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1
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม	ถอืก�าเนดิมาจากวิทยาลยัวชิาการศกึษา	

เมื่อวันท่ี	 27	 มีนาคม	 2511	 ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	วทิยาเขตมหาสารคาม	เมือ่วนัที	่29	มถุินายน	2517	

จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศภายใต้ช่ือ	 “มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม”	เม่ือวนัที	่9	ธนัวาคม	2537	โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ทรงลงพระปรมาภิไธย	 ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซ่ึงได้มีการประกาศในราชกจิจานเุบกษา	เล่มที	่111	ตอนที	่54ก	นบัเป็น

มหาวทิยาลยัของรัฐแห่งที	่22	ของประเทศไทย	มศีนูย์กลางการบรหิารงาน

เดมิอยูท่ี	่เลขท่ี	269/2	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จงัหวดั

มหาสารคาม	บนเนื้อที่	368	ไร่	(รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์

เพิม่เตมิในปี	2548	จ�านวน	171	ไร่)	ห่างจากกรงุเทพมหานครประมาณ	

470	กิโลเมตร	ในปี	พ.ศ.	2541	ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่

ในทีต่ัง้แห่งใหม่	เลขที	่40/21	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดั

มหาสารคาม	บนเนือ้ที	่1,300	ไร่	ห่างจากท่ีตัง้เดมิประมาณ	7	กโิลเมตร	

นอกจากที่ตั้งเดิมและที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	 มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมี

พืน้ทีอ่ืน่	ๆ 	ทีใ่ช้ในการด�าเนนิกจิกรรมทางการเรยีนการสอน	และการวจิยั

อกีหลายแห่ง	ได้แก่	พืน้ท่ีอ�าเภอนาดนู	จังหวัดมหาสารคาม	เนือ้ที	่650	ไร่

พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	273	ไร่

และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่

ประมาณ	1,000	ไร่	
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	 ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัมหาสารคามมหีน่วยงานในระบบราชการ

ระดบัคณะหรอืเทยีบเท่าคณะรวม	9	หน่วยงาน	ได้แก่	คณะศกึษาศาสตร์	

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คณะวทิยาศาสตร์	คณะเทคโนโลย	ี

ส�านกัคอมพวิเตอร์	ส�านักวิทยบรกิาร	สถาบันวิจัยวลยัรกุขเวช	สถาบนัวจิยั

ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	และส�านักงานอธิการบดี

	 ส่วนงานภายในของมหาวทิยาลัยระดบัคณะหรอืเทยีบเท่ารวม	

18	หน่วยงาน	ได้แก่	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะการบญัชแีละการจดัการ	

คณะเภสัชศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร	์

ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	คณะวิทยาการสารสนเทศ	

บณัฑติวทิยาลัย	คณะสาธารณสขุศาสตร์	วทิยาลยัการเมืองการปกครอง	

คณะแพทยศาสตร์	คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม	คณะสิง่แวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป	์

ส�านักศึกษาทั่วไป	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	และคณะนิติศาสตร์

	 นอกจากการให้บรกิารการศกึษาในเขตจงัหวัดมหาสารคามแล้ว

มหาวทิยาลยัมหาสารคามได้มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศกึษา

ระดบัอดุมศกึษาอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง	เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิน่และภมูภิาคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืในการเข้าศกึษาต่อ

ในระดบัทีสู่งขึน้	โดยมโีครงการจดัการศกึษานอกทีต่ัง้/ศนูย์บรกิารวิชาการ

จังหวัดต่าง	ๆ	ดังนี้

 1.	 จังหวัดอุดรธานี	สถาบันพลศึกษา	 เลขที่	 380	 หมู่	 5	

ถนนอดุรธาน	ี-	หนองบวัล�าภู	ต�าบลหมากแข้ง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัอดุรธานี	

โทรศัพท์	0-4222-3593	ภายใน	7000
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	 2.	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี	ถนนพรหมเทพ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้จัดตั้งหน่วยงานที่สนับสนุน

การศกึษาวจัิยและให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมเป็นจ�านวนมาก	ได้แก่

	 1.	 สถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีาน	เป็นหน่วยงาน

ทีศ่กึษาวจิยัเกีย่วกับศิลปะและวฒันธรรมในท้องถิน่อสีานทกุสาขาเป็น

ศนูย์กลางการศกึษาค้นคว้า	ส่งเสรมิ	เผยแพร่	อนรุกัษ์มรดกทางวฒันธรรม

ภูมิปัญญาชาวบ้าน	 และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

 ที่ตั้ง	 : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 ต�าบลตลาด	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคาม	 44000	

โทรศัพท์	0-4372-1686

	 2.	 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับพรรณไม้และสัตว์ที่สัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

ภาคอสีานและผลกระทบทีม่ต่ีอระบบนเิวศ	(เปิดการเรยีนการสอนในระดบั

ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก	สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ)

 ที่ตั้ง	 : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

อาคารวิจัยและปฏิบัติการ	 ชั้น	 2	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4407	ต่อ	1741-1746

	 3.	 ส�านกัคอมพวิเตอร์	เป็นหน่วยงานทีดู่แลและพฒันาระบบ

งานคอมพวิเตอร์	เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารงานของมหาวิทยาลยัเป็น

ส�าคญั	ควบคมุและให้บริการระบบการเรยีนการสอนและระบบโทรศพัท์

บรกิารคอมพวิเตอร์เพ่ือการสอนและการวิจยั	จดัฝึกอบรมวิชาการคอมพวิเตอร์

แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน	 ตลอดจนซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
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 ที่ตั้ง	:	ส�านักคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคาร

วทิยบรกิาร	B	ชัน้	3	-	4	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกันทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	

44150	โทรศัพท์/Fax	0-4375-4350

	 4.	 ส�านกัวทิยบริการ	เป็นแหล่งสนบัสนนุการเรียนการสอน

การค้นคว้าวจิยัของมหาวทิยาลยั	โดยจดัหา	จดัเกบ็	สัง่สม	อนรุกัษ์	และให้

บรกิารสารสนเทศ	และองค์ความรูท้กุรปูแบบด้วยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม

เป็นศูนย์กลางในการศกึษาค้นคว้าและการเรยีนรูด้้วยตนเองตลอดชีวติ

ของชุมชนภายใต้ปรัชญา	“แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	เสริมความรู้	ความคิด

ภูมิปัญญา”	โดยปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดไปสู่ระบบห้องสมุดดิจิตอล	

(Digital	Library)

 ที่ตั้ง	:	1.	ส�านักวทิยบริการ	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	อาคาร

วิทยบรกิาร	A	และ	B	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	

44150	โทรศพัท์	0-4375-4322-40	ต่อ	2491,	2493	Fax.	0-4375-4358

	 	 	 2.	ส�านกัวทิยบรกิาร	มหาวิทยาลยัมหาสารคาม	หน่วย

บริการศรีสวัสดิ์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000	

โทรศัพท์	0-4375-4322	ต่อ	6072

	 5.	 บณัฑิตวทิยาลยั	เป็นหน่วยงานระดับคณะ	บรหิารจดัการ

การศกึษาระดบับณัฑติศึกษา	เป็นศูนย์กลางในการประสานและก�ากบั

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย	 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการศึกษา	และการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

 ที่ตั้ง	 :	 บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 อาคาร

ราชนครินทร์	 (RN)	ชั้น	2	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด

มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333-40	หรือ	0-4375-4412	

ต่อ	2012,	2013,	2014,	2015
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 6.	 ศนูย์วิจยัและการศกึษาบรรพชวีนิวทิยา	เป็นหน่วยงาน

ที่ศึกษาวิจัยซากฟอสซิล	 กระดูกไดโนเสาร์ที่ค้นพบจ�านวนมากใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 (เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท

ปริญญาเอก	สาขาบรรพชีวินวิทยา)

 ที่ตั้ง	:	ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	ชั้น	2	อาคาร

ปฏิบัติการและวิจัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอ

กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	 โทรศัพท์	 0-4375-4333	ต่อ	

1737,	1739	หรือ	0-4375-4373

	 7.	 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร	เป็นแหล่งจัดหา	รวบรวม

และให้บรกิารสารสนเทศทีม่เีนือ้หาเกีย่วข้องกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

ในทุก	ๆ	ด้าน	อาทิ	ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน	ความเป็นอยู่และประเพณี

การศึกษา	 ความเชื่อ	 วรรณกรรม	 ภาษาศิลปะ	 การละเล่นพื้นบ้าน	

การพฒันาชนบท	และการเมอืงการปกครอง	เพือ่เป็นศนูย์กลางการศกึษา

ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภาคอีสาน

 ทีต่ัง้	:	ศนูย์สารนเิทศอสีานสิรนิธร	ส�านกัวทิยบริการ	มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	A	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2433,	2400

	 8.	 ศนูย์ความเป็นเลศิทางนวตักรรมไหม	เป็นหน่วยงานที่

ศึกษาวิจยัการเพาะเลีย้งไหมให้มคีณุภาพ	และพฒันาการเลีย้งไหมให้

แพร่หลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 ที่ตั้ง	 :	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	44150		

โทรศัพท์	0-4375-4416,	0-4375-4333	ต่อ	3046
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	 9.	 ส�านักบริการวิชาการ	 เป็นหน่วยงานประสานงาน

ให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ	เทคนิคและวิชาชีพ	จัดบริการเป็นที่ปรึกษา

ด้านวิชาการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทั้งภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยั	ประสานงานการจดัฝึกอบรม	สมัมนา	อภิปราย	และบรรยาย

กระจายการให้บรกิารความรู้และวชิาการสูส่งัคมในทุกระดับ	ทัง้ในเชงิ

พาณิชย์และบริการสาธารณะ

 ที่ตั้ง	 :	 ส�านักบริการวิชาการ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	โทรศพัท์	

0-4375-4333	ต่อ	2661	หรอื	0-4375-4410,	0-4375-4441,	0-4375-4442

	 10.	 ฟาร์มมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	เป็นหน่วยงานทีส่นบัสนนุ

การเรียนการสอน	การวจิยั	และจ�าหน่ายผลติภณัฑ์	เพือ่ให้บรกิารส�าหรบั

นิสิต	อาจารย์	และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ทีต่ัง้	:	ฟาร์มมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

ต�าบลนาสนีวน	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	โทรศพัท์	

0-4375-4437,	0-4370-6081

	 	 :	 ส�านักงาน	 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	

ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	โทรศพัท์	

0-4375-4333-40	ต่อ	1215	หรือ	0-4375-4233

	 11.	ศนูย์ความร่วมมอืกบัภาคอตุสาหกรรม	สงักัดกองส่งเสรมิ

การวิจัยและบริการวิชาการ	 ส�านักงานอธิการบดี	 เป็นหน่วยงานที่มี

เป้าหมายเพือ่บ่มเพาะธรุกจิใหม่	และให้บริการด้านทีป่รกึษาทางธรุกจิ

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แก่นิสิต	บัณฑิต	อาจารย์	ผู้ว่างงาน

ผู ้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาวในโครงการเสริมสร้าง

ผู้ประกอบการรายใหม่	 ธุรกิจชุมชน	 และศิลปิน	 โดยใช้ศักยภาพด้าน
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องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 เครื่องมือ

อุปกรณ์	 และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกับเครื่อข่ายทางวิชาการ

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

	 12.	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงาน

รวบรวม	 ศึกษา	 ค้นคว้า	 เผยแพร่และบริการความรู้	 ข้อมูลข่าวสารของ

มหาวิทยาลยั	เร่ืองราวของชมุชนและท้องถิน่	โดยอิงอยูบ่นฐานประวตัศิาสตร์

ท้องถิ่น	 ด้วยวิธีการจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่เน้นเร่ืองราวเนื้อหา

มากกว่าวัตถุสิ่งของ	รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางสื่อต่าง	ๆ 	

เช่น	เว็บไซต์	หนังสือ	เอกสาร	แผ่นพับ	และจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง	ๆ

 ที่ตั้ง	: พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง

อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	โทรศพัท์	0-4375-4333-

40	ต่อ	1384,	0-4375-4380

	 13.	โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม	(ฝ่ายมธัยม)	

เป็นสถานศกึษาเพือ่วจิยัและพฒันารปูแบบการเรียนการสอน	เปิดการ

เรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา

 ที่ตั้ง	:	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)	

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(เขตพืน้ทีข่ามเรยีง)	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอ

กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	 โทรศัพท์	 0-4375-4333	ต่อ	

3301	หรือ	0-4375-4636

	 14.	 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)	

เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทางร่างกายและ

จิตใจเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม

	 ทีต่ัง้	:	โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)		

ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัมหาสารคาม	44000	โทรศพัท์	0-4374-2830
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	 15.	ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ	อยู่ภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์	

เป็นศนูย์กลางในการให้บรกิาร	สร้างเสรมิสุขภาพในรปูแบบต่าง	ๆ 	เช่น	

การนวดแผนโบราณ	 โยคะ	 อบไอน�้าสมุนไพร	 อ่างน�้าวน	 การเต้น

แอโรบคิ	ออกก�าลงักายด้วยอปุกรณ์	ร้องเพลงคาราโอเกะ	ให้ค�าปรกึษา

คลายเครียด	เป็นต้น	โดยให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรทั่วไป

 16. ศูนย์ส่งเสรมิพฒันาการเดก็	อยูภ่ายใต้คณะพยาบาลศาสตร์

เป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	 ฝึกปฏิบัติในการจัดการศึกษา

วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก	 และเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยและพัฒนา

วิชาการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

 ที่ตั้ง	:	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหาสารคาม	อาคาร	

100	 ปี	 สมเด็จพระศรีนครินทร์	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	

จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2302,	2348

	 17.	โรงพยาบาลสุทธาเวช	 สังกัดคณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษา

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 ป้องกันโรค	 ฟื้นฟูสภาพและสร้างเสริม

สมรรถภาพแก่ประชาชน	โดยมวิีสยัทศัน์และเป็นเลิศในการบรกิารด้าน

เวชศาสตร์และครอบครัวแบบบูรณาการ	 ปัจจุบันเปิดให้บริการตรวจ

รักษาโรคทัว่ไปและคลินกิเฉพาะทางด้วยแพทย์และบคุลากรทีมี่ความ

เชี่ยวชาญพร้อมด้วยเครื่องมือ	และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 ทีต่ัง้	:	โรงพยาบาลสทุธาเวช	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม	 ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด

มหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4371-2992
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	 18.	ศูนย์บริการทางการแพทย์	 เป็นหน่วยงานที่เปิดให้

บริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	 การตรวจสุขภาพต่าง	 ๆ	 โดยมี

บคุลากรจากคณะแพทยศาสตร์	ประกอบด้วยแพทย์	พยาบาล	เภสชักร	

นักเทคนิคการแพทย์	 นักการแพทย์แผนไทย	 และนักเวชระเบียน

อยู่ประจ�าศูนย์เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับบริการทั่วไป

 ที่ตั้ง	:	ศูนย์บริการทางการแพทย์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	โทรศพัท์	

0-4375-4333	ต่อ	2035

	 19.	ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 อยู ่ภายใต ้

คณะแพทยศาสตร์	 เป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจรักษาโรคตามทฤษฎี

ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้าน

วิชาชีพให้แก่นิสิต

 ทีต่ัง้	:	อาคารคณะแพทยศาสตร์	ชัน้	1	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมอืง	

จังหวัดมหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4372-2144	ต่อ	6349,	6345

	 20.	สภาคณาจารย์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม	เป็นหน่วยงาน

ทีเ่ป็นตวัแทนคณาจารย์ในการให้ค�าปรึกษาและแนะน�าในกจิการทัว่ไป

เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	 ส่งเสริม	 สนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนา

ด้านวิชาการ	จริยธรรม	และวินัย	ตลอดจนการจัดสวัสดิการในด้านต่าง	ๆ

	 21.	ร้านยามหาวิทยาลัย	 เป็นแหล่งให้บริการชุมชนในด้าน

สุขภาพ	 โดยบริการด้านยา	 เครื่องมือแพทย์	 และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	 และให้ความรู้ในเรื่องยาและสุขภาพ	 เพ่ือ

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
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 ทีต่ั้ง	:	ร้านยามหาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	สาขา	1	

ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมอืงมหาสารคาม	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัมหาสารคาม	

44000	โทรศัพท์	0-4371-2502

	 	 :	ร้านยามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	2 

อาคารบริการกลางพลาซ่า	 ชั้น	 1	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	

จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4584

	 22.	ศนูย์หนงัสอืมหาวิทยาลยัมหาสารคาม	เป็นหน่วยงาน

จ�าหน่ายแบบเรียน	 เครื่องเขียน	 หนังสือ	 ต�ารา	 อุปกรณ์การศึกษา	

วัสดุส�านักงาน	เครื่องแบบนิสิต	ชุดกีฬา	ของที่ระลึกและสินค้าอุปโภค

บริโภคต่าง	 ๆ	 นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการศูนย์ถ่ายเอกสาร	สิ่งพิมพ	์

เข้าปก	เย็บเล่ม	และศูนย์ไปรษณีย์ภัณฑ์

 ที่ตั้ง	 :	 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 อาคารศูนย์

หนังสือ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	

จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4319,	0-4375-4174

	 	 :	 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขา	 2	 อาคาร

ราชนครนิทร์	ชัน้	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	

44150

	 	 :	ศนูย์หนงัสือมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	สาขา	3	อาคาร	

บริการนิสิต	 ชั้น	 1	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด

มหาสารคาม	44150

	 23.	ศูนย์พัฒนาภาษา	 	 (LDC-Language	Development	

Centre)	 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษแก่

นิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
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 ที่ตั้ง	 : ศูนย์พัฒนาภาษา	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ชั้น	 1	

อาคารราชนครนิทร์	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวัดมหาสารคาม	

44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2061,	2709	หรือ	0-4375-4371

	 24.	โครงการอนรุกัษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

เป็นโครงการบริการทางวิชาการ	 ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล	 เนื้อหาสาระของเอกสารใบลาน

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	ไว้อย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยสีมยัใหม่	

เพื่อความสะดวกต่อการค้นคว้าวิจัย

 ที่ตั้ง	 :	 โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

อีสาน	 ชั้น	 3	 ต�าบลตลาด	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคาม	 44150	

โทรศัพท์	0-4372-1686	ภายใน	6119,	6121,	6120

	 25.	สถานปฏิบัติการผลิตน�้าดื่มยูนิเพียว	 เป็นหน่วยงาน

ที่ให้บริการน�้าด่ืม	 ซึ่งผ่านการผลิตด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพ

โดยให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน

 ที่ตั้ง	 : สถานปฏิบัติการผลิตน�้าดื่มยูนิเพียว	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	

44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2685	หรือ	0-4375-4175

	 26.	งานบริหารพื้นที่	 สังกัดกองคลังและพัสดุ	 เป็นงาน

สนับสนุนและประสานการด�าเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ	 และ

โครงการต่าง	 ๆ	 ของมหาวิทยาลัยและรับผิดชอบดูแลการใช้พื้นที่

อาคารและพื้นที่อื่น	ๆ	ของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์
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 ทีี่ตั้ง	 : งานบริหารพ้ืนท่ี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 อาคาร

บรมราชกุมารี	 ชั้น	 3	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด

มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4238	ต่อ	1243

	 27.	ส�านักกจิการหอพกั	เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการและอ�านวย

ความสะดวกเกี่ยวกับที่พักอาศัยส�าหรับอาจารย์	 ข้าราชการ	พนักงาน	

และบุคลากร	รวมทั้งการจัดอ�านวยความสะดวกหอพักส�าหรับนิสิต

 ที่ตั้ง	 :	งานกิจการหอพัก	เขตพื้นที่ในเมือง

	 	 :	 งานกิจการหอพัก	 เขตพื้นที่ขามเรียง	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	

44150	โทรศัพท์	0-4371-2146,	0-4372-3029

	 28.	ศูนย์จารกึอีสานและเอกสารโบราณ	เป็นแหล่งรวบรวม

จารึกอสีานและเอกสารโบราณต่าง	ๆ 	เพือ่การศกึษา	ค้นคว้า	วจิยั	และ

อนุรักษ์ไว้เพื่อมรดกของท้องถิ่น

 ที่ตั้ง	: ศูนย์จารึกอีสานและเอกสารโบราณ	ชั้น	2	สถาบันวิจัย

ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ต�าบลตลาด

อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4372-1686

	 29.	ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี	 เป็นหน่วยงาน

สงักดัวทิยาลยัการเมอืงการปกครอง	เพือ่ประสานงานและเป็นแกนกลาง

ในการเสริมสร้างเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

 ทีต่ัง้	:	ศนูย์ศกึษาสทิธมินษุยชนและสันตวิธิ	ีวทิยาลยัการเมอืง

การปกครอง	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอ

กันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 44150	 โทรศัพท์	 0-4375-4317,	

0-4375-4429	หรือ	0-4375-4333	ต่อ	3744,	3743,	3740
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	 30.	สถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	MSU	

Radio	อยูภ่ายใต้กองประชาสมัพนัธ์และกจิการต่างประเทศ	เป็นกลุม่งาน

ทีใ่ห้บริการความรู	้ความบนัเทงิ	เผยแพร่ข่าวสารของทางราชการส่งเสรมิ

ศลิปวฒันธรรมและบรกิารวชิาการแก่ชมุชน	โดยส่งกระจายเสยีงในระบบ	

F.M.	ความถี่	102.25	MHz.	(พื้นที่ที่สามารถรับฟังได้มี	7	จังหวัด	ได้แก่	

มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ยโสธร	มุกดาหาร	สกลนคร)	

สามารถรับฟังผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่	www.msuradio.net

 ที่ตั้ง	 : สถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาคารบรมราชกุมารี	ชัน้ล่าง	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกนัทรวชัิย	จงัหวดั

มหาสารคาม	44150	โทรศพัท์	0-4375-4555	หรอื	0-4375-4333	ต่อ	1377

	 31.	งานบริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็น

หน่วยงานทีส่่งเสรมิความสมัพันธ์อนัดรีะหว่างศิษย์เก่า	และมหาวทิยาลยั

เพ่ือเป็นการแลกเปลีย่นความรู	้ความคดิเหน็	ประสบการณ์	และส่งเสรมิ

สนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า

 ทีต่ัง้	:	งานบรกิารศษิย์เก่า	กลุ่มงานประชาสมัพนัธ์และมวลชน

สัมพันธ์	 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	

44150	โทรศัพท์	0-4375-4315,	หรือ	0-4375-4333	ต่อ	1722

	 32.	ศูนย์ทีป่รกึษาการประกอบการและการจดัการธรุกิจ	

(Center	 for	Entrepreneurship	 and	Business	Management)	

อยูภ่ายใต้คณะการบญัชแีละการจดัการ	มีภาระหน้าท่ีให้ค�าปรกึษาการ

จัดตั้งและการประกอบการ	รวมถึงการบริหารงานของธุรกิจขนาดเล็ก	

ขนาดย่อมและขนาดกลาง	การจัดองค์กร	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

และการวิจัยตลาด
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	 33.	ศูนย์พัฒนาการบัญชี	 (Center	 for	 Accounting	

Development)	อยูภ่ายใต้คณะการบญัชแีละการจัดการ	มีภาระหน้าท่ีให้

ความช่วยเหลอืในเรือ่งทีเ่ก่ียวกับการบญัชีและภาษอีากรโดยเฉพาะ	ได้แก่	

การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี	การวางระบบบัญชี	และการภาษี

	 34.	 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 (Center	 for	 Human	

Resource	Development)	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ

มีภาระหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพลักษณะของ

นิสิต	 คณะการบัญชีและการจัดการ	 รวมถึงการพัฒนาและฝึกอบรม

คณาจารย์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการเรียนการสอน	 การพัฒนาและฝึก

อบรมพนกังานเก่ียวกับความเชีย่วชาญและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

	 35.	ศูนย์วิจัยธุรกิจ	(Center	for	Business	Research)	อยู่

ภายใต้คณะการบญัชแีละการจดัการ	มภีาระหน้าทีใ่ห้การสนบัสนนุและ

ส่งเสรมิการพฒันางานวจิยัของคณาจารย์ภายในคณะการบญัชีและการ

จัดการ	 การขอต�าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์และท�าการวิจัย

สถาบันเพื่อพัฒนาคณะในด้านต่าง	ๆ

	 36.	ศนูย์วจิยัธรุกจิระหว่างประเทศ	อยูภ่ายใต้คณะการบญัชี

และการจัดการ	มภีาระหน้าทีใ่นการศกึษาและจดัท�าข้อมลูเกีย่วกบัการ

ลงทุนการค้า	 และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะ

ประเทศลาว	เวียดนาม	เขมร	มาเลเซีย	จีน	และพม่า

	 37.	สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 ที่ตั้ง	 :	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 269	

ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัมหาสารคาม	44000	

โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	6333	หรือ	0-4371-12991
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	 38.	ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ	 SMEs	 อยู ่ภายใต ้

คณะการบญัชแีละการจดัการ	มภีาระหน้าทีเ่กีย่วกับการให้ค�าปรกึษาเก่ียว

กับการจัดต้ังและการประกอบการ	 การบริหารงานของธุรกิจขนาดเล็ก

ขนาดย่อมและขนาดกลาง	การจดัองค์กร	การพฒันาทรพัยากรมนษุย์และ

การวิจยัธรุกจิและตลาด	รวมถึงการให้บรกิารฝึกอบรมแก่บคุคลทัว่ไปและ

หน่วยงานต่าง	ๆ	ในประเด็นและหัวข้อทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

	 39.	ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและ

การจัดการ	 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี

และภาษีอากรโดยเฉพาะ	ได้แก่	การจดัท�าบญัชี	การวางระบบบญัชีและ

การภาษอีากร	รวมถงึการให้บรกิารฝึกอบรมแก่บคุคลทัว่ไป	และหน่วย

งานต่าง	 ๆ	 ในประเด็นและหัวข้อทางด้านการบัญชีและภาษีอากรและ

การให้บริการเป็นหน่วยตรวจสอบบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

	 40.	ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 อยู่

ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้

ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้แก่	

การบริหารระบบคอมพวิเตอร์	การเรยีนรูแ้ละการประยกุต์ใช้ซอฟแวร์

ธุรกิจ	 และการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง	ๆ	ใน

ประเด็นและหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 คอมพิวเตอร์	 และ

การใช้ซอฟแวร์ทางด้านธุรกิจ

	 41.	ศูนย ์ข ้อมูลธุรกิจการเกษตรอีสาน	 อยู ่ภายใต ้

คณะการบัญชีและการจัดการ	 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม	

และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจการเกษตร	 การก�าหนดแนวทางและการส่ง

เสริมช่องทางการจัดจ�าหน่ายธุรกิจการเกษตร	 การวิจัยธุรกิจ
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การเกษตร	 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเกษตร	 การสร้างสรรค์

นวัตกรรม	 และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านธุรกิจเกษตร	 การตลาด

ระหว่างประเทศ	และการตลาดเพื่อการส่งออกธุรกิจการเกษตร

	 42.	ศูนย์ศึกษาธุรกิจและเศรษฐกิจอาเซียน	 อยู่ภายใต้

คณะการบัญชีและการจัดการ	 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ	 ให้กับประเทศในกลุ่มประเทศ

อาเซียน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านที่มีเขตชายแดนติดต่อ

กนักบัประเทศไทย	ส่งเสรมิให้เกดิการบรูณาการในประเดน็ทางการค้า	

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	 ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้า	 การ

วิจัย	การลงทุนการท่องเที่ยว	และการศึกษา	รวมถึงการส่งเสริมความ

ร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

การค้าระหว่างประเทศ

	 43.	ศูนย์ร ่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	 อยู ่ภายใต ้

คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้ค�าปรึกษา

เกีย่วกบัความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก	ภาครฐัและเอกชนในการ

บรกิารวชิาการการวิจยั	การจดักจิกรรมอบรม	สมัมนาทางวชิาการหรอื

การวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
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ปรัชญา		วิสัยทัศน์		พันธกิจ		ยุทธศาสตร์

ปรัชญา

	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�		ปณฺฑิโต		ชีเว)

พันธกิจ

	 1)	 จดัการศึกษาและวชิาชพีชัน้สูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคณุภาพ

การศกึษา	การผลิตบณัฑติทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานและมคุีณลกัษณะ

ที่พึงประสงค์

	 2)	 สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู ้ใหม่และมี

คณุภาพในทกุสาขาวิชา		เพือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอน		การบรกิาร

วชิาการ	การท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม	และน�าไปใช้ประโยชน์ตามความ

เหมาะสม

	 3)	 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	 เพ่ือให้ชุมชน 

และสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)	 อนรุกัษ์	ฟ้ืนฟ	ูปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศลิปวฒันธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

วิสัยทัศน์ 

	 เป็นเลิศทางวิชาการ	บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล
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	 ค�าอธิบายวิสัยทัศน์		:	

 เป็นเลิศทางวิชาการ	 	 หมายถึง	 	 มหาวิทยาลัยมีการ

จัดการเรยีนการสอนทีส่ามารถผลิตบณัฑติมคีวามรูคู้ค่ณุธรรม	มคีวาม

สามารถ	ทกัษะทางวชิาการ	ทกัษะทางวชิาชพี	และได้รบัการจดัอนัดบั

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล

 บรูณาการความรูจ้ากท้องถิน่สูส่ากล	หมายถึง	การผสมผสาน

องค์ความรู้จากท้องถิ่น	และองค์ความรู้วิชาการที่ยกระดับมาตรฐานสู่

สากลตลอดจนได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

ค่านิยมองค์กร

 TAKASILA

	 T	 =	Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	=	Accountability		 ส�านึกรับผิดชอบต่อองค์กร

	 K	=	Knowledge	Based	and	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน

	 	 	 Local	Wisdom		 และสบืสานภมูปัิญญาท้องถิน่

	 A	=	Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	=	Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	=	Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ
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ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่	1	 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัด

เรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์

คุณภาพ	และมาตรฐานของชาติและสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี	2	 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้

และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่า

เพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่	3	 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

แก่สังคม

ยุทธศาสตร์ที่	4	 อนุรักษ ์ 	 ฟ ื ้นฟู 	 และส ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	

ขนบธรรมเนยีม	ประเพณี	และภมูปัิญญาท้องถิน่ใน

ฐานะทนุทางวัฒนธรรมทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที	่5	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	 และ

ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่	6	 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับ

การยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ

สากล

ยุทธศาสตร์ที่	7	 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ตราสัญลักษณ์	สี	ต้นไม้	และพระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย

	 ตราสญัลกัษณ์	ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	คอื	ตราโรจนากร

ซึง่มคีวามหมายว่า	สัญลกัษณ์แห่งความเจรญิรุ่งเรือง	มอีงค์ประกอบ

เป็นรูปใบเสมา	 ภายในมีสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน	 ด้านล่าง 

มีสุริยรังสีที่แผ่ขึ้นจากลายขิด	 ซึ่งอยู ่เหนือปรัชญาภาษาบาลีว่า	 

พหูน�	ปณฺฑโิต	ชเีว	มคีวามหมายว่าผูม้ปัีญญา	พงึเป็นอยูเ่พือ่มหาชน

 ใบเสมา		หมายถึง		ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตนุาดนู	เป็นปชูนยีสถานอันศกัดิส์ทิธิข์องจงัหวดั

มหาสารคาม	ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรมและความดีงาม

 สุริยรังสี		หมายถึง		ความเจริญรุ่งเรือง

	 ลายขิด		หมายถึง		ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์	 คือ	 ความเจริญรุ่งเรือง	 

อนัเป็นผลมาจากความรูแ้ละคณุธรรม	ผสมผสานกบัภมูปัิญญาท้องถิน่
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สีประจ�ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คือ	สีเหลืองและสีเทา

	 “สีเหลือง”	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม

	 	 	 	 ความอุดมสมบูรณ์

	 “สีเทา”		 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

	 “สีเหลืองเทา”		 หมายถึง		 การมปัีญญาและความคดิทีด่งีาม

	 	 	 	 อันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

 ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	ต้นราชพฤกษ์	(ต้นคูน)

 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	 คือ	 พระพุทธกันทรวิชัย

อภิสมัยธรรมนายก
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คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน	จ�านวน	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	ท�าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย

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...

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง

16.	รองศาสตราจารย์ประยุกต์		ศรีวิไล	 ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

17.	รองศาสตราจารย์วิทยา		มะเสนา	 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

18.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัติ		ปานศิลา	 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	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์		ส่งศรีโรจน์	 คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ประเภทผู้แทนผู้บริหาร	กลุ่มผู้อ�านวยการสถาบัน	

ส�านักหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

25.	รองศาสตราจารย์ปฐม		หงษ์สุวรรณ	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

26.	นางพรพิมล		มโนชัย	 ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ

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	 สังกัดส�านักคอมพิวเตอร์

34.	นางสาวธัญภา		สอนสา	 สังกัดส�านักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

35.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี		เชาวรัตน์		 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�านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

28.	รองศาสตราจารย์วีระชัย		สายจันทา	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

29.	นางพรพิมล		มโนชัย	 ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ

30.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรเกล้า		เจริญผล	 ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์
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31.	รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์		ศรีประทีป	 ผู้อ�านวยการส�านักศึกษาทั่วไป

32.	รองศาสตราจารย์มงคล		อุดชาชน	 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

33.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัติ		ปานศิลา	 ประธานสภาคณาจารย์



ว่าง

พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ. 2537



ว่าง
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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ.	2537
ภูมิพลอดุลยเดช	ป.ร.

