท
15
7
ลูกจ้าง
ทุกประเภท
10
7
นิสิตระดับปริญญาเอก
ทุกประเภท
20
30
ทุกประเภท
15
7
นิสิตระดับปริญญาโท
- กรณีนิสิตนอกที่ตั้งห้องเรียน ทุกประเภท
15
14
นิสิตระดับปริญญาตรี หรือต�่ำ
ทุกประเภท
10
7
กว่าปริญญาตรี หรืออื่น ๆ
   - กรณีนิสิตนอกที่ตั้งห้องเรียน ทุกประเภท
10
14
นักเรียนโรงเรียนสาธิต
ทุกประเภท
10
7
สมาชิ ก สมทบ และสมาชิ ก
ทุกประเภท
10
7
กิตติมศักดิ์  
สมาชิ ก ข่ า ยงานห้ อ งสมุ ด
(PULINET, ThaiLIS, MALI- ทุกประเภท
3
7
NET, ISANULINET)
สมาชิกทุกประเภท
หนังสือ
1
1
ส�ำรอง
ประเภทผู้ใช้บริการ
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หมวด 3
อัตราค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  และค่าปรับ
ข้อ 13 นิสติ ช�ำระค่าบ�ำรุงห้องสมุดตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. 2553
ข้อ 14 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสมทบ
(1) ข้าราชการบ�ำนาญของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ค่าประกันความเสียหาย 2,000 บาท
(2) ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค่าประกัน
ความเสียหาย 2,000 บาท
ข้อ 15 ค่าประกันความเสียหายของสมาชิกสมทบ  จะคืนให้
เมื่ อ พ้ น สภาพการเป็ น สมาชิ ก หากประสงค์ ข อรั บ เงิ น ค่ า ประกั น
การยืมทรัพยากรสารสนเทศคืน จะต้องมายื่นค�ำร้องพร้อมทั้งแสดง
บัตรสมาชิกต่อส�ำนักวิทยบริการ  และจะนัดมารับเงินประกันคืนภายใน
2 สัปดาห์ นับจากวันทีย่ นื่ ค�ำร้อง และถ้าไม่มารับเงินประกันคืนภายใน
เวลา 3 เดือน หลังจากวันที่ยื่นค�ำร้อง จะถือว่าสมาชิกผู้นั้นบริจาคเงิน
จ�ำนวนดังกล่าวให้เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข้อ 16 ค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศหลังก�ำหนดส่ง
สมาชิกต้องรับผิดชอบดังนี้
(1) ทรัพยากรสารสนเทศทีใ่ ห้ยมื ทัว่ ไป ค่าปรับวันละ
5  บาทต่อ 1 รายการ
(2) หนังสือส�ำรอง ค่าปรับวันละ 10 บาทต่อ 1  รายการ
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ข้อ 17 ค่าทรัพยากรสารสนเทศช�ำรุดหรือสูญหาย สมาชิก
ต้องรับผิดชอบดังนี้
(1) ทรัพยากรสารสนเทศช�ำรุดด้วยประการใดก็ตาม
ให้ชดใช้คา่ ซ่อมแซมตามทีผ่ อู้ ำ� นวยการหรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจพิจารณา
เห็นสมควร
   
(2) ทรัพยากรสารสนเทศสูญหายกรณีซอื้ ทดแทนได้
2.1 เงื่อนไขในการซื้อทดแทน ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง
เหมือนเดิม ปีพิมพ์เดิมหรือใหม่กว่า ยกเว้นหนังสือชื่อเรื่องนั้นไม่มี
จ�ำหน่าย ให้ซื้อชื่อเรื่องอื่นในสาขาวิชาเดียวกัน มีคุณค่าทางวิชาการ
และราคาที่ไม่น้อยกว่าเล่มที่สูญหาย
2.2 ค่าด�ำเนินการ 100 บาท
2.3 ค่าปรับเกินก�ำหนดส่ง ตัง้ แต่วนั ครบก�ำหนด
ส่งจนถึงวันช�ำระเงิน
(3) ทรัพยากรสารสนเทศสูญหายกรณีซอื้ ทดแทนไม่ได้
3.1 ช�ำระเงินชดใช้เป็นจ�ำนวนอย่างน้อยสองเท่า
ของราคาของทรัพยากรสารสนเทศ
   