ให้ไว้	ณ	วันที่	7	ธันวาคม	พ.ศ.	2537
เป็นปีที่	49	ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึง 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชบญัญตัขิึน้ไว้โดยค�าแนะน�า

และยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้

	 มาตรา	1	 พระราชบญัญัตเิรยีกว่า	“พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั 

มหาสารคาม	พ.ศ.	2537”

	 มาตรา	2	พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา	3	ในพระราชบัญญัตินี้

	 	 “มหาวทิยาลยั”	หมายความว่า	มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

	 	 “สภามหาวทิยาลัย”	หมายความว่า	สภามหาวทิยาลยั

มหาสารคาม
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	 	 “วิทยาเขต”	 หมายความว่า	 เขตการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยที่มีคณะ	สถาบัน	ส�านัก	วิทยาลัย	ศูนย์	หรือหน่วยงาน 

ทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ	ตัง้แต่สองส่วนราชการขึน้ไป 

ตั้งอยู่ในเขตนั้น	ตามที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนด

	 	 “สภาคณาจารย์”	 หมายความว่า	 สภาคณาจารย์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 มาตรา	4	รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้และให้มีอ�านาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัตินี้

	 ประกาศนั้นเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 ให้ใช้

บังคับได้
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หมวด	1
บททั่วไป

 มาตรา	5	 ให้จดัต้ังมหาวทิยาลัยขึน้มหาวทิยาลยัหนึง่เรยีกว่า	

“มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”	เป็นสถานศึกษาและวิจัย	มีวัตถุประสงค์

ให้การศึกษา	 ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง	 ท�าการสอน	ท�าการ

วิจัย	ให้บริการแก่สังคมและทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 ให้มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล	 มีฐานะเป็นกรมในทบวง

มหาวิทยาลัย

 มาตรา	6	มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ	ดังนี้

	 	 1)	 ส�านักงานอธิการบดี

	 	 2)	 ส�านักงานวิทยาเขต

	 	 3)	 บัณฑิตวิทยาลัย

	 	 4)	 คณะ

	 	 5)	 สถาบัน

	 	 6)	 ส�านัก

	 มหาวทิยาลยัอาจให้มวีทิยาลยั	ศนูย์	และหน่วยงานทีเ่รยีกชือ่

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเพื่อด�าเนินการตามวัตถุประสงค ์

ในมาตรา	5	เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได้

	 ส�านักงานอธิการบดี	 อาจแบ่งส่วนราชการเป็นกอง	 หรือ 

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

	 คณะและวิทยาลัย	 อาจแบ่งส่วนราชการเป็นส�านักงาน

เลขานุการภาควิชา	 กองหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าภาควิชาหรือกอง
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	 บณัฑติวทิยาลยั	สถาบนั	ส�านกั	ศนูย์	และหน่วยงานทีเ่รียกช่ือ

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ	 อาจแบ่งส่วนราชการเป็นส�านักงาน

เลขานกุาร	กอง	หรอืหน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอ่ืนทีม่ฐีานะเทยีบเท่ากอง

	 ส�านกังานเลขานกุาร	กอง	และหน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอ่ืนที่

มีฐานะเทียบเท่ากอง	อาจแบ่งส่วนราชการเป็นแผนก	หรือหน่วยงาน

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าแผนก

 มาตรา	7	 การจดัต้ัง	การรวม	และการยบุเลกิส�านกังาน	วทิยาเขต 

บัณฑิตวิทยาลัย	คณะ	สถาบัน	ส�านัก	วิทยาลัย	และศูนย์	หรือหน่วยงาน 

ทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ทีมี่ฐานะเทียบเท่าคณะให้ตราเป็นพระราชกฤษฎกีา

	 การแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชา	หน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ 

ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา	ส�านักงานเลขานุการ	กอง	และแผนกหรือ

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง	หรือแผนกให้ท�า

เป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย

 มาตรา	8	ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา	5	มหาวิทยาลัยจะ

รับสถาบันการศึกษาชั้นสูง	หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได ้

และมีอ�านาจให้ปริญญา	อนุปริญญา	หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด 

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบก็ได้

	 การรับเข้าสมทบ	หรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษา

ชั้นสูง	 หรือสถาบันวิจัย	 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

และให้ท�าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย

	 การควบคมุสถาบันการศึกษาชัน้สูง	หรอืสถาบนัวจิยัทีเ่ข้าสมทบ 

ในมหาวิทยาลัย	ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 มาตรา	9	นอกจากเงินท่ีก�าหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัย	อาจมีรายได้ดังนี้
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	 	 1)	 เงินผลประโยชน์	 ค่าธรรมเนียม	 ค่าปรับ	 และ 

	 	 	 ค่าบริการต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย

	 	 2)	 เงนิ	และทรัพย์สนิซึง่มผีูอ้ทุศิให้แก่มหาวทิยาลยั

	 	 3)	 รายได้	 หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ 

	 	 	 ที่ราชพัสดุ	ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล	หรือ 

	 	 	 ใช้ประโยชน์

	 	 4)	 รายได้หรือผลประโยชน์อื่น	ๆ

	 ให้มหาวิทยาลัยมีอ�านาจในการปกครอง	ดูแล	บ�ารุง	รักษา	ใช้

และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	 ทั้งที่เป็น 

ที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น

	 รายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการด�าเนินการ

ตามวัตถปุระสงค์ของมหาวทิยาลยัไม่เป็นรายได้ทีต้่องน�าส่งกระทรวง

การคลงัตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ	เว้นแต่เบ้ียปรบัทีเ่กดิ

จากการผิดสัญญาลาศึกษา	 และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ

ทรัพย์สินหรือสัญญาจ้างท�าของที่ด�าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ

 มาตรา	10	บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดย 

มีผู้ยกให้	หรือได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากเงิน	และทรัพย์สิน

ซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย	 ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ	และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

 มาตรา	11	บรรดารายได้	 และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะ

ต้องจัดการเพื่อประโยชน์ภายในขอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ตามมาตรา	5	เงิน	และทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้อง

จัดการตามเงื่อนไขที่ผู ้ อุทิศให ้ก�าหนดไว ้และต้องเป ็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
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หมวด	2
การด�าเนินงาน

 มาตรา	12	 ให้มีสภามหาวิทยาลัย	ประกอบด้วย

	 	 1)	นายกสภามหาวทิยาลยั	ซึง่จะได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง

	 	 2)	กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยต�าแหน่ง	ได้แก่	

อธิการบดี	 ประธานสภาคณาจารย์	 และประธานกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย

	 	 3)	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ�านวนแปดคน 

ซ่ึงเลอืกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบด	ีคณบด	ีผูอ้�านวยการสถาบนั

ผู้อ�านวยการส�านัก	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัย	 ผู้อ�านวยการศูนย์หรือ

หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

	 	 4)	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ�านวนแปดคน 

ซึ่งเลือกต้ังจากคณาจารย์ประจ�าของมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่ผู ้ด�ารง

ต�าแหน่งตาม	 (3)	 จ�านวนหกคน	 และเลือกตั้งจากข้าราชการของ

มหาวิทยาลัยจ�านวนสองคน

	 	 5)	กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

จ�านวนหนึ่งคน	ซึ่งอธิการบดีเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี

	 	 6)	กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน

สิบสี่คน	 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัย

	 ให้สภามหาวทิยาลยัเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุ 

คนหนึ่งเป ็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย	 และให้อุปนายกสภา
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มหาวิทยาลัยท�าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย	 เม่ือนายกสภา

มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 หรือเม่ือไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

นายกสภามหาวิทยาลัย

	 หลักเกณฑ์วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู ้ด�ารงต�าแหน่ง 

นายกสภามหาวิทยาลัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ตลอดจนคุณสมบัติของผู้รับเลือก	

ผู้เลือกและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม	 (3)	 และ	 (5)	 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและให้ท�าเป็นประกาศทบวง

มหาวิทยาลัย

 มาตรา	13	นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตามมาตรา	 12	 (3)	 (4)	 (5)	 และ	 (6)	 มีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งสองปี	แต่จะทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	แต่งตัง้หรอือาจได้รบั

เลือกหรือได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

	 นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง	 นายกสภา

มหาวิทยาลัย	และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา	12	(3)	(4)	

(5)	และ	(6)	พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 	 1)	 ตาย

	 	 2)	 ลาออก

	 	 3)	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ถอดถอน	

เพราะขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย	 หรือ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 4)	 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยในประเภทนั้น

	 ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย	 หรือกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตามมาตรา	 12	 (3)	 (4)	 (5)	 และ	 (6)	 พ้นจากต�าแหน่ง 
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ก่อนครบวาระ	และได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	แต่งตัง้หรอืได้มกีารเลอืก	

หรือได้รับเลอืกหรอืได้รบัเลอืกตัง้อยูใ่นต�าแหน่งเพยีงเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ 

ของผู้ซึ่งตนแทน

	 ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย	 หรือกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ	แต่งตัง้นายกสภามหาวทิยาลยั	หรอืกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ	

หรือยังมิได้เลือก	 หรือเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่	

ให้นายกสภามหาวทิยาลัยหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลัย	ซึง่พ้นจาก

ต�าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูท้รงคณุวฒุ	ิหรอืได้มกีารเลอืกหรอืเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวิทยาลัย

อื่นขึ้นใหม่แล้ว

	 ในกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือก	หรือเลือกตั้ง

ตามมาตรา	12	(3)	(4)	และ	(5)	พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระไม่เกิน

เก้าสิบวัน	 สภามหาวิทยาลัยจะไม่เลือก	 หรือเลือกตั้งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยขึ้นแทนต�าแหน่งที่ว่างก็ได้

 มาตรา	14	สภามหาวทิยาลัย	มอี�านาจและหน้าทีค่วบคมุดแูล

กจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	และโดยเฉพาะให้มอี�านาจ

และหน้าที่	ดังนี้

	 	 (1)	 วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ 

การศึกษา	 การวิ จัย	 การให ้บริการทางวิชาการแก่สังคมและ 

การทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 	 (2)	 ว า ง ร ะ เบี ยบและออกข ้ อบั ง คั บของ

มหาวทิยาลัยและอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลยัเป็นผูว้าง

ระเบียบและออกข้อบังคับส�าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ	ไปก็ได้
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	 	 (3)	 อนุมัติให้ปริญญา	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	

อนุปริญญาและประกาศนียบัตร

	 	 (4)	 พจิารณาการจดัตัง้	การรวม	และการยบุเลกิ

ส�านักงานวิทยาเขต	บัณฑิตวิทยาลัย	คณะ	สถาบัน	ส�านัก	วิทยาลัย	

และศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ	

รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานดังกล่าว

	 	 (5)	 อนุมัติการรับสถาบันศึกษาช้ันสูง	 และ

สถาบันวิจัยเข้าสมทบ	หรือการยกเลิกการสมทบ

	 	 (6)	 พจิารณาให้ความเหน็ชอบหลกัสตูรการศกึษา

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยก�าหนด

	 	 (7)	 พจิารณาเสนอเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	

แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	อธิการบดี	ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์

พิเศษ

	 	 (8)	 แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี	 คณบด	ี

ผู ้อ�านวยการสถาบัน	 ผู ้อ�านวยการส�านัก	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัย	 

ผูอ้�านวยการศูนย์หรือหวัหน้าหน่วยงานทีเ่รียกอย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบ

เท่าคณะ	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 รองศาสตราจารย์พิเศษ	 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์พิเศษ	และอาจารย์พิเศษ

	 	 (9)	 แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการหรือ

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

	 	 (10)	อนมุตังิบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ของ

มหาวิทยาลัย



38
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562

	 	 (11)	วางระเบยีบและออกข้อบังคบัต่าง	ๆ 	เกีย่วกบั

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

	 	 (12)	แต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา	และเสนอ

ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด	 หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการ 

อย่างหนึ่งอย่างใด	อันอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

	 	 (13)	 พิจารณาและให ้ความเห็นชอบในเรื่ อง 

ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเสนอและอาจมอบอ�านาจ

ให้อธิการบดีด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอ�านาจหน้าท่ีของ 

สภามหาวิทยาลัยก็ได้

	 	 (14)	พิจารณาให ้ความเห็นชอบและอนุมัติ 

ในเรื่องอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งมิได้ระบุให้เป็น

หน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ

 มาตรา	15	การประชุมของสภามหาวิทยาลัย	 ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 มาตรา	16	 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลยัขึน้

คณะหนึ่ง	ประกอบด้วยประธานกรรมการ	และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

จ�านวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ให ้ 

ค�าปรึกษาและข้อแนะน�าแก่มหาวิทยาลัยและสนับสนุนการด�าเนิน

กิจการของมหาวิทยาลัย

	 จ� านวนและคุณสมบั ติของกรรมการส ่ ง เสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย	วาระการด�ารงต�าแหน่ง	การพ้นจากต�าแหน่ง	ตลอดจน

การประชุม	ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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 มาตรา	17	ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชา	และรับผิดชอบ

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย	 และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วย

อธกิารบดหีรือจะมทีัง้รองอธิการบดีและผูช่้วยอธกิารบดเีพ่ือท�าหน้าที่

และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้

	 เพือ่ประโยชน์ในการบงัคบับญัชาให้ถอืว่าอธกิารบดเีป็นอธบิดี

และรองอธิการบดีเป็นรองอธิบดีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน	และกฎหมายอื่น

 มาตรา	18	อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 

แต่งตั้งโดยค�าแนะน�าของสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติ

ตามมาตรา	19

	 อธิการบดีมีวาระการด�ารงต�าแหน่งส่ีปี	 และจะทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งใหม่อีกก็ได้แต่จะด�ารงต�าแหน่งเกินสองวาระ 

ติดต่อกันมิได้

	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามวรรคสอง	

อธิการบดีพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 	 (1)	 ตาย

	 	 (2)	 ลาออก

	 	 (3)	 ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

	 	 (4)	 กระท�าความผิดอาญาจนได้รับโทษโดย 

ค�าพพิากษาถึงทีส่ดุให้จ�าคกุ	เว้นแต่ความผดิอนัได้กระท�าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

	 	 (5)	 ถูกให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทิน 

หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
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	 รองอธิการบดี	ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค�าแนะน�าของ

อธิการบดีจากบุคคลผู ้มีคุณสมบัติตามมาตรา	 19	 และต้องเป็น

ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

	 ผู ้ช่วยอธิการบดี	 ให้อธิการบดีเป็นผู ้แต่งต้ังจากบุคคลผู ้มี

คณุสมบตัติามมาตรา	19	และต้องเป็นข้าราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั

	 เมื่ออธิการบดีพ้นจากต�าแหน่ง	 ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วย

อธิการบดี	พ้นจากต�าแหน่งด้วย

 มาตรา	19	อธิการบด	ีรองอธิการบด	ีและผูช่้วยอธกิารบด	ีต้อง

มีคุณสมบัติดังนี้คือ

	 	 (1)	 ได้ปรญิญาเอก	หรอืเทยีบเท่าจากมหาวทิยาลยั 

หรอืสถาบนัอดุมศึกษาอ่ืนทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรอง	และได้ท�าการสอน 

หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีใน

มหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนทีส่ภามหาวทิยาลยัรบัรอง	หรือ

	 	 (2)	 ได้ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใด	หรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลยัหรอืสถาบนัอุดมศกึษาอ่ืนทีส่ภามหาวทิยาลยัรบัรอง	และ

ได้ท�าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า

ห้าปีในมหาวิทยาลัย	 หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย

รับรองหรือเคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วรวม

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี

 มาตรา	20	อธิการบดี	มีอ�านาจและหน้าที่	ดังนี้

	 	 (1)	 บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป

ตามกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ของทางราชการ	รวมทัง้นโยบาย

และวัตถุประสงค์	ของมหาวิทยาลัย
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	 	 (2)	 ควบคุมดูแลบุคลากร	 การเงิน	 การพัสดุ	

สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย	

ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

	 	 (3)	 จัดท�าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	 และปฏิบัติ

ตามนโยบายและแผนงาน	 รวมทั้งติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน

ด้านต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

	 	 (4)	 รกัษาระเบยีบวนิยั	จรรยาบรรณ	และมรรยาท

แห่งวชิาชพีของข้าราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั	และส่งเสรมิกจิการ

นิสิต

	 	 (5)	 เป็นผูแ้ทนของมหาวทิยาลยัในกจิการทัว่ไป

	 	 (6)	 เสนอรายงานประจ�าปีเกี่ยวกับกิจการด้าน

ต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย

	 	 (7)	 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามระเบียบและข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

 มาตรา	21	 ในกรณีที่ผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติ

ราชการได้ให้รองอธกิารบดเีป็นผู้รกัษาราชการแทน	ถ้ามรีองอธกิารบดี

หลายคน	 ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอมหมายเป็นรักษาราชการ

แทน	 ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมายให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุด 

เป็นผู้รักษาราชการแทน

	 ในกรณีที่ไม่มีผู ้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี	 หรือไม่มีผู ้รักษา

ราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง	หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

ราชการได้	 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา	 19	

เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี	 และให้น�าความในวรรคสองของ

มาตรา	37	มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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 มาตรา	22	 ให้มีสภาคณาจารย์	 ประกอบด้วยกรรมการ 

ซึ่งคณาจารย์ประจ�าของมหาวิทยาลัยเลือกจากคณาจารย์ประจ�า

มหาวิทยาลัย

	 สภาคณาจารย์มีหน้าที่ให้ค�าปรึกษา	และข้อแนะน�าในกิจการ

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่ออธิการบดี	 และหน้าที่อื่นตามที่

อธิการบดีมอบหมาย

	 องค์ประกอบ	 จ�านวนกรรมการ	 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก

วาระการด�ารงต�าแหน่ง	การพ้นจากต�าแหน่ง	และการด�าเนินงานของ

สภาคณาจารย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 มาตรา	23	วิทยาเขตหนึ่ง	 ให้มีส�านักงานวิทยาเขต	 โดยม ี

รองอธิการบดคีนหน่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผิดชอบงานวทิยาเขตนัน้

แทนอธิการบดตีามทีไ่ด้รบัมอบหมาย	และให้มผีูช่้วยอธกิารบดคีนหนึง่

หรือหลายคนก็ได้

	 ส�านกังานวทิยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกอง	หรอืหน่วยงาน

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

	 การแบ่งส่วนราชการของส�านักงานของส�านักงานวิทยาเขต

ตามวรรคสอง	ให้ท�าเป็นประกาศมหาวิทยาวิทยาลัย

 มาตรา	24	 ในวิทยาเขตหนึง่	ให้มีคณะกรรมการประจ�าวทิยาเขต	

ประกอบด้วยรองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตเป็นประธานกรรมการ	

คณบดี	ผู้อ�านวยการสถาบัน	ผู้อ�านวยการวิทยาลัย	ผู้อ�านวยการศูนย์	

และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

ในวิทยาเขตนั้นเป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	 และกรรมการซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ�าในวิทยาเขตนั้นมีจ�านวน 

ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการโดยต�าแหน่ง	แต่ไม่น้อยกว่าสามคน
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	 ให้กรรมการประจ�าวิทยาเขตแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็น

เลขานุการของคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง	 มีวาระ 

การด�ารงต�าแหน่งสองปี	แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้	การประชุมของ 

คณะกรรมการประจ�าวิทยาเขตให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยั

 มาตรา	25	คณะกรรมการประจ�าวิทยาเขต	 มีอ�านาจและ

หน้าที่	ดังนี้

	 	 (1)	 ให ้ค� าป รึกษาและข ้อแนะน�า เกี่ ยวกับ 

การด�าเนินกิจการต่าง	ๆ	ของวิทยาเขตแก่อธิการบดี

	 	 (2)	 ประสานงานระหว ่างบัณฑิตวิทยาลัย	

คณะ	 สถาบัน	 ส�านัก	 วิทยาลัย	 ศูนย์	 และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะภายในวิทยาเขต

	 	 (3)	 พิจารณาเสนอการออกระเบียบปฏิบั ติ 

ของวิทยาเขตต่ออธิการบดี	 และวางระเบียบหรือข้อบังคับอื่นตามที ่

สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

	 	 (4)	 พิจารณาเสนอแผนพัฒนา	 แผนงานและ 

งบประมาณประจ�าปีของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ของวทิยาเขต	ต่อรองอธกิารบดี

ประจ�าวิทยาเขต

	 	 (5)	 ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย

 มาตรา	26	ในบณัฑติวทิยาลัย	ให้มีคณบดเีป็นผู้บงัคบับญัชา

และรับผิดชอบงานของบณัฑติวทิยาลยั	และจะให้มรีองคณบดคีนหนึง่

หรือหลายคนก็ได้	เพือ่ท�าหน้าทีแ่ละรบัผดิชอบตามทีค่ณบดมีอบหมาย

	 คณบดีนั้น	 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค�าแนะน�าของ

อธิการบดีจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา	27
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	 รองคณบดีนั้น	 ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค�าแนะน�าของคณบดี

จากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา	27

	 คณบดีมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสี่ปี	และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่

อีกได้	แต่จะด�ารงต�าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้

	 เมื่อพ้นจากต�าแหน่ง	ให้รองคณบดีพ้นจากต�าแหน่งด้วย

 มาตรา	27	คณบด	ีและรองคณบดต้ีองมคุีณสมบตัไิด้ปริญญา

ชัน้หนึง่หรอืเทยีบเท่าจากมหาวทิยาลยัรบัรอง	และได้ท�าการสอนหรอื

มปีระสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี	ในมหาวทิยาลยั

หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

 มาตรา	28	การจดัให้มคีณะกรรมการประจ�าบณัฑติวทิยาลัย

และการจัดระบบบริหารงานในบัณฑติวทิยาลยั	ให้เป็นไปตามข้อบงัคับ

ของมหาวิทยาลัย

 มาตรา	29	ในคณะหนึ่งให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา	 และ 

รับผิดชอบงานของคณะและจะให้มีรองคณบดีคนหน่ึงหรือหลายคนก็ได้

เพื่อท�าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย	 การแต่งตั้งวาระ

การด�ารงต�าแหน่ง	 การพ้นจากต�าแหน่ง	 และคุณสมบัติของคณบดี

และรองคณบดีตามวรรคหนึ่ง	ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	26	และมาตรา	27	

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา	30	 ในคณะหนึ่งให ้มีคณะกรรมการประจ�าคณะ	

ประกอบด้วย	คณบด	ีรองคณบด	ีหวัหน้าภาควชิา	และหวัหน้าหน่วยงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา	 ถ้ามีเป็นกรรมการ 

โดยต�าแหน่งและกรรมการซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ�า

ในคณะจ�านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการโดยต�าแหน่ง	 ถ้าไม่มี 

การแบ่งภาควิชาหรือมีแต่ไม่ถึงส่ีภาควิชา	 ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
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คณาจารย์ประจ�าในคณะเป็นกรรมการเพิ่มเติมให้ได้จ�านวนทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินเก้าคน

	 กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งจะเป็นคณาจารย์

ประจ�าในภาควิชาเดียวกันเกินหนึ่งคนไม่ได้

	 จ�านวนและคณุสมบติัของกรรมการทีจ่ะได้รบัแต่งต้ังในแต่ละคณะ 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

	 ให้คณบดเีป็นประธานคณะกรรมการประจ�าคณะ	และให้คณบดี

แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นเลขานุการของคณะกรรมการประจ�า

คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสองปี

แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

	 การประชุมของคณะกรรมการประจ�าคณะ	 ให้เป็นไปตาม 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 มาตรา	31	 คณะกรรมการประจ�าคณะ	มอี�านาจและหน้าที	่ดงันี้

	 	 (1)	 วางนโยบายและแผนงานของคณะให ้

สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

	 	 (2)	 พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับ

หลักสูตรส�าหรับคณะ	เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

	 	 (3)	 พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับ

ภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย	หรือเพื่อเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย

	 	 (4)	 พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด�ารงต�าแหน่ง

ทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะต่อมหาวิทยาลัย

	 	 (5)	 จัดการวัดผล	 ประเมินผล	 และควบคุม

มาตรฐานการศึกษาของคณะ
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	 	 (6)	 ส่งเสริมงานวจิยั	งานบรกิารวิชาการแก่สงัคม

และงานทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 	 (7)	 ให้ค�าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี

	 	 (8)	 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่	ๆ 	เกีย่วกบักจิการของคณะ

หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย

 มาตรา	32	 ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชาหรือแบ่งหน่วยงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะ	 ให้มีหัวหน้า 

ภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า

ภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชา	 และรับผิดชอบงานของภาควิชา	 หรือ 

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาและจะให้มี 

รองหัวหน้าภาควิชา	หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี

ฐานะเทียบเท่าภาควิชาคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้	 เพ่ือท�าหน้าที่และ 

รับผิดชอบตามที่หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ 

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชามอบหมาย

	 หัวหน้าภาควชิา	หรอืหวัหน้าหน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ทีม่ี

ฐานะเทียบเท่าภาควิชา	 รวมท้ังผู้ด�ารงต�าแหน่งรองของต�าแหน่ง 

ดังกล่าวนั้นให้แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ�าของมหาวิทยาลัย	ซึ่งได้

ท�าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย	 หรือสถาบัน

อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา

และรองหวัหน้าภาควชิา	ให้อธกิารบดแีต่งตัง้โดยค�าแนะน�าของคณบดี

	 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา	หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา	 และรองหัวหน้าภาควิชา	 หรือ 

รองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา	 

ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค�าแนะน�าของคณบดี
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	 เม่ือหวัหน้าภาควิชา	หรือหัวหน้าหน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่

ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาพ้นจากต�าแหน่ง	 ให้รองหัวหน้าภาควิชา	

หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

ภาควิชาพ้นจากต�าแหน่งด้วย

 มาตรา	33	 ในสถาบันหรอืส�านักหนึง่	ให้มีผูอ้�านวยการสถาบนั

หรือผู้อ�านวยการส�านักเป็นผู้บังคับบัญชา	 และรับผิดชอบงานของ

สถาบันหรือส�านักนั้นแล้วแต่กรณี	และจะให้มีรองผู้อ�านวยการสถาบัน

หรือรองผู้อ�านวยการส�านักคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้	 เพื่อท�าหน้าท่ี 

และรับผิดชอบตามท่ีผู้อ�านวยการสถาบันหรือผู ้อ�านวยการส�านัก 

มอบหมาย

	 การแต่งตั้งวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 การพ้นจากต�าแหน่ง 

และคุณสมบัติของผู ้อ�านวยการสถาบันหรือผู ้อ�านวยการส�านัก	 

และรองผู้อ�านวยการสถาบนัหรือรองผูอ้�านวยการส�านกัตามวรรคหนึง่

ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	26	และมาตรา	27	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา	34	การจัดให้มีคณะกรรมการประจ�าสถาบัน	 หรือ 

คณะกรรมการประจ�าส�านักและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน	 

หรือส�านัก	ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 มาตรา	35	 ในกรณทีีม่หาวทิยาลยั	ศนูย์	หรอืหน่วยงานทีเ่รยีกชือ่ 

อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ	ให้มผีูอ้�านวยการหรือหน่วยงานทีเ่รียกช่ือ 

อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ	เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบงาน

ของวิทยาลัย	ศนูย์หรอืหน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทียบเท่าคณะ 

และจะให้มรีองผูอ้�านวยการหรอืรองหวัหน้าหน่วยงานทีเ่รยีกชือ่ทีม่ฐีานะ 

เทียบเท่าคณะคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้	เพื่อท�าหน้าที่และรับผิดชอบ 

ตามที่ผู้อ�านวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะมอบหมาย
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	 การแต่งตั้งวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 การพ้นจากต�าแหน่ง 

และคุณสมบัติของผู้อ�านวยการ	 หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ 

อย่างอื่นที่ มีฐานะเทียบเท่าคณะ	 รวมทั้งผู ้ด�ารงต�าแหน่งรอง 

ของต�าแหน่งดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง	 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา	26	และ

มาตรา	27	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา	36	การจดัให้มีคณะกรรมการประจ�าและการจดัระบบ

บรหิารงานในวิทยาลัย	ศูนย์หรือหน่วยงานทีเ่รยีกช่ืออย่างอ่ืนทีม่ฐีานะ

เทียบเท่าคณะ	ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 มาตรา	37	ผู ้ด�ารงต�าแหน ่งอธิการบดี 	 รองอธิการบดี	 

ผู้ช่วยอธิการบดี	 คณบดี	 รองคณบดี	 ผู้อ�านวยการ	 รองผู้อ�านวยการ	

หัวหน้าภาควิชา	 รองหัวหน้าภาควิชา	 หัวหน้าหน่วยงานและ 

รองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา	 

จะด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต�าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้

	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หน่ึงต�าแหน่งแล้ว	 จะรักษา

ราชการแทนต�าแหน่งดงักล่าวเกินหน่ึงต�าแหน่งกไ็ด้แต่ต้องไม่เกนิหกเดอืน

 มาตรา	38	วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภา

มหาวิทยาลัย	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 อธิการบดี	

คณบดี	ผูอ้�านวยการ	หัวหน้าภาควชิาหรือหวัหน้าหน่วยงานทีเ่รยีกช่ือ

อย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา	 กรรมการประจ�า

วิทยาเขต	 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากคณาจารย ์ประจ�า 

ในวิทยาเขตและกรรมการประจ�าคณะ	 ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจาก

คณาจารย์ประจ�าในคณะให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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 มาตรา	39	เพื่ อปร ะ โยชน ์ ในการบริ ห า ร ร าชการ ใน 

บัณฑิตวิทยาลัย	 คณะ	 สถาบัน	 ส�านัก	 วิทยาลัย	 ศูนย์	 และภาควิชา 

หรือหน่วยงานทีเ่รียกชือ่อย่างอ่ืนทีม่ฐีานะเทีย่บเท่าคณะหรอืภาควชิา	

อ�านาจในการส่ัง	 การอนุญาต	 การอนุมัติ	 การปฏิบัติราชการ	 

หรือการด�าเนินการอ่ืนที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติหรือด�าเนินการ 

ตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ค�าสั่ง	 หรือมติของคณะรัฐมนตรี 

ในเรื่องนั้นมิได้ก�าหนดเรื่องการมอบอ�านาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือ 

มิได้ห้ามเรื่องการมอบอ�านาจไว้	 อธิการบดีจะมอบอ�านาจโดยการ 

ท�าเป็นหนงัสอืให้ผูด้�ารงต�าแหน่งคณบด	ีผูอ้�านวยการ	หวัหน้าภาควชิา

หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

หรือภาควิชา	 ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของ 

หน่วยงานนั้นก็ได้

	 ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง	 มีอ�านาจและหน้าที ่

ตามที่อธิการบดีก�าหนด

	 มาตรา	40	ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือผู้รักษาราชการแทน

ตามมาตรา	17	มาตรา	21	มาตรา	26	มาตรา	29	มาตรา	32	มาตรา	33	

และมาตรา	35	มีอ�านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

	 ในกรณีที่กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข ้อบังคับ	 ค�า ส่ัง	 หรือมติ 

คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ผู ้ด�ารงต�าแหน่งใดแทนเป็นกรรมการ	 หรือ 

ให้มีอ�านาจหน้าที่อย่างใดให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือผู้รักษาราชการ

แทนท�าหน้าที่กรรมการหรือมีอ�านาจและหน้าที่ เช ่นเดียวกับ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งนั้นในระหว่างที่ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการ

แทนด้วย	แล้วแต่กรณี
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หมวด	3
ต�าแหน่งทางวิชาการ

 มาตรา	41	คณาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยมีต�าแหน่งทาง

วิชาการดังนี้

	 	 (1)	 ศาสตราจารย์

	 	 (2)		 รองศาสตราจารย์

	 	 (3)		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

	 	 (4)		 อาจารย์

	 คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต ่งต้ังและถอดถอน

คณาจารย์ประจ�าตามวรรคหนึง่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ

ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

 มาตรา	42	ศาสตราจารย์พิเศษนั้น	 จะได้ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งโดยค�าแนะน�าของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ที่มิได้

เป็นคณาจารย์ประจ�าของมหาวิทยาลัย

	 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ	 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 มาตรา	43	สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู ้ซึ่งมีคุณสมบัติ

เหมาะสม	 และมิได้เป็นคณาจารย์ประจ�าของมหาวิทยาลัย	 เป็น 

รองศาสตราจารย์พเิศษ	ผูช่้วยศาสตราจารย์พเิศษ	และอาจารย์พเิศษได้

	 คณุสมบติัและหลกัเกณฑ์ในการแต่งต้ังรองศาสตราจารย์พิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	 และอาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็น 

ไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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	 มาตรา	44	ศาสตราจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและความ

ช�านาญเป็นพิเศษซึ่งพ้นจากต�าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด	 สภา

มหาวทิยาลยัอาจแต่งตัง้ให้เป็นศาสตราจารย์เกยีรตคิณุในสาขาวชิาที่

ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้

	 คุณสมบัติของผู ้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์

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	มหาวิทยาลัยมีอ�านาจให้ปริญญาในสาขาวิชา 

ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย

	 การก�าหนดให้สาขาวชิาใดมปีรญิญาชัน้ใด	และจะให้อกัษรย่อ

ส�าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร	ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

	 มาตรา	47	สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้ผู้ส�าเร็จ 

การศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได้
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 มาตรา	48	สภามหาวิทยาลัยอาจออกบังคับก�าหนดให้มี

ประกาศนียบัตรบณัฑติ	อนปุรญิญาและประกาศนยีบตัร	ส�าหรบัสาขา

วิชาใดได้	ดังนี้

	 	 (1)	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 ออกให้แก่ผู้ส�าเร็จ

การศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด	ภายหลังที่ได้รับปริญญาแล้ว

	 	 (2)	 อนุปริญญา	 ออกให้แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตรในสาขาหนึ่งสาขาวิชาใด	ก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี

	 	 (3)	 ประกาศนยีบัตร	ออกให้แก่ผู้ส�าเร็จการศกึษา

เฉพาะวิชา

 มาตรา	49	มหาวิทยาลัยมีอ�านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่

บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้นๆ	

แต่จะให้ปริญญาดังกล่าว	 แก่คณาจารย์ประจ�าหรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ต่างๆ	ในมหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยมิได้

	 ชั้นสาขาของปริญญา	 และหลักเกณฑ์การให ้ปริญญา

กิตติมศักดิ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 มาตรา	50	มหาวิทยาลัยอาจก�าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือ

เข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 อนุปริญญา	 และประกาศนียบัตร	 และอาจ

ก�าหนดให้มีครุยประจ�าต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย	หรือครุย

ประจ�าต�าแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ได้

	 การก�าหนดลักษณะ	ชนดิ	ประเภท	และส่วนประกอบของครยุ

วิทยฐานะ	เข็มวิทยฐานะและครุยประจ�าต�าแหน่ง	ให้ตราเป็นพระราช

กฤษฎีกา



53
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562

	 ครุยวิทยฐานะ	เข็มวิทยฐานะ	และครุยประจ�าต�าแหน่ง	จะใช้ใน

โอกาสใดโดยมีเงือ่นไขอย่างใด	ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยั

 มาตรา	51	สภามหาวิทยาลัยอาจออกข ้อบั งคับ ให ้มี 

เคร่ืองแบบเคร่ืองหมายหรือเครื่องแต่งกายนิสิตได้	 โดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา

หมวด	5
บทก�าหนดโทษ

 มาตรา	52	 ผู้ใดใช้ครุยวิยฐานะ	 เข็มวิทยฐานะ	 ครุยประจ�า

ต�าแหน่ง	 เคร่ืองแบบ	 เครื่องหมาย	 หรือเครื่องแต่งกายนิสิต 

ของมหาวิทยาลัย	 โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้	 หรือแสดงด้วยประการใด	 ๆ	 

ว่าตนมีปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต	 อนุปริญญาประกาศนียบัตร	

หรือต�าแหน่งของมหาวทิยาลัย	โดยทีต่นไม่มสีทิธ	ิ	ถ้าได้กระท�าเพือ่ให้

บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิจะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือต�าแหน่งเช่นนั้น	

ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหกเดอืน	หรอืปรบัไม่เกนิห้าหมืน่บาท	หรือ

ทั้งจ�าทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล

 มาตรา	53	 ให้โอนบรรดากิจการ	 ทรัพย์สิน	 หนี้สิน	 ข้าราชการ

ลูกจ้างเงินงบประมาณ	 และรายได้ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พ.ศ.	 2517	 เฉพาะ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของวิทยาเขตมหาสารคาม	 คณะเทคโนโลยี

สถาบนัวจิยัวลยัรกุขเวช	สถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีาน	และส�านัก

วิทยบริการ	ไปเป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา	54	คณะ	กอง	ธุรการ	วิทยาเขต	และส่วนราชการอื่น

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 

คณะเทคโนโลยี	 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	 สถาบันวิจัยศิลปะและ

วฒันธรรมอสีาน	และส�านักวิทยบรกิาร	ตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ	พ.ศ.	2517	ซึง่มอียูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญัตนิีป้ระกาศ

ในราชกจิจานเุบกษาให้คงอยูต่่อไปจนกว่าจะได้ตราพระราชกฤษฎกีา

จัดตั้งส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา	55	 ให้รองอธกิารบดซีึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผิดชอบ

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขต

มหาสารคาม	อยูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษา	

รักษาการในต�าแหน่งอธกิารบดมีหาวทิยาลัยมหาสารคาม	จนกว่าจะมี

การแต่งต้ังผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีขึ้นใหม่ตามมาตรา	 18	 ซึ่งต้อง 

ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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 มาตรา	56	ในระยะเริม่แรก	ให้สภามหาวทิยาลัยประกอบด้วย

	 	 (1)	 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นนายก

สภามหาวิทยาลัย	 และปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเป็นอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย

	 	 (2)	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณเลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาแห ่งชาติ 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒและผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	 เป็นกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย

	 	 (3)	 บุคคลซึ่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

วิทยาเขตมหาสารคาม	 จ�านวนไม ่ เกินสามคนจากคณาจารย ์

และข้าราชการในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	วทิยาเขตมหาสารคาม	

โดยเป็นคณาจารย์จ�านวนสองคน	 ข้าราชการจ�านวนหนึ่งคนและ

ผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป ็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจ�านวนเจ็ดคน	

เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

	 	 (4)	 ผูร้กัษาการในต�าแหน่งอธกิารบดมีหาวิทยาลยั

มหาสารคามเป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

	 ทั้งนี้	 ให้สภามหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง	 ปฏิบัติหน้าที ่

ไปจนกว่าจะได้มีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้	 ซึ่งต้อง 

ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน	นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา	 57	 ให้รองคณบดี	 รองผู้อ�านวยการ	 และหัวหน้า 

ภาควิชาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 

ซึง่ด�ารงต�าแหน่งอยูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญัตนิีป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษา 

รักษาการในต�าแหน่งคณบดี	 ผู ้อ�านวยการและหัวหน้าภาควิชา	
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จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี	 ผู้อ�านวยการและ

หัวหน้าภาควิชาตามพระราชบัญญัตินี้	 แล้วแต่กรณี	 ทั้งนี้ต้องไม่เกิน

หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

	 ให้คณบดีและรองคณบดีคณะเทคโนโลยี	 ผู ้อ�านวยการ 

และรองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	 สถาบันวิจัยศิลปะ 

และวัฒนธรรมอีสาน	 และส�านัก วิทยบริการ	 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู ่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 คงอยู่ในต�าแหน่งต่อไปจนกว่าจะได้มี

การแต่งตั้งผู ้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี	้ 

แล้วแต่กรณี	 ทั้งนี้ต ้องไม ่เกินหนึ่งร ้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ 

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา	58	การนับวาระการด�ารงต�าแหน่งของอธิการบดี	

คณบดี	 ผู ้อ�านวยการ	 และหัวหน้าภาควิชา	 ให้นับวาระการด�ารง

ต�าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นวาระแรก

 มาตรา	59	ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ประจ�า	 ศาสตราจารย์

พิเศษ	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 รองศาสตราจารย์	 อาจารย์ประจ�า	 

หรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขต

มหาสารคาม	 คณะเทคโนโลยี	 สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช	 สถาบันวิจัย	

ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	และส�านักวิทยบริการ	ตามพระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีฐานะเป็นศาสตราจารย์	ศาสตราจารย์

พเิศษ	ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ		รองศาสตราจารย์	ผูช่้วยศาสตราจารย์	

อาจารย์ประจ�าหรืออาจารย์พิเศษต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
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 มาตรา	60	ในระหว่างท่ียังไม่มีพระราชกฤษฎีกา	 ประกาศ

ทบวงมหาวิทยาลัย	 ระเบียบและข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติตามพระราช

บัญญัติน้ี	 ให้น�าพระราชกฤกษฎีกาประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี

ประกาศทบวงมหาวทิยาลัย	ระเบยีบและข้อบงัคบัซ่ึงออกตามพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 พ.ศ.	 2517	 ที่ใช้อยู่ในวันที่ 

พระราชบัญญตันิีป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษา	มาใช้บงัคับโดยอนโุลม

	 	 	 	 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

	 	 	 	 ชวน	หลีกภัย

	 	 	 	 นายกรัฐมนตรี

	 หมายเหตุ	 :	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	

คือ	 เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขต

มหาสารคาม	ประสบปัญหาความไม่คล่องตวัเกีย่วกบัการจดัโครงสร้าง	

การก�าหนดนโยบาย	การงบประมาณ	และการบริหารด้านต่าง	ๆ	ของ

มหาวิทยาลยั	ท�าให้ไม่สามารถพฒันาและขยายสาขาวชิาให้สอดคล้อง

กับความต้องการและรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	

การเมือง	 และวัฒนธรรมของประเทศได้	 ดังนั้น	 เพ่ือให้การพัฒนา 

และการด�าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างสมบูรณ์

และมีประสิทธิภาพ	 อันจะน�าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	 สมควร 

ยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 

เป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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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

	 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช	มพีระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศว่า

	 โดยที่ เป ็นการสมควรแก ้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว ่าด ้วย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ้

โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้

	 มาตรา	1	พระราชบัญญัตินี้ เรียกว ่า	 “พระราชบัญญัติ

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	บรรดาอสงัหารมิทรพัย์ท่ีมหาวิทยาลยัได้มาโดยมี

ผู ้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของ

มหาวิทยาลัย	 ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป ็นกรรมสิทธิ์ของ

มหาวิทยาลัย”

 มาตรา	4	บทบัญญัติแห ่งมาตรา	 10	 แห ่งพระบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 พ.ศ.2537	 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช

บัญญัตินี้	 ไม่ใช้บังคับแก่บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มา

โดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของ

มหาวิทยาลัยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา	5	ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้

	 	 	 	 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

    ชวน		หลีกภัย

	 	 	 	 นายกรัฐมนตรี

	 หมายเหตุ	:-	เหตุผลในการประกาศให้พระราชบัญญัติฉบับนี้	

คือ	 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดให้มหาวิทยาลัยมีกรรมสิทธิ์ใน

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อหรือแลก

เปลี่ยนจากรายได้ของมหาวิทยาลัย	 เพื่อความคล่องตัวในการบริหาร

กิจการของมหาวิทยาลัย	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



ว่าง



ว่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ



ว่าง
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง	กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ.	2552

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

	 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	 2542	 และที่

แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2545	หมวด	6	มาตรฐานและการประกนั 

คุณภาพการศึกษา	มาตรา	47	ก�าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา	 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ	

ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน

คุณภาพภายนอก	 จึงเห็นสมควรให้จัดท�ากรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศึกษาแห ่งชาติขึ้น 	 เพื่ อให ้ เป ็นไปตามมาตรฐาน 

การอุดมศึกษา	 และเพื่อเป ็นการประกันคุณภาพของบัณฑิต 

ในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา	 รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นหลัก 

ในการจัดท�ามาตรฐานด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อให้การจัดการศึกษามุ ่งสู ่

เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ

	 ฉะน้ัน	อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	8	และมาตรา	16	แห่ง

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	พ.ศ.	2546 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ

อุดมศึกษา	 ในคราวประชุมคร้ังที่	 6/2552	 เมื่อวันที่	 4	 มิถุนายน	 

พ.ศ.	2552	จึงออกประกาศไว้ดังนี้
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	 1.	 ประกาศนี้เรียกว่า	 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2552”

	 2.	 ให้ใช้ประกาศนี้ส�าหรับการก�าหนดเป้าหมายของการจัด 

การศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาและให้ใช้

บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 3.	 วัตถุประสงค์

	 	 เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น

แนวทางในการพฒันาหรอืปรับปรงุหลกัสตูร	การจดัการเรยีนการสอน	

และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับ

อุดมศึกษา

	 4.	 กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศกึษาแห่งชาต	ิ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�าหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย	5	ด้าน	คือ

	 	 	 (1)	 ด้านคุณธรรม	จริยธรรม
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	 	 	 (2)	 ด้านความรู้

	 	 	 (3)	 ด้านทักษะทางปัญญา

	 	 	 (4)	 ด ้ านทักษะความสัมพันธ ์ ร ะหว ่ า งบุ คคล 

	 	 	 	 และความรับผิดชอบ

	 	 	 (5)	 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การสื่อสาร 

	 	 	 	 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 ส�าหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพิ่ม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย

	 	 โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับ

คุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตรอย่างน ้อยต้องเป ็นไปตามที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2552

	 	 4.3	ชื่อปริญญา	จ�านวนหน่วยกิต	ระยะเวลาในการศึกษา

และการเทียบโอนผลการเรียนรู้	 ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ

	 5.	 ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาน�ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาตไิปพฒันามาตรฐานคณุวฒิุสาขา/สาขาวชิาต่าง	ๆ	

ของแต่ละระดบัคณุวฒิุ	เพือ่สถาบนัอุดมศกึษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 

หรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิ

เดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

	 6.	 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียด 

ของหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิ

ตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา	 โดยจัดท�ารายละเอียด 
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ของหลักสตูร	รายละเอยีดของรายวชิา	และรายละเอยีดของประสบการณ์ 

ภาคสนาม	 (ถ้ามี)	 รายงานผลการด�าเนินการของรายวิชา	 รายงาน 

ผลการด�าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม	 (ถ้ามี)	 และรายงาน 

ผลการด�าเนินการของหลักสูตร	 โดยมีหัวข ้ออย่างน้อยตามที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนดและด�าเนินการจัดการเรียน 

การสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผล	 เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิต 

มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามข้อ	4.2

	 7.	 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียด 

ของหลักสูตร	 โดยมีตัวบ ่งชี้การประกันคุณภาพของหลักสูตร	 

การจัดการเรียนการสอน	และเกณฑ์การประเมนิตามประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขา

วิชานั้น	ๆ

	 8.	 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนา

หลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก	ๆ	5	ปี

	 9.		 ให้ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่

หลักสูตรท่ีด�าเนินการได้มาตรฐานตามประกาศนี้ต่อสาธารณะตาม 

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด

	 10.	ให้สถาบนัอุดมศึกษาพฒันาหลักสตูรทีจ่ะรับนกัศกึษาใหม่

เป็นคร้ังแรกต้ังแต่ปีการศกึษา	2553	เป็นต้นไปตามประกาศนี	้ส�าหรบั

หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้

ภายในปีการศึกษา	2555

	 11.	ให ้คณะกรรมการอุดมศึกษาก�ากับ	 ดูแล	 ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไป 

อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของประกาศนี้
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	 12.	ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้	 

หรือมีความจ�าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในประกาศนี	้

ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา 

และให้ถือค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด

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	

ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว	 จึงมีความจ�าเป็นต้องม ี

การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวส�าหรับการผลิตบัณฑิต 

ระดับอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมกับพลวัตของโลกที่ เปลี่ยนแปลง 

ไปอย่างรวดเร็ว	 โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2558	 รองรับการบริหารจัดการหลักสูตร 

ทีม่ลีกัษณะทีแ่ตกต่างตามจดุเน้นของสาขาวชิาการและวชิาชีพต่าง	ๆ 	

ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 ตลาดแรงงาน	 ความก้าวหน้า 

ของศาสตร์และเทคโนโลยี	รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

	 ฉะนั้น	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 8	 และมาตรา	 16	 

แห่งพระราชบัญญติัระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	พ.ศ.	2546 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	ในคราวประชุมครั้งที่	8/2558	เมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	

พ.ศ.	2558	จงึออกประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร	เรือ่ง	“เกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2558”	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า	“เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2558”

	 2.	 ให้ใช้ประกาศกระทรวงนีส้�าหรบัหลักสตูรระดบัปริญญาตรี

ทุกสาขาวิชาที่จะเป ิดใหม่และหลักสูตรเก ่าที่จะปรับปรุงใหม  ่
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ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน	 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 3.	 ให้ยกเลิก

	 	 3.1	 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 “เกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร	ีพ.ศ.	2548”	ลงวนัที	่21	กมุภาพันธ์	พ.ศ.	2548

	 	 3.2	 ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร	เรือ่ง	“การจดัการศกึษา

หลกัสตูรระดับปรญิญาตร	ี(ต่อเน่ือง)	ของสถาบนัอดุมศกึษา	พ.ศ.	2553”	

ลงวันที่	30	เมษายน	พ.ศ.	2553

	 4.	 ในประกาศกระทรวงนี้

	 	 “อาจารย์ประจ�า”	หมายถึง	บุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์	 และศาสตราจารย์	 ในสถาบัน

อุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรนั้น	 ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ

ของการอดุมศึกษาและปฏบิตัหิน้าทีเ่ตม็เวลา	ส�าหรับอาจารย์ประจ�าที่

สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช ้

ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ ์

ที่ก�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา	เรื่อง	มาตรฐาน

ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ�า

	 	 “อาจารย์ประจ�าหลักสูตร”	 หมายถึง	 อาจารย์ประจ�าที่มี

คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน	 ซึ่งมี 

หน้าทีส่อนและค้นคว้าวจิยัในสาขาวชิาดงักล่าว	ทัง้นี	้สามารถเป็นอาจารย์ 

ประจ�าหลกัสูตรหลายหลกัสูตรได้ในเวลาเดยีวกนั	แต่ต้องเป็นหลกัสตูร

ที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร

	 	 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”	หมายถึง	อาจารย์ประจ�า

หลกัสตูรทีมี่ภาระหน้าทีใ่นการบริหารและพฒันาหลกัสูตรและการเรยีน
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การสอน	ตัง้แต่การวางแผน	การควบคมุคณุภาพ	การตดิตามประเมนิผล 

และการพัฒนาหลักสูตร	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ�า

หลกัสตูรนัน้ตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษา	โดยจะเป็นอาจารย์ผูร้บัผดิชอบ 

หลกัสูตรเกินกว่า	1	หลกัสูตรในเวลาเดยีวกนัไม่ได้	ยกเว้น	พหวุทิยาการ 

หรอืสหวทิยาการ	ให้เป็นอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสตูรได้อกีหนึง่หลักสตูร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ�้าได้ไม่เกิน	2	คน

	 	 “อาจารย์พิเศษ”	หมายถึง	ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ�า

	 5.	 ปรัชญา	และวัตถุประสงค์

	 	 มุ ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาการศกึษาระดบัอดุมศึกษาของชาติ	ปรชัญาของการอดุมศกึษา	

ปรัชญาของสถาบนัอุดมศกึษา	และมาตรฐานวชิาการและวชิาชพีทีเ่ป็น

สากล	 ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเช่ือว่า 

ก�าลังคนทีมี่คุณภาพต้องเป็นบุคคลท่ีมจีติส�านกึของความเป็นพลเมอืงดี

ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม	 และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง 

บนฐานภมูปัิญญาไทย	ภายใต้กรอบศลีธรรมจรรยาอนัดงีาม	เพือ่น�าพา

ประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล

	 ทั้งน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อก�ากับ	 ส่งเสริม	 กระบวนการผลิต

บณัฑติทีเ่น้นการพัฒนาผู้เรียนให้มลีกัษะของความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ 

สามารถด�ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน	์

ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน	 มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มีความสามารถในการปฏิบัติงานได ้ตามกรอบมาตรฐานและ 

จรรยาบรรณที่ก�าหนด	 สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน  ์

ต่อตนเองและสังคม	ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล	 โดยแบ่งหลักสูตร

เป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้
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	 	 5.1	 หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ	แบ่งเป็น	2	แบบ	ได้แก่

	 	 	 5.1.1	 หลักสตูรปริญญาตรทีางวชิาการ	ทีมุ่ง่ผลติบณัฑิต

ให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี	 และภาคปฏิบัติ	 เน้นความรู้และทักษะ

ด้านวชิาการ	สามารถน�าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์จรงิได้อย่าง 

สร้างสรรค์

	 	 	 5.1.2	หลกัสูตรปรญิญาตรแีบบก้าวหน้าทางวชิาการ	

ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีส�าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ	 

มุง่เน้นผลติบณัฑติทีม่คีวามรู	้ความสามารถระดับสูง	โดยใช้หลกัสูตรปกติ

ทีเ่ปิดสอนอยูแ่ล้วให้รองรบัศกัยภาพของผู้เรยีน	โดยก�าหนดให้ผูเ้รยีน

ได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว	 และ

สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท�าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ

	 	 5.2	 หลักสตูรปรญิญาตรทีางวิชาชีพหรอืปฏบิตักิาร	แบ่งเป็น	

2	แบบ	ได้แก่

	 	 	 5.2.1	 หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชีพหรอืปฏบิตักิาร	

ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	เน้นความรู้

สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก�าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ

หรอืมสีมรรถนะและทักษะด้านการปฏบิตัเิชงิเทคนคิในศาสตร์สาขาวชิา

นั้น	ๆ	โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ	หรือสหกิจศึกษา

	 	 	 	 หลกัสตูรแบบนีเ้ท่านัน้ทีจ่ดัหลกัสตูรปรญิญาตรี	

(ต่อเนือ่ง)	ได้	เพราะมุง่ผลติบณัฑิตทีม่ทีกัษะการปฏบิตักิารอยูแ่ล้ว	ให้มี

ความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น	รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม
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	 	 	 	 หลักสูตรปริญญาตรี	(ต่อเนือ่ง)	ถอืเป็นส่วนหนึง่

ของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระ 

ของหลกัสตูรปรญิญาตรนีัน้	ๆ 	โดยครบถ้วน	และให้ระบุค�าว่า	“ต่อเนือ่ง”	

ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร

	 	 	 5.2.2	หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ

หรือปฏบิติัการ	ซึง่เป็นหลกัสตูรส�าหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถพิเศษ	

มุง่เน้นผลติบณัฑติทีม่คีวามรู	้สมรรถนะทางวชิาชพีหรอืปฏบิตักิารขัน้สงู 

โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน	

โดยก�าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ที่เปิดสอนอยู่แล้วและท�าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูง 

ในหน่วยงาน	องค์กร	หรือสถานประกอบการ

	 	 	 	 หลกัสูตรปรญิญาตรแีบบก้าวหน้าทางวชิาการ

หรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิต

ศึกษาไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต

	 6.	 ระบบการจดัการศึกษาใช้ระบบทวภิาค	โดย	1	ปีการศกึษา

แบ่งออกเป็น	2	ภาคการศึกษาปกติ	1	ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

การศึกษาไม่น้อยกว่า	15	สัปดาห์	สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษา

ภาคฤดูร้อน	 ให้ก�าหนดระยะเวลาและจ�านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วน

เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

	 	 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค	 หรือ

ระบบจตุรภาค	ให้ถือแนวทางดังนี้
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	 	 	 ระบบไตรภาค

	 	 	 	 1	ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น	3	ภาคการศกึษาปกติ	

1	 ภาคการศึกษาปกติ	 มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 สัปดาห์	 

โดย	1	หน่วยกติระบบไตรภาค	เทยีบได้กบั	12/15	หน่วยกติระบบทวิภาค 

หรือ	4	หน่วยกิตระบบทวิภาค	เทียบได้กับ	5	หน่วยกิตระบบไตรภาค

	 	 	 ระบบจตุรภาค

	 	 	 	 1	ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น	4	ภาคการศกึษาปกต	ิ

1	 ภาคการศึกษาปกติ	 มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า	 10	 สัปดาห	์ 

โดย	1	หน่วยกิตระบบจตรุภาค	เทยีบได้กบั	10/15	หน่วยกติระบบทวภิาค	

หรือ	2	หน่วยกิตระบบทวิภาค	เทียบได้กับ	3	หน่วยกิตระบบจตุรภาค

	 	 	 	 สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอื่น	 

ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น	 รวมทั้งรายละเอียด

การเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย

	 7.	 การคิดหน่วยกิต

	 	 7.1	 รายวชิาภาคทฤษฏ	ีทีใ่ช้เวลาบรรยายหรอือภปิรายปัญหา 

ไม่น้อยกว่า	 15	 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ	 ให้มีค่าเท่ากับ	 

1	หน่วยกิตระบบทวิภาค

	 	 7.2	 รายวชิาภาคปฏบิตั	ิทีใ่ช้เวลาฝึกหรอืทดลองไม่น้อยกว่า	

30	ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต	ิให้มีค่าเท่ากบั	1	หน่วยกติระบบทวิภาค

	 	 7.3	 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม	 ที่ใช้เวลาฝึก 

ไม่น้อยกว่า	 45	 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ	 ให้มีค่าเท่ากับ	 

1	หน่วยกิตระบบทวิภาค
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	 	 7.4	 การท�าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที ่

ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท�าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น	ๆ	ไม่น้อยกว่า	

45	ชัว่โมง	ต่อภาคการศึกษาปกต	ิให้มค่ีาเท่ากับ	1	หน่วยกติระบบทวิภาค

	 8.	 จ�านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา

	 	 8.1	 หลักสูตรปริญญาตรี	(4	ปี)	ให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า	120	หน่วยกติ	ใช้เวลาศกึษาไม่เกิน	8	ปีการศกึษา	ส�าหรบั

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา	 และไม่เกิน	 12	 ปีการศึกษา	 ส�าหรับ 

การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

	 	 8.2	 หลักสูตรปริญญาตรี	(5	ปี)	ให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า	150	หน่วยกติ	ใช้เวลาศกึษาไม่เกนิ	10	ปีการศกึษา	ส�าหรบั

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา	 และไม่เกิน	 15	 ปีการศึกษา	 ส�าหรับ 

การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

	 	 8.3	 หลักสูตรปริญญาตรี	 (ไม่น้อยกว่า	6	ปี)	 ให้มีจ�านวน

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	 180	หน่วยกิต	 ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน	 12	ปี

การศึกษา	 ส�าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา	 และไม่เกิน	 18	 ปี 

การศึกษา	ส�าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

	 	 8.4	 หลักสตูรปรญิญาตร	ี(ต่อเน่ือง)	ให้มจี�านวนหน่วยกติรวม

ไม่น้อยกว่า	 72	 หน่วยกิต	 ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน	 4	 ปีการศึกษา	 

ส�าหรับการลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา	และไม่เกนิ	6	ปีการศกึษา	ส�าหรบั

การลงทะเบียนไม่เต็มเวลา	 ทั้งนี้	 ให้นับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปิด 

ภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น

	 9.	 โครงสร้างหลักสูตร	 ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวชิาเฉพาะและหมวดวชิาเลอืกเสร	ีโดยมสีดัส่วนจ�านวนหน่วยกติ

ของแต่ละหมวดวิชา	ดังนี้
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	 	 9.1	 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป	หมายถึง	หมวดวิชาทีเ่สรมิสร้าง

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	 เข้าใจ	 

และเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อื่น	 สังคม	ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ	

ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง	 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	

ด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม	 พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย	์ 

และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

	 	 	 สถาบนัอดุมศกึษาอาจจดัวชิาศกึษาทัว่ไปในลักษณะ

จ�าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด	ๆ	ก็ได้	 โดยผสมผสาน

เนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	มนุษยศาสตร์	

ภาษาและกลุม่วชิาวิทยาศาสตร์กบัคณติศาสตร์	ในสดัส่วนทีเ่หมาะสม	

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 โดยให้มีจ�านวน

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

	 	 	 อนึง่	การจดัวชิาศึกษาท่ัวไปส�าหรบัหลกัสูตรปรญิญาตร	ี

(ต่อเน่ือง)	 อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วในระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูหรอืระดับอนปุรญิญา	ทัง้นี	้จ�านวนหน่วยกติ

ของรายวชิาทีไ่ด้รบัการยกเว้นดงักล่าว	เมือ่นบัรวมกบัรายวิชาท่ีจะศกึษา

เพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี	(ต่อเนื่อง)	ต้องไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

	 	 9.2	 หมวดวิชาเฉพาะ	หมายถึง	วิชาแกน	วิชาเฉพาะด้าน

วชิาพืน้ฐานวชิาชพีและวชิาชีพท่ีมุง่หมายให้ผู้เรยีนมีความรู	้ความเข้าใจ 

และปฏิบัติงานได้	โดยให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวม	ดังนี้

	 	 	 9.2.1	หลักสูตรปริญญาตรี	 (4	ปี)	ทางวิชาการ	 ให้มี

จ�านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ	รวมไม่น้อยกว่า	72	หน่วยกิต

	 	 	 9.2.2	หลักสูตรปริญญาตรี	 (4	 ป ี)	 ทางวิชาชีพ 

หรอืปฏบิตักิาร	ให้มจี�านวนหน่วยกติหมวดวชิาเฉพาะ	รวมไม่น้อยกว่า	
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72	หน่วยกติ	โดยต้องเรยีนวชิาทางปฏิบตักิารตามทีม่าตรฐานวชิาชีพ

ก�าหนด	หากไม่มมีาตรฐานวิชาชพีก�าหนดต้องเรยีนวชิาทางปฏบัิตกิาร

ไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต	และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า	24	หน่วยกิต	

	 	 	 	 หลักสูตร	 (ต่อเนื่อง)	 ให้มีจ�านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ	รวมไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต	ในจ�านวนนั้นต้องเป็น

วิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า	18	หน่วยกิต

	 	 	 9.2.3	หลักสูตรปริญญาตรี	(5	ปี)	ให้มจี�านวนหน่วยกติ

หมวดวิชาเฉพาะ	รวมไม่น้อยกว่า	90	หน่วยกิต

	 	 	 9.2.4	หลักสูตรปริญญาตรี	 (ไม่น้อยกว่า	 6	 ปี)	 ให้มี

จ�านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ	รวมไม่น้อยกว่า	108	หน่วยกิต

	 	 	 	 สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะ 

ในลกัษะวชิาเอกเดีย่ว	วชิาเอกคู	่หรอืวชิาเอกและวชิาโทกไ็ด้	โดยวชิาเอก 

ต้องมีจ�านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต	 และวิชาโทต้องมี

จ�านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต	ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบ

วิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจ�านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า	 30	

หน่วยกิตและให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	150	หน่วยกิต

	 	 	 	 ส�าหรบัหลักสูตรปรญิญาตรแีบบก้าวหน้าผู้เรยีน

ต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า	 

12	หน่วยกิต

	 	 9.3	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 หมายถึง	 วิชาที่มุ ่งให้ผู ้เรียน 

มีความรู้	 ความเข้าใจ	 ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ	 โดยเปิดโอกาส 

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด	ๆ	ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มี 

จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต
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	 	 	 สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิต

รายวชิาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป	หมวดวิชาเฉพาะ	และหมวดวชิาเลอืก

เสรีให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ	ที่สามารถวัดมาตรฐานได	้

ทั้งนี้นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ�านวนหน่วยกิตที่ก�าหนดไว้ 

ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน

ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ	 และแนวปฏิบัติที่ดี

เกี่ยวกับการเทียบโอนของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

	 10.	จ�านวน	คุณวุฒิ	และคุณสมบัติของอาจารย์

	 	 10.1	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

ประกอบด้วย

	 	 	 10.1.1	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 มีคุณวุฒิขั้นต�่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า	หรือมีต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	และต้อง

มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา	

และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ ์

ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

อย่างน้อย	1	รายการ	ในรอบ	5	ปีย้อนหลัง

	 	 	 10.1.2	 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร	 มีคุณวุฒ ิ

และคณุสมบตัเิช่นเดยีวกับอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	จ�านวนอย่างน้อย	5	คน

	 	 	 	 กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า	 

1	วิชาเอก	ให้จดัอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรทีม่คีณุวฒุแิละคณุสมบตัิ

ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ	3	คน

	 	 	 	 กรณทีีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัสาขาวชิา

ที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ�านวน 

ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ�านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา

เป็นรายกรณี

	 	 	 10.1.3	 อาจารย์ผู ้สอน	 อาจเป็นอาจารย์ประจ�า 

หรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า	 หรือ 

มตี�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์	ในสาขาวชิานัน้หรือสาขาวชิาทีส่มัพันธ์

กัน	หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

	 	 	 	 ในกรณทีีม่อีาจารย์ประจ�าทีมี่คณุวุฒปิริญญาตรี 

หรือเทียบเท่าและท�าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2558	 จะประกาศใช้	 ให้สามารถท�า

หน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้

	 	 	 	 ในกรณีของอาจารย ์ พิ เศษอาจได ้ รับ 

การยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท	 แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาตร ี

หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน

มาแล้วไม่น้อยกว่า	 6	 ปี	 ทั้งนี้	 อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกิน 

ร้อยละ	50	ของรายวชิาโดยมอีาจารย์ประจ�าเป็นผู้รบัผดิชอบรายวชิานัน้

	 	 10.2	 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ	 

และหลักสูตรปริญญาตรี	(ต่อเนื่อง)	ประกอบด้วย

	 	 	 10.2.1	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 มีคุณวุฒิขั้นต�่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า	หรือมีต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	และต้อง

มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ ์

ที่ก�าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

อย่างน้อย	1	รายการ	ในรอบ	5	ปีย้อนหลัง
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	 	 	 	 ส�าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือ

ปฏิบัติการ	 ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก�าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ

อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรต้องมคีณุสมบตัเิป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้	ๆ

	 	 	 	 กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืน 

ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา	หากจ�าเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น

อาจได้รบัการยกเว้นคณุวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวชิาการ	แต่ต้อง

มีคุณวฒิุขัน้ต�า่ปริญญาตรหีรอืเทยีบเท่า	และมปีระสบการณ์การท�างาน

ในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า	6	ปี

	 	 	 10.2.2	 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร	 มีคุณวุฒ ิ

และคณุสมบตัเิช่นเดยีวกับอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	จ�านวนอย่างน้อย	5	คน	

	 	 	 	 ในกรณขีองหลักสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชพี

หรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์ 

สาขาวิชานั้น	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย	 2	 ใน	 5	 คน	 

ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ	 โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ�า 

ของสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบัน

อุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน	 

แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน	2	คน	

	 	 	 	 กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่

ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา	 หากจ�าเป็น	 บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น

อาจได้รบัการยกเว้นคณุวุฒปิริญญาโทและผลงานทางวชิาการ	แต่ต้อง

มีคุณวฒิุขัน้ต�า่ปริญญาตรหีรอืเทยีบเท่า	และมปีระสบการณ์การท�างาน

ในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า	6	ปี

	 	 	 	 กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า	 

1	วิชาเอก	ให้จดัอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรทีม่คีณุวฒุแิละคณุสมบตัิ
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ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ	 3	 คน	

และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้าน

การปฏิบัติเชงิเทคนคิในศาสตร์สาขาวชิานัน้	ต้องมสัีดส่วนอาจารย์ทีม่ี

ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ	1	ใน	3

	 	 	 	 กรณทีีม่คีวามจ�าเป็นอย่างย่ิงส�าหรบัสาขาวิชา 

ที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ�านวน	 

ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ�านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา

เป็นรายกรณี

	 	 	 10.2.3	 อาจารย์ผู ้สอน	 อาจเป็นอาจารย์ประจ�า 

หรืออาจารย ์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท ่า	 

หรือมีต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา 

ที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาสอน

	 	 	 	 ในกรณทีีม่อีาจารย์ประจ�าทีมี่คณุวุฒปิริญญาตรี	 

หรือเทียบเท่า	 และท�าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2558	 จะประกาศใช้	 ให้สามารถ 

ท�าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้

	 	 	 	 ส�าหรับกรณร่ีวมผลิตหลกัสตูรกบัหน่วยงานอืน่ 

ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา	หากจ�าเป็น	บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น

อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ	 

แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	 และมีประสบการณ์

การท�างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า	6	ปี

	 	 	 	 ในกรณีของอาจารย ์ พิ เศษอาจได ้รับ 

การยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท	 แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต�่าปริญญาตรี
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หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน

มาแล้วไม่น้อยกว่า	 6	 ปี	 ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกิน 

ร้อยละ	50	ของรายวชิา	โดยมอีาจารย์ประจ�าเป็นผูร้บัผดิชอบรายวิชานัน้

	 	 	 	 ส�าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

หรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน

วิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

นั้น	ๆ

	 11.	คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

	 	 11.1	 หลักสูตรปริญญาตรี	(4	ปี	5	ปี	และไม่น้อยกว่า	6	ปี)

จะต้องเป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า

	 	 11.2	 หลักสูตรปริญญาตรี	 (ต่อเนื่อง)	จะต้องเป็นผู้ส�าเร็จ

การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงูหรือเทยีบเท่า	หรือระดบั

อนุปริญญา	(3	ปี)	หรือเทียบเท่า	ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะ

เข้าศึกษา

	 	 11.3	 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ

และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ	 ต้องเป็นผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อย

กว่า	3.50	จากระบบ	4	ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า	และมีผลการเรียน

ในหลักสูตรปริญญาตรแีบบก้าวหน้าไม่น้อยกว่า	3.50	ทกุภาคการศกึษา	

อนึง่ในระหว่างการศกึษาในหลกัสตูรแบบก้าวหน้า	หากภาคการศกึษา

ใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต�่ากว่า	 3.50	จากระบบ	4	 ระดับ

คะแนนหรือเทียบเท่า	 จะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษา

หลักสูตรแบบก้าวหน้า



82
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562

	 12.	การลงทะเบียนเรียน	 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า	 

9	 หน่วยกิต	 และไม่เกิน	 22	 หน่วยกิต	 ในแต่ละภาคการศึกษาปกต	ิ

ส�าหรบัการลงทะเบยีนเรียนเตม็เวลา	และให้ลงทะเบยีนเรยีนได้ไม่เกนิ	

9	หน่วยกิต	ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ	ส�าหรับการลงทะเบียนเรียน

ไม่เต็มเวลาและจะส�าเร็จการศึกษาได้	ดังนี้

	 	 12.1	 หลักสูตรปริญญาตรี	 (4	 ปี)	 ส�าเร็จการศึกษาได ้

ไม่ก่อน	6	ภาคการศึกษาปกต	ิส�าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา	และ

ไม่ก่อน	14	ภาคการศึกษาปกติ	ส�าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนไม่เตม็เวลา

	 	 12.2	 หลักสูตรปริญญาตรี	(5	ปี)	ส�าเรจ็การศกึษได้ไม่ก่อน	

8	 ภาคการศึกษาปกติ	 ส�าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา	 และไม่

ก่อน	17	ภาคการศึกษาปกติ	ส�าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

	 	 12.3	 หลกัสตูรปรญิญาตรี	(ไม่น้อยกว่า	6	ปี)	ส�าเร็จการศกึษา

ได้ไม่ก่อน	 10	 ภาคการศึกษาปกติ	 ส�าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 

และไม่ก่อน	20	ภาคการศกึษาปกติ	ส�าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนไม่เตม็เวลา

	 	 12.4	 หลักสูตรปริญญาตรี	(ต่อเนื่อง)	ส�าเร็จการศึกษาได้ 

ไม่ก่อน	 4	 ภาคการศึกษาปกติ	 ส�าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

และไม่ก่อน	 8	 ภาคการศึกษาปกติ	 ส�าหรับการลงทะเบียนเรียน 

ไม่เต็มเวลาส�าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน	 ให้ลงทะเบียน

ได้ไม่เกิน	9	หน่วยกิต

	 	 	 หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ�าเป็น

การลงทะเบียนเรียนทีม่จี�านวนหน่วยกติแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น

ก็อาจท�าได้	แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษา	ทั้งนี้	ต้องเรียนให้ครบตามจ�านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ใน

หลักสูตร
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	 13.	เกณฑ์การวัดผลและการส�าเร็จการศึกษา	 ให้สถาบัน

อุดมศึกษาก�าหนดเกณฑ์การวัดผลเกณฑ์ขั้นต�่าของแต่ละรายวิชา	 

และเกณฑ์การส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	 โดยต้องเรียนครบ 

ตามจ�านวนหน่วยกติทีก่�าหนดไว้ในหลักสตูร	และต้องได้ระดับคะแนน

เฉลีย่ไม่ต�า่กว่า	2.00	จากระบบ	4	ระดบัคะแนนหรอืเทยีบเท่า	จงึถอืว่า

เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี

	 สถาบันอุดมศึกษาท่ีใช ้ระบบการวัดผลและการส�าเร็จ 

การศึกษาที่แตกต่างจากนี้	จะต้องก�าหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้

	 14.	ช่ือปริญญา	สถาบนัอดุมศกึษาทีม่กีารตราพระราชกฤษฎกีา 

ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส�าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว	 

ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น	 ในกรณี 

ที่ปริญญาใดยังมิได้ก�าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา	 หรือกรณ ี

ที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา

ในสาขาวิชา	 และอักษรย่อส�าหรับสาขาวิชา	 ให้ใช้ช่ือปริญญาตาม 

หลักเกณฑ์การก�าหนดชื่อปริญญาตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาก�าหนด

	 15.	การประกันคุณภาพของหลักสูตร	 ให้ทุกหลักสูตรก�าหนด

ระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร	 โดยมีองค์ประกอบใน 

การประกันคุณภาพอย่างน้อย	6	ด้าน	คือ

	 	 (1)	 การก�ากับมาตรฐาน

	 	 (2)	 บัณฑิต

	 	 (3)	 นักศึกษา

	 	 (4)	 อาจารย์
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	 	 (5)	 หลักสูตร	การเรียนการสอน	การประเมินผู้เรียน

	 	 (6)	 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

	 16.	การพัฒนาหลักสูตร	 ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให ้

ทนัสมัย	โดยมกีารประเมนิและรายงานผลการด�าเนนิการของหลกัสตูร 

ทกุปีการศกึษา	เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้ไปปรบัปรงุพฒันาหลักสูตรเป็นระยะ	ๆ 	

อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร	หรือทุกรอบ	5	ปี

	 17.	ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได	้ 

หรือมีความจ�าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในประกาศนี	้

ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา 

และให้ถือค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด

	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	7	ตุลาคม	พ.ศ.	2558

พลเอก	ดาว์พงษ์	รัตนสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



ว่าง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2557



ว่าง
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ.	2557

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

	 โดยท่ีเป ็นการสมควรปรับปรุงข ้อบังคับมหาวิทยาลัย

มหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	14	(2)	และมาตรา	47	แห่ง

พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	2537	สภามหาวิทยาลยั

มหาสารคาม	ในคราวประชุมครั้งที่	5/2557	เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	

พ.ศ.	2557	จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ	1	 ข้อบงัคบันีเ้รยีกว่า	“ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2557”

 ข้อ	2	 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ

เป็นต้นไป

 ข้อ	3	 ให้ยกเลิก

	 	 (1)	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2547

	 	 (2)	 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ว ่าด ้วย 

การลงทะเบียนเรียนของนิสิต	พ.ศ.	2545
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 ข้อ	4	 ในข้อบังคับนี้

	 	 “สภามหาวิทยาลัย”	 หมายความว่า	 สภามหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

	 	 “มหาวิทยาลัย”	 หมายความว ่า	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

	 	 “คณะกรรมการประจ� าคณะ” 	 หมายความว ่ า	 

คณะกรรมการตามมาตรา	 30	 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 พ.ศ.	 2537	 และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการ 

ทีเ่รียกชือ่อย่างอืน่ทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่หมอืนกบัคณะกรรมการประจ�าคณะ

	 	 “คณะ”	 หมายความว่า	 หน่วยงานที่จัดการเรียน 

การสอนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 

พ.ศ.	 2537	หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดการเรียนการสอน 

ที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบัน

อุดมศึกษา	พ.ศ.	2550

	 ข้อ	5		 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ	 หรือการด�าเนินการ

อื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้	 ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย

ชี้ขาด

	 ข้อ	6		 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
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หมวด	1

ระบบการศึกษา

	 ข้อ	7	 ระบบการจัดการศึกษา	ให้ใช้ระบบดังนี้

  ระบบทวิภาค	 โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น	 

2	 ภาคการศึกษาปกติ	 หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา 

ไม่น้อยกว่า	15	สัปดาห์	มหาวทิยาลัยอาจจดัการศกึษา	ภาคการศกึษา

พิเศษโดยก�าหนดระยะเวลาและจ�านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วน 

เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ

  ระบบไตรภาค	หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น	3	ภาค

การศึกษาปกติรวมภาคฤดูร้อน	 หนึ่งภาคการศึกษาปกติระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า	12	สัปดาห์

 ข้อ	8	 มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใด 

รปูแบบหนึง่	หรือรปูแบบผสมผสาน	โดยการจดัการเรยีนการสอนแต่ละ

รูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร	ทั้งนี้	จะต้อง

จัดให้ได้เนือ้หาสมดลุกบัจ�านวนหน่วยกติของหลกัสตูร	โดยเทยีบได้ตาม

การคิดหน่วยกิตตามข้อ	9	และให้จัดท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

	 ข้อ	9	 การคิดหน่วยกิต

  ระบบทวิภาค

	 	 9.1	 รายวชิาภาคทฤษฎ	ีทีใ่ช้เวลาบรรยายหรอือภปิราย 

ปัญหาไม่น้อยกว่า	 15	 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ	 ให้มีค่าเท่ากับ	 

1	หน่วยกิต

	 	 9.2	รายวิชาภาคปฏิบัติ	 ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 

ไม่น้อยกว่า	30	ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต	ิให้มค่ีาเท่ากบั	1	หน่วยกติ
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	 	 9.3	การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม	 ที่ใช้เวลาฝึก 

ไม่น้อยกว่า	45	ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต	ิให้มค่ีาเท่ากบั	1	หน่วยกติ

	 	 9.4	การท�าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด 

ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท�าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น	 ๆ	 

ไม่น้อยกว่า	45	ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ	1	หน่วยกิต

	 การจัดการศึกษาระบบไตรภาคให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับ

ระบบทวิภาค	ดังนี้

  ระบบไตรภาค

	 	 หนึง่หน่วยกติระบบไตรภาค	เทยีบได้กบั	12/15	หน่วยกติ 

ระบบทวิภาค	หรือ	4	หน่วยกิตระบบทวิภาค	เทียบได้กับ	5	หน่วยกิต

ระบบไตรภาค

หมวด	2

จ�านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา

	 ข้อ	10	 ให้จัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ไว้ดังนี้

	 	 10.1	 หลกัสตูรปริญญาตรี	4	ปี	ให้มีจ�านวนหน่วยกติรวม 

ไม่น้อยกว่า	 120	 หน่วยกิต	 ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน	 8	 ปีการศึกษา	 

ส�าหรับการลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลาและไม่เกนิ	12	ปีการศกึษาส�าหรบั

การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

	 	 10.2	 หลักสตูรปรญิญาตร	ี5	ปี	ให้มจี�านวนหน่วยกติรวม 

ไม่น้อยกว่า	 150	 หน่วยกิต	 ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน	 10	 ปีการศึกษา	 

ส�าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลาและไม่เกิน	 15	 ปีการศึกษา	 ส�าหรับ 

การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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	 	 10.3	 หลกัสตูรปริญญาตรี	6	ปี	ให้มีจ�านวนหน่วยกติรวม	

ไม่น้อยกว่า	180	หน่วยกติ	ใช้เวลาศกึษาไม่เกนิ	12	ปีการศกึษา	ส�าหรบั

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน	 18	 ปีการศึกษา	 ส�าหรับ 

การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

	 	 10.4	หลกัสตูรปรญิญาตร	ี(ระบบเทยีบเข้า)	ให้มจี�านวน 

หน่วยกิตรวม	เท่ากับหลักสูตรปริญญาตรี	4	ปี	5	ปี	และ	6	ปี	แล้วแต่

กรณี	ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน	6	ปีการศึกษา

	 	 การลงทะเบียนเรียนของนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี

(ระบบเทียบเข้า)	 เป็นการลงทะเบียนไม่เต็มเวลา	 ทั้งนี้	 ให้นับเวลา

ศึกษาจากวันที่เปิดการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น

	 	 ในกรณีที่มีความจ�าเป็นสภามหาวิทยาลัยอาจอนุมัติ

จ�านวนหน่วยกิตแตกต่างจากที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ได้	 แต่ท้ังนี	้ 

ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา	 ทั้งนี้ 

ต้องเรียนให้ครบหลักสูตรตามจ�านวนหน่วยกติตามทีร่ะบไุว้ในหลกัสตูร

หมวด	3

การรับเข้าเป็นนิสิต	ประเภทนิสิตและสภาพนิสิต

	 ข้อ	11	คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต

	 	 11.1	หลักสูตรปริญญาตรี	 4	ปี	หรือ	5	ปี	หรือ	6	ปี	 

จะต้องเป็นผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 

เทียบเท่า

	 	 11.2	หลักสูตรปริญญาตรีระบบเทียบเข้าจะต้องเป็น 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
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	 	 11.3	เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มี

สทิธิเ์ข้าศกึษาทีก่�าหนดไว้ในหลักสูตรระดับปรญิญาตรสีาขาวชิานัน้	ๆ 	

และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เกี่ยวข้องกับการรับ

เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น	 ๆ	 หรือของ

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 ข้อ	12	การรบับคุคลเข้าเป็นนสิติ	สามารถด�าเนนิการได้	ดงันี้

	 	 12.1	 การรบัผ่านระบบการคดัเลอืกกลางของส�านกังาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	(Admissions)