3.2 ค่าด�ำเนินการ 100 บาท
3.3 ค่าปรับเกินก�ำหนดส่ง ตัง้ แต่วนั ครบก�ำหนด
ส่งจนถึงวันช�ำระเงิน
(4) หากเป็นบุคคลภายนอกทีม่ ผี บู้ งั คับบัญชารับรอง
การยืมให้เรียกคืนจากผู้บังคับบัญชา กรณีไม่สามารถคืนทรัพยากร
สารสนเทศได้ให้เรียกค่าเสียหายและค่าปรับจากผู้บังคับบัญชาตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศก�ำหนด
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(5) ทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ ด้เคยแจ้งหายไว้ แม้ได้พบ
ภายหลังจากสมาชิกได้ชดใช้คา่ เสียหายเรียบร้อยแล้ว ยังถือว่าเป็นสมบัติ
ของส�ำนักวิทยบริการและไม่สามารถขอรับค่าเสียหายทีช่ ำ� ระแล้วคืนได้
ข้อ 18 ค่าบริการ
(1) ค่าบริการสืบค้นข้อมูลและส�ำเนาข้อมูล
1.1 บทความวารสารฉบับเต็ม (Fulltext) ชือ่ เรือ่ ง
ละ 50 บาท
1.2 หนังสือและเอกสารวิจัยฉบับเต็ม (Fulltext)  
ชื่อเรื่องละ 50 บาท
1.3 ข้อมูลทางบรรณานุกรม หัวเรือ่ งละ 20  บาท
(2) ค่าพิมพ์ข้อมูล
2.1 พิ ม พ์ ข าวด� ำ ด้ ว ยเครื่ อ งพิ ม พ์ เ ลเซอร์ /
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก หน้าละ 1 บาท
2.2 พิมพ์สีด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์/เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก  หน้าละ 10 บาท
(3) ค่าถ่ายเอกสาร หน้าละ 50 สตางค์
(4) ค่ากราดภาพ (Scan) หน้าละ 5 บาท
(5) ค่าบริการส่งส�ำเนาเอกสารทางไปรษณียค์ ดิ ตามจริง
ข้อ 19 อัตราค่าบริการสื่อสารสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์
(1) บริการส�ำเนาสื่อสารสนเทศ
    
1.1 เทปบันทึกเสียง อัตราค่าบริการ 30 บาท/ม้วน
1.2 แผ่นซีดี อัตราค่าบริการ 50 บาท/แผ่น
(2) บริการบันทึกและเปลี่ยนสัญญาณแบบต่อเนื่อง
(Real Time)
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2.1 สัญญาณเสียงจากแอนะล็อกเป็นดิจทิ ลั หรือ
ดิจิทัลเป็นแอนะล็อก อัตราค่าบริการ 250 บาท/ ความยาว 1 ชั่วโมง
2.2 สัญญาณภาพจากแอนะล็อกเป็นดิจทิ ลั หรือ
ดิจิทัลเป็นแอนะล็อก อัตราค่าบริการ 250 บาท/ ความยาว 1 ชั่วโมง
2.3 อัตราค่าบริการทั้งหมดไม่รวมค่าวัสดุ
ข้อ 20 อัตราค่าให้และขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
(1) ค่าบริการส�ำเนาเอกสาร
1.1 ค่าบริการส�ำเนาเอกสาร   หน้าละ 2 บาท
1.2 ค่าบริการส่งส�ำเนาเอกสารทางไปรษณียค์ ดิ
ตามจริง
(2) ค่าบริการสืบค้น ส�ำเนา และพิมพ์ผลการสืบค้น
ฐานข้อมูล
2.1 บทความวารสารฉบับเต็ม (Fulltext) ชือ่ เรือ่ ง
ละ 50 บาท
2.2 หนังสือและเอกสารวิจัยฉบับเต็ม (Fulltext)
ชื่อเรื่องละ 100 บาท

            
            

2.3 ข้อมูลทางบรรณานุกรม หัวเรือ่ งละ 50 บาท
2.4 ค่าพิมพ์ผลการสืบค้น
1) เครื่องพิมพ์แบบจุด  หน้าละ 2 บาท
2) เครื่ อ งพิ ม พ์ เ ลเซอร์ / เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบ
ฉีดหมึก หน้าละ 2 บาท
มีภาพประกอบขาวด�ำ หน้าละ 10 บาท
มีภาพประกอบสี        หน้าละ 20 บาท
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2.5 ค่าบริการส่งส�ำเนาเอกสารทางไปรษณียค์ ดิ
ตามจริง
ข้อ 21 อัตราค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกห้องสมุดข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ปีละ  50 บาท
ข้อ 22 เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ตามประกาศนี้ ใ ห้ เ ป็ น เงิ น รายได้ ข อง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมวด  4
ก�ำหนดเวลาเปิด - ปิดบริการ
ข้อ 23 ก�ำหนดวัน เวลาเปิด - ปิดบริการ
(1) ส�ำนักวิทยบริการ ที่ตั้งขามเรียง
เปิดบริการ
วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์
เวลา 08.00 – 18.00 น.
ระหว่างสอบปลายภาคการศึกษา  1  เดือน
เปิดบริการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 22.00 น.
(2) หน่วยบริการศรีสวัสดิ์  
เปิดบริการ
วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.00 – 16.30 น.
ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
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กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดและปิดบริการ ให้ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักวิทยบริการพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ และให้ประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันท�ำการ
ข้อ 24 ผู้ใช้บริการส�ำนักวิทยบริการต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศ และค�ำสัง่ ของมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับหลักเกณฑ์การใช้บริการ
ส�ำนักวิทยบริการโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนผู้อ�ำนวยการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบมายจากผู ้ อ� ำ นวยการ มี อ� ำ นาจด� ำ เนิ น การตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการใช้บริการส�ำนักวิทยบริการ
พ.ศ. 2553
ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560

(ศาสตราจารย์สัมพันธ์  ฤทธิเดช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รวบรวม/เรียบเรียง
นางอรอนงค์
นางกัญยาลักษ์
นายทศพล
นางศุภลักษณ์

เมฆพรรณโอภาส
บุญชาลี
เจริญผล
ศักดิ์ค�ำดวง

แบบปก
นายจักรี

ตั้นภูมี

เจ้าของ
กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์ 2562
จ�ำนวน 12,000  เล่ม

พิมพ์ที่: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา โทร. 0-4346-6444, 0-4346-6860-61