	 	 12.2	การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ

	 	 12.3	การรับเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างสถาบัน	 หรือข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

สถาบัน

	 	 12.4	การรับโดยวิธีอื่น	ๆ	ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

 ข้อ	13	การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต

	 	 13.1	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพ

เป็นนิสิตเม่ือได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต	 และได้ช�าระเงินค่าธรรมเนียม 

การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น	ๆ	ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 	 13.2	 ผูท้ีไ่ด้รบัการคดัเลอืกให้เข้าเป็นนสิติทีไ่ม่รายงานตวั

และขึน้ทะเบยีนเป็นนสิติ	ตามวนั	เวลา	และสถานทีท่ีม่หาวทิยาลยัก�าหนด

เป็นอนัหมดสทิธิท์ีจ่ะขึน้ทะเบยีนเป็นนสิิต	เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้อง

ให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ก�าหนด 

ให้รายงานตัวและเมือ่ได้รบัอนมุตัแิล้วต้องมารายงานตวัภายในเจด็วนั

นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก�าหนดให้รายงานตัว
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	 	 13.3	ผู ้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิตจะต้อง 

ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต	ณ	ศูนย์การจัดการศึกษานั้น	ๆ

	 	 13.4	ผู ้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและได้ช�าระเงิน 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน	 ๆ	 ตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก�าหนดแล้ว	 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้	 เว้นแต่	 มีเหตุจ�าเป็นโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

	 ข้อ	14	ประเภทนิสิตแบ่งเป็น	2	ประเภท

	 	 14.1	นิสิตระบบปกติ	ได้แก่	นิสิตที่ได้รับการคัดเลือก

เข้าศึกษาในระบบปกติตามประกาศมหาวิทยาลัยหรือของส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

	 	 14.2	นสิติระบบพิเศษ	ได้แก่	นสิติทีไ่ด้รับการคัดเลือก

เข้าศึกษาในระบบพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย

	 ข้อ	15	การย้ายศูนย์การจัดการศึกษา

	 	 15.1	 นสิติทีส่อบคดัเลอืกได้	ณ	ศนูย์การจดัการศกึษาใด

จะต้องศกึษา	ณ	ศนูย์การจดัการศกึษานัน้	ในกรณทีีม่เีหตผุลความจ�าเป็น

อาจขอย้ายไปศึกษา	ณ	ศูนย์การจัดการศึกษาอื่นได้

	 	 15.2	ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตที่ย ้ายศูนย ์ 

การจดัการศกึษา	ให้นบัตัง้แต่เริม่เข้าศึกษา	ณ	ศนูย์การจดัการศกึษาเดมิ

	 ข้อ	16	การย้ายคณะเรียน	การเปลี่ยนสาขา	และวิชาโท

	 	 16.1	การย้ายคณะเรียน	มีหลักเกณฑ์	ดังนี้

	 	 	 16.1.1	มีเวลาศึกษาอยู ่ในคณะเดิมมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า	2	ภาคการศกึษา	ทัง้นี	้ไม่นบัภาคการศกึษาทีล่าพกัการเรยีน

หรือถูกให้พักการเรียนและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต
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	 	 	 16.1.2	นิสิตย้ายคณะเรียนได้ไม่เกิน	 2	 ครั้ง	 

และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

	 	 	 16.1.3	นสิิตทีป่ระสงค์จะย้ายคณะเรียน	จะต้อง

ยื่นเอกสารต่าง	 ๆ	 ต่อกองทะเบียนและประมวลผล	 ตามระยะเวลา 

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 	 	 16.1.4	การย้ายคณะเรียนจะกระท�าได้เมือ่ได้รบั

การอนุมัติจากคณบดีที่สังกัดเดิม	และคณบดีที่จะรับย้ายคณะเรียน

	 	 	 16.1.5	การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่

เข้าศึกษาในคณะเดิม

	 	 	 16.1.6	 คุณสมบัติและเง่ือนไขการย้ายคณะ 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ

	 	 	 16.1.7	นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะเรียน 

จะต้องช�าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 	 16.2	การเปลี่ยนสาขา	และวิชาโท	มีหลักเกณฑ์	ดังนี้

	 	 	 16.2.1	นิสิตอาจเปลี่ยนสาขาได้ไม่เกิน	 2	 ครั้ง	

และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

	 	 	 16.2.2	นิสิตท่ีเปลี่ยนสาขาจะต้องมีเวลาเรียน 

ในสาขาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า	1	ภาคการศึกษา

	 	 	 16.2.3	 นสิติอาจขอเปลีย่นวิชาโทได้ไม่เกนิ	2	คร้ัง	

ทั้งนี้	 โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชาและได้รับ 

อนุมัติจากคณบดี

	 	 	 16.2.4	นสิติทีป่ระสงค์จะเปล่ียนสาขาและวิชาโท

จะต้องยื่นค�าร้องต่อกองทะเบียนและประมวลผลตามระยะเวลา 

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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	 	 	 16.2.5	นิสิตที่ ได ้รับอนุมัติ ให ้ เปลี่ยนสาขา 

และวิชาโทจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 	 16.3	หลักเกณฑ์การโอนรายวิชา

	 	 	 16.3.1	การโอนรายวชิาต้องได้รบัอนมุตัจิากคณะ

ที่รับผิดชอบสาขานั้น

	 	 	 16.3.2	การคดิค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม	นสิติ

ทีย้่ายคณะเรยีนหรอืเปลีย่นสาขาให้ค�านวณค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม

จากรายวิชาทัง้หมดทีไ่ด้รับอนมุตัใิห้โอนรายวิชามาจากคณะ/สาขาเดมิ

รวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะ/สาขาที่รับเข้าศึกษาด้วย

	 ข้อ	17	 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

	 	 17.1	มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือ

นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นและก�าลังศึกษาในหลักสูตรที่มี

ระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและให้

คณะทีจ่ะรับเข้าศกึษาเป็นผูพ้จิารณารบัโอนโดยได้รบัอนมุตัจิากคณบดี	

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�าคณะที่รับโอน

	 	 17.2	คุณสมบัติของนิสิต	 หรือนักศึกษาที่จะได้รับ 

การพิจารณารับโอน

	 	 	 17.2.1	คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ	11

	 	 	 17.2.2	 เป็นผู้ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในสถาบันเดิม

	 	 	 17.2.3	 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า	2	ภาคการศึกษาปกติ	ทั้งนี้	ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก

การเรียน
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	 	 17.3	นิสิตหรือนักศึกษา	 ที่ประสงค์จะโอนมาศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 จะต้องยื่นค�าร้องต่อมหาวิทยาลัย 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีสัปดาห์	 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค ์

เข้าศึกษาพร้อมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 	 17.4	การเทียบโอนผลการเรียน	 ให้เป ็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 ข้อ	18	การโอนผลการเรียน

	 	 นสิิตหลักสูตรระดบัปริญญาตร	ีอาจขอโอนผลการเรยีน

ในหลักสูตรระดับเดียวกันที่ได ้เคยศึกษามาแล้วจากการศึกษา 

ในหลกัสตูรอืน่	หรอืหลกัสตูรเดยีวกนัในมหาวิทยาลัย	หรือจากสถาบนั

การศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง	 โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 ข้อ	19	การพ้นจากสภาพนิสิต

	 	 19.1	ตาย

	 	 19.2	ลาออก

	 	 19.3	โอนย้ายสถานศึกษา

	 	 19.4	ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

	 	 19.5	ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้น

ทะเบียนเป็นนิสิต

	 	 19.6	เมื่ อพ ้นก� าหนดเวลาหนึ่ งภาคการศึกษา 

แล้วไม่ช�าระค่าธรรมเนยีมการศกึษาต่าง	ๆ 	ตามทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด

เพื่อรักษาสภาพนิสิต

	 	 19.7	ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข้อ	 11	 อย่างใด

อย่างหนึ่ง
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	 	 19.8	ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง	 1.50	 เมื่อมี

หน่วยกิตสะสมตั้งแต่	 30	 -	 59	หน่วยกิต	ตามระดับคะแนนตัวอักษร 

ในข้อ	30.1	ยกเว้น	รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น

	 	 19.9	ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง	 1.75	 เมื่อมี

หน่วยกิตสะสมตั้งแต่	 60	หน่วยกิตขึ้นไป	ตามระดับคะแนนตัวอักษร

ในข้อ	30.1	ยกเว้นรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น

	 	 19.10	 ไม่ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะ

เวลาที่ก�าหนดตามข้อ	10

	 	 19.11	 ต้องโทษโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	เว้น

แต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท

	 	 19.12	 กระท� าการทุจริตหรือมีความประพฤติ 

อนัเป็นการเสือ่มเสยีแก่มหาวทิยาลยั	ใช้หลกัฐานเทจ็ต่อมหาวทิยาลัย	

และกระท�ารายการในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยแทนบุคคลอื่น

โดยมิได้รับอนุญาตแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย	 และมหาวิทยาลัย 

เห็นสมควรให้ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	ว่าด้วยวินัยนิสิต

	 ข้อ	20	การคืนสภาพนิสิต

	 	 นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ	 19.6	 อาจขอ 

คืนสภาพนสิติได้	ทัง้นี	้ต้องได้รบัอนมุตัจิากอธกิารบดี	โดยความเหน็ชอบ

จากคณบด	ีเม่ือได้รบัอนมุตัแิล้วให้ถอืว่าเป็นการลาพกัการเรยีนตัง้แต่

ภาคการศกึษาทีพ้่นสภาพนสิิตจนถึงปัจจบุนั	และให้ช�าระค่าธรรมเนยีม

การคืนสภาพนิสิตและค่าธรรมเนียมการลาพักการเรียนย้อนหลัง
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หมวด	4

การลงทะเบียนเรียน

	 ข้อ	21	การลงทะเบียนเรียน

	 	 21.1	 นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน	และช�าระเงิน

ตามระเบยีบมหาวทิยาลยั	ว่าด้วยการเกบ็เงนิค่าหน่วยกติ	ค่าธรรมเนียม 

การศึกษา	และค่าธรรมเนียมอื่น	ๆ	ในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จสิ้น

ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 	 21.2	 ในแต ่ละภาคการศึกษาปกติ	 นิ สิตต ้อง 

ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละไม่ต�่ากว่า	 9	 หน่วยกิต	 และไม่เกิน	

22	หน่วยกิตส่วนในภาคการศึกษาพิเศษไม่ต�่ากว่า	 3	หน่วยกิต	และ 

ไม่เกิน	15	หน่วยกิต

	 	 21.3	 ในกรณีที่มี เหตุผลความจ�าเป ็นที่จะต ้อง 

ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าท่ีได้ก�าหนด	 นิสิตต้องยื่นค�าร้องขออนุมัติ 

จากคณบดี	แต่เพิ่มได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ	3	หน่วยกิต

	 	 21.4	 การลงทะเบยีนเรยีนทีม่จี�านวนหน่วยกติต�า่กว่า

ทีก่�าหนดจะกระท�าได้กรณทีีน่สิติจะจบหลกัสตูรและเหลือรายวชิาเรยีน

ตามหลักสูตรมีจ�านวนหน่วยกิตต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้หรือกรณ ี

อื่น	ๆ	ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

	 	 21.5	 นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนตามวัน	 และเวลา 

ทีม่หาวิทยาลยัก�าหนดจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมการลงทะเบยีนเรยีนช้า 

ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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	 	 21.6	 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	

มหาวิทยาลยัจะไม่อนญุาตให้นสิติลงทะเบียนเรยีน	เว้นแต่จะมเีหตผุล

อันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

	 	 21.7		 ในรายวิชาใดที่หลักสูตรมีข้อก�าหนดว่าต้อง

เรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือบุรพวิชา	นิสิตต้องลงทะเบียนและสอบผ่าน

รายวิชาหรือบุรพวิชาที่ก�าหนดไว้ก่อน	 เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดี	

จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นได้

	 	 21.8	 นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา

ปกติจะต้องลาพักการเรียนตามข้อ	 26	 มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น

นิสิต

	 	 21.9	 คณะสามารถพฒันาระบบอาจารย์ทีป่รกึษาเพ่ือ

ควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตรได้

	 	 21.10	 วิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไป

ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 ข้อ	22	 การลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาโดยไม่นบัหน่วยกติ	(Audit)

	 	 22.1	 การลงทะเบยีนเรียนรายวชิาโดยไม่นบัหน่วยกติ	

หมายถึง	 การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าในจ�านวน

หน่วยกติในภาคการศึกษา	และจ�านวนหน่วยกติตามหลกัสตูร	ไม่บงัคบั

ให้นิสิตสอบและมีผลการเรียนเป็น	AU

	 	 22.2	 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับ

หน่วยกิตได้	 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น	

และให้นิสิตระบุในการลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียน

รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต
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	 	 22.3	 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม ่นับ

หน่วยกิตให้ลงในช่องผลการเรียนรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

เฉพาะผูท้ีม่เีวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของเวลาเรยีนทัง้หมดของ

รายวิชานั้น

	 	 22.4	 มหาวทิยาลัยอาจอนมุตัใิห้บคุคลภายนอกทีม่ใิช่

นิสิตเข้าเรียนบางรายวิชาได้	 แต่ผู ้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 ข้อ	23	การเพิ่ม	หรือถอนรายวิชา

	 	 ให้นสิติท�ารายการผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั

ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 ข้อ	24	การรับเงินคืนในรายวิชาที่ถอน	 ให้เป ็นไปตาม 

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 ข้อ	25	การรักษาสภาพนิสิต

	 	 25.1	 นสิิตต้องลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาแรก

ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและลงทะเบียนเรียนให้ต่อเนื่องทุกภาค 

การศกึษา	พร้อมทัง้ช�าระเงนิค่าธรรมเนยีมตามทีม่หาวทิยาลัยก�าหนด

	 	 25.2	 การรักษาสภาพนิสิต	 โดยไม่ต้องลงทะเบียน

เรียนสามารถท�าได้ในกรณีต่อไปนี้

	 	 	 25.2.1	การลาพักการเรียน

	 	 	 25.2.2	ถูกสั่งพักการเรียน

	 	 	 25.2.3	นสิิตทีล่งทะเบยีนเรียนครบทกุรายวชิา

ตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ผ่านเงื่อนไขการส�าเร็จการศึกษาอื่น	ๆ	เช่น	

ไม่ยืน่ขอส�าเรจ็การศกึษาในภาคการศกึษาทีค่าดว่าจะส�าเร็จการศกึษา

หรือรอผลการศึกษา	 กรณีนี้	 ต้องรักษาสภาพนิสิตและช�าระค่า
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ธรรมเนียมรักษาสภาพตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	 ทั้งนี้	 ต้องคง

สถานภาพนิสิตได้ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ	10

	 	 25.3	 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

หลักสูตรแล้ว	 แต่อยู ่ระหว่างรอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 

หรืออื่น	ๆ	ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรก�าหนด	ซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษานั้น	 ๆ	 เมื่อคณะแจ้งผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 

หรืออ่ืน	 ๆ	 ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรก�าหนดไปยังกองทะเบียนและ

ประมวลผลแล้ว	 ให้กองทะเบียนและประมวลผลบันทึกข้อมูล	 

แล้วแต่กรณี	ในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย	โดยนิสิตไม่ต้องช�าระ

ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ

	 ข้อ	26	การลาพักการเรียน

	 	 26.1	 นิสิตอาจยื่นค�าร ้องขอลาพักการเรียนได้	 

ในกรณีต่อไปนี้

	 	 	 26.1.1	ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการ

ทหารกองประจ�าการ

	 	 	 26.1.2	 ได้รบัทนุแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหว่าง

ประเทศหรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน

	 	 	 26.1.3	 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลา

นานเกินร้อยละ	 20	 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตาม 

ค�าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ

หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล	 

ซึ่งเป็นของเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
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	 	 	 26.1.4	 เมือ่นสิติมคีวามจ�าเป็นส่วนตวั	อาจย่ืน

ค�าร้องขอลาพักการเรียนได้	ถ้าได้ลงทะเบยีนโดยสมบรูณ์ในมหาวทิยาลยั

มาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา

	 	 26.2	 การลาพกัการเรยีน	นสิติต้องยืน่ค�าร้องภายใน

สปัดาห์ทีส่ามของภาคการศกึษาทีล่าพักการเรยีน	โดยต้องได้รบัอนมุตัิ

จากคณบดี	ยกเว้นการลาพักการเรียนในกรณี	ข้อ	26.1.1	ข้อ	26.1.2	

และข้อ	26.1.3	ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

	 	 26.3	 การลาพกัการเรียน	ให้อนุมติัคร้ังละไม่เกนิหนึง่

ภาคการศึกษา	 ถ้านิสิตยังมีความจ�าเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียน 

ในภาคการศึกษาต่อไป	ให้นิสิตยื่นค�าร้องขอลาพักการเรียนใหม่

	 	 26.4	 ในกรณีทีน่สิิตได้รับอนมุตัใิห้ลาพักการเรยีน	ให้

นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย

	 	 26.5	 กรณีนิสิตถูกสั่งให้พักการเรียนตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิต	 กองทะเบียนและประมวลผลจะบันทึก

การลาพักการเรียนในระบบทะเบียน

	 	 26.6	 นิสิตที่ลาพักการเรียนต้องช�าระค่าธรรมเนียม

การลาพักการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนดจึงจะถือว่าการลาพัก

การเรียนสมบูรณ์

	 ข้อ	27	การลาออก

	 	 นิสิตต้องยื่นค�าร้องขอลาออกและหลักฐานการแสดง

ว่าไม่มีหนี้สินค้างช�าระ	 โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่นิสิตสังกัด	 การลาออกจะสมบูรณ์ให้ถือ

ตามวันที่อนุมัติจากคณบดี
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หมวด	5

การวัด	และการประเมินผลการศึกษา

	 ข้อ	28	นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา	จึงจะมีสิทธิ์

เข้าสอบ

	 ข้อ	29	 ให้มีการวัดผลการศึกษาระหว่างภาคการศึกษา 

และปลายภาคการศึกษา

	 ข้อ	30	การประเมินผลการศึกษา	ให้คณะกรรมการประจ�าคณะ

อนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา

	 	 30.1	 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้มีการประเมินผล

การศึกษาตามระดบัคะแนนตวัอักษร	ความหมาย	และค่าคะแนน	ดงันี้

	 ระดับคะแนนตัวอักษร	 ความหมาย	 ค่าคะแนน

	 A		 ดีเยี่ยม	(Excellent)		 4.0

	 B+		 ดีมาก	(Very	Good)		 3.5

	 B	 ดี	(Good)		 3.0

	 C+		 ดีพอใช้	(Fairly	Good)		 2.5

	 C		 พอใช้	(Fair)		 2.0

	 D+		 อ่อน	(Poor)		 1.5

	 D		 อ่อนมาก	(Very	Poor)		 1.0

	 F		 ตก	(Failed)		 0.0

	 	 30.2	 ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับ

คะแนนตัวอักษรได้ให้ประเมินผลโดยก�าหนดตัวอักษร	ดังนี้
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	 ตัวอักษร		 	 ความหมาย

	 S		 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์	(Satisfactory)

	 U		 ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์	(Unsatisfactory)

	 I	 ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์	(Incomplete)

	 W		 การถอนรายวิชา	(Withdrawn)

	 AU		 การเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต	(Audit)

	 R		 ลงทะเบยีนเรียนซ�า้แล้วผ่าน	(Course	Repeated	Later)

	 	 30.3	 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร	 F	 ในรายวิชาใด 

จะกระท�าได้ในกรณีต่อไปนี้

	 	 	 30.3.1	 นิสิตถูกตัดสิทธิ์ไม ่ให ้เข ้าสอบหรือ 

ขาดสอบปลายภาค

	 	 	 30.3.2	 นิสิตท�าผิดระเบียบการสอบ	และได้รับ

การตัดสินโทษให้ได้ระดับคะแนนตัวอักษร	 F	 ตามระเบียบเกี่ยวกับ 

การสอบประจ�าภาคที่มหาวิทยาลัยก�าหนดหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์

หรือเงื่อนไขการประเมินตามเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผล 

ในแต่ละรายวิชา

	 	 	 30.3.3	 นิสิตมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ  ์

ในข้อ	28

	 	 	 30.3.4	 นิสิตทุจริตในการสอบ

	 	 	 30.3.5	 นิสิตได้รับการให้ตัวอักษร	 I	 แต่มิได้

ด�าเนินการขอประเมินผลเพื่อแก้ตัวอักษร	 I	 ให้เสร็จสิ้นภายใน 

สองสปัดาห์แรกของภาคการศกึษาถดัไปทีน่สิิตมสีทิธิล์งทะเบยีนเรียน
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	 	 30.4	 การให้ตัวอักษร	 S	 กระท�าได้ในการประเมิน

รายวิชาเรียนที่ไม ่นับหน่วยกิตและผลการเรียนในรายวิชานั้น 

ผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนด

	 	 30.5	 การให้ตัวอักษร	 U	 กระท�าได้ในการประเมิน

รายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิตและผลการเรียนรายวิชานั้นไม่ผ่าน

เกณฑ์ตามที่ก�าหนด

	 	 30.6	 การให้ตัวอักษร	 I	 ในรายวิชาใดจะกระท�าได้ 

ในกรณีต่อไปนี้

	 	 	 30.6.1	 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ใน 

ข้อ	 28	 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติ 

จากคณบดี

	 	 	 30.6.2	 อาจารย์ผู้สอนและคณบดี	 เห็นสมควร

ให้รอผลการศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบ 

การศกึษารายวชิานัน้ไม่สมบรูณ์โดยมใิช่เป็นความผิดของนสิิต	นสิติทีไ่ด้ 

ตวัอกัษร	I	จะต้องขอรับการประเมนิผลเพือ่เปลีย่นตวัอกัษร	I	ให้เสรจ็สิน้ 

ภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมีสิทธิ ์

ลงทะเบยีนเรยีนหากพ้นก�าหนดดังกล่าวมหาวทิยาลยัจะเปลีย่นตวัอักษร	

I	 เป็นระดับคะแนนตัวอักษร	F	โดยอัตโนมัติ	 เว้นแต่อธิการบดีอนุมัติ

ให้ขยายเวลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันมิใช่เกิดจากการกระท�าหรือร่วม

กระท�าของนิสิตผู้นั้น

	 	 การนับภาคการศึกษาที่นิสิตระบบปกติมีสิทธิ์ 

ลงทะเบียนนั้น	ให้นับเฉพาะภาคต้นและภาคปลายเท่านั้น

	 	 30.7	 การให้ตัวอักษร	W	 ในรายวิชาใดจะกระท�าได้ 

ในกรณีต่อไปนี้
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	 	 	 30.7.1	 นิสิตได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น

	 	 	 30.7.2	 นสิติได้รบัอนมัุตใิห้ลาพักการเรียนตาม

ข้อ	26

	 	 	 30.7.3	 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการ

ศึกษานั้น

	 	 	 30.7.4	 นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เปล่ียน

จากตัวอักษร	I	แล้ว	แต่การป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด	โดยมี

หลักฐานที่เชื่อถือได้

	 	 30.8	 การให้ตัวอักษร	AU	ในรายวิชาใดจะกระท�าใน

กรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับ

หน่วยกิตตามข้อ	22

	 	 30.9	 การนับจ�านวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค�านวณ

หาค่าระดับคะแนนเฉล่ียให้นบัจากรายวชิาทีม่รีะบบการให้คะแนนแบบ

ระดบัคะแนนตัวอักษร	ในกรณีทีน่สิิตลงทะเบยีนเรยีนซ�า้หรือเรยีนแทน

ในรายวิชาใดให้น�าจ�านวนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนตัวอักษรที่ได้

ไปใช้ในการค�านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย

	 	 30.10	 การนับจ�านวนหน่วยกิตสะสมของนิสิตเพ่ือให้

ครบหลักสูตร	ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น

	 	 30.11	 ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่เฉพาะรายภาคการศกึษา

ให้ค�านวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคการศึกษานั้น	 โดยน�า 

ผลรวมของผลคูณของจ�านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนตัวอักษร

ของแต่ละรายวิชาเป็นตัวต้ัง	 หารด้วยจ�านวนหน่วยกิตรวมของภาค 

การศึกษานั้น	 การค�านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม	 3	 ต�าแหน่ง	

และให้ปัดเศษเฉพาะทศนยิมต�าแหน่งที	่3	ทีม่ค่ีาตัง้แต่	5	ขึน้ไปเพ่ือให้

เหลือทศนิยม	2	ต�าแหน่ง
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	 	 30.12	 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค�านวณจาก 

ผลการเรียนของนิสิตต้ังแต่เร่ิมเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย	

โดยน�าผลรวมของผลคูณของจ�านวนหน่วยกติกบัค่าระดับคะแนนตวัอกัษร

ของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามข้อ	 30.9	 เป็นตัวตั้ง	 หารด้วย

จ�านวนหน่วยกิตรวมทัง้หมด	การค�านวณดังกล่าวให้ตัง้หารถงึทศนยิม	

3	ต�าแหน่ง	และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมต�าแหน่งที่	3	ที่มีค่าตั้งแต่	5	

ขึ้นไปเพื่อให้เหลือทศนิยม	2	ต�าแหน่ง

	 ข้อ	31	การลงทะเบียนเรียนซ�้า	หรือเรียนแทน

	 	 31.1	 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร	

D	หรอื	D+	นสิติอาจลงทะเบยีนเรียนซ�า้ได้	โดยได้รบัอนมุตัจิากคณบดี

	 	 31.2	 รายวชิาเลอืกทีน่สิติได้รบัระดบัคะแนนตวัอกัษร	

F	 นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนซ�้าหรือจะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่มี

ลกัษณะเนือ้หาคล้ายคลงึแทนกนัได้	และรายวชิาเลือกเสรีนสิติจะเลือก

เรียนรายวิชาอื่นแทนได้	โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี

	 	 31.3	 นสิติทีส่อบได้ระดบัคะแนนตวัอักษร	D+	D	หรือ	

F	 ในรายวิชาใด	 เมื่อได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนซ�้าหรือเรียนแทน

ในรายวิชานั้น	และได้รับคะแนนตัวอักษรสูงกว่าเดิม	ผลการศึกษาใน

รายวชิาทีเ่คยได้รบัค่าคะแนนตวัอกัษร	D+	D	หรอื	F	จะถกูเปลีย่นเป็น

ตัวอักษร	R	 ในใบแสดงผลการศึกษา	 เมื่อนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนซ�้า

หรือเรียนแทนในรายวิชานั้น

	 	 31.4	 นสิติทีไ่ด้ผลการประเมนิตวัอักษร	U	ในรายวชิาใด

จะปรากฏตวัอกัษร	U	ในใบแสดงผลการศึกษา	นสิติต้องลงทะเบยีนซ�า้

หรือเรียนแทนในรายวิชานั้นจนกว่าจะได้ผลการประเมินตัวอักษร	 S	
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และตัวอกัษร	U	จะถกูเปล่ียนเป็นตวัอักษร	R	ในใบแสดงผลการศกึษา	

เมื่อนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนซ�้าหรือเรียนแทนในรายวิชานั้น

	 ข้อ	32	การจ�าแนกสภาพนิสิต

	 	 32.1	 การจ�าแนกสภาพนิสิต	 จะกระท�าเมื่อส้ินสุด 

ภาคการศึกษาแต่ละภาค

	 	 32.2	 นสิิตทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาในภาคฤดรู้อน

หรือภาคการศึกษาพิเศษให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่องใน 

การจ�าแนกสภาพนิสิต

 ข้อ	33		การสอบ	ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย

การสอบของนิสิต

หมวด	6

การส�าเร็จการศึกษา	การขอรับปริญญา	และการอนุมัติปริญญา

	 ข้อ	34	การส�าเร็จการศึกษา

	 	 34.1	ให้คณะกรรมการประจ�าคณะเป็นผู ้รับรอง 

การส�าเร็จการศกึษา	และวนัทีส่�าเรจ็การศกึษาให้ถอืวนัทีก่องทะเบยีน

และประมวลผลส่งรายชื่อผู ้ส�าเร็จการศึกษาให้คณะกรรมการ 

ประจ�าคณะพิจารณาอนุมัติ

	 	 34.2	คุณสมบัติของผู้ส�าเร็จการศึกษา

	 	 	 34.2.1	สอบผ ่ านทุกรายวิชาให ้ครบถ ้วน 

ตามหลักสูตร	 รวมทั้งรายวิชาอื่นที่ลงทะเบียนเรียนและผ่านเง่ือนไข

การส�าเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรก�าหนด

	 	 	 34.2.2	มีระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต�า่กว่า	2.00



109
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562

	 	 	 34.2.3	ต ้องมี เวลาเรียนครบตามหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า	 3	 ปีการศึกษา	หรือไม่น้อยกว่า	 2	 ปีการศึกษา	 ส�าหรับ

หลักสูตรเทียบเข้าหรือไม่น้อยกว่า	 1	 ปีการศึกษา	 ส�าหรับกรณ ี

เทียบโอนรายวิชา

	 	 	 34.2.4	ไม่มีพันธะหนี้สินใด	ๆ	กับมหาวิทยาลัย

	 	 	 34.2.5	ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย

อย่างร้ายแรงตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหาสารคามว่าด้วยวนิยันิสติ

	 	 34.3	นิสิตที่คาดว ่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาค 

การศึกษาใด	 ต ้องยื่ นความจ� านงขอส� า เร็ จการศึกษาผ ่ าน 

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาสามสิบวัน 

นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาน้ัน	 และให้เป็นไปตามประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย

 ข้อ	35		การขอรับปริญญา

	 	 ผู้มีสิทธิ์ขอรับปริญญาต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข	ดังนี้

	 	 35.1	เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาตามข้อ	34

	 	 35.2	เป็นผู้มีความประพฤติดี

	 	 35.3	ไม่มีพันธะหนี้สินใด	ๆ	กับมหาวิทยาลัย

 ข้อ	36	การให้ปริญญา

	 	 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ปริญญาแก่ผู ้ส�าเร็จ 

การศึกษาตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

	 	 36.1	ปริญญาบัณฑิต

	 	 	 นิสิตผู้มีสิทธ์ิได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้

จ�านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรและได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

ไม่ต�่ากว่า	2.00
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	 	 36.2	ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง

	 	 	 นิสิตผู้มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่

และเหรียญทอง	 ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่ม 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันของแต่ละคณะ	

ทั้งนี้	 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต�่ากว่า	 3.75	 ขึ้นไป	 และไม่เคย

สอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร	D	 หรือ	 D+	 หรือ	 F	 หรือ	 U	 หรือ	 R	 

ในรายวิชาใด	 กรณีที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน	 ให้พิจารณา 

ถึงทศนิยมต�าแหน่งที่	 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/เปล่ียนสาขาวิชา	 ไม่มีสิทธิ ์

ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรืออันดับสอง
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	 ข้อ	37	การให้เกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี

	 	 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ส�าเร็จ 

การศึกษาและทีม่ผีลการเรยีนดีต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั	

เพือ่อนมุติัให้เกยีรตบิตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาทีม่ผีลการเรยีนดมีเีกณฑ์

การพิจารณาดังนี้

	 	 37.1	นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียน 

ดีเย่ียม	 ต้องสอบได้จ�านวนหน่วยกิตครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตั้งแต่	3.75	ขึ้นไป

	 	 37.2	นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียน 

ดีต้องสอบได้จ�านวนหน่วยกิตครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมตั้งแต่	3.25	ขึ้นไป

	 	 37.3	นิสิตผู้มีสิทธ์ิได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี

และเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม	 ต้องไม่เป็นนิสิตที่ได้ปริญญา

บัณฑิตเกียรตินิยม

 ข้อ	38	การอนุมัติปริญญา

	 	 ให้มหาวทิยาลยัเสนอชือ่ผูส้มควรได้รบัปริญญาต่อสภา

มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
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บทเฉพาะกาล

	 ข้อ	39	 ให้ใช้ข้อบังคับน้ีกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา	

2557	เป็นต้นไป

	 ข้อ	40	 ให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ว่าด้วยการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.2547	 และประกาศแนวปฏิบัติที่ได้ออก

ก่อนข้อบังคับนีม้ผีลใช้บังคบักบันสิิตท่ีเข้าศกึษาก่อนปีการศึกษา	2557	

ไปจนกว่าจะส�าเรจ็การศกึษา	ยกเว้นการลงทะเบยีนและการให้ปรญิญา

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

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

	 โดยท่ีเป ็นการสมควรปรับปรุงข ้อบังคับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	

พ.ศ.	 2556	 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภาการพยาบาล	 ว่าด้วย	 

การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	พ.ศ.	2560

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 14	 (2)	 และมาตรา	 48	 

แห ่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 พ.ศ.	 2537	 

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ในคราวประชุมคร้ังที่	 4/2561	 

เมื่อวันที่	27	เมษายน	พ.ศ.	2561	จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้

 ข้อ	1	 ข้อบงัคบันีเ้รยีกว่า	“ข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	

ว่าด้วยการศึกษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรผูช่้วยพยาบาล	พ.ศ.	2561”

 ข้อ	2		 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ท่ีเข้ารับการศึกษาตั้งแต ่

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�าคณะ”	หมายถึง	 คณะกรรมการประจ�า 

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์

	 “คณะ”	หมายถงึ	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

	 “คณบดี”	หมายถึง	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

	 ข้อ	5		 ในกรณทีีมี่ปัญหาในการตคีวาม	หรอืการด�าเนินการอืน่ใด

ที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้	ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด

	 ข้อ	6	 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

หมวด	1

หลักสูตรและการจัดการศึกษา

 ข้อ	7	 ให้การจดัการศึกษามีระยะเวลา	1	ปี	เป็นระบบทวภิาค	

คือ	 ภาคการศึกษาที่	 1	 และภาคการศึกษาที่	 2	 มีระยะเวลาศึกษา	 

แต่ละภาคไม่น้อยกว่า	15	สปัดาห์	มจี�านวนหน่วยกติ	รวม	36	หน่วยกติ

	 ข้อ	8	 ระยะเวลาการศึกษา	 ผู้เข้ารับการศึกษาต้องใช้เวลา

ศึกษาอย่างน้อย	2	ภาคการศึกษา	แต่ไม่เกิน	4	ภาคการศึกษา

 ข้อ	9	 “หน่วยกิต”	 หมายถึง	 มาตราที่ใช ้แสดงปริมาณ

การศึกษาที่ได้รับแต่ละรายวิชาจะมีหน่วยกิตก�าหนดไว้

	 	 (1)	 ภาคทฤษฎี	 มีการศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษา	เท่ากับ	1	หน่วยกิต
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	 	 (2)	 การปฏิบั ติในห ้องทดลอง	 มีการฝ ึกปฏิบัติ 

ไม่น้อยกว่า	30	ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา	เท่ากับ	1	หน่วยกิต

	 	 (3)	 การฝึกปฏิบัติบนหอผู ้ป ่วย	 มีการฝึกปฏิบัติ 

ไม่น้อยกว่า	60	ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา	เท่ากับ	1	หน่วยกิต

หมวด	2

การรับเข้าศึกษา

	 ข้อ	10	ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 (1)	 มีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าประโยคมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย	(ม.6)	หรอืเทยีบเท่าตามหลักสตูรทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง

	 	 (2)	 อายุไม่ต�่ากว่า	16	ปีนับถึงวันเปิดการศึกษา

	 	 (3)	 มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 สังคม	 

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

	 	 (4)	 มคีณุสมบัตอิืน่ครบถ้วนตามทีม่หาวทิยาลัยก�าหนด

 ข้อ	11	 การรบัเข้าศกึษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั

ในแต่ละปีการศึกษา

 ข้อ	12	การขึ้นทะเบียน

	 	 (1)	 ผูส้มคัรทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกให้เข้าศกึษาจะมสีถานสภาพ

เป็นผู้เข้ารับการศึกษาก็ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เข้ารับการศึกษาแล้ว

	 	 (2)	 ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาต้อง

ขึน้ทะเบยีนด้วยตนเอง	โดยต้องน�าเอกสาร	หลกัฐานต่าง	ๆ 	ไปรายงานตวั

ต่อนายทะเบียน	พร้อมช�าระเงินลงทะเบียนตามวัน	 เวลาและสถานที ่

ที่ก�าหนด	พร้อมเอกสารหลักฐาน	ดังต่อไปนี้
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	 	 	 (2.1)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตวัประชาชน	และผูป้กครอง	

	 	 	 (2.2)	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	และผู้ปกครอง

	 	 	 (2.3)	 ส�าเนาใบแสดงผลการเรียน

	 	 	 (2.4)	 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

	 	 	 (2.5)	 รูปถ่าย	ขนาด	2	นิ้ว	3	ใบ

	 	 (3)	 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาไม่มา 

ขึ้นทะเบียนตามวัน	 เวลาและสถานที่ที่ก�าหนดถือว่าสละสิทธิ์	 เว้นแต่

แจ้งให้คณะทราบเป็นลายลักษณ์อักษร	 และมารายงานตัวภายใน	 

1	สัปดาห์	หลังจากวันที่คณะได้ก�าหนดไว้

หมวด	3

การลงทะเบียน

	 ข้อ	13		ผูเ้ข้ารบัการศกึษาท่ีมารายงานตวัและช�าระค่าธรรมเนยีม

การศึกษาแล้ว	ต้องลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละภาคการศกึษา	ภายในวนั

และเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 ข้อ	14	การลาพักการศึกษา

	 	 (1)	 ผู ้เข้ารับการศึกษาจะลาพักการศึกษาได้เพียง	 

1	 ภาคการศึกษาคือภาคการศึกษาท่ี	 2	 และต้องกลับมาศึกษาต่อ 

ในปีการศึกษาต่อไปเท่านั้น

	 	 (2)	 ผู้เข้ารับการศึกษาจะมีสิทธลิาพกัการศกึษาได้ต้อง

มสีาเหตจุากความเจบ็ป่วย	โดยต้องมีใบรบัรองแพทย์จากสถานพยาบาล

ของรัฐและมีใบยินยอมของผู้ปกครอง
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	 	 (3)	 การลาพกัการศกึษา	ผูเ้ข้ารบัการศกึษาต้องยืน่ค�าร้อง

ต่องานบริการการศึกษาของคณะและให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

	 	 (4)	 ผูเ้ข้ารับการศึกษาได้รับอนมุตัใิห้ลาพักการศกึษา	

เมื่อกลับเข้าศึกษาต้องยื่นค�าร้องขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อคณบดี

ก่อนวันเปิดภาคศึกษา	ไม่น้อยกว่า	2	สัปดาห์

หมวด	4

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา

	 ข้อ	15	ผู้เข้ารับการศึกษาต้องมีเวลาการศึกษาในรายวิชา 

ทีล่งทะเบยีนศึกษา	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของเวลาการศกึษาทัง้หมด

ของรายวิชานั้น	จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ

	 ข้อ	16	ให้มีการวัดผลระหว่างภาคการศึกษา	 และปลายภาค

การศึกษา

 ข้อ	17	การประเมนิผลการศกึษาให้คณะกรรมการประจ�าคณะ

อนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา

	 	 (1)	 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้มีการประเมินผล 

การศึกษาตามระดบัคะแนนตวัอักษร	ความหมาย	และค่าคะแนน	ดงันี้

 ระดับคะแนนตัวอักษร	 ความหมาย	 ค่าคะแนน

	 A	 ดีเยี่ยม	(Excellent)	 4.0

	 B+	 ดีมาก	(Very	Good)	 3.5

	 B	 ดี	(Good)	 3.0

 C+	 ดีพอใช้	(Fairly	Good)	 2.5
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 ระดับคะแนนตัวอักษร	 ความหมาย	 ค่าคะแนน

	 C	 พอใช้	(Fair)	 2.0

	 D+	 อ่อน	(Poor)	 1.5

	 D	 อ่อนมาก	(Very	Poor)	 1.0

	 F	 ตก	(Faited)	 0.0

	 	 (2)	 ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับ

คะแนนตัวอักษรได้	ให้ประเมินผลโดยก�าหนดตัวอักษร	ดังนี้

	 ตัวอักษร	 	 ความหมาย

	 S	 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์	(Satisfactory)	

	 U	 ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์	(Unsatisfactory)

	 I	 ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์	(Incomplete)

	 W	 การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ	(Withdrawn)

	 AU	 การเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต	(Audit)

	 R	 ลงทะเบยีนเรยีนซ�า้แล้วผ่าน	(Course	Repeated	Later)

	 	 (3)	 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร	F	 ในรายวิชาใดจะ

กระท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้

	 	 	 (3.1)	 ไม่ผ่านเงื่อนไขการประเมินตามเกณฑ์ 

การวัดผลและการประเมินผลในแต่ละรายวิชา

	 	 	 (3.2)	 ขาดสอบประจ�าภาคการศึกษา	 โดยไม่ได้

รับอนุมัติจากคณบดี
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	 	 	 (3.3)	 มเีวลาการศกึษาไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ	15

	 	 	 (3.4)	 ทุจริตในการสอบ

	 	 	 (3.5)	 ได้รับการให้ระดับคะแนนตัวอักษร	 I	 แต่

มิได้ด�าเนินการขอประเมินผลเพื่อแก้ไขตัวอักษบ	 I	 ให้เสร็จสิ้น 

ภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

	 	 (4)	 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร	 S	 กระท�าได้ใน 

การประเมินรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชานั้น

ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 	 (5)	 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร	 U	 กระท�าได้ใน 

การประเมินรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและผลการศึกษารายวิชานั้น 

ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนด

	 	 (6)	 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร	 I	 ในรายวิชาใด 

จะกระท�าได้ในกรณีต่อไปนี้

	 	 	 (6.1)	 มีเวลาการศึกษาครบตามเกณฑ์ในข้อ	 15	

แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี	

	 	 	 (6.2)	 อาจารย์ผู ้สอนและคณบดีเห็นสมควร 

ให้รอผลการศึกษา	เพราะผู้เข้ารับการศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วน

ประกอบของการศกึษานัน้ไม่สมบรูณ์	โดยไม่ใช่เป็นความผดิของผูเ้ข้า

ศึกษา	 ผู้เข้าศึกษาที่ได้ตัวอักษร	 I	 ต้องด�าเนินการขอรับการประเมิน

เพื่อปรับตัวอักษร	I	ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป

	 	 (7)	 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร	W	 ในรายวิชาใด 

จะกระท�าได้ในกรณีต่อไปนี้

	 	 	 (7.1)	 ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา

	 	 	 (7.2)	 ถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
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	 	 	 (7.3)	 ไม่สามารถแก้ไขตัวอกัษร	I	ได้ภายในก�าหนด

ด้วยเหตุผลสุดวิสัยโดยความเห็นชอบของคณบดี

	 	 (8)	 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร	 AU	 ในรายวิชาใด	 

จะกระท�าในกรณีท่ีได้รับอนุมัติจากคณบดี	 ให้ลงทะเบียนเป็นพิเศษ 

โดยไม่นับหน่วยกิต

	 	 (9)	 การนบัจ�านวนหน่วยกติ	เพือ่ใช้ในการค�านวณหา

ค่าระดับขั้นเฉลี่ย	 ให้นับจากรายวิชาที่มีระบบการให้คะแนนแบบ 

ระดับขั้น	 ในกรณีที่ลงทะเบียนซ�้าให้น�าจ�านวนหน่วยกิตและคิดระดับ

ขั้นที่ได้ไปใช้ในการค�านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยด้วย

	 	 (10)	การนบัจ�านวนหน่วยกติสะสมเพือ่ให้ครบหลกัสตูร

ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น

	 	 (11)	ค่าระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้

ค�านวณจากผลการเรียนของผู้เข้ารับการศึกษาในภาคการศึกษานั้น

โดยน�าผลรวมของผลคณูของจ�านวนหน่วยกติกบัค่าระดบัขัน้ของแต่ละ

รายวิชาเป็นตวั	ตัง้หารด้วยจ�านวนหน่วยกติรวมของภาคการศกึษานัน้	

การค�านวณดังกล่าวให้ต้ังหารถึงทศนิยม	 3	 ต�าแหน่ง	 และให้ปัดเศษ

เฉพาะทศนิยมต�าแหน่งที	่3	ทีม่ค่ีาตัง้แต่	5	ขึน้ไป	เพือ่ให้เหลอืทศนยิม	

2	ต�าแหน่ง

	 	 (12)	ค่าระดบัขัน้เฉลีย่สะสมให้ค�านวณจากผลการศกึษา

ของผู ้เข้ารับการศึกษา	 ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษา 

สุดท้าย	โดยน�าผลรวมของผลคูณของจ�านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้น

ของแต่ละรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดตามข้อ	 17.9	 เป็นตัวตั้ง	 หารด้วย

จ�านวนหน่วยกิตรวมทัง้หมด	การค�านวณดังกล่าวให้ตัง้หารถงึทศนยิม	 
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3	 ต�าแหน่ง	 และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมต�าแหน่งท่ี	 3	 ที่มีค่าตั้งแต	่ 

5	ขึ้นไป	เพื่อให้เหลือทศนิยม	2	ต�าแหน่ง

	 ข้อ	18	รายวชิาใดทีผู้่เข้ารับการศกึษาได้ระดับค่าคะแนนเฉล่ีย

สะสมต�่ากว่า	2	จากระบบ	4	แต้มระดับคะแนนจะต้องลงทะเบียนซ�้า

	 ข้อ	19	 ในกรณีที่มีการทุจริตในการสอบ	 ให้น�าระเบียบ

มหาวิทยาลัย	ว่าด้วยการสอบของนิสิต	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 ข้อ	20	ผู้เข้ารับการศึกษาพ้นสภาพเมื่อ

	 	 (1)	 ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

	 	 (2)	 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก

	 	 (3)	 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีต่อไปนี้

	 	 	 (3.1)	 ไม่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น

ทะเบียนเข้าศึกษา

	 	 	 (3.2)	 ขาดคณุสมบตัติามข้อ	10	อย่างใดอย่างหนึง่

	 	 	 (3.3)	 ต้องโทษโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	

เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ท�าโดยประมาท

	 	 	 (3.4)	 กระท�าการทุจริต	 หรือมีความประพฤต ิ

อันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย

	 	 	 (3.5)	 เป็นผู ้เข้ารับการศึกษาที่มีระยะเวลาใน 

การศึกษาครบ	4	ภาคการศึกษาแต่ไม่จบหลักสูตร	หรือได้ค่าระดับขั้น

เฉลี่ยสะสมต�่ากว่า	2.00
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หมวด	5

การส�าเร็จการศึกษาและการให้ประกาศนียบัตร

	 ข้อ	21	 ผู้เข้ารับการศึกษาที่จะส�าเร็จการศึกษาต้องเข้าศึกษา

ผ่านครบตามหลักสูตรที่ก�าหนด	 และได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ไม่ต�่ากว่า	2	จากระบบ	4	แต้มระดับคะแนน

	 ข้อ	22	คณะกรรมการประจ�าคณะเป็นผู ้รับรองการส�าเร็จ 

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	ว่าด้วยการศกึษาหลักสูตรประกาศนยีบตัรผูช่้วยพยาบาล	

พ.ศ.	 2561	 เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีความสอดคล้อง 

กบัข้อบงัคบัสภาการพยาบาล	ว่าด้วยการรับรองหลกัสตูรประกาศนยีบตัร 

ผู้ช่วยพยาบาล

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 14(2)	 และมาตรา	 48	 

แห ่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 พ.ศ.	 2537	 

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ในคราวประชุมคร้ังที่	 6/2561	 

เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	พ.ศ.	2561	จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้

 ข้อ	1	 ข้อบงัคบันีเ้รยีกว่า	“ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	(ฉบับที่	2)	

พ.ศ.	2561”

	 ข้อ	2	 ข้อบงัคับนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่ปีการศกึษา	2561	เป็นต้นไป

 ข้อ	3	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 7	 และข้อ	 8	 แห่งข้อบังคับ

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ว่าด้วยการศกึษาหลักสตูรประกาศนยีบตัร

ผู้ช่วยพยาบาล	พ.ศ.	2561	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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	 “ข้อ	7	 ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานหลักสูตร 

การศึกษาประกาศนยีบตัรผูช่้วยพยาบาล	จากคณาจารย์ประจ�าทีส่งักดั

คณะพยาบาลศาสตร์	ซึง่มใิช่ผูด้�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิาร	จ�านวนไม่เกินหกคน 

ให้มีหน้าที่บริหารและด�าเนินงานหลักสูตรการศึกษาประกาศนียบัตร 

ผู้ช่วยพยาบาลให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

	 คณะกรรมการตามวรรคหนึง่	ให้ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตร 

ผู้ช่วยพยาบาล	พ.ศ.	2561

 ข้อ	8	 ให้การจดัการศึกษามีระยะเวลา	1	ปี	เป็นระบบทวภิาค	

คือ	 ภาคการศึกษาที่	 1	 และภาคการศึกษาที่	 2	 มีระยะเวลาศึกษา 

แต่ละภาคไม่น้อยกว่า	15	สปัดาห์	มจี�านวนหน่วยกติ	รวม	36	หน่วยกติ

	 ระยะเวลาการศึกษา	 ผู้เข้ารับการศึกษาต้องใช้เวลาศึกษา 

อย่างน้อย	2	ภาคการศึกษา	แต่ไม่เกิน	4	ภาคการศึกษา”

	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	22	มิถุนายน	พ.ศ.	2561

(นายปัญญา	ถนอมรอด)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม



125
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน	 

การเพิ่มและถอนรายวิชา	และการช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา	

พ.ศ.	2562

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

	 โดย ท่ี เป ็นการสมควรป รับปรุ งแนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับ 

การลงทะเบียนเรียน	 การเพิ่มและถอนรายวิชา	 และการช�าระเงิน 

ค่าธรรมเนยีมการศึกษาของนสิติระดบัปรญิญาตรีและระดบับณัฑติศกึษา

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	 เหมาะสมกับ

สภาวการณ์ปัจจุบัน	

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 20(1)	 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	 2537	 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2557	 และข้อ

บังคับมหาวิทยาลยัมหาสารคาม	ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	

พ.ศ.	 2557	 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ครั้งที่	11/2562	วันที่	25	มิถุนายน	พ.ศ.	2562	จึงออก

ประกาศไว้ดังนี้

	 ข้อ	1		 ในประกาศนี้

	 “นิสิต”	 หมายถึง	 นิสิตท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรีและนิสิต

ที่ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
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	 “การลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์”	หมายถึง	การลงทะเบียน

เรียนรายวชิาอย่างถกูต้องตามประกาศนี	้และได้ช�าระเงนิค่าหน่วยกติ

และค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบอตัราเดยีว	ถกูต้องและครบถ้วนภายในเวลาทีก่�าหนดไว้ในปฏทินิ

การศึกษา	

	 ข้อ	2		 ให้ยกเลิก

	 	 2.1		 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เรื่อง	

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน	 การเพิ่มและถอนรายวิชา	

และการช�าระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา	พ.ศ.	2557

	 	 2.2		 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เรื่อง	

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน	 การเพิ่มและถอนรายวิชา	

และการช�าระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา	(ฉบับที่	2)	

พ.ศ.	2558

	 	 2.3		 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เรื่อง	

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน	 การเพิ่มและถอนรายวิชา	 

และการช�าระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา	(ฉบับที่	3)	

พ.ศ.	2560

	 	 2.4		 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เรื่อง	

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน	 การเพิ่มและถอนรายวิชา	

และการช�าระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา	(ฉบับที่	4)	

พ.ศ.	2560

	 ข้อ	3	 การลงทะเบียนเรียนในแต ่ละภาคการศึกษา	

ให้ด�าเนินการ	ดังนี้
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	 	 3.1		 การลงทะเบยีนเรยีนช่วงก่อนเปิดภาคการศกึษา	

นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	

ทั้งนี้	 สามารถแบ่งช่วงของการลงทะเบียนเรียนเป็นชั้นปีหรือวิธีการ

อื่นได้ตามความเหมาะสม	 โดยจะต้องช�าระเงินค่าหน่วยกิตและ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบอัตราเดียว	 ตามวิธีการ	 อัตรา	 และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา	 จึงจะถือเป็นการลงทะเบียนเรียน

โดยสมบูรณ์

	 	 3.2		 การลงทะเบียนเรียนช่วงเปิดภาคการศึกษา	

นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันเปิด

ภาคการศกึษานสิติสามารถลงทะเบยีนเรยีนผ่านระบบสารสนเทศของ

มหาวทิยาลยั	ทัง้นี	้สามารถแบ่งช่วงของการลงทะเบยีนเรยีนเป็นช้ันปี

หรือวธีิการอืน่ได้ตามความเหมาะสม	โดยจะต้องช�าระเงนิค่าหน่วยกติ

และค่าธรรมเนียมการศกึษา	หรอืช�าระเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษาแบบ

อัตราเดียว	ตามวิธีการ	อัตรา	และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้

ในปฏิทินการศึกษา	จึงจะถือเป็นการลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์

	 	 3.3		 การลงทะเบียนเรียนช้า

	 	 ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ได้

ภายในก�าหนด	นสิติสามารถลงทะเบยีนเรยีนช้าผ่านระบบสารสนเทศ

ของมหาวทิยาลยั	ทัง้นี	้จะต้องด�าเนนิการลงทะเบยีนเรียนโดยสมบรูณ์

ให้เสร็จภายในระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดไว้ในปฏทินิการศกึษา	

และนิสิตจะต้องช�าระเงินค่าบริการการศึกษาการลงทะเบียนเรียนช้า

ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�าหนดด้วย
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	 ข้อ	4		 นิสิตที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ได้

ภายในระยะเวลาทีม่หาวทิยาลัยก�าหนดไว้ในปฏิทนิการศกึษาให้ถอืว่า

เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น	และนิสิตจะต้องท�าเรื่อง

ลาพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น	ๆ

	 ข้อ	5		 กรณีนิสิตไม่อาจลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ได้ตาม

ก�าหนด	โดยมเีหตผุลจ�าเป็นตามข้อ	12	ให้อธิการบดหีรือคณบดบีณัฑติ

วิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

	 ข้อ	6		 คณะหรอืบณัฑติวทิยาลยัสามารถพัฒนาระบบอาจารย์

ที่ปรึกษา	เพื่อควบคุม	ดูแล	และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการลงทะเบียน

เรียนของนิสิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้

	 ข้อ	7		 การเพิม่รายวชิาจะกระท�าได้ตัง้แต่การลงทะเบยีนเรียน

ก่อนเปิดภาคการศกึษาและภายหลงัเปิดภาคการศกึษาตามระยะเวลา

ท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา	 ผ่านระบบสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัย

	 ข้อ	8		 การถอนรายวิชา	 นิสิตสามารถด�าเนินการผ่านระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย	หรือวิธีการ	ดังนี้

	 	 8.1		 การถอนรายวชิาช่วงก่อนวนัเปิดภาคการศกึษา

และภายหลังเปิดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

ไว้ในปฏทินิการศกึษา	รายวชิาทีถ่อนจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา

และได้รับเงินคืนค่าถอนรายวิชาเต็มจ�านวน	 ทั้งนี้	 กรณีที่ถอน

ทกุรายวิชาและได้ช�าระเงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษาแล้ว	หากมเีหตผุล

ความจ�าเป็นสามารถขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน	 โดยให้

อธิการบดีหรือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแต่

กรณี	 และจะต้องด�าเนินการลาพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น	 ๆ	
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และช�าระเงินค่าบรกิารการศึกษาการลาพกัการเรยีนตามทีม่หาวิทยาลยั

ก�าหนด

	 	 ส�าหรับนิสิตที่ช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น

แบบอัตราเดียว	 กรณีที่มีการถอนรายวิชาช่วงก่อนวันเปิดภาค

การศึกษาและภายในสองสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา	

รายวชิาทีถ่อนจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศกึษาและไม่ได้รบัเงนิคนื

ค่าถอนรายวิชา

	 	 นิสิตที่ถอนทุกรายวิชาและได้ช�าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาแล้ว	 สามารถขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน	 หากมี

เหตุผลความจ�าเป็น	ดังนี้

	 	 	 (1)		ประสบอบุติัเหตทุ�าให้ร่างกายได้รับอันตราย

สาหัสหรือเจ็บป่วย	 ซึ่งต้องพักรักษาตัวจนไม่สามารถเข้าเรียนได้

ตามค�าสั่งของแพทย์และมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล

	 	 	 (2)		ถกูเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารบัราชการทหาร

กองประจ�าการ

	 	 	 (3)		คณะ/หน่วยงานไม่สามารถจัดการเรียน

การสอนในภาคการศึกษานั้น	ๆ	ได้

	 	 	 (4)		นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วน

และส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	มีการลงทะเบียนล่วงหน้าของภาค

การศึกษาถัดไป

	 	 8.2		 การถอนรายวชิาภายหลงัจากท่ีก�าหนดไว้ในข้อ	

8.1	 ต้องด�าเนินการก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า

สีส่ปัดาห์	รายวิชาทีถ่อนจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศกึษาและไม่ได้

รับเงินคืนค่าถอนรายวิชา
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	 	 8.3		 การถอนรายวิชาภายหลังจากที่ก�าหนดไว้ใน

ข้อ	8.2	ต้องด�าเนนิการก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า

สองสัปดาห์	 รายวิชาที่ถอนจะปรากฏตัวอักษร	 W	 ในใบแสดง

ผลการศึกษาและไม่ได้รับเงินคืนค่าถอนรายวิชา

 ข้อ	9		 การเพิ่มหรือถอนรายวิชาแล้ว	 จ�านวนหน่วยกิตที่

ลงทะเบยีนเรียนจะต้องเป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลัยมหาสารคาม

	 ข้อ	10		การลงทะเบียนเรียน	 การเพิ่มหรือถอนรายวิชา	

ภายหลังจากที่ก�าหนดไว้ในข้อ	 8.3	 จะไม่สามารถด�าเนินการได้ไม่ว่า

กรณีใด	ๆ	

	 ข้อ	11		การลงทะเบียนเรียน	 การเพิ่มหรือถอนรายวิชา

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	

สามารถด�าเนินการได้ภายในภาคการศึกษานั้น	 ๆ	 โดยต้องมาช�าระ

ค่าธรรมเนยีมการศึกษาภายในสองสปัดาห์นับจากวนัเปิดภาคการศกึษา

ตามปฏิทินการศึกษา	ทั้งนี้การถอนรายวิชาให้ด�าเนินการตามข้อ	8

	 ข้อ	12		การลงทะเบียนเรียนกรณีที่พ้นระยะเวลาท่ีก�าหนด

ในข้อ	3.3	ให้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 12.1		ระดับปริญญาตรี

	 	 	 (1)		การลงทะเบยีนเรยีน	การลงทะเบยีนเรียนช้า	

การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา	 การยกเลิกการลงทะเบียนเรียน	

การยกเลกิการถอนรายวชิา	หรอืกรณอีืน่ทีเ่กีย่วข้องการลงทะเบยีนเรยีน	

เมื่อพ้นก�าหนดตามปฏิทินการศึกษาแล้ว	 ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จ

ก่อนวันแรกของวันสอบกลางภาคของแต่ละภาคการศึกษาเท่านั้น

	 	 	 (2)		การขออนมุตัลิงทะเบยีนเรยีนเป็นกรณพีเิศษ

ตามข้อ	 12.1	 วรรคหนึ่ง	 เมื่อพ้นก�าหนดตามปฏิทินการศึกษา
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จะไม่อนมัุติให้ด�าเนินการใด	ๆ 	ทัง้สิน้	ยกเว้นมเีหตผุลความจ�าเป็น	ดงันี้

	 	 	 	 (2.1)		นสิิตทีเ่ข้าศึกษาต่อในภาคการศกึษาแรก

	 	 	 	 (2.2)		นิสิตที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา

ในภาคการศึกษานั้น	ๆ	

	 	 	 	 (2.3)		นสิติท่ีมรีายวิชาคงเหลอืตามทีห่ลกัสตูร

ก�าหนดและจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาถัดไป

	 	 	 	 (2.4)		นิสิตที่ได้รับคะแนนตัวอักษร	F	หรือ	

ตัวอกัษร	U	ในรายวชิาใด	ๆ 	ประสงค์ขอลงทะเบยีนเรยีนซ�า้ในรายวชิา

นั้น	ๆ	

	 	 	 	 (2.5)		นสิิตทีมี่ค่าระดบัขัน้คะแนนเฉล่ียสะสม	

(GPAX)	ต�่ากว่า	2.00

	 	 	 	 (2.6)		นิสิตเจ็บป่วย	 หรือประสบอุบัติเหตุ

จนต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานานตามค�าสั่งของแพทย์	 (มีใบ 

รับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ)	 จนไม่สามารถด�าเนินการได้ทัน

ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

	 	 	 	 ส�าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายวิชาเดียวในภาคการศึกษาใด	 สามารถ

ด�าเนินการได้ถึงวันสุดท้ายของวันสอบปลายภาค

	 	 	 ทั้งนี้	 กรณีการขออนุมัติกรณีพิเศษเกี่ยวกับ

การลงทะเบียนเรียนตามข้อ	 (2.1)	 ถึง	 (2.6)	 จะต้องมีระยะเวลา

ในการเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ	80

	 	 12.2		ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 	 (1)		การลงทะเบยีนเรยีน	การลงทะเบยีนเรียนช้า	

การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา	 การยกเลิกการลงทะเบียนเรียน	
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การยกเลิกการถอนรายวิชา	 การเปล่ียนรายวิชาเรียน	 หรือกรณีอื่น

ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน	 เมื่อพ้นก�าหนดตามปฏิทิน

การศึกษาแล้ว	 ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันแรกของวันสอบ

ปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์	

	 	 	 (2)		การขออนมุตัลิงทะเบยีนเรยีนเป็นกรณพีเิศษ

ตามข้อ	 12.2	 วรรคหนึ่ง	 เมื่อพ้นก�าหนดตามปฏิทินการศึกษา

จะไม่อนมุตัใิห้ด�าเนนิการใด	ๆ 	ทัง้สิน้	ยกเว้นมเีหตผุลโดยผ่านเหน็ชอบจาก 

อาจารย์ประจ�ารายวิชา	 อาจารย์ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	 และได้รับ

การอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 ทั้งนี้	 กรณีการขออนุมัติกรณี

พเิศษเก่ียวกับการลงทะเบยีนเรยีน	จะต้องมรีะยะเวลาในการเข้าเรยีน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80

	 ข้อ	13		การลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา	 นิสิตต้อง

ด�าเนนิการช�าระเงนิค่าหน่วยกติและค่าธรรมเนยีมการศกึษา	หรอืช�าระเงนิ

ค่าธรรมเนยีมการศกึษาแบบอัตราเดียว	ภายในระยะเวลาทีก่�าหนดใน

ปฏิทินการศึกษา	จึงจะถือว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์

	 ข้อ	14		การช�าระเงนิค่าหน่วยกติและค่าธรรมเนยีมการศกึษา	

หรือช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบอัตราเดียว	 นิสิตสามารถ

ช�าระเงินได้ตั้งแต่วันแรกของการลงทะเบียนเรียนช่วงก่อนวันเปิด

ภาคการศึกษา	ช่วงเปิดภาคการศึกษาจนถึงช่วงการลงทะเบียนเรียนช้า

ตามที่ปฏิทินการศึกษาก�าหนด

	 ข้อ	15		การลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา	 หากนิสิต

ไม่ช�าระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา	 หรือช�าระเงิน

ค่าธรรมเนยีมการศึกษาแบบอตัราเดยีว	ภายในระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ใน
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ปฏิทินการศึกษา	 กองทะเบียนและประมวลผลจะด�าเนินการยกเลิก 

ผลการลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศึกษานัน้	ทัง้น้ี	กรณเีป็นภาคการศกึษา

บังคับ	 นิสิตต้องด�าเนินการลาพักการเรียนและช�าระเงินค่าบริการ

การศึกษาการลาพักการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 ข้อ	16		นิสิตสามารถช�าระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม

การศึกษา	หรือช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบอัตราเดียว	หรือ

ช�าระค่าบริการการศึกษาอื่น	 ๆ	 ได้ตามช่องทางที่กองคลังและพัสดุ

ก�าหนด

 ข้อ	17		การขอรับเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีน	หรือการถอนรายวชิา

ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดแล้วได้เงินคืนค่าถอนรายวิชา	 หรือการได้

รับเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีนกรณีได้รบัอนมุตัใิห้ปิดรายวชิาเรยีน	สามารถ

รับเงินคืนได้ที่กองคลังและพัสดุ

 ข้อ	18		ในกรณีที่ข้อความประกาศฉบับนี	้ หรือประกาศใด	ๆ	

ที่ใช้ค�าว่า	 “ภาคการศึกษาฤดูร้อน”	 ให้มีความหมายเดียวกับค�าว่า	

“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

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

	 โดยท่ีเป ็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ว่าด้วยการเกบ็เงนิค่าหน่วยกติ	ค่าธรรมเนยีมการศกึษา	

และค่าธรรมเนียมอื่น	ๆ	ในระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2553	ให้สอดคล้อง

กับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 14(2)	 และ	 (11)	 

แห ่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 พ.ศ.	 2537 

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ในคราวประชุมคร้ังที่	 3/2560	 

เมื่อวันที่	31	มีนาคม	พ.ศ.	2560	จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1		 ระเบยีบนีเ้รยีกว่า	“ระเบยีบมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

ว่าด้วยการเก็บเงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษา	และค่าบรกิารการศึกษาอืน่ๆ 

ในระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2560

	 ข้อ	2	 ระเบยีบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่ปีการศกึษา	2561	เป็นต้นไป

	 ข้อ	3		 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ว่าด้วย	 

การเก็บเงินค่าหน่วยกิต	 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	 และค่าธรรมเนียม

การศึกษาอื่นๆ	ในระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2553
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	 ในกรณีที่มีระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	หรือค�าส่ัง	 ที่ขัดหรือ

แย้งกับระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	4		 ในระเบียบนี้

	 “มหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 “คณะกรรมการบริหาร”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 “อธิการบดี”	 หมายความว ่า	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

	 “นสิติ”	หมายความว่า	นสิติมหาวทิยาลัยมหาสารคามทีศ่กึษา

ในระดับปริญญาตรี

	 ข้อ	5		 การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาค 

การศกึษาปกตขิองระดบัปรญิญาตร	ีให้เกบ็ตามบญัชแีนบท้ายระเบียบนี	้

	 ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษ	 ให้เรียกเก็บ

ครึ่งหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ

	 กรณทีีม่คีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องเพิม่	ลดหย่อน	ยกเว้น	หรือเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา	หรือค่าบริการการศึกษาอื่นๆ	ให้แก่นิสิต

รายใดที่ต่างไปจากที่ก�าหนดไว้ในระเบียบน้ี	 ให้คณะกรรมการบริหาร	

พิจารณาอนุมัติเป็นราย	ๆ	ไป	แล้วท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

	 กรณีที่มีเหตุผลหรือความจ�าเป็นพิเศษ	 อธิการบดีโดยความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิาร	จะประกาศลดหรอืยกเว้นค่าธรรมเนยีม

การศกึษาให้แก่นสิติเป็นการทัว่ไปตามระยะเวลาทีก่�าหนดกไ็ด้	แล้วให้

น�าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

	 ข้อ	6		 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้	เมื่อ

นิสิตช�าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้	 เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นตามประกาศ 

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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 ข้อ	7		 กรณีที่จัดการเรียนการสอนนอกจังหวัดมหาสารคาม	

ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษานอกสถานที่เพ่ิมเติม 

ในอัตราภาคการศึกษาปกติ	 2,000	 บาท	 และภาคการศึกษาพิเศษ	

1,000	บาท

	 ข้อ	8		 นิสิตชาวต่างประเทศให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

การศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบห้า

	 กรณีนิสิตต่างประเทศที่มาจากสถาบันการศึกษาที่มีข้อตกลง

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย	 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ตามข้อตกลงความร่วมมือนั้น

	 ข้อ	9		 นสิติท่ีไม่สามารถส�าเรจ็การศกึษาตามแผนการศกึษา	

หากลงทะเบียนโดยมีจ�านวนหน่วยกิตรวมไม่เกิน	 9	 หน่วยกิต	 

ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาครึ่งหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ

 ข้อ	10	นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต	ด้วยผลการศึกษาเฉลี่ย

สะสมต�่ากว่าเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย	 ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีและนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป

แล้ว	 สามารถขอรับคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจริงใน 

ภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตได้

	 ข้อ	11	 การเรยีกเก็บค่าบรกิารการศกึษาอ่ืน	ๆ 	ให้มกีารเรยีกเกบ็

ทุกครั้งตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้

	 ข้อ	12	นิสิตที่เข้าศึกษาก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับหรือก่อน

ปีการศึกษา	2561	ให้เกบ็เงนิค่าหน่วยกติและค่าธรรมเนยีมการศกึษา

ในอัตราเดิมตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

ไปจนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา
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	 ข้อ	13	มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนปรับปรุงอัตรา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการการศึกษาอื่น	 ๆ	 ทุก	 5	 ปี	 

เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง	 โดยให้ค�านึงถึง 

การให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

	 ข้อ	14	ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ	 หรือการด�าเนินการ

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

อัตรา	(บาท)

นิสิต

ระบบปกติ	

นิสิต

ระบบพิเศษ	

1.1	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1) ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 11,000	 15,000	

2) ศศ.บ. ภาษาไทย 11,000	 15,000	

3) ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 11,000	 15,000	

4) ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์

งานสื่อสิ่งพิมพ์	

11,000	 15,000	

5) ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 11,000	 15,000	

6) ศศ.บ. ภาษาจีน 12,000	 17,000	

7) ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 12,000	 17,000	

8) ศศ.บ. ภาษาเกาหลี 12,000	 17,000	

9) วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนา

เพื่อการจัดการทรัพยากร

12,000	 17,000	

10) ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 12,000	 18,000	

11) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 12,000	 18,000	

12) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 15,000	 			20,000	
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คณะ	/	สาขา

อัตรา	(บาท)

นิสิต

ระบบปกติ	

นิสิต

ระบบพิเศษ	

13) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

นานาชาติ		

			25,000	 30,000	

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

และคอมพิวเตอร์ศึกษา

13,000	 -			

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

อัตรา	(บาท)

นิสิต

ระบบปกติ	

นิสิต

ระบบพิเศษ	

8) บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 	18,000	 	-			

9) บธ.บ. การจัดการประกอบการ 	18,000	 	-			

10) บช.บ. บัญชีบัณฑิต	

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

45,000	 -

11) บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ	

(หลักสูตรนานาชาติ)

	45,000	 	-			

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	

3) ศป.บ. ออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ์ 	15,000 			15,000

1.5	คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1) ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยว 18,000	 18,000	

2) ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 18,000	 18,000	

3) ศศ.บ. การจดัการท่องเทีย่วนานาชาติ

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

35,000	 35,000

1.6	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

1) ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต	

(รัฐประศาสนศาสตร์)

13,000	 		13,000	
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คณะ	/	สาขา

อัตรา	(บาท)

นิสิต

ระบบปกติ	

นิสิต

ระบบพิเศษ	

2) ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต	

(การเมืองการปกครอง)

		13,000	 13,000	

3) ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต	

(ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)

13,000	 13,000	

4) ศศ.บ. สิทธิมนุษยชนศึกษา	 13,000	 13,000	

1.7	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

1) ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 15,000 18,000	

1.8	คณะวัฒนธรรมศาสตร์

1) ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม 	12,000	 	12,000	

1.9	คณะนิติศาสตร์

1) น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 13,000	 13,000	

1.10	คณะวิทยาศาสตร์

1) วท.บ. เคมี 15,000	 -			

2) วท.บ. ชีววิทยา 15,000	 -			

3) วท.บ. ฟิสิกส์ 15,000	 -			

4) วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์	(พลังงาน) 15,000	 -			

5) วท.บ. จุลชีววิทยา 15,000	 -			

6) วท.บ. สถิติ 15,000	 19,000	

7) วท.บ. คณิตศาสตร์ 15,000	 19,000	

1.11	คณะเทคโนโลยี

1) วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 	15,000	 15,000	
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คณะ	/	สาขา

อัตรา	(บาท)

นิสิต

ระบบปกติ	

นิสิต

ระบบพิเศษ	

2) วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 	15,000	 15,000	

3) วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 	15,000	 15,000	

4) วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 	15,000	 15,000	

5) วท.บ. สัตวศาสตร์ 	15,000	 15,000	

6) วท.บ. ประมง 	15,000	 15,000	

1.12	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

1) วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 15,000	 25,000	

2) วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 15,000 25,000	

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	

1.13	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

1) ศป.บ. นฤมิตศิลป์ 18,000	 20,000	

2) สถ.บ. สถาปัตยกรรม 18,000	 20,000	

3) สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง 18,000	 20,000	

4) สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 18,000	 20,000	

5) ภ.สถ.บ ภูมิสถาปัตยกรรม 18,000	 20,000	
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คณะ	/	สาขา

อัตรา	(บาท)

นิสิต

ระบบปกติ	

นิสิต

ระบบพิเศษ	

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	

1.15	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

1) วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา 12,000	 12,000	

2) วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 15,000	 18,000	

3) วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากร

15,000	 18,000	

1.16	คณะแพทยศาสตร์

	1) พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต 		40,000	 -			

	2) พทป.บ การแพทย์แผนไทยประยุกต์

บัณฑิต

		20,000	 -			

	3) วท.บ. เวชกิจฉุกเฉิน 20,000	 -			

1.17	คณะเภสัชศาสตร์

1) ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 32,500	 -

1.18	คณะพยาบาลศาสตร์

1) พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 31,000	 -			
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คณะ	/	สาขา

อัตรา	(บาท)

นิสิต

ระบบปกติ	

นิสิต

ระบบพิเศษ	

1.19	คณะสาธารณสุขศาสตร์

1) ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 15,000	 20,000	

2) วท.บ. โภชนาการและการจัดการ

ความปลอดภัยในอาหาร

15,000	 25,000	

3) วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 15,000	 25,000	

1.20	คณะสัตวแพทยศาสตร์	

1) สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 25,000	 -	

2.	ค่าบริการการศึกษา	เรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง

รายการ อัตรา	(บาท)

2.1	 การลงทะเบียนเรียนช้า	ภาคการศึกษาละ 500

2.2	 การลาพักการเรียน	ภาคการศึกษาละ	

	 -	 ภาคการศึกษาปกติ 500

	 -	 ภาคการศึกษาพิเศษ 500

2.3	 การรักษาสภาพนิสิต	(กรณีศึกษาครบหลักสูตร)	

	 และการคืนสภาพนิสิต

	 -	 ภาคการศึกษาปกติ 500

	 -	 ภาคการศึกษาพิเศษ 500

2.4	 การย้ายคณะ	ครั้งละ 500

2.5	 การเปลี่ยนสาขาวิชา/เปลี่ยนสาขาวิชาโท	ครั้งละ 300
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รายการ อัตรา	(บาท)

2.6	 การเปลีย่นประเภทนสิติ	ย้ายสถานศกึษาและรบัโอน 

	 นิสิตหรือนักเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น	รายละ

500

2.7	 ใบแสดงผลการศึกษา	(Transcript)	กรณีก�าลังศึกษา	 

	 ฉบับละ

50

2.8	 ใบแสดงผลการศึกษา	(Transcript)	

	 กรณีส�าเร็จการศึกษา	ฉบับละ

100

2.9	 ใบรับรองทางการศึกษาทุกประเภท	ฉบับละ 50

2.10	การขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ	ฉบับละ 100

2.11	 ใบปริญญาบัตร/	 ใบรับรองคุณวุฒิ/	 หนังสือรับรอง 

	 ทางการศึกษาฉบับภาษาต่างประเทศ	ฉบับละ

200

2.12	การขึ้นทะเบียนปริญญา	ครั้งละ

	 (นสิติช�าระพร้อมกบัการยืน่ค�าร้องขอส�าเรจ็การศกึษา)	

1,000

2.13	การส่งเอกสารทางการศึกษาทางไปรษณีย์

	 -	 ภายในประเทศ	ครั้งละ 100

	 -	 ต่างประเทศ	ครั้งละ 300

2.14	กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนิสิตตามอัตรา

	 มหาวิทยาลัยก�าหนด	ปีการศึกษาละ

300

2.15	การเทียบโอนรายวิชา	รายวิชาละ 100

2.16	การท�าบัตรประจ�าตัวนิสิต	(ช�ารุดหรือสูญหาย) 100

2.17	การยื่นค�าร้องขอส�าเร็จการศึกษาล่าช้า	ครั้งละ 100

2.18	การสอบถามรหัสผ่าน	ครั้งละ	 10
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ	ในระดับปริญญาตรี	

(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2561

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

	 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ว่าด้วยการเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษา	และค่าบรกิาร

การศึกษาอื่น	ๆ	 ในระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	 2560	 เพื่อให้การก�าหนด 

ผังค่าใช้จ่ายของนิสิตแต่ละหลักสูตรมีการใช้ช่ือหลักสูตร	 สาขาวิชา 

ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี

	 อา ศัยอ� านาจตามความในมาตรา	 14(2 ) 	 และ (11 )	 

แห ่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 พ.ศ.	 2537	 

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 	 ในคราวประชุมครั้งที่	 5/2561	 

เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561		จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ระเบยีบนีเ้รยีกว่า	“ระเบยีบมหาวทิยาลยัมหาสารคาม

ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการการศึกษา

อื่นๆ	ในระดับปริญญาตรี	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2561”

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา	 2561	

เป็นต้นไป
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	 ข้อ	3	 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ	5	วรรคห้า		ของระเบียบ

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ว่าด้วยการเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษา	

และค่าบริการการศึกษาอื่น	ๆ	ในระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2560

	 “กรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ

หลกัสตูรการศกึษาใหม่แล้ว		ให้อธกิารบดอีอกเป็นประกาศมหาวทิยาลยั

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา”

	 ข้อ	4	 ให ้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ว่าด้วยการเก็บเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษาและค่าบรกิาร

การศึกษาอื่น	 ๆ	 ในระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2560	 และให้ใช้บัญช ี

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

อัตรา	(บาท)

นิสิต

ระบบปกติ	

นิสิต

ระบบพิเศษ	

1.1	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1) ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 11,000 15,000

2) ศศ.บ. ภาษาไทย 11,000 15,000

3) ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม* 11,000 15,000

4) ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ 11,000 15,000

5) ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 11,000 15,000

6) ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	

(เขมร)

11,000 15,000

7) ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	

(ลาว)

11,000 15,000

8) ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	

(เวียดนาม)

11,000 15,000

*ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยลัย	 ครั้งที่	 14/2561	

(28	ส.ค.	2561)	ให้ความเห็นชอบแก้ไขปรับปรุงชื่อสาขาวิชา	ในบัญชีแนบท้าย

ระเบียบฯ
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คณะ	/	สาขา

อัตรา	(บาท)

นิสิต

ระบบปกติ	

นิสิต

ระบบพิเศษ	

9) ศศ.บ. ภาษาจีน 12,000 17,000

10) ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 12,000 17,000

11) ศศ.บ. ภาษาเกาหลี 12,000 17,000

12) วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อ
การจัดการทรัพยากร

12,000 17,000

13) ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 12,000 18,000

14) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 12,000 18,000

15) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 15,000 20,000

16) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ	
(หลักสูตรนานาชาติ)

25,000 30,000

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
และคอมพิวเตอร์ศึกษา

13,000 -

8) วท.บ. จิตวิทยา 13,000 16,000

9) วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 13,000 16,000
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คณะ	/	สาขา

อัตรา	(บาท)

นิสิต

ระบบปกติ	

นิสิต

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	

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

45,000 -

11) บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ	

(หลักสูตรนานาชาติ)

45,000 -

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

อัตรา	(บาท)

นิสิต

ระบบปกติ	

นิสิต

ระบบพิเศษ	

3) ศป.บ. การออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์

15,000 15,000

1.5	คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1) ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว 18,000 18,000

2) ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 18,000 18,000

3) ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว	

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

35,000 35,000

1.6	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

1) ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต	

(รัฐประศาสนศาสตร์)

13,000 13,000

2) ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต

(การเมืองการปกครอง)

13,000 13,000

3) ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต

(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

13,000 13,000

4) ศศ.บ. สิทธิมนุษยชนศึกษา	 13,000 13,000

1.7	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

1) ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 15,000 18,000

1.8	คณะวัฒนธรรมศาสตร์

1) ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม 12,000 12,000

1.9	คณะนิติศาสตร์

1) น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 13,000 13,000
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คณะ	/	สาขา

อัตรา	(บาท)

นิสิต

ระบบปกติ	

นิสิต

ระบบพิเศษ	

1.10	คณะวิทยาศาสตร์

1) วท.บ. เคมี 15,000 -

2) วท.บ. ชีววิทยา 15,000 -

3) วท.บ. ฟิสิกส์ 15,000 -

4) วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์	

(พลังงาน,อิเล็กทรอนิกส์)

15,000 -

5) วท.บ. จุลชีววิทยา 15,000 -

6) วท.บ. สถิติ 15,000 19,000

7) วท.บ. คณิตศาสตร์ 15,000 19,000

8) กศ.บ. ฟิสิกส์ 13,000 -

1.11	คณะเทคโนโลยี

1) วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 15,000 15,000

2) วท.บ. เกษตรศาสตร์ 15,000 15,000

3) วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร

และโภชนาการ

15,000 15,000

4) วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 15,000 15,000

5) วท.บ. สัตวศาสตร์ 15,000 15,000

6) วท.บ. ประมง 15,000 15,000

1.12	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

1) วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 15,000 25,000

2) วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต 15,000 25,000
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คณะ	/	สาขา

อัตรา	(บาท)

นิสิต

ระบบปกติ	

นิสิต

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

5) ภ.สถ.บ ภมูสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ 18,000 20,000

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

อัตรา	(บาท)

นิสิต

ระบบปกติ	

นิสิต

ระบบพิเศษ	

1.15	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

1) วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา 12,000 12,000

2) วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 15,000 18,000

3) วท.บ. การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

15,000 18,000

1.16	คณะแพทยศาสตร์

	1) พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต 40,000 -

	2) พทป.บ การแพทย์แผนไทยประยุกต์

บัณฑิต

20,000 -

	3) วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 20,000 -

1.17	คณะเภสัชศาสตร์

1) ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 32,500 -

1.18	คณะพยาบาลศาสตร์

1) พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 31,000 -

1.19	คณะสาธารณสุขศาสตร์

1) ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 15,000 20,000

2) วท.บ. โภชนศาสตร์การก�าหนด

อาหารและอาหารปลอดภัย

15,000 25,000

3) วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 15,000 25,000

4) วท.บ. อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 16,000 26,000
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คณะ	/	สาขา

อัตรา	(บาท)

นิสิต

ระบบปกติ	

นิสิต

ระบบพิเศษ	

1.20	คณะสัตวแพทยศาสตร์	

1) สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 25,000 -

2.	ค่าบริการการศึกษา	เรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง

รายการ อัตรา	(บาท)

2.1	 การลงทะเบียนเรียนช้า	ภาคการศึกษาละ 500

2.2	 การลาพักการเรียน	ภาคการศึกษาละ	

	 -	 ภาคการศึกษาปกติ 500

	 -	 ภาคการศึกษาพิเศษ 500

2.3	 การรักษาสภาพนิสิต	(กรณีศึกษาครบหลักสูตร)	

	 และการคืนสภาพนิสิต

	 -	 ภาคการศึกษาปกติ 500

	 -	 ภาคการศึกษาพิเศษ 500

2.4	 การย้ายคณะ	ครั้งละ 500

2.5	 การเปลี่ยนสาขาวิชา/เปลี่ยนสาขาวิชาโท	ครั้งละ 300

2.6	 การเปล่ียนประเภทนสิติ	ย้ายสถานศกึษาและรบัโอน

	 นิสิตหรือนักเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น	รายละ

500

2.7	 ใบแสดงผลการศึกษา	(Transcript)	กรณีก�าลังศึกษา	

	 ฉบับละ

50

2.8	 ใบแสดงผลการศึกษา	(Transcript)	

	 กรณีส�าเร็จการศึกษา	ฉบับละ

100
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รายการ อัตรา	(บาท)

2.9	 ใบรับรองทางการศึกษาทุกประเภท	ฉบับละ 50

2.10	 การขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ	ฉบับละ 100

2.11	 ใบปริญญาบัตร/	 ใบรับรองคุณวุฒิ/	 หนังสือรับรอง 

	 ทางการศึกษาฉบับภาษาต่างประเทศ	ฉบับละ

200

2.12	 การขึ้นทะเบียนปริญญา	ครั้งละ

	 (นสิติช�าระพร้อมกบัการยืน่ค�าร้องขอส�าเรจ็การศกึษา)	

1,000

2.13	 การส่งเอกสารทางการศึกษาทางไปรษณีย์

	 -	 ภายในประเทศ	ครั้งละ 100

	 -	 ต่างประเทศ	ครั้งละ 300

2.14	 กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนิสิตตามอัตรา

	 มหาวิทยาลัยก�าหนด		ปีการศึกษาละ

300

2.15	 การเทียบโอนรายวิชา	รายวิชาละ 100

2.16	 การท�าบัตรประจ�าตัวนิสิต	(ช�ารุดหรือสูญหาย) 100

2.17	 การยื่นค�าร้องขอส�าเร็จการศึกษาล่าช้า	ครั้งละ 100

2.18	 การสอบถามรหัสผ่าน	ครั้งละ	 10
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา	 

และค่าบริการการศึกษาอื่น	ๆ	ในระดับปริญญาตรี	 

(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2561

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

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ว่าด้วยการเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษา	และค่าบรกิาร

การศึกษาอื่น	ๆ	 ในระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	 2560	 เพื่อให้การก�าหนด

ผังค่าใช้จ่ายของนิสิตแต่ละหลักสูตรมีการใช้ช่ือหลักสูตร	 สาขาวิชา

ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา	ในระดับปริญญาตรี

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	14	(2)	และ	(11)	แห่งพระราชบญัญตั ิ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	2537	สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ในคราวประชุมคร้ังที่	 9/2561	 เม่ือวันที่	 28	 กันยายน	 พ.ศ.	 2561	 

จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วยการเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมการศึกษาและค่าบรกิารการศกึษาอืน่	ๆ 	

ในระดับปริญญาตรี	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2561”

ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา	 2561	

เป็นต้นไป
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ข้อ	3	 ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของข้อ	 5	 แห่งระเบียบ

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ว่าด้วยการเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษา	

และค่าบรกิารการศกึษาอืน่	ๆ 	ในระดบัปรญิญาตรี	พ.ศ.	2560	ซึง่แก้ไข

เพ่ิมเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ว่าด้วยการเก็บเงิน

ค่าธรรมเนยีมการศกึษา	และค่าบรกิารการศกึษาอืน่	ๆ 	ในระดับปริญญาตรี	

(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2560	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“กรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาใหม่	 หรือการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบ

การปรับปรุง	 การเปลี่ยนชื่อหลักสูตรหรือชื่อสาขาวิชา	 ให้อธิการบดี

ออกประกาศการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการศึกษา	การเปลีย่นชือ่หลกัสตูร

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

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

โดยทีเ่ป็นการสมควรเพ่ิมเตมิระเบยีบมหาวิทยาลยัมหาสารคาม	

ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา	 และค่าบริการ 

การศึกษาอื่น	 ๆ	 ในระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2560	 ให้สอดคล้องกับ 

การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	14	(2)	และ	(11)	แห่งพระราชบญัญตัิ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	 2537	 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 

ในคราวประชุมครั้งท่ี	 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		 ให้การยกเลกิความในวรรคหนึง่ของข้อ	5	แห่งระเบยีบ

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ว่าด้วยการเรยีกเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษา 

และค่าบริการการศึกษาอ่ืน	 ๆ	 ในระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2560	 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ	5	 การเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษาในแต่ละภาคการศึกษา	

ให้เรียกเก็บตามบัญชีแนบท้ายระเบียบน้ี	 หรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย”

ประกาศ	ณ	วันที่	9	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561

(นายปัญญา	ถนอมรอด)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง	เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการศึกษา	ในระดับปริญญาตรี

พ.ศ.	2561

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

โดยที่ เป ็นการสมควรเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ว่าด้วยการเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษา	

และค่าบริการการศึกษาอื่น	ๆ	ในระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2560	แก้ไข

เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2561	 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ

หลักสูตรใหม่และค่าธรรมเนียมการศึกษา	 ให้มีความสอดคล้อง 

กับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	20	(1)	แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	2537	ประกอบกับความในข้อ	5	วรรคห้า	

ของระเบียบมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ว่าด้วยการเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีม

การศกึษา	และค่าบริการการศกึษาอืน่	ๆ 	ในระดบัปรญิญาตร	ีพ.ศ.	2560	

แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.	2561	โดยสภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

ในคราวประชุมครั้งที่	 6/2561	 เมื่อวันท่ี	 22	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2561	 

จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ	1		ประกาศนี้เรียกว่า	“ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

เรือ่ง	เพิม่เตมิค่าธรรมเนยีมการศกึษา	ในระดบัปริญญาตรี	พ.ศ.	2561”

ข้อ	2		ประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่ปีการศกึษา	2561	เป็นต้นไป
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ข้อ	3		ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ	สาขาวิชาวศิวกรรมปฏบิติั	(ต่อเนือ่ง)	

(หลักสูตรใหม่)	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ในบัญชีแนบท้ายระเบียบ

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ว่าด้วยการเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษา	

และค่าบริการการศึกษาอื่น	ๆ	ในระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2560	แก้ไข

เพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2561

ระบบพิเศษ

ปีที่	1 ปีที่	2

ภาค 

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค 

การศึกษาพิเศษ	

ภาค 

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค 

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	ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส	์

(ต่อเนือ่ง)	(หลกัสตูรใหม่)	คณะวศิวกรรมศาสตร์	ในบญัชแีนบท้ายระเบยีบ

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ว่าด้วยการเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษา	
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และค่าบริการการศึกษาอ่ืน	 ๆ	 ในระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2560	 

แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2561

ระบบพิเศษ

ปีที่	1 ปีที่	2

ภาค 

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค 

การศึกษาพิเศษ	

ภาค 

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค 

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	 จึงเป็นการสมควรออกประกาศก�าหนดอัตรา

ค่าบริการตรวจร่างกายเพื่อให้การบริหารจัดการในการตรวจร่างกาย

นิสิตใหม ่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 และสอดคล ้องกับแนวปฏิบัติ

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอ�านาจตามมาตรา	 20	 (1)	 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	พ.ศ.	2537	ประกอบกับระเบยีบมหาวทิยาลยั 

มหาสารคาม	 ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย	 พ.ศ.	 2539	 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 โดยมติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ในคราวประชุมครั้ งที่ 	 12/2561	 

เมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	2561	จึงให้ออกประกาศ	ดังนี้

ข้อ	1		ประกาศฉบบันีเ้รยีกว่า	“ประกาศมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

เรื่อง	อัตราค่าบริการในการตรวจร่างกายนิสิตใหม่	พ.ศ.	2562”

ข้อ	2		ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา	 2562	

เป็นต้นไป



165
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562

ข้อ	3		บรรดามติ	 ค�าสั่ง	 ประกาศหรืออัตราค่าตรวจร่างกาย

นิสิตใหม่	ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้	ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ	4		ให้ก�าหนดอตัราค่าบรกิารในการตรวจร่างกายนสิติใหม่	

โดยให้เรียกเก็บในอัตรา	650	บาทต่อราย

ประกาศ	ณ	วันที่	18	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562

(ศาสตราจารย์	ดร.สัมพันธ์	ฤทธิเดช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง	การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

และค่าธรรมเนียมอื่นๆ	(กรณีที่มีเหตุจ�าเป็น)

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

	 เพือ่ให้การขอคนืเงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษาและค่าธรรมเนยีม 

อืน่ๆ	แก่ผูท่ี้ได้ขึน้ทะเบียนเป็นนสิติแล้ว	เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและ

มีความเหมาะสม	อาศัยอ�านาจตามมาตรา	20(1)	แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 พ.ศ.	 2537	 และข้อ	 13.4	 ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	 

พ.ศ.	2557	โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย

มหาสารคาม	ในคราวประชุมครั้งที่	13/2559	วันที่	5	กรกฎาคม	2559	

จงึประกาศหลกัเกณฑ์การขอคนืค่าธรรมเนยีมศกึษาและค่าธรรมเนียมอืน่ๆ	

ได้ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็น	ดังนี้

	 (1)	 เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและได้ช�าระค่าธรรมเนียม

การศกึษาและค่าธรรมเนยีมอ่ืนๆ	ตามทีม่หาวิทยาลยัก�าหนดแล้ว	และ

	 (2)	 ประสบอุบัติเหตุท�าให้ร่างกายได้รับอันตรายสาหัส	 หรือ

เจ็บป่วย	 ซ่ึงต้องพักรักษาตัวจนไม่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ตามค�าสั่ง

ของแพทย์และมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
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	 (3)	 การขอคนืค่าธรรมเนยีมการศึกษาและค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ	

ให้ยืน่ต่อกองทะเบยีนและประมวลผลเพือ่พจิารณาและรวบรวมเอกสาร

หลกัฐานทีเ่ก่ียวข้อง	โดยน�าเสนออธิการบดพีจิารณาอนมุตัเิป็นกรณีๆ 	

ไป

ประกาศ		ณ		วันที่		5		กันยายน		พ.ศ.	2559

(ศาสตราจารย์สัมพันธ์		ฤทธิเดช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศกองกิจการนิสิต	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง	แนวปฏิบัติการช�าระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา	

นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา	(กยศ.)	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

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

	 งานทนุและแนะแนวการศกึษา	กลุม่งานบรกิารและสวสัดภิาพนสิิต 

กองกิจการนิสิต	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ขอประกาศแนวปฏิบัติ 

การช�าระเงนิค่าหน่วยกติและค่าธรรมเนียมการศกึษาของนสิิตกองทนุเงิน

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)	แยกเป็นกรณีดังนี้

 กรณทีี	่1	นสิติทีด่�าเนนิการยืน่ความประสงค์ขอกู้ยมืเงนิประจ�า

ภาคการศึกษาน้ัน	 ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนดตามปฏิทินของ 

การด�าเนนิการให้กูย้มืเงนิ	นสิติจะได้รบัการผ่อนผนัการช�าระค่าหน่วยกติ

และค่าธรรมเนยีมการศกึษาโดยไม่ต้องส�ารองจ่ายภาระค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	

(ยกเว้นนสิติชัน้ปีที	่1	และรายใหม่ต้องส�ารองจ่ายในภาคการศกึษาแรก)

	 กรณีที่	 2	 นิสิตที่ยื่นด�าเนินความประสงค์ขอกู้ยืมเงินประจ�า

ภาคการศกึษานัน้	ตรงตามระยะเวลาทีก่�าหนดตามปฏทิินการให้กูย้มืเงนิ

แต่มีภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการลงทะเบียนเรียน	ตามจ�านวนเงิน

ที่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก�าหนดให้	 นิสิตต้องช�าระค่าหน่วยกิต

และค่าธรรมเนยีมการศกึษาเพิม่เตมิในส่วนทีเ่กนิด้วยตนเองตามระยะ

เวลาการช�าระเงินตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยมหาสารคามก�าหนด	
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(ยกเว้นนสิติทีเ่ข้าศกึษาตัง้แต่ปีการศกึษา	2561	เป็นต้นไปใช้ระบบการ

เหมาจ่าย)

	 กรณีที่	 3	 นิสิตที่ไม่ด�าเนินการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน

ประจ�าภาคการศึกษานั้น	หรือไม่ด�าเนินการตามระยะในประกาศตาม

ปฏทินิของการให้กูยื้มเงนิ	นสิติต้องช�าระค่าหน่วยกติและค่าธรรมเนยีม

การศึกษาด้วยตนเอง

 กรณทีี	่4	นสิติทีด่�าเนนิการยืน่ความประสงค์ขอกู้ยมืเงนิเฉพาะ

ค่าครองชีพรายเดือน	 หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาอนุมัติ 

ให้กู ้ได้เฉพาะค่าครองชีพรายเดือน	 นิสิตต้องช�าระค่าหน่วยกิต 

และค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยตนเองตามระยะเวลาการช�าระเงิน 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยก�าหนด

 กรณท่ีี	5	นสิิตทีไ่ด้รบัการอนมุตัใิห้กูยื้มเงนิกองทนุเงนิให้กูยื้ม

เพื่อการศึกษา	 หากนิสิตไม่ด�าเนินการท�าสัญญาและแบบยืนยัน 

ค่าเล่าเรียนตามระยะเวลาที่ก�าหนด	นิสิตจะถูกตัดสิทธิ์ในการให้กู้ยืมเงิน

ในภาคการศึกษานัน้	และนสิติต้องช�าระค่าหน่วยกติและค่าธรรมเนยีม

การศึกษาด้วยตนเองตามระยะเวลาปฏิทิน	มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ	ณ	วันที่	16	พฤษภาคม	2561

(นางสาวมลฤดี	เชาวรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
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ประกาศกองกิจการนิสิต	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง	แนวปฏิบัติการช�าระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา	

นิสิตกองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	(กรอ.)	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

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

	 งานทุนและแนะแนวการศกึษา	กลุ่มงานบรกิารและสวัสดิภาพนิสิต	

กองกิจการนิสิต	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ขอประกาศแนวปฏิบัติ 

การช�าระเงนิค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนยีมการศกึษาของนสิิตกองทุนเงนิ

ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	แยกเป็นกรณีดังนี้

 กรณทีี	่1	นสิติทีด่�าเนนิการยืน่ความประสงค์ขอกู้ยมืเงนิประจ�า

ภาคการศึกษาน้ัน	 ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนดตามปฏิทินของ 

การด�าเนินการให้กู ้ยืมเงิน	 นิสิตจะได้รับการผ่อนผันการช�าระ 

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยไม่ต้องส�ารองจ่ายภาระ 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	 (ยกเว้นนิสิตชั้นปีที่	 1	 และรายใหม่ต้องส�ารองจ่าย 

ในภาคการศึกษาแรก)

 กรณีท่ี	 2	 นิสิตที่ยื่นด�าเนินความประสงค ์ขอกู ้ยืมเงิน 

ประจ�าภาคการศึกษานั้น	 ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนดตามปฏิทิน 

การให้กู้ยืมเงินแต่มีภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการลงทะเบียนเรียน	

ตามจ�านวนเงินทีก่องทุนให้กูย้มืเพือ่การศึกษาก�าหนดให้	นสิติต้องช�าระ 

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่เกินด้วย
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ตนเองตามระยะเวลาการช�าระเงินตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย

มหาสารคามก�าหนด	(ยกเว้นนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา	2561	

เป็นต้นไปใช้ระบบการเหมาจ่าย)

 กรณีที่	 3	 นิสิตที่ไม่ด�าเนินการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน

ประจ�าภาคการศึกษานั้น	หรือไม่ด�าเนินการตามระยะในประกาศตาม

ปฏทินิของการให้กูยื้มเงนิ	นสิติต้องช�าระค่าหน่วยกติและค่าธรรมเนยีม

การศึกษาด้วยตนเอง

 กรณทีี	่4	นสิิตทีด่�าเนนิการยนืความประสงค์ขอกูย้มืเงนิเฉพาะ

ค่าครองชีพรายเดือน	 หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาอนุมัติให้ 

กู ้ได ้เฉพาะค่าครองชีพรายเดือน	 นิสิตต ้องช�าระค่าหน่วยกิต 

และค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยตนเองตามระยะเวลาการช�าระเงิน 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยก�าหนด

 กรณีที่	 5	นิสิตที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนที่ผูกกับ

รายได้ในอนาคต	 หากนิสิตไม่ด�าเนินการท�าสัญญาและแบบยืนยัน 

ค่าเล่าเรียนตามระยะเวลาที่ก�าหนด	นิสิตจะถูกตัดสิทธ์ิในการให้กู้ยืม

เงนิในภาคการศกึษานัน้	และนสิติต้องช�าระค่าหน่วยกติและค่าธรรมเนยีม

การศึกษาด้วยตนเองตามระยะเวลาปฏิทินของมหาวิทยาลัยก�าหนด

	 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ	ณ	วันที่	16	พฤษภาคม	2561

(นางสาวมลฤดี	เชาวรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเพิ่ม	ลดหย่อน	ยกเว้น

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา	พ.ศ.	2552

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

	 เพือ่ให้การด�าเนินการขอนุมติัเพิม่	ลดหย่อน	ยกเว้นค่าหน่วยกติ 

และค่าธรรมเนยีมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและใช้เป็นแนว

ปฏบิตัร่ิวมกนั	อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	20	(1)	แห่งพระราชบญัญติั 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	2537	ประกอบกับข้อ	5	แห่งระเบียบ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิตและ 

ค่าธรรมเนยีมการศึกษา	พ.ศ.	2545	และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิโดยความเหน็ชอบ 

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ในคราวประชุม

ครั้งที่	13/2552	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	พ.ศ.	2552	จึงออกประกาศไว้

ดังต่อไปนี้

	 1.	 ประกาศนี้เรียกว่า	 “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรือ่งแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการขออนมุตัเิพิม่	ลดหย่อน	ยกเว้น	ค่าหน่วยกิต 

และค่าธรรมเนียมการศึกษา	พ.ศ.	2552”

	 2.		 ประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 

และบรรดาประกาศค�าสั่งหรือมติอื่นใด	 ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศ 

ฉบับนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

	 3.	 คณะ	วิทยาลัย	หน่วยงาน	ที่มีความประสงค์จะขออนุมัติ

เพิ่ม	 ลดหย่อน	 ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่

นิสิตรายใดที่ต ่างไปจากที่ก�าหนดไว ้ในระเบียบมหาวิทยาลัย
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มหาสารคาม	ว่าด้วยการเกบ็เงนิค่าหน่วยกติและค่าธรรมเนยีมการศกึษา 

พ.ศ.	 2545	 จะต้องเสนอเรื่องโดยผ่านความเห็นชอบและการอนุมัต ิ

จากคณะกรรมการประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบริหารคณะ	 

แล้วแต่กรณี

	 4.	 ให้คณะ	 วิทยาลัย	 หน่วยงาน	 ส่งเร่ืองไปยังกองทะเบียน

และประมวลผล	 ซึ่งต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาค 

การศึกษาหรือภายในสองสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น	ๆ	

โดยกองทะเบียนและประมวลผลจะตรวจสอบข้อมูลผังค่าใช้จ่ายใน

ระบบงานทะเบยีน	เพือ่ส่งเร่ืองเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั

พิจารณาและด�าเนินการจัดท�าประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

	 5.	 กรณีคณะ	วิทยาลัย	หน่วยงาน	ด�าเนินการขออนุมัติเพิ่ม

ลดหย่อน	ยกเว้น	ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา	ภายหลัง

ระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ตามข้อ	4	ให้ด�าเนินการส่งเรือ่งในภาคการศกึษา

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�าเนินการย้ายคณะเรียน	 การเปลี่ยนสาขา	 และ

วิชาโทของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 20	 (1)	 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 พ.ศ.	 2537	 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	 2557	 โดยมติ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามคร้ังที่	

11/2557	วันที่	8	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557	จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

 ข้อ	1	นสิติอาจเปลีย่นสาขาได้ไม่เกนิ	2	ครัง้	กรณีได้รบัอนมุตัิ

ให้เปลี่ยนสาขา	 และวิชาโทแล้ว	 (ครั้งที่	 1)	 ภายหลังขอเปลี่ยนสาขา 

และวิชาโท	(ครั้งที่	2)	จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับสาขาและวิชาโทเดิมได้

 ข้อ	2	การย้ายคณะเรียน	ไม่สามารถย้ายข้ามระบบการศกึษาได้ 

ยกเว้นคณะที่มีการจัดการศึกษาระบบเดียว	 ทั้งนี้การย้ายคณะเรียน

คร้ังทีส่อง	หากย้ายไปคณะเรยีนท่ีมกีารจดัการศกึษาสองระบบ	สถานะ

ระบบการศึกษาต้องกลับเป็นสถานะระบบการศึกษาเหมือนคร้ังแรก 

ที่เข้าศึกษา	(ต้องย้อนกลับเป็นสถานะระบบการศึกษาแรกเข้า)
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 ข้อ	 3	การย้ายคณะเรียน	 เปล่ียนสาขาวิชา	 ให้ด�าเนินการ 

ตามหลกัเกณฑ์ทีข้่อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ว่าด้วยการศกึษา

ระดบัปรญิญาตร	ีพ.ศ.	2557	โดยการย้ายคณะเรยีน	เปลีย่นสาขา	คณะ

สามารถก�าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม	

ทัง้นี	้ต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบัข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2557	หรือประกาศฉบับนี้

 ข้อ	 4	 การย้ายคณะเรียน	 เปลี่ยนสาขา	 และวิชาโท	 ให้นิสิต

ด�าเนนิการตามระยะเวลาในปฏทินิการศกึษา	และต้องช�าระค่าธรรมเนยีม 

การย้ายคณะเรียน	เปล่ียนสาขา	และวชิาโทตามทีม่หาวทิยาลัยก�าหนด

ทั้งนี้การย ้ายคณะเรียน	 เปลี่ยนสาขา	 และวิชาโทจะสมบูรณ  ์

เมื่อส่งค�าร้องต่อกองทะเบียนและประมวลผล

 ข้อ	 5	 นิสิตที่ย้ายคณะเรียน	 เปลี่ยนสาขาวิชา	 ต้องช�าระ 

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา	 ในสังกัดคณะ/สาขาใหม	่ 

ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 ข้อ	 6	นิสิตที่ย้ายคณะเรียน	 เปลี่ยนสาขา	 ต้องด�าเนินการ 

ยื่นค�าร้องโอนรายวิชาต่อกองทะเบียนและประมวลผลให้แล้วเสร็จ

ภายใน	 30	 วัน	 นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้นๆ	 ทั้งนี้	 เฉพาะ 

ในข้อ	 6	 ตามประกาศน้ีให้มีผลใช้บังคับกับนิสิตท่ีเข้าศึกษาก่อน 

ปีการศึกษา	2557	ด้วย

 ข้อ	 7	กรณีนิสิตอยู่ระหว่างรอผลการศึกษา	 และภายหลัง 

ผลการศึกษาปรากฏในใบแสดงผลการศกึษาครบถ้วนทกุรายวชิา	นสิติ

มีสถานะอยู่ในเกณฑ์ต้องพ้นสภาพนิสิตด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไม่ถงึเกณฑ์ตามข้อบังคับฯ	หากนสิิตได้รับการอนมุตัใิห้ย้ายคณะเรียน

เปลี่ยนสาขา	 ถือว่าการย้ายคณะเรียน	 เปลี่ยนสาขาเป็นโมฆะ	 ทั้งนี้
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มหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมการย้ายคณะเรียน	 เปลี่ยนสาขา	 ให้

กับนิสิตในภาคการศึกษานั้น	ๆ

 ข้อ	 8	 นิสิตที่ย้ายคณะเรียน	 เปล่ียนสาขา	 ไม่มีสิทธิ์ได้รับ

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรืออันดับสอง

ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(รองศาสตราจารย์ศุภชัย	สมัปปิโต)

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วยการโอนผลการเรียน	การเทียบโอนผลการเรียน

และการเทียบโอนความรู้	ทักษะและประสบการณ์

ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2546

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

	 โดยที่ เป ็นการสมควรปรับปรุง	 ระเบียบมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 ว่าด้วยการโอนผลการเรียน	 การเทียบโอนผลการเรียน

และการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์	 ตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2545

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	14	(2)	แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	2537	สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จงึวางระเบยีบเกีย่วกับการโอนผลการเรียน	การเทียบโอนผลการเรยีน

และการเทียบโอนความรู้	 ทักษะและประสบการณ์	 ตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	และสถาบันการศึกษาอื่นไว้ดังนี้

 ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วยการโอนผลการเรียน	การเทียบโอนผลการเรียน	และการเทียบ

โอนความรู้ทักษะและประสบการณ์	 ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย	

พ.ศ.	2546”

 ข้อ	 2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

เป็นต้นไป
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 ข้อ	 3	 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ว่าด้วย 

การโอนผลการเรยีน	การเทยีบโอนผลการเรียนและการเทยีบโอนความรู้

ทักษะและประสบการณ์	ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2545

 ข้อ	4	บรรดาข้อบังคับ	ระเบียบ	ค�าสั่ง	หรือประกาศอื่นใดที่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ	5	ในระเบียบนี้

	 “มหาวิทยาลัย”	หมายถึง	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 “นิสิต”	หมายถึง	นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 “การโอนผลการเรยีน”	หมายถงึ	การขอโอนหน่วยกติของวชิา

ในระดบัเดยีวกันทีไ่ด้เคยศกึษามาแล้วจากมหาวิทยาลยั	เพือ่ใช้นบัเป็น

ส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย

	 “การเทียบโอนผลการเรียน”	 หมายถึง	 การขอเทียบโอน

หน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกันที่ได ้เคยศึกษามาแล้ว 

จากสถาบันอดุมศกึษาอ่ืนทีม่หาวทิยาลยัรบัรองเพือ่ใช้นบัเป็นส่วนหนึง่

ของการศึกษาในมหาวิทยาลัย

	 “การเทียบโอนความรู้	 ทักษะ	 และประสบการณ์”	 หมายถึง 

การขอเทียบโอนความรู้	 ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษา 

นอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนิสิต	 เพ่ือนับเป็น

หน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย

 ข้อ	6	การโอนผลการเรียน	มีหลักเกณฑ์	ดังนี้

	 	 6.1	นสิติหลักสตูรระดบัปรญิญาตรหีรอืบณัฑติศกึษาทีเ่คย

ศกึษาในหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลัยแล้วไม่เกนิ	2	ปี	หรอืส�าเรจ็

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกิน	 4	 ปี	 อาจขอโอนหน่วยกิต

รายวิชาในระดบัเดียวกับท่ีได้เคยศึกษามาแล้ว	เพือ่ใช้นบัเป็นส่วนหนึง่
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ของการศึกษาโดยยื่นค�าร้องต่อคณะภายในระยะเวลา	 15	 วัน	นับแต่

วันเปิดภาคเรียนที่เข้าศึกษา

	 	 6.2	รายวชิาทีน่�ามาขอโอนผลการเรยีน	ต้องมเีนือ้หาสาระ

ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในส่ีของรายวิชาที่ขอโอน	 และจ�านวน

หน่วยกิตที่ขอโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจ�านวนหน่วยกิตรวม

ของหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรทีีร่บัโอน	หรอืไม่เกนิกึง่หนึง่ของจ�านวน

หน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับโอน	และไม่ให้โอน

หน่วยกติในรายวชิาการศกึษาค้นคว้าอิสระ	หรอืการศกึษาปัญหาพิเศษ	

หรือวิทยานิพนธ์	แล้วแต่กรณี

	 ในกรณีทีข่อโอนหน่วยกติเกนิกว่าทีก่�าหนดไว้ให้อยูใ่นดลุพนิจิ

ของคณะกรรมการประจ�าคณะ	หรอืคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ�า

คณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	แล้วแต่กรณี

	 	 6.3	ให้คณะกรรมการประจ�าคณะ	 หรือคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	 หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง

คณะ	 แล้วแต่กรณี	 แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาควิชาหรือสาขา 

ที่เกี่ยวข้องพิจารณาด�าเนินการโอนผลการเรียนของนิสิตที่ย่ืนค�าร้อง

เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต�่ากว่า

ระดับขั้น	C	หรือ	S	แล้วแต่กรณี	และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ไม่ต�่ากว่าระดับขั้น	 B	 หรือ	 S	 หรือ	 P	 แล้วแต่กรณี	 แล้วน�าเสนอ 

คณะกรรมการประจ�าคณะ	 หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ประจ�าคณะ	แล้วแต่กรณี	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 	 6.4	นิสิตต้องช�าระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตาม

ทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด	ทัง้น้ีรายวิชาและผลการเรยีนทีโ่อนได้ให้รวมเป็น

หน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้	และน�าไปคิดค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
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	 	 6.5	นิสิตต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่าง

น้อยหนึ่งปีการศึกษา

	 นสิติทีพ้่นสภาพหรือส�าเร็จการศึกษามาแล้วเกนิระยะเวลาตาม

ข้อ	6.1	อาจยืน่ค�าร้องขอโอนผลการเรียนเป็นกรณพิีเศษได้	โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจ�าคณะ	 หรือคณะกรรมการบัณฑิต

ศึกษาประจ�าคณะ	หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	แล้ว

แต่กรณีและจะต้องยื่นค�าร้องต่อคณะภายในก�าหนดเวลาตามข้อ	 6.1	

ด้วย

 ข้อ	7	การเทียบโอนผลการเรียน	มีหลักเกณฑ์ดังนี้

	 	 7.1	นสิติหลักสตูรระดบัปรญิญาตรหีรอืบณัฑติศกึษาทีเ่คย

ศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย

รับรองมาแล้วไม่เกิน	2	ปี	หรือส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา

อืน่ทีม่หาวทิยาลยัรบัรองมาแล้วไม่เกนิ	4	ปี	อาจขอเทยีบโอนหน่วยกติ

รายวิชาในระดบัเดียวกับท่ีได้เคยศึกษามาแล้ว	เพือ่ใช้นบัเป็นส่วนหนึง่

ของการศึกษา	โดยยื่นค�าร้องต่อคณะภายในระยะเวลา	15	วัน	นับแต่

วันเปิดภาคเรียนที่เข้าศึกษา

	 	 7.2	รายวชิาทีน่�ามาขอเทียบโอนผลการเรียน	ต้องมเีนือ้หา

สาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสีข่องรายวชิาใหม่ทีข่อเทียบโอนหรอื

ไม่เกินหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยกิตรวมรวมของหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาที่รับโอน	และจ�านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้	 จะต้องไม่

เกินสามในส่ีของจ�านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตท่ีรับ

เทียบโอนและไม่ให้เทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ

หรือการศึกษาปัญหาพิเศษ	หรือวิทยานิพนธ์	แล้วแต่กรณี
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	 	 7.3	ให้คณะกรรมการประจ�าคณะ	 หรือคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	 หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง

คณะแล้วแต่กรณี	 แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาควิชาหรือสาขา 

ท่ีเก่ียวข้องพิจารณาด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียนของนิสิตที่ 

ยื่นค�าร้องเฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ไม่ต�า่กว่าระดับขัน้	C	หรอื	S	แล้วแต่กรณี	และในหลักสตูรระดบับณัฑติ

ศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับขั้น	B	หรือ	S	หรือ	P	แล้วแต่กรณี	แล้วน�าเสนอ

คณะกรรมการประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ�าคณะ	

หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	 แล้วแต่กรณี	 เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ

	 	 7.4	นสิติต้องช�าระค่าธรรมเนยีมการโอนผลการเรยีนตาม

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	 ทั้งนี้จ�านวนรายวิชาและผลการเรียนที่เทียบ

โอนได้ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลกัสูตรท่ีศึกษาได้	แต่ไม่ต้องน�าไปคดิ

ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม

	 	 7.5	นิสิตต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่าง

น้อยหนึ่งปีการศึกษา

	 นสิติทีพ้่นสภาพหรือส�าเร็จการศึกษามาแล้วเกนิระยะเวลาตาม

ข้อ	7.1	อาจยืน่ค�าร้องขอเทยีบโอนผลการเรยีนเป็นกรณีพิเศษได้	โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�าคณะ	 หรือคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	 หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง

คณะ	 แล้วแต่กรณี	 และจะต้องย่ืนค�าร้องต่อคณะภายในก�าหนดเวลา

ตามข้อ	7.1	ด้วย

 ข้อ	8	 การเทียบโอนความรู้	 ทักษะและประสบการณ์	 มีหลัก

เกณฑ์	ดังนี้
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	 	 8.1	นสิติของมหาวทิยาลัยอาจยืน่ค�าร้องต่อคณะให้เทยีบ

โอนความรู้	 ทักษะและประสบการณ์ของนิสิต	 เพ่ือนับเป็นหน่วยกิต

เทียบเท่ากับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยภายใน

ภาคเรียนที่เข้าศึกษา

	 	 8.2	ให้คณะกรรมการประจ�าคณะ	 หรือคณะกรรมการ

บณัฑติศกึษาประจ�าคณะ	หรอืคณะกรรมการบณัฑติศกึษาระหว่างคณะ

แล้วแต่กรณี	 แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาควิชาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาด�าเนินการเทียบระดับความรู ้ความสามารถ	 ทักษะ 

และประสบการณ์ของนิสิตที่ยื่นค�าร้อง	ด้วยวิธีการหลากหลาย	ทั้งด้วย

การทดสอบ	การประเมินแฟ้มสะสมงาน	หรือการสังเกตพฤติกรรมต่าง	ๆ	

ให้ครอบคลุมลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานของรายวิชาที่เทียบโอน 

โดยผลการประเมนิจะต้องเทยีบได้ไม่ต�า่กว่าระดบัขัน้	C	หรอื	S	แล้วแต่กรณ ี

ส�าหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 และไม่ต�่ากว่าระดับขั้น	 B	

หรือ	 S	หรือ	 P	 แล้วแต่กรณี	 ส�าหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิต

ศึกษา	แล้วน�าเสนอผลการเทียบโอนให้คณะกรรมการประจ�าคณะ	หรือ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	 หรือคณะกรรมการบัณฑิต

ศึกษาระหว่างคณะ	แล้วแต่กรณี	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 	 8.3	จ�านวนหน่วยกติทีเ่ทยีบโอนได้จะต้องไม่เกนิสามในสี่

ของจ�านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขอเทียบ 

และไม่เกินหน่ึงในสามของจ�านวนหน่วยกติรวมของหลกัสตูรระดบับณัฑติ 

ที่ขอเทียบ	 ทั้งนี้นิสิตจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 	 8.4	ความรู	้ทกัษะและประสบการณ์ทีเ่ทยีบโอนได้ให้รวม

เป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษา	 แต่ไม่ต้องน�าไปคิดค่าระดับขั้น

เฉลี่ยสะสม
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	 	 8.5	นิสิตต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่าง

น้อยหนึ่งปีการศึกษา

 ข้อ	 9	นิสิตที่ก�าลังศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย	 หาก

สอบผ่านและมหีน่วยกติสะสมครบสามในสีข่องหลักสตูรทีก่�าลังศกึษา

อาจยื่นค�าร้องต่อคณะที่นิสิตสังกัดหรือคณะอ่ืนที่นิสิตต้องการเข้า

ศึกษาเพื่อขอโอนรายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วเทียบเข้าศึกษาเพ่ือขอรับ

ปริญญาในสาขาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้

	 สาขาวิชาที่นิสิตสามารถเข้าศึกษา	 และจ�านวนหน่วยกิตที่ 

ขอโอนได้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย	 และต้องช�าระ 

ค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 ข้อ	10	ให้นสิติท่ีก�าลงัศึกษาในมหาวทิยาลยัก่อนการประกาศใช้

ระเบียบนี้	 คงไว้ซึ่งสิทธิในการยื่นค�าร้องตามระเบียบนี้	 โดยไม่ขัดต่อ

ก�าหนดเวลาการย่ืนค�าร้องต่อคณะ	ภายในเวลาตามข้อ	6.1,	7.1	และ	8.1

	 ทั้งนี้	 จ�านวนรายวิชาและผลการเรียนที่โอนได้	 ให้รวมเป็น

หน่วยกิตตามหลกัสตูรทีศ่กึษาได้	และน�าไปคดิค่าระดบัขัน้เฉลีย่สะสม

 ข้อ	11	ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้	และให้มีอ�านาจ

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

และการโอนความรู้ทกัษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรมหาวทิยาลยั		

พ.ศ.	2546	เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย	เรื่อง

หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษา	

พ.ศ.	2545	และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2548

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	14	(2)	แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 พ.ศ.	 2537	 โดยมติสภามหาวิทยาลัย

มหาสารคามในคราวประชมุคร้ังที	่6/2550	เมือ่วันที	่29	มถุินายน	พ.ศ.	

2550	จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

 ข้อ	1	ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วยการโอนผลการเรียน	 การเทียบโอนผลการเรียนและการโอน

ความรู้ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย	(ฉบับที่	2)	

พ.ศ.	2550”
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 ข้อ	2	ให้ใช้ระเบยีบนีส้�าหรบันสิติท่ีเข้าศกึษาตัง้แต่ปีการศกึษา	

2548	และใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ	 3	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 6.2	 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 ว่าด้วยการโอนผลการเรียน	 การเทียบโอนผลการเรียน

และการโอนความรู	้ทกัษะและประสบการณ์ตามหลักสตูรมหาวิทยาลัย	

พ.ศ.	2546	และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

	 	 ข้อ	6.2	รายวิชาที่น�ามาขอโอนผลการเรียน	ต้องมีเนื้อหา

สาระครอบคลุมไม่น ้อยกว่าสามในส่ีของรายวิชาใหม่ที่ขอโอน 

และจ�านวนหน่วยกิตที่ขอโอนได้จะต้องไม่เกินสามในส่ีของจ�านวน

หน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับโอน	 หรือไม่เกิน 

กึ่งหน่ึงของจ�านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ทีร่บัโอน	และมหาวทิยาลยัอาจให้โอนหน่วยกติในรายวชิาวทิยานพินธ์	

การศึกษาค้นคว้าอิสระหรือการศึกษาปัญหาพิเศษ	 แล้วแต่กรณี	 

ทั้งให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

	 ในกรณีท่ีขอโอนหน่วยกิตเกินกว่าที่ก�าหนดไว้ให้อยู ่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�าคณะ	 หรือคณะกรรมการบัณฑิต

ศึกษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	 แล้ว

แต่กรณี

 ข้อ	 4	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 7.6	 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย

มหาสารคามว่าด้วยการโอนผลการเรียน	การเทียบโอนผลการเรียน

และการโอนความรู้	ทกัษะและประสบการณ์ตามหลักสตูรมหาวิทยาลัย	

พ.ศ.	2546	และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

	 	 ข้อ	 7.2	 รายวิชาที่น�ามาขอเทียบโอนผลการเรียนต้องมี

เน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาใหม่ที่ขอ 



186
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562

เทียบโอนและจ�านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี ่

ของจ�านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับโอน	 

หรือไม่เกินหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับ

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�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี	หลักสูตรเทียบเข้า	พ.ศ.	2553

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

 โดยที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 เรื่องการ

จัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 (ต่อเนื่อง)	 ของสถาบัน

อุดมศึกษา	พ.ศ.	2551	ลงวันที่	10	พฤศจิกายน	2551	ซึ่งก�าหนดให้

สถาบนัอดุมศกึษาต้องยตุกิารเปิดสตูรระดับปรญิญาตร	ี(ต่อเนือ่ง)	เพิม่

ใหม่อีกและให้เตรียมรับผู้ส�าเร็จการศึกษาที่มีวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา

ตอนปลายเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี	 โดยการเทียบโอนผลการ

เรียน	จึงจ�าเป็นต้องวางระเบียบนี้

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	14	(2)	แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	2537	สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการประชุมครั้งที่	 2/2553	 เมื่อวันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2553	 

จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต	 ส�าหรับนิสิต

ระดับปริญญาตรี	หลักสูตรเทียบเข้า	พ.ศ.	2553”

 ข้อ	 2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 

เป็นต้นไป
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 ข้อ	3	ในระเบียบนี้

	 “มหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 “หลักสูตรเทียบเข้า”	 หมายความว่า	 หลักสูตรทีี่เปิดสอน 

ในระดับปริญญาตรี	 โดยรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี 

หรือเทียบเท่า

	 “นิสิต”	 หมายความว่า	 นิสิตที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเทียบเข้า

	 “การเทียบรายวชิาและโอนหน่วยกติของนสิิต	หลกัสูตรเทียบเข้า”	

หมายความว่า	 การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตของรายวิชา 

ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่เคยศึกษามาแล้วจากสถาบัน 

การศึกษาอื่นในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง	

เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย

 ข้อ	 4	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

ในหลักสูตรท่ีเปิดสอนในสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

มาแล้วไม่เกนิส่ีปี	การเทียบรายวชิาและโอนหน่วยกติในระดบัอนปุรญิญา 

หรือเทียบเท่าที่ได้เคยศึกษามาแล้ว	 เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ 

การศึกษาของหลักสูตรเทียบเข้า	 โดยให้คณะกรรมการประจ�าคณะ

ด�าเนินการพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตเสนอกองทะเบียนและ 

ประมวลผล	ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเปิดภาคเรียนที่เข้าศึกษา

 ข้อ	 5	 รายวิชาที่ศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ 

น�ามาขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม 

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอนผลการเรียน	 

และจ�านวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนผลการเรียนได้	จะต้องไม่เกินสามในสี ่

ของจ�านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรเทียบเข้า
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	 ในกรณีที่ขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตรวมเกินกว่า 

ทีก่�าหนดไว้	หรอืในกรณหีน่วยกติรายวชิาทีเ่ทยีบโอนสงูกว่าวชิาทีข่อ

เทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต	 ให้พิจารณาเทียบจากทักษะ 

และประสบการณ์ของนิสิตหรือกรณีอ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามระเบียบนี ้

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�าคณะ

 ข้อ	6	การพจิารณาเทยีบรายวชิาและโอนหน่วยกติให้พิจารณา

ด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียนของนิสิตเฉพาะรายวิชาที่มีผลการ

เรียนไม่ต�่ากว่าระดับขั้น	 C	 หรือ	 S	 หรือ	 2.00	 แล้วแต่กรณี	 โดยให ้

คณะกรรมการประจ�าคณะพิจารณาอนุมัติ

	 ส่วนจ�านวนรายวิชาและผลการเรียนที่เทียบรายวิชาและโอน

หน่วยกิต	 ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้	 แต่ไม่ต้อง 

น�ามาคิดค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม

 ข้อ	7	นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทียบเข้าหรือ

ผูส้�าเรจ็การศกึษาระดับอนุปริญญาหรือเทยีบเท่า	ทีเ่ปิดสอนในสถาบนั

การศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วเกินระยะเวลาสี่ปี	 อาจยื่น

ค�าร้องขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้	 เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาหลักสูตรเทยีบเข้า	โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

ประจ�าคณะเสนอมายังกองทะเบียนและประมวลผลภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันเปิดภาคเรียนที่เข้าศึกษา

 ข้อ	8	ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอน

นิสิตเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาต 

ให้มีนิสิตเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

 ข้อ	9	ให้ยกเว้นการช�าระค่าธรรมเนียมการเทียบรายวิชา 

และโอนหน่วยกิต	ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี



190
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562

 ข้อ	10	 นิสิตที่จะส�าเร็จการศึกษาได้ต้องลงทะเบียนศึกษา 

อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา

 ข้อ	11	 ระเบียบนี้ให้ใช ้บังคับกับนิสิตที่เข ้าศึกษาตั้งแต  ่

ปีการศึกษา	2553	เป็นต้นไป

 ข้อ	12	 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ	 หรือการด�าเนินการ

ใดที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบน้ี	 ให้น�าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย

ชี้ขาด

 ข้อ	13	ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	15	มีนาคม	พ.ศ.	2553

(นายอ�านวย	ปะติเส)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วยการสอบของนิสิต	พ.ศ.	2549

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

	 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วยการสอบของนสิติ	เพือ่ให้การด�าเนนิการสอบของนสิติทกุระดบั

และทุกระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	14	(2)	แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	 2537	และโดยมติสภามหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ในการประชมุครัง้ที	่1/2549	เมือ่วนัที	่27	มกราคม	2549	

สภามหาวิทยาลัย	จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ	1	ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ว่าด้วยการสอบของนิสิต	พ.ศ.	2549”

 ข้อ	 2	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่	 2/2548	

เป็นต้นไป

 ข้อ	3	ในระเบยีบ	ค�าสัง่	หรอืประกาศอืน่ใดทีข่ดัแย้งกบัระเบยีบ

นี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	4	ในระเบียบนี้

	 “มหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 “อธกิารบด”ี	หมายความวา	่อธิการบดมีหาวทิยาลยัมหาสารคาม

	 “คณบดี”	หมายความว่า	คณบดหีรือต�าแหน่งทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่

ที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดีที่รับผิดชอบในรายวิชาที่สอบในมหาวิทยาลัย
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	 “คณะกรรมการประจ�าคณะ”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการ

ประจ�าคณะหรอืคณะกรรมการทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ

กรรมการประจ�าคณะที่รับผิดชอบในรายวิชาที่สอบในมหาวิทยาลัย

	 “กรรมการคุมสอบ”	หมายความว่า	 ผู้ที่อธิการบดีหรือคณบดี

แต่งต้ังให้เป็นผู้ควบคุมห้องสอบ	 และให้หมายความรวมถึงอาจารย์

ประจ�าวิชาที่จัดสอบด้วย

	 “อาจารย์ประจ�าวชิา”	หมายความว่า	อาจารย์ผูร้บัผดิชอบสอน

รายวิชาที่เปิดสอบ

	 “นิสิต”	หมายความว่า	นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 “การสอบ”	หมายความว่า	การสอบกลางภาค	การสอบปลายภาค

และการสอบอื่น	 ๆ	 รวมทั้งการสอบที่คณะ/สาขาวิชา	 และอาจารย์

ประจ�าวิชาจัดสอบ

 ข้อ	5	นิสิตผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

	 	 5.1	 เป็นผู้ลงทะเบียน	 เรียนรายวิชาที่สอบโดยได้ช�าระ

ค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตแล้ว	 ยกเว้นนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา 

ที่มหาวิทยาลัยสามารถหักค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตได้

	 	 5.2	 ต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาที่สอบทั้งภาคทฤษฎ ี

ภาคปฏิบัติ	 และ/หรือฝึกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ	 80	 ของเวลาเรียน

ทั้งหมด	 ยกเว้นระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ	 ว่าด้วย

บัณฑิตศึกษา

	 ข้อ	6	ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

	 	 6.1	 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รบัอนญุาตจากกรรมการคุมสอบ

	 	 6.2	 ให้น�าบตัรประจ�าตวันสิติมาแสดงในการสอบทกุคร้ัง

	 	 6.3	 ให้เข้าห้องสอบตามเวลาที่ก�าหนด	 หรืออย่างช้า 

ไม่เกิน	30	นาที	หลังเริ่มท�าการสอบ
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	 	 6.4	 ให้นิสิตระดับปริญญาตรีแต่งกายให้ถูกต้องตาม 

ข้อบงัคบั	ว่าด้วยเครือ่งแต่งกายนสิติภาคปกต	ิชัน้ปรญิญาตร	ีส�าหรบันสิิต 

ระดับบัณฑิตศึกษาให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

	 	 6.5	 ห้ามน�าเอกสาร	เครื่องมือสื่อสาร	และอุปกรณ์ใด	ๆ	

เข้าห้องสอบ	เว้นแต่อาจารย์ประจ�าวชิาอนญุาตไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

	 	 6.6	 ต้องนั่งตามที่ก�าหนดให้	 จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับ

อนุญาตไม่ได้	

	 หากนิสติไม่ปฏบิติัตามข้อ	6.1	-	6.6	จะไม่ได้รบัอนญุาตให้เข้า

สอบ	เว้นแต่กรรมการคุมสอบจะพิจารณาอนุญาตให้เฉพาะกรณี

 ข้อ	7	ข้อปฏิบัติในระหว่างการสอบ

	 	 7.1	 นิสิตต้องให้ความร่วมมือ	 และปฏิบัติตามค�าสั่ง 

ของกรรมการคุมสอบ

	 	 7.2	 ผู้ใดสอบเสร็จก่อน	ผู้น้ันต้องออกไปห่างจากห้องสอบ

และไม่กระท�าการใด	ๆ 	อนัเป็นการรบกวนแก่ผูท้ีย่งัสอบอยู	่แต่ทัง้นี	้ผู้

เข้าสอบ	ทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา	 30	 นาที	 หลังจากเริ่ม

สอบวิชานั้นไม่ได้

	 	 7.3	 ในกรณีทีมี่เหตุจ�าเป็นต้องออกจากห้องสอบ	ต้องได้

รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อน

	 	 7.4	 กรรการคุมสอบมีสิทธิตรวจค้นนิสิตผู้มีเหตุอันควร

สงสัยว่าจะทุจริตในการสอบ

	 	 7.5	 ไม่น�าข้อสอบ	กระดาษค�าตอบและสิง่อ่ืนใดเกีย่วกบั

การสอบออกนอกห้องสอบ	เว้นแต่อาจารย์ประจ�าวชิาจะก�าหนดไว้เป็น

อย่างอื่น

	 กรณีนิสิตไม่ปฏิบัติตามข้อ	7.1	-	7.5	กรรมการคุมสอบ	อาจ

ไม่ให้ท�าการสอบและให้ออกจากห้องสอบ
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 ข้อ	 8	 การทุจริตในการสอบ	 หมายถึง	 การกระท�าของนิสิต 

ในกรณี	ต่อไปนี้

	 	 8.1	 มเีอกสารอ่ืนอยูใ่นครอบครองนอกเหนอืจากเอกสาร

ที่กรรมการคุมสอบแจกให้หรือมีข้อความใด	 ๆ	 อยู่ในสิ่งของหรือที่ตัว

ของนิสิตอันอาจเป็นประโยชน์ต่อการสอบ

	 	 8.2	 มีเจตนาคัดลอกค�าตอบของผู้อื่น	 หรือมีการกระท�า

ใดๆ	ทีส่่อเจตนาทีจ่ะใช้ข้อสอบและเอกสารในการสอบเพ่ือผลประโยชน์

ต่อตนเองหรือผู้อื่นต่อไป

	 	 8.3	 มีการรับ	-	ส่งสัญญาณทุกประเภท

	 	 8.4	 การเข้าสอบแทนกันนับเป็นการทุจริตท้ังผู้เข้าสอบ

แทนและให้ผู้สอบแทน

	 	 8.5	 การกระท�าอื่นใดที่กรรมการคุมสอบเห็นว่าเป็น 

การทุจริต

	 ข้อ	 9	 ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยจนเป็นเหตุให้นิสิตไม่สามารถ 

เข้าสอบรายวิชาหนึ่งรายวิชาใด	ตามวัน	เวลา	ที่ก�าหนดไว้ได้	ให้นิสิต

หรือตัวแทนยืน่ค�าร้องต่อคณบดี	ภายในสามวนัท�าการนบัจากก�าหนด 

วนัสอบวชิานัน้และให้คณบดีพจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายในสามวนัท�าการ

นบัจากวนัท่ีได้รบัค�าร้อง	แล้วให้แจ้งอาจารย์ประจ�าวชิาด�าเนนิการตาม 

ที่คณบดีก�าหนดเป็นกรณีไป

 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�าคณะเพ่ือพิจารณา

รายละเอียดข้อเท็จจริง	พร้อมเสนอความเห็นการลงโทษ

	 	 11.2	ให้คณบดีเสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดีเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ

	 	 11.3	เมื่ออธิการบดีอนุมัติแล้ว	 ให้กองทะเบียนและ

ประมวลผลด�าเนินการบันทึกโทษตามแต่กรณี

 ข้อ	12	ในการสอบครั้งใด	ถ้ากรรมการคุมสอบมีหลักฐานแสดง

ว่ามข้ีอสอบรายวิชาใดล่วงรู้ไปยังผูเ้ข้าสอบไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธกีารใด	ๆ 	

และไม่ว่าจะพบก่อนเข้าสอบหรือหลังสอบรายวิชาที่สอบ	 ให้อธิการบดี

มอี�านาจสัง่ยกเลกิและให้มกีารสอบใหม่ทัง้หมดหรือเฉพาะบางส่วนกไ็ด้

	 ข้อ	13	ในกรณทีีม่ปัีญหาในการตคีวามตามระเบยีบนี	้หรอืการ

ด�าเนนิการอ่ืนใดทีไ่ม่ระบไุว้ในระเบยีบนีใ้ห้อธกิารบดเีป็นผูวิ้นจิฉยัชีข้าด

 ข้อ	14	ให้อธกิารบดีเป็นผูรั้กษาการตามระเบยีบ	และมอี�านาจ

ออกประกาศค�าสั่ง	หรือแนวปฏิบัติซึ่งไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	6	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2549

(นายมีชัย	ฤชุพันธ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง		การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป	พ.ศ.	2560

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

	 โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

เร่ือง		การสอบรายวชิาศกึษาทัว่ไปเพือ่ให้การด�าเนนิการสอบรายวชิา

ศึกษาทั่วไปของนิสิต		เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 17	 และมาตรา	 20(1)	 แห่ง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	2537	ประกอบกับข้อ	33 

แห่งข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี	

พ.ศ.	2557	และข้อ	14	แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ว่าด้วย

การสอบของนิสิต	 พ.ศ.	 2549	 	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจ�าส�านักศึกษาทั่วไป	 ในคราวประชุมครั้งท่ี	 11/2559	 เม่ือวันที่	 11		

ตุลาคม		พ.ศ.	2559		จึงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ประกาศนีเ้รยีกว่า	“ประกาศมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	

เรื่อง	การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป	พ.ศ.	2560”

 ข้อ	2		 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ

เป็นต้นไป

 ข้อ	3	 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เรื่อง	 

การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป	พ.ศ.	2552	และใช้ประกาศฉบับนี้แทน

	 ข้อ	4		 ค�าสัง่	หรอืประกาศอืน่ใดของมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้	ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
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	 ข้อ	5	 ในประกาศฉบับนี้

	 	 “มหาวทิยาลยั”	หมายความว่า	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

												 “อธิการบดี”	 หมายความว่า	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

											 “ผูอ้�านวยการ”	หมายความว่า	ผูอ้�านวยการส�านกัศกึษา

ทั่วไป		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 	 “กรรมการคุมสอบ”	 หมายความว่า	 อาจารย์หรือ

บคุลากรมหาวทิยาลยัมหาสารคามทีอ่ธกิารบดแีต่งตัง้ให้เป็นผูค้วบคุม

ห้องสอบ	การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป	

	 	 “อาจารย์ผู้สอน”	 หมายความว่า	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 “นสิติ	หมายความว่า	นสิติระดบัปริญญาตรี		มหาวิทยาลยั 

มหาสารคาม

	 	 “การสอบ”	หมายความว่า	การสอบกลางภาค	การสอบ

ปลายภาค	รายวิชาศึกษาทั่วไป

	 ข้อ	6	 ข้อปฏิบัติต่างๆในการสอบและบทลงโทษ	 ให้ยึดตาม

ระเบยีบมหาวิทยาลยัมหาสารคามว่าด้วยการสอบของนสิติ	พ.ศ.	2549			

	 ข้อ	7	 การก�าหนดเวลาในการท�าข้อสอบรายวิชาศกึษาทัว่ไป		

ให้เป็นไปตามทีอ่าจารย์ผูส้อนรายวชิาทีส่อบนัน้ๆ	ก�าหนด		ทัง้นี	้	ต้อง

ไม่เกิน	2	ชั่วโมง

	 ข้อ	8		 ในกรณีที่บุคคลใดได้รับค�าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่

เป็นกรรมการคุมสอบ	 แต่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้บุคคลนั้น

ด�าเนนิการหาผู้คมุสอบแทน	โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษรต่อผูอ้�านวย

การส�านักศึกษาทั่วไป	
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	 ข้อ	9	 คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

คุมสอบ	มีดังนี้

	 	 9.1	 เป็นอาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย

มหาสารคามเท่านั้น

	 	 9.2	 เป็นผู้ที่ไม่เคยขาดการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 

คมุสอบรายวิชาศกึษาทัว่ไป	เวน้แตไ่ด้มกีารแจง้เปน็ลายลกัษณ์อกัษร

ให้ทราบล่วงหน้า	

	 	 9.3	 เป็นผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าทีก่รรมการคมุสอบทีไ่ม่ก่อให้

เกิดความเสียหายหรือการกระท�าโดยประมาทเลินเล่อต่อการสอบ

รายวิชาศึกษาทั่วไป	

	 	 9.4	 การคมุสอบถอืเป็นการปฏบิตัริาชการต้องปฏบิตัิ

ตามหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของการคุมสอบอย่างเคร่งครัด	

	 ข้อ	10	ในกรณทีีน่สิติไม่สามารถเข้าสอบรายวชิาหนึง่รายวชิา

ใด	ตามวันเวลา	ที่ก�าหนดไว้ได้	ให้นิสิตหรือตัวแทนยื่นค�าร้องขอสอบ

ย้อนหลังต่อผู้อ�านวยการส�านักศึกษาทั่วไปพิจารณาภายในสามวัน

ท�าการหลังจากวันสอบตามตารางสอบรายวิชานั้น	

	 ข้อ	11	การพิจารณาอนุมัติการสอบย้อนหลัง

	 	 11.1	กรณีท่ีนิสิตมีความจ�าเป็นต้องไปราชการตาม 

ค�าสั่งมหาวิทยาลัย	 	 ให้นิสิตหรือผู้ได้รับมอบฉันทะย่ืนค�าร้องขอสอบ

ย้อนหลงัก่อนถงึก�าหนดวันสอบอย่างน้อยสามวันท�าการ	พร้อมแนบค�าสัง่ 

ไปราชการ	ซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น

	 	 11.2	กรณีเจ็บป่วย	

	 	 	 11.2.1	 เป็นผู ้ป่วยในที่มีใบรับรองจากแพทย์

เจ้าของไข้	 ให้นิสิตหรือผู้ได้รับมอบฉันทะยื่นค�าร้องขอสอบย้อนหลัง

ภายในสามวนัท�าการหลงัจากวนัสอบรายวชิานัน้	พร้อมแนบใบรับรอง
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แพทย์หรือใบรับรองการรักษาตัวจากโรงพยาบาล	ที่ระบุสาเหตุหรือ

อาการของการป่วยไว้อย่างชัดเจน

	 	 	 11.2.2	 เป็นผู้ป่วยนอกที่มีใบรับรองจากแพทย์

เจ้าของไข้	 ให้นิสิตหรือผู้ได้รับมอบฉันทะยื่นค�าร้องขอสอบย้อนหลัง

ภายในสามวนัท�าการ	หลงัจากวนัสอบรายวชิานัน้	พร้อมแนบใบรบัรอง

แพทย์หรือใบรับรองการรักษาตัวจากโรงพยาบาล	ที่ระบุสาเหตุหรือ

อาการของการป่วยไว้อย่างชัดเจน

	 	 11.3	กรณีเหตุสุดวิสัย	 ให้นิสิตหรือผู้ได้รับมอบฉันทะ

ย่ืนค�าร้องขอสอบย้อนหลังภายในสามวันท�าการ	 หลังจากวันสอบ

รายวชิานัน้	พร้อมแนบหลกัฐานประกอบการพจิารณา	โดยให้ผูอ้�านวยการ

ส�านักศึกษาทั่วไปพิจารณาตามเหตุผลความจ�าเป็นเป็นรายกรณีไป	

	 ข้อ	12	การเบกิจ่ายค่าตอบแทนในการด�าเนินการสอบรายวิชา

ศึกษาทัว่ไป		ให้เบกิจ่ายตามประกาศมหาวทิยาลัยมหาสารคาม		เรือ่ง		

หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการด�าเนินการสอบรายวิชาศึกษา

ทั่วไป		พ.ศ.	2552	

	 ข้อ	13	 ในกรณท่ีีมปัีญหาในการตคีวามตามประกาศนี	้หรอืการ

ด�าเนนิการอืน่ใดทีไ่ม่ระบไุว้ในประกาศนี	้ให้อธกิารบดเีป็นผูว้นิจิฉยัชีข้าด

	 ข้อ	14	ให้อธกิารบดีเป็นผูร้กัษาการตามประกาศ	และมอี�านาจ

ออกประกาศ	ค�าสั่ง	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

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

	 เพื่อให ้การจัดการเรียนการสอนเป ็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม	ว่าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีพ.ศ.	2547	

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ว่าด้วย

การศกึษาระดบับัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2548	และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม	เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	 มีแนวทางปฏิบัติไปในแนวทาง

เดยีวกันได้มาตรฐานตามหลกัการประเมนิผลการศกึษา	และสอดคล้อง

กับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	20	(1)	แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	2537	ประกอบกับมติคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุมคร้ังท่ี	 8/2552	 วันที่	

12	พฤษภาคม	2552	จงึก�าหนดหลักเกณฑ์เพือ่เป็นแนวปฏบิตัใินการอนมุติั

และส่งผลการศึกษา	ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ	1	ประกาศนี้เรียกว่า	“ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

เรื่อง	หลักเกณฑ์การอนุมัติและส่งผลการศึกษา	พ.ศ.	2552”

	 ข้อ	2	ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ

เป็นต้นไป	 และค�าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้	 

ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
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	 ข้อ	3	การอนุมติัผลการศึกษาในแต่ละรายวิชาทีเ่ปิดท�าการสอน

ในมหาวิทยาลัยให้ด�าเนินการใน	3	ระดับ	ดังนี้

	 	 (1)	 ระดับภาควชิา	สาขาวชิาหรือระดบัเทยีบเท่าภาควชิา

	 	 (2)	 ระดับคณะ	วิทยาลัย	สถาบัน	ส�านัก

	 	 (3)	 ระดับมหาวิทยาลัย

 ข้อ	4	การอนมุตัผิลการศกึษาในระดบัภาควชิา	สาขาวชิาหรอื

ระดับเทียบเท่าภาควิชา	ให้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 (1)	 ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา	 จัดท�ารายงานแสดง

รายละเอียด	และข้อมูลการประเมินผลรายวิชารวมทั้งผลการให้ระดับ

คะแนนของนสิติทกุคนทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษานัน้	เสนอต่อ

หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือระดับเทียบเท่าภาควิชา	 

แล้วแต่กรณภีายในระยะเวลาไม่เกนิ	5	วนั	นบัแต่วนัสดุท้ายของการสอบ

ปลายภาค

	 	 (2)	 ให้มีการประชุมอาจารย์เพื่อพิจารณาอนุมัติผล 

การศึกษาพร้อมแสดงระดับขัน้และคะแนนทีน่สิติได้รับ	โดยให้พจิารณา

ความสมบูรณ์ครบถ้วนและถกูต้อง	ตลอดจนการกระจายผลการศกึษา

อย่างเหมาะสม	ตามหลักการประเมนิผลการศกึษา	การประชุมอาจารย์

ของภาควิชา	หรือสาขาวิชาเพื่อพิจารณาผลการศึกษา	ให้ด�าเนินการ

ให้เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลาไม่เกนิ	7	วนั	นบัแต่วันสดุท้ายของการสอบ

ปลายภาคและให้จัดท�าบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย

	 	 (3)	 ให้หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือระดับ

เทียบเท่าภาควิชา	 แล้วแต่กรณี	 รายงานผลการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ

จากภาควิชาหรือสาขาวิชาหรือระดับเทียบเท ่าภาควิชาต ่อ 

คณะกรรมการประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ�าคณะ	

หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	 แล้วแต่กรณี	 ภายใน
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ระยะเวลาไม่เกิน	 2	 วันนับแต่วันประชุมภาควิชาหรือสาขาวิชาหรือ

ระดับเทียบเท่าภาควิชา

	 	 (4)	 ในการแจ้งผลการศึกษา	 ห้ามอาจารย์หรือภาควิชา

แจ้งผลการศึกษาให้นสิติทราบจนกว่าจะได้รบัอนมุตัผิลการศกึษาอย่าง

เป็นทางการในระดับคณะ

	 ข้อ	5	การอนุมัติผลการศึกษาระดับคณะให้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 (1)	 ให้คณะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะ

หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะ	 หรือคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	 แล้วแต่กรณี	 เพื่อพิจารณาผลการศึกษา

ภายในระยะเวลาไม่เกิน	2	วัน	นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการศึกษา

จากภาควิชาหรือสาขาวิชาหรือระดับเทียบเท่าภาควิชา	 โดยให้

พิจารณาความสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องตลอดจนการกระจาย 

ผลการศกึษาอย่างเหมาะสม	คณะกรรมการดงักล่าวอาจมีมติให้ภาควิชา	

หรือสาขาวิชาทบทวนผลการศึกษาที่เสนอมาใหม่ได้	 เมื่อมีข้อบ่งชี้

ว ่าการอนุมัติผลการศึกษานั้นอาจไม่ถูกต้องและขาดมาตรฐาน 

การประเมินผลที่เพียงพอและห้ามอนุมัติผลการศึกษาในระดับคณะโดย

การแจ้งเวียน

	 	 (2)	 ให้คณะด�าเนินการส่งผลการศึกษาที่เห็นชอบแล้ว

พร้อมด้วยต้นฉบับเอกสาร	 ที่แสดงรายละเอียดการอนุมัติไปยัง 

กองทะเบยีนและประมวลผลภายในระยะเวลาไม่เกนิ	2	วนั	นบัแต่วนัประชมุ

พิจารณาผลระดับคณะ

 ข้อ	 6	 การอนุมัติผลการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยให ้ 

กองทะเบียนและประมวลผลด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 (1)	 ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของผล 

การศึกษาในแต่ละรายวิชาหากพบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดให้มี



203
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562

การด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง	 แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้คณะ 

ได้รับทราบภายในระยะเวลาไม่เกนิ	5	วนั	นบัแต่วนัได้รบัผลการศกึษา

จากคณะ

	 	 (2)	 ตรวจสอบรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

หากยังไม่ได้รับผลการศึกษาในรายวิชาใดภายในระยะเวลา	 20	 วัน 

นับแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค	 ให้สรุปรายงานเสนอ

อธกิารบด	ีเพือ่วนิจิฉยัสัง่การให้คณะด�าเนนิการแต่งตัง้คณะกรรมการ

สอบข้อเท็จจริงต่อไป

	 ข้อ	7		ขั้นตอนการส่งผลการศึกษาให้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 (1)	 ให ้อาจารย ์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา	 ต ้องรายงาน 

ผลการศกึษาในรายวชิาทีรั่บผดิชอบต่อคณะภายในระยะเวลาทีก่�าหนด

ไว้ในปฏิทินการศึกษา

	 	 (2)	 ให้คณะกรรมการประจ�าคณะหรือคณะกรรมการ

บณัฑิตศกึษาประจ�าคณะหรอืคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาระหว่างคณะ

แล้วแต่กรณี	พิจารณาเห็นชอบผลการศึกษา	แล้วส่งผลการศึกษาไปยัง

กองทะเบียนและประมวลผลภายใน	13	วนั	นบัจากวนัสดุท้ายของการ

สอบปลายภาค

	 	 (3)	 ให้ผลการศึกษามีผลสมบูรณ์ต ่อเม่ือคณะได้ส ่ง 

ผลการศึกษาถึงกองทะเบียนและประมวลผล	 และปรากฏผ่านระบบ

บริการการศึกษาแล้วเท่านั้น

 ข้อ	 8	 กรณีท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาใด	 ไม่ส่งผล 

การศกึษา	หรอืส่งผลการศกึษาล่าช้าตามทีก่�าหนดในปฏทินิการศกึษา

ให ้ผู ้บังคับบัญชาของอาจารย ์ผู ้ น้ันพิจารณาด�าเนินการทาง 

จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์หรือด�าเนินการสอบสวนเพ่ือพิจารณา

ลงโทษทางวินัยตามสมควร	แล้วแต่กรณี
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	 ข้อ	 9	 ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้	 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

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

	 เพื่อให ้การจัดการเรียนการสอนเป ็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	 

พ.ศ.	2547	และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม	และข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	 มีแนวทางปฏิบัติ 

ไปในแนวทางเดียวกนัได้มาตรฐานตามหลกัการประเมนิผลการศกึษา	

และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 มาตรฐาน

การอุดมศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 17	 และมาตรา	 20	 (1)	 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	2537	จึงก�าหนด

หลกัเกณฑ์เพือ่เป็นแนวปฏบิตัใินปฏบิตักิารประเมนิผล	การอนมุตัผิล	

การรายงานผลการศกึษา	และการส่งผลการศกึษารายวชิาสหกจิศกึษา	

ไว้ดังนี้

 ข้อ	1	ประกาศนี้เรียกว่า	“ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เร่ือง	 แนวปฏิบัติการประเมินผล	 การอนุมัติผล	 การรายงานผล 

การศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา	พ.ศ.	2555”
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 ข้อ	2	ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ	ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ

เป็นต้นไป	 และค�าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้	 

ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

 ข้อ	3	ในประกาศนี้

	 “คณบดี”	 หมายความว่า	 คณบดีหรือต�าแหน่งที่เรียกช่ือ 

อย่างอ่ืนทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณบดทีีร่บัผดิชอบในรายวิชาสหกจิศกึษา

ในมหาวิทยาลัย

	 “คณะกรรมการประจ�าคณะ”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการ	

ประจ�าคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า	

คณะกรรมการประจ�าคณะที่รับผิดชอบในรายวิชาสหกิจศึกษา

	 “เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา”	 หมายความว่า	 

เข้าร่วมกิจกรรมที่งานสหกิจศึกษาจัดขึ้นก่อนออกฝึกประสบการณ์

	 “เข้าร่วมกจิกรรมปัจฉมินเิทศ”	หมายความว่า	เข้าร่วมกจิกรรม

ที่งานสหกิจศึกษาจัดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

	 “แบบฟอร์ม”	 หมายความว่า	 เอกสารต่าง	 ๆ	 ของงานสหกิจ

ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์	(CoEd	1-21)

	 “พนกังานทีป่รึกษา”	หมายความว่า	เจ้าหน้าทีท่ีส่ถานประกอบการ 

มอบหมายให้ดแูลและประเมนิผลการปฏบิตังิานของนสิติสหกจิศกึษา

	 “รายงานสหกิจศึกษา”	 หมายความว่า	 เอกสารที่นิสิตสหกิจ

ศึกษาจัดท�าขึ้น	 ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	 ด้วยเนื้อหาสาระ 

ที่สถานประกอบการสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ

	 “อาจารย์นิเทศก์งาน”	 หมายความว่า	 อาจารย์มหาวิทยาลัย

มหาสารคามที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�า	 ปรึกษา	

ประเมินงานและนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา
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 ข้อ	4	การประเมินผล	และระดบัคะแนนตวัอกัษรของการประเมนิ

	 	 1)	 การประเมนิการศกึษาของรายวิชาสหกจิศกึษา	จะได้

ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร	 S/U	 ซึ่งมีความหมาย 

และแต้มระดับคะแนน	ดังต่อไปนี้

	 	 	 S	ผลการประเมินเป็นทีน่่าพอใจ	(Satisfactory	:	ผ่าน)

	 	 	 U	ผลการประเมินยังไม่เป็นที่พอใจ	(Unsatisfactory	:	

ไม่ผ่าน)

	 	 	 ผ่านเกณฑ์	70	คะแนน	ได้ผลคะแนน	S

	 	 	 ต�่ากว่า	70	คะแนน	ได้ผลคะแนน	U

	 	 	 ทั้งนี้นิสิตจะต้องได้คะแนนมากกว่า	70	คะแนน	โดยมี

องค์ประกอบดังต่อไปนี้	จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์	(เกรด	S)

	 	 	 (1)	 การประเมินผลก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	 

	 	 	 	 10	คะแนน

	 	 	 (2)	 การประเมนิผลระหว่างการปฏบัิตงิานสหกิจศกึษา	

	 	 	 	 70	คะแนน

	 	 	 (3)	 การประเมินผลหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	 

	 	 	 	 20	คะแนน

	 	 	 	 รวม	100	คะแนน

	 	 2)	 การประเมินผลเพื่อก�าหนดระดับคะแนนตัวอักษร 

จะพิจารณาจาก

	 	 	 (1)	 การเข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาก่อนการปฏิบัติ

งานสหกิจศึกษาครบถ้วน	เกณฑ์การให้คะแนน	10	คะแนน

	 	 	 	 -	 กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา

	 	 	 	 -	 โครงการเตรียมความพร ้อมก ่อนเข ้ารับ 

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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	 หากนิสิตไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	 จะต้องยื่นค�าร้อง 

ขอลากิจกรรมและต้องชดเชยกิจกรรมให้ครบถ้วน	 นิสิตท่ีไม่เข้าร่วม

กิจกรรมและไม่ยื่นค�าร้องขอลากิจกรรมจะถูกรายงานให้อาจารย์ 

นิเทศก์งานทราบ	เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลรายวิชา

	 	 	 (2)	 การประเมนิผลระหว่างการปฏบัิตงิานสหกิจศกึษา

	 	 	 	 -	 ส่งแบบฟอร์มต่าง	 ๆ	 ครบถ้วน	 เกณฑ์การให้

คะแนน	10	คะแนน

	 	 	 	 -	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน 

สหกจิศกึษาจากพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารย์นเิทศก์งาน	เกณฑ์การ

ให้คะแนน	60	คะแนน

	 	 	 (3)	 เข้าร่วมกิจกรรมหลังจากกลับจากสถานประกอบ

การครบถ้วน	เกณฑ์การให้คะแนน	20	คะแนน

	 	 	 	 -	 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา

	 	 	 	 -	 โครงการแสดงผลงานสหกิจศึกษา

	 หากนิสิตไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	 จะต้องยื่นค�าร้อง 

ขอลากิจกรรมและต้องชดเชยกิจกรรมให้ครบถ้วน	 นิสิตท่ีไม่เข้าร่วม

กิจกรรมและไม่ยื่นค�าร้องขอลากิจกรรมจะถูกรายงานให้อาจารย์ 

นิเทศก์งานทราบ	เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลรายวิชา

 ข้อ	5	การอนุมัติผล	และการรายงานผลการศึกษา

	 	 1)	 อาจารย์นิเทศก์งาน	ให้ค�าแนะน�าแก่นิสิตสหกิจศึกษา

และตรวจแก้ไขรายงานให้ได้ฉบบัสมบรูณ์และถกูต้องตามหลกัวชิาการ

และประเมินผลแจ้งงานสหกิจศึกษา

	 	 2)	 งานสหกจิศกึษาสรปุผลการประเมนิในส่วนทีเ่ก่ียวข้อง

ให้อาจารย์นิเทศก์งาน
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	 	 3)	 อาจารย์นเิทศก์งานและพนกังานทีป่รกึษาพจิารณาผล

ฝึกงานของนสิติของแต่ละสาขาวชิาจะร่วมกนัพิจารณาให้ระดบัคะแนน

ตัวอักษร	S	หรือ	U	แก่นิสิต	รายงานผลการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจาก

อาจารย์นิเทศก์งาน	 และน�าเสนอคณบดี	 เพ่ือขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ�าคณะ

 ข้อ	6	การส่งผลการศึกษา	ให้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 1)	 ให้คณะกรรมการประจ�าคณะ	 พิจารณาเห็นชอบ 

ผลการศึกษาแล้วส่งผลการศึกษาไปยังกองทะเบียนและประมวลผล	

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา

	 	 2)	 ให้ผลการศึกษามีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อคณะได้ส่งผล 

การศึกษาถึงกองทะเบยีนและประมวลผล	และปรากฏผ่านระบบบรกิาร

การศึกษาแล้วเท่านั้น

	 ข้อ	 7	 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามท่ีประกาศนี้	 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

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

	 เพื่อให้การด�าเนินการแก้ไขผลการศึกษาของนิสิตระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และมีประสิทธิภาพ

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	20	(1)	แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 พ.ศ.	 2537	 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2557	 และข้อ

บังคับมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	

พ.ศ.	 2557	 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มหาสารคามครั้งที่	 11/2557	วันที่	 8	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557	จึงออก

ประกาศไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	การวดัและการประเมนิผลการศกึษาของทกุรายวชิาทีม่ี

การจดัการเรยีนการสอนในทกุภาคการศึกษา	ให้อาจารย์ผูส้อนด�าเนนิ

การตามระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และวิธีการที่มหาวิทยาลัย

มหาสารคามก�าหนด

	 ข้อ	 2	 การส่งผลการศึกษา	 ได้ก�าหนดให้อาจารย์ผู ้สอน 

ส่งผลการศึกษา	 โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจ�าคณะ	 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิต
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ศึกษาระหว่างคณะ	 แล้วแต่กรณี	 ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนด

	 ข้อ	3	การแก้ไขผลการศกึษาของนสิติเพือ่ให้ได้มาตรฐานตาม

หลักการประเมินผลการศกึษา	มคีวามเป็นธรรมและเหมาะสมกบัระดบั

ความสามารถที่แท้จริงของนิสิตให้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 (1)	ระดับคณะ

	 	 	 กรณีอาจารย์ผู ้สอนรายงานผลการศึกษาของนิสิต 

ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 (1.1)	 ให้อาจารย์ผู ้สอนเสนอขออนุมัติแก้ไขผล 

การศึกษาต่อหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าหรือประธานกรรมการ

บริหารหลกัสตูรแล้วแต่กรณ	ีโดยระบสุาเหตขุองความผดิพลาดพร้อม

เอกสารหลักฐาน	หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา

	 	 	 (1.2)	 หัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าหรือประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตร	 พิจารณาตามหลักการด้วยความเป็นธรรม

ของหลกัฐานข้อมลู	หากเห็นสมควรให้แก้ไขผลการศกึษาให้เสนอเร่ือง

ต่อคณะกรรมการประจ�าคณะ	คณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจ�าคณะ	

หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ	แล้วแต่กรณี

	 	 	 (1.3)	 คณะกรรมการประจ�าคณะ	 คณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ�าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตระหว่างคณะ	

พจิารณากลัน่กรอง	หากเหน็สมควรให้แก้ไขผลการศกึษาให้เสนอเร่ือง

ต่ออธกิารบดหีรือคณบดบีณัฑติวทิยาลยัเพือ่พจิารณาสัง่การ	แล้วแต่กรณี

	 	 	 (1.4)	 อาจารย์ผู้สอนที่ด�าเนินการแก้ไขผลการศึกษา

ไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง	หรอืตดัสนิผลการศกึษาผดิพลาด	แต่เพกิเฉย

ไม่ด�าเนินการแก้ไขผลการศึกษาให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

ถือเป็นการกระท�าผิดจรรยาบรรณและผิดวินัยร้ายแรง
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	 	 (2)	ส�าหรับนิสิต

	 	 	 นิสิตที่ประสงค์ขอตรวจสอบหรือแก้ไขคะแนนและผล

การศกึษาเนือ่งจากความผดิพลาดของอาจารย์ผูส้อนให้ด�าเนนิการดงันี้

	 	 	 (2.1)	 นสิิตยืน่เร่ืองขอตรวจสอบหรอืแก้ไขคะแนนและ

ผลการศึกษาต่อหวัหน้าภาควชิาหรอืเทยีบเท่า	หรือประธานกรรมการ

บริหารหลกัสตูร	โดยระบสุาเหตทุีข่อตรวจสอบพร้อมเอกสารหลักฐาน

และข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา

	 	 	 (2.2)	 กรณีที่หัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าหรือ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร	ไม่ด�าเนินการใด	ๆ 	ให้นิสิตยื่นเรื่อง

ต่อคณบดแีละให้คณบดแีจ้งหวัหน้าภาควชิาหรือเทยีบเท่าหรอืประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตรแล้วแต่กรณีตามข้อ	1.2	และข้อ	1.3

	 	 (3)	ระดับมหาวิทยาลัย	(กองทะเบียนและประมวลผล)

	 	 	 (3.1)	 กรณีทีก่องทะเบยีนและประมวลผลได้ตรวจสอบ

พบความผิดพลาดของการให้ผลการศึกษาจะด�าเนินการแจ้งใบส่ง 

ผลการศึกษาที่ผิดพลาดกลับคืนคณะเพื่อให้ด�าเนินการตามข้อ	3	(1)

	 	 	 (3.2)	 กองทะเบียนและประมวลผลจะด�าเนินการ

บันทึกส่งผลการศึกษาเข้าระบบตามเอกสารใบส่งผลการศึกษาที่ผ่าน

การอนุมัติระดับคณะ

	 ข้อ	 4	 การพ้นจากสภาพนิสิตกรณีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	 หรือนิสิตที่ส�าเร็จการศึกษา	 

จะไม่สามารถแก้ไขผลการศกึษาได้	ยกเว้น	กรณผีลการศกึษาของนสิติ

ไม่ถูกต้องอันเน่ืองมาจากความผิดพลาดของระบบ	 กองทะเบียน 

และประมวลผลจะด�าเนินการเสนอเร่ืองต่ออธิการบดีหรือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการ
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	 ข้อ	 5	 การขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษาให้ด�าเนินการให้แล้ว

เสร็จภายในสี่สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป

	 ข้อ	6	การด�าเนินการแก้ไขตัวอักษรหรือสัญลักษณ์	I	ให้เป็น

ไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 ข้อ	7	ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	เรื่อง	แนว

ปฏบิติัการแก้ไขผลการศกึษาของนสิติ	ฉบบัลงวนัที	่11	กมุภาพนัธ์	2546

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(รองศาสตราจารย์ศุภชัย	สมัปปิโต)

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง	การวัด	การประเมิน	การอนุมัติ	การรายงาน	

และการแก้ไขผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	พ.ศ.	2560

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

	 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ

การวัด	การประเมนิ	การอนมุตั	ิการรายงาน	และการแก้ไขผลการศกึษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ต่างหากจากหมวดวิชาเฉพาะ	 เพ่ือให้

สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิชาการของมหาวิทยาลัย	 มาตรฐาน

การอุดมศึกษา	และมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ	

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	17	และมาตรา	20	(1)	แห่ง

พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัมหาสารคาม	พ.ศ.	2537	ประกอบข้อ	13		

และ	ข้อ	23	ของข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	ว่าด้วยการบริหาร

และการด�าเนินงานส�านักศึกษาทั่วไป	พ.ศ.	2553		โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการประจ�าส�านักศึกษาทั่วไป	 ในคราวประชุมคร้ังที	่	

11/2559		จึงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ประกาศนีเ้รยีกว่า	“ประกาศมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	

เรื่อง	 การวัด	 การประเมิน	 การอนุมัติ	 การรายงาน	 และการแก้ไขผล

การศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	พ.ศ.	2560”		

	 ข้อ	2	 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ

เป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ให้ยกเลิก
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	 	 (1)	 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง	 การวัด	

การประเมนิ	การอนมัุติ	การรายงาน	และการแก้ไขผลการศกึษาหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป	พ.ศ.	2552

	 	 (2)	 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง	 การวัด	

การประเมนิ	การอนมัุติ	การรายงาน	และการแก้ไขผลการศกึษาหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป	(ฉบับที่		2)		พ.ศ.	2552

	 	 (3)	 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง	 การวัด	

การประเมนิ	การอนมัุติ	การรายงาน	และการแก้ไขผลการศกึษาหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2553

	 	 (4)	 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง	 การวัด	

การประเมนิ	การอนมัุติ	การรายงาน	และการแก้ไขผลการศกึษาหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป	(ฉบับที่		4)		พ.ศ.	2556

	 ข้อ	4	 ในประกาศนี้

	 	 “มหาวิทยาลัย”	 หมายความว ่า	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

	 	 “อธิการบดี”	 หมายความว่า	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

	 	 “ส�านกั”	หมายความว่า	ส�านกัศกึษาทัว่ไป	มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม	

	 	 “ผู้อ�านวยการ”	 หมายความว่า	 ผู้อ�านวยการส�านัก

ศึกษาทั่วไป	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 	

	 	 “คณะกรรมการ”		หมายความว่า		คณะกรรมการประจ�า

ส�านักศึกษาทั่วไป	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 	 “ผูป้ระสานงานรายวิชา”	หมายความว่า	อาจารย์ผูส้อน

รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับการ 
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แต่งตัง้จากส�านกัศึกษาทัว่ไปโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจ�าส�านักศึกษาทั่วไป

	 	 “อาจารย์ผู ้สอน”	 หมายความว่า	 อาจารย์สังกัด

มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 “นสิติ”	หมายความว่า	นสิิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ข้อ	5	 การวัดผล	 และการประเมินผลการศึกษาหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย	 ให้

ด�าเนินการ	ดังนี้		

	 	 (1)	 ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งการวัดผล	 และการประเมิน

ผลการศึกษา	 และวิธีการตรวจคะแนนเก็บระหว่างภาคการศึกษา	

คะแนนสอบกลางภาคการศึกษา	 และคะแนนอ่ืนๆ	ที่ระบุไว้ในเกณฑ์

การวัดผล	 และการประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้นให้นิสิตทราบ

ก่อนที่จะด�าเนินการเรียนการสอน

	 	 (2)		ให้อาจารย์ผู ้สอนด�าเนินการวัดผล	 และการ

ประเมินผลการศึกษาตามหมวด	 5	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ว่าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีพ.ศ.	2557	โดยอนโุลม	

ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามแผนการสอนและการประเมินผล	ที่ก�าหนดในราย

ละเอียดของรายวิชา	 (มคอ.3)	 และผ่านการเห็นชอบของที่ประชุม 

คณะกรรมการประจ�าส�านักศึกษาทั่วไป

	 	 การวัดผลและประเมินผลการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 

ในแต่ละรายวชิาให้ใช้ข้อสอบแบบปรนัยท่ีใช้ในการสอบให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกันหรือเป็นข้อสอบชุดเดียวกันทุกกลุ่มเรียนในแต่ละรายวิชา 

และใช้ระดับขั้น	ค่าระดับขั้นและระดับคะแนนตามเกณฑ์	หรือตามมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักศึกษาทั่วไป	ดังนี้
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	ระดับขั้น	 ความหมาย	 ค่าระดับขั้น	 ระดับคะแนน

 A	 ดีเยี่ยม	(Excellent)	 4.0	 80	–	100

	 B+	 ดีมาก	(Very	Good)	 3.5	 75	–	79

	 B	 ดี	(Good)	 3.0	 70	–	74

	 C+	 ดีพอใช้	(Fairly	Good)	 2.5	 65	–	69

	 C	 พอใช้	(Fair)	 2.0	 60	–	64

	 D+	 อ่อน	(Poor)	 1.5	 55	–	59

	 D	 อ่อนมาก	(Very	Poor)	 1.0	 50	–	54

	 F	 ตก	(Failed)	 0.0	 0	–	49

	 	 (3)	 ให้อาจารย์ผูส้อนประกาศผลคะแนนใน	(1)	ยกเว้น

คะแนนสอบปลายภาคในระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย	 ทั้งนี้ 

ให้ด�าเนนิการให้แล้วเสร็จใน	1	สปัดาห์หลงัจากสปัดาห์สดุท้ายของสิน้สดุ

การเรยีนการสอน	พร้อมทัง้ก�าชบัให้นสิิตทีล่งทะเบยีนเรียนในรายวชิา

นัน้ตรวจสอบผลคะแนน	หากพบข้อผดิพลาดของผลคะแนนให้ด�าเนนิ

การทักท้วงผลคะแนนต่ออาจารย์ผู้สอนให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้าย

ของการสอบปลายภาค			

	 	 (4)	 ให้ส�านักจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ	 เพ่ือ

พิจารณาการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน	

มติที่ประชุมของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด	 และแจ้งให้อาจารย ์

ผู้สอนด�าเนินการวัดผลและประเมินผลการศึกษาตามมติดังกล่าว	

	 	 (5)	 ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนได้ปฏิบัติตาม	(1)	(2)	(3)	

และ	(4)	แล้ว	หากมกีรณีนสิติร้องเรยีนเกีย่วกบัผลการศกึษา	ห้ามมใิห้

มีการแก้ไขผลการศึกษา	(เกรด)	ของนิสิต	เว้นแต่เป็นการด�าเนินการ

แก้ไขผลการศึกษาตามข้อ	10	ในประกาศนี้
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	 ข้อ	6	 การอนุมัติและการรายงานผลการศึกษาหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปในแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย	 

ให้ด�าเนินการใน	3	ระดับ	ดังนี้

	 	 (1)	 ระดับอาจารย์

	 	 (2)	 ระดับส�านัก

	 	 (3)	 ระดับมหาวิทยาลัย

	 ข้อ	7	 การอนุมัติและการรายงานผลการศึกษาหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปในระดับอาจารย์	ให้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 (1)	 ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท�ารายงานแสดงรายละเอียด

และข้อมูลการประเมินผลรายวิชา	 รวมทั้งผลการให้ระดับคะแนนของ

นิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น	 เสนอต่อผู้ประสานงาน

รายวิชา	ภายในระยะเวลาไม่เกิน	5	วัน	นับแต่วันสุดท้ายของการสอบ

ปลายภาค

	 	 (2)	 ให้ผู้ประสานงานรายวิชาพิจารณาความสมบูรณ	์

ครบถ้วนและถูกต้องของรายงานแสดงรายละเอียดและข้อมูลการ

ประเมินผลรายวิชา	ผลการให้ระดับขั้นและคะแนนที่นิสิตได้รับ	ตลอด

จนการกระจายผลการศึกษาอย่างเหมาะสม	ตามหลักการประเมินผล

การศึกษา	และสรปุรายงานผลการศกึษารายงานต่อส�านกั	ภายในระยะ

เวลาไม่เกิน	7	วันนับแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค		

	 	 (3)	 ในการแจ้งผลการศึกษา		ห้ามอาจารย์ผู้สอนแจ้ง

ผลการศึกษาให้นสิติทราบจนกว่าจะได้รบัอนมุติัผลการศกึษาอย่างเป็น

ทางการจากส�านัก

	 ข้อ	8	 การอนุมัติและการรายงานผลการศึกษาหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปในระดับส�านัก	ให้ด�าเนินการ	ดังนี้		
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	 	 (1)	 ให้ส�านักจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ	 เพ่ือ

พิจารณาและอนุมัติผลการศึกษา	ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	 โดยให้

พิจารณาความสมบูรณ์	ครบถ้วน	และถูกต้อง	ตลอดจนการกระจาย

ผลการศึกษาอย่างเหมาะสม	ตามหลักการประเมินผลการศึกษา

	 	 คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงอาจมมีตใิห้อาจารย์ผูส้อน

ทบทวนผลการศึกษาที่เสนอมาใหม่ได้	 เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการอนุมัต ิ

ผลการศกึษานัน้อาจไม่ถกูต้องและขาดมาตรฐานการประเมนิผลทีเ่พยีงพอ	

และห้ามมิให้อนุมัติผลการศึกษาในระดับส�านักโดยการแจ้งเวียน

	 	 (2)	 ให ้ส�านักด�าเนินการรายงานผลการศึกษาที่ 

เหน็ชอบแล้ว	พร้อมด้วยต้นฉบบัเอกสารทีแ่สดงรายละเอยีดการอนมุติั

ไปยงักองทะเบยีนและประมวลผลของมหาวทิยาลัย	ภายในระยะเวลา

ไม่เกิน	2	วัน	นับแต่วันที่ประชุมพิจารณาผลของส�านัก

	 ข้อ	9	 การอนุมัติและการรายงานผลการศึกษาหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไปในระดบัมหาวทิยาลยั	ให้ด�าเนนิการตามข้อ	6	แห่งประกาศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ลงวันที่	 4	พฤศจิกายน	2552	 เรื่อง	หลัก

เกณฑ์การอนุมัติและส่งผลการศึกษา	พ.ศ.	2552	โดยอนุโลม

	 ข้อ	10	 การแก้ไขผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ให้

ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 (1)	 กรณีอาจารย ์ผู ้ สอนอนุ มั ติและรายงานผล 

การศึกษาของนิสิตไม่ถูกต้องให้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 (ก)	 ให ้อาจารย ์ผู ้สอนยื่นค�าร ้องขอแก ้ไขผล 

การศกึษาของนสิติต่อผูป้ระสานงานรายวชิา	โดยระบสุาเหตุท่ีมาแห่งการขอ

แก้ไขผลการศกึษา	พร้อมเอกสารหลักฐาน	หรอืข้อมูลทีเ่กีย่วข้องประกอบ

	 	 	 (ข)	 ให้ผู้ประสานงานรายวิชาตรวจสอบเอกสาร

หลักฐาน	 หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 แล้วสรุปข้อมูลการขอแก้ไขผล 
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การศึกษาของนสิิต	พร้อมเอกสารหลกัฐาน	และเสนอเรือ่งให้ส�านกั	เพือ่

พิจารณาการขอแก้ไขผลการศึกษาของนิสิต

	 	 	 (ค)	 ให้ส�านักจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ	

เพื่อพิจารณาการขอแก้ไขผลการศึกษาของนิสิต	 หากที่ประชุม 

คณะกรรมการมีมติเห็นเป็นประการใด	 ให้เสนอเรื่องต่ออธิการบดี 

เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

	 	 	 (ง)	 ถ้าอาจารย์ผู ้สอนผู ้ใดทราบว่าตนอนุมัต ิ

และรายงานผลการศึกษาของนสิิตไม่ถกูต้อง	แต่เพิกเฉยไม่ด�าเนนิการ

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตให้ถูกต้องตามความเป็นจริง	 หรือด�าเนิน

การแก้ไขผลการศึกษาของนสิิตไม่ถกูต้องตามความเป็นจรงิอาจจะถกู

ลงโทษทางวินัย	

	 	 (2)	 กรณีนิสิตพบว่าการอนุมัติและการรายงานผล 

การศกึษาของนสิติ	ไม่ถกูต้องอนัเนือ่งมาจากอาจารย์ผูส้อน	ให้ด�าเนนิการ	

ดังนี้

	 	 	 (ก)	 ให้นสิิตยืน่ค�าร้องขอตรวจสอบคะแนนและผล

การศึกษาของนิสิต	ต่ออาจารย์ผู้สอน	โดยระบุสาเหตุที่มาแห่งการขอ

ตรวจสอบ	พร้อมเอกสารหลักฐาน	หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบ

	 	 	 (ข)	 ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนไม่ด�าเนินการใดๆ	 

ให้นิสิตยื่นค�าร้องต่อส�านักเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ส�านัก 

ด�าเนินการแจ้งผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อด�าเนินการแก้ไขผลการศึกษา

ของนิสิตตามข้อ	10	 (1)	 (ข)	และ	 (ค)	ต่อไป	ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนต้อง

ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ		และอาจได้รับการลงโทษทางวินัย

	 	 (3)	 ในกรณีทีผ่ลการศกึษาของนสิติไม่ถกูต้องอนัเนือ่ง

มาจากข้อผิดพลาดของระบบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย	 ให้

ส�านักจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ	 เพื่อพิจารณาการแก้ไขผล 
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การศกึษาของนสิติ	หากท่ีประชมุคณะกรรมการมีมตเิหน็เป็นประการใด 

ให้เสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

	 	 (4)	 ในการแก้ไขผลการศึกษา		หากความผิดเกิดจาก

การกระท�าของนสิติให้น�าเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนมุตัเิป็น

รายๆ	ไป

	 ข้อ	11	 ให้คณะกรรมการควบคมุการวดั	การประเมนิ	การอนมุตั	ิ

การรายงานและการแก้ไขผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 

ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนวิชาการของมหาวิทยาลัย	 มาตรฐาน

การอุดมศึกษา	และมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ		ณ		วันที่		9		มกราคม		พ.ศ.	2560

(ศาสตราจารย์	ดร.สัมพันธ์		ฤทธิเดช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้	 คือ	

โดยทีเ่ป็นการสมควรก�าหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบตัเิกีย่วกับการวดั	การ

ประเมนิ	การอนมุติั	การรายงาน	และการแก้ไขผลการศกึษาหมวดวิชา

ศกึษาทัว่ไปไว้ต่างหากจากหมวดวชิาเฉพาะ	เนือ่งจากมหาวทิยาลยัได้

จดัตัง้ส�านกัศกึษาทัว่ไปเพือ่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและ

จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ให้สอดคล้องกับนโยบาย

และแผนวิชาการของมหาวิทยาลัย	 มาตรฐานการอุดมศึกษา	 และ

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ	 ประกอบกับข้อ	 10	 (5)	

และข้อ	13		และข้อ	23	แห่งข้อบังคบัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ว่าด้วย

การบริหารและการด�าเนินงานส�านกัศกึษาทัว่ไป	พ.ศ.	2553	ได้ก�าหนด

ให้คณะกรรมการบริหารส�านักศึกษาทั่วไปมีอ�านาจและหน้าที่ในการ

จัดการวัดผล	 และประเมินผลในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 และให้

อธิการบดีมีอ�านาจออกประกาศมหาวิทยาลัย	เพื่อวางหลักเกณฑ์การ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว	จึงจ�าเป็นต้องออกประกาศนี้	
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส�าเร็จการศึกษา	พ.ศ.	2557

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

	 เพื่อก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส�าเร็จการศึกษาของนิสิต

ให้ด�าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	20	(1)	แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	 2537	 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2557	 และข้อ

บังคับมหาวิทยาลยัมหาสารคาม	ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	

พ.ศ.	 2557	 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มหาสารคามครั้งที่	 11/2557	วันที่	 8	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557	จึงออก

ประกาศไว้ดังนี้

	 ข้อ	1	นิสิตที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดให้

ยื่นความจ�านงขอส�าเร็จการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ภายในระยะเวลา	 30	 วัน	 นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษานั้น	 และให้

เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

 ข้อ	2	นิสิตต้องสอบผ่านทุกรายวิชาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร

รวมทั้งรายวิชาอื่นที่ลงทะเบียนเรียนผ่านเงื่อนไขการส�าเร็จการศึกษา

ตามทีห่ลักสตูรก�าหนด	และเป็นไปตามคณุสมบตักิารส�าเรจ็การศกึษา

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 ข้อ	 3	 นิสิตที่ยื่นความจ�านงขอส�าเร็จการศึกษาผ่านระบบ

สารสนเทศ	 ให้ด�าเนินการช�าระค่าขึ้นทะเบียนปริญญา	 และค่า

ธรรมเนียมการขอใบแสดงผลการศึกษา	 (Transcript	 Record	 กรณี

ส�าเร็จการศึกษา)	หากไม่ช�าระเงนิจะถอืว่าการยืน่ความจ�านงขอส�าเรจ็

การศึกษาผ่านระบบสารสนเทศไม่สมบูรณ์	 และถือเป็นโมฆะในภาค

การศึกษานั้น

	 ข้อ	4	นิสิตที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา	ต้องตรวจสอบข้อมูล

ทางการศึกษาให้ถูกต้อง	 หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ทางการศึกษา	 ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนประกาศรายชื่อผู้ส�าเร็จ

การศึกษากรณีส�าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลทางการ

ศึกษาได้

	 ข้อ	5	นิสิตที่เคยยื่นความจ�านงขอส�าเร็จการศึกษาผ่านระบบ

สารสนเทศ	พร้อมทั้งช�าระค่าขึ้นทะเบียนปริญญา	และค่าธรรมเนียม

ขอใบแสดงผลการศึกษา	(Transcript	Record	กรณีส�าเร็จการศึกษา)	

แล้วภายหลังไม่ส�าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ยื่น	 นิสิตต้องยื่น

ความจ�านงขอส�าเร็จการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศใหม่	 โดยไม่ต้อง

ช�าระค่าขึน้ทะเบยีนปรญิญาและค่าธรรมเนยีมขอใบแสดงผลการศกึษา	

(Transcript	Record	กรณีส�าเร็จการศึกษา)

	 ข้อ	6	กรณีที่นิสิตเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร	และยื่น

ความจ�านงขอส�าเร็จการศึกษาแล้ว	และไม่ประสงค์ขอส�าเรจ็การศกึษา

ต้องด�าเนินการยื่นเรื่องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา	หัวหน้าภาควิชาหรือ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร	 และคณบดีเป็นผู้อนุมัติ	 ทั้งนี้	 ให้

ด�าเนินการภายใน	 15	 วัน	 นับจากวันสุดท้ายของการยื่นความจ�านง 

ขอส�าเร็จการศึกษา



225
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562

 ข้อ	7	 นิสิตลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่

ยังไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้ส�าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่คาดว่า

จะส�าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2557	 ข้อ	 34.2	 และตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 

พ.ศ.	 2557	 ข้อ	 47	 นิสิตจะต้องรักษาสภาพนิสิตได้ไม่เกินระยะเวลา 

การศึกษา	 พร้อมช�าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	 

และให้ถือว่านิสิตส�าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น

	 ข ้อ	 8	 วันที่ส�าเร็จการศึกษา	 ให ้ถือวันที่กองทะเบียน 

และประมวลผลส่งรายชือ่ผูส้�าเรจ็การศกึษาให้คณะกรรมการประจ�าคณะ 

หรอืคณะกรรมการบณัฑติประจ�าคณะเป็นผูรั้บรองการส�าเรจ็การศกึษา

พิจารณาอนุมัติ

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(รองศาสตราจารย์ศุภชัย	สมัปปิโต)

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส�าเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา

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

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติเก่ียวกับการส�าเร็จ

การศึกษาและการอนุมัติปริญญาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ	 อาศัยอ�านาจตามมาตรา	 20(1)	 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	 2537	 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2557	 และข้อ

บังคับมหาวิทยาลยัมหาสารคาม	ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	

พ.ศ.	 2557	 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ครั้งที่	 20/2559	 วันที่	 8	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2559	 จึงออก

ประกาศไว้	ดังนี้

	 ข้อ	1	 การขอส�าเร็จการศึกษา

	 	 1.1	 นิสิตที่คาดว ่าจะส�าเ ร็จการศึกษาในภาค 

การศกึษาใด	ให้ยืน่ความจ�านงขอส�าเร็จการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ

มหาวทิยาลยั	ภายในระยะเวลา	30	วัน	นับต้ังแต่วนัเปิดภาคการศกึษานัน้

และให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

	 	 1.2	 นิสิตที่ยื่นความจ�านงขอส�าเร็จการศึกษาผ่าน

ระบบสารสนเทศ	 ให้ด�าเนินการช�าระค่าขึ้นทะเบียนปริญญาและค่า

ธรรมเนียมการขอใบแสดงผลการศึกษา	(กรณีส�าเร็จการศึกษา)	หาก
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ไม่ช�าระเงินจะถือว่าการยื่นความจ�านงขอส�าเร็จการศึกษาผ่านระบบ

สารสนเทศเป็นโมฆะในภาคการศึกษานั้น

	 	 1.3	 นสิิตทีค่าดว่าจะส�าเรจ็การศกึษา	ต้องตรวจสอบ

ข้อมูลทางการศกึษาให้ถกูต้องหากมกีารแก้ไขหรอืเปลีย่นแปลงข้อมลู

ทางการศึกษา	 ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนประกาศรายชื่อผู้ส�าเร็จ

การศึกษา	 กรณีส�าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลทางการ

ศึกษาได้

	 	 1.4	 นิสิตต้องสอบผ่านทุกรายวิชาให้ครบถ้วนตาม

หลักสูตร	 รวมทั้งรายวิชาอื่นที่ลงทะเบียนเรียนผ่านเงื่อนไขการส�าเร็จ

การศึกษาตามท่ีหลกัสตูรก�าหนด	และเป็นไปตามคณุสมบตักิารส�าเรจ็

การศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 	 1.5	 นิสิตท่ีเคยยืน่ความจ�านงขอส�าเรจ็การศกึษาผ่าน

ระบบสารสนเทศ	 พร้อมท้ังช�าระค่าขึ้นทะเบียนปริญญาและค่า

ธรรมเนียมการขอใบแสดงผลการศึกษา	 (กรณีส�าเร็จการศึกษา)	แล้ว

ภายหลังไม่ส�าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ยื่น	นิสิตต้องยื่นความ

จ�านงขอส�าเรจ็การศกึษาผ่านระบบสารสนเทศใหม่ตามข้อ	1.1	โดยไม่ต้อง

ช�าระค่าขึ้นทะเบียนปริญญาและค่าธรรมเนียมการขอใบแสดง 

ผลการศึกษา

	 	 1.6	 นิสิตที่เรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร	 และ

ยืน่ความจ�านงขอส�าเรจ็การศกึษาแล้ว	และไม่ประสงค์ขอส�าเรจ็การศกึษา	

ต้องด�าเนินการยื่นเรื่องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา	 หัวหน้าภาควิชา 

หรือประธานกรรมการบริหารหลักสูตรหรือประธานหลักสูตร	 และ

คณบดเีป็นผู้อนมุตั	ิทัง้นี	้ให้ด�าเนนิการภายใน	15	วนันบัจากวนัสดุท้าย

ของการยื่นความจ�านงขอส�าเร็จการศึกษา
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	 	 1.7	 นิสติท่ียงัไม่ผ่านคณุสมบัตขิองผูส้�าเร็จการศึกษา

ในภาคการศึกษาที่คาดว ่าจะส�าเร็จการศึกษาตามข ้อบังคับ

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	จะต้องรกัษาสภาพนสิติได้ไม่เกนิระยะเวลา

การศกึษาพร้อมช�าระค่าธรรมเนยีมตามทีม่หาวทิยาลัยก�าหนด	และให้

ถือว่าส�าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น

 ข้อ	2	 การเสนออนุมัติการส�าเร็จการศึกษา

	 	 2.1	 กองทะเบียนและประมวลผลส่งรายชื่อผู้ส�าเร็จ

การศึกษาเพื่อให้คณะกรรมการประจ�าคณะหรือคณะกรรมการประจ�า

บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

	 	 	 2.1.1	 ระดบัปรญิญาตร	ีคณะกรรมการประจ�าคณะ

เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรับรองการส�าเร็จการศึกษา	 และวันที่ส�าเร็จ 

การศึกษา	 ให้ถือวันที่กองทะเบียนและประมวลผลส่งรายชื่อผู้ส�าเร็จ 

การศึกษาให้คณะกรรมการประจ�าคณะพิจารณาอนุมัติ

	 	 	 2.1.2	 ระดับบัณฑิตศึกษา	คณะกรรมการประจ�า

บณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูพ้จิารณาอนมุตัริบัรองการส�าเร็จการศึกษา	และวนั

ที่ส�าเร็จการศึกษาให้ถือวันที่กองทะเบียนและประมวลผลส่งรายชื่อ 

ผู้ส�าเรจ็การศึกษาใหค้ณะกรรมการประจ�าบณัฑติวทิยาลยัพิจารณาอนุมัติ

	 	 2.2	 คณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่า	ส่งรายชือ่ผูส้�าเรจ็การศกึษาทีผ่่านการรับรองการส�าเร็จการศึกษา

กลับคืนกองทะเบียนและประมวลผลภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

 ข้อ	3	 การอนุมัติปริญญา

	 	 กองทะเบียนและประมวลผลเสนอรายชื่อผู ้ส�าเร็จ 

การศึกษาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา	

โดยถือวันที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเป็นวันอนุมัติปริญญา
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	 ทัง้น้ี	ต้ังแต่บดันีเ้ป็นต้นไป	และให้ยกเลกิประกาศมหาวทิยาลัย

มหาสารคาม	เรือ่ง	แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัส�าเรจ็การศกึษาและการอนมุตัิ

ปริญญา	 พ.ศ.	 2555	 ลงวันที่	 16	 มกราคม	 2555	 และประกาศ

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม	เร่ือง	แนวปฏบัิตเิก่ียวกับส�าเร็จการศกึษา	พ.ศ.	2557 

ลงวันที่	18	กรกฎาคม	2557

ประกาศ		ณ		วันที่		8		ธันวาคม		พ.ศ.		2559

(ศาสตราจารย์	ดร.	สัมพันธ์		ฤทธิเดช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



230
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง	แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรของผู้ส�าเร็จการศึกษาประจ�าปี

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

	 เพื่อให้การด�าเนินการขอเล่ือนการเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรของผู ้ส�าเร็จการศึกษาประจ�าปีของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด	 

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 20(1)	 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	2537	โดยมติที่ประชมุคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 คร้ังที่	 17/2558	 วันท่ี	 27	 ตุลาคม	

พ.ศ.	2558	จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ	1	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์ในการขอเล่ือนการเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตรต้องเป็นผู ้ที่ มีสิทธิ์ เข ้ารับระราชทาน 

ปริญญาบัตรประจ�าปี	 และต้องมีเหตุจ�าเป็นท่ีไม่สามารถเข้ารับ

พระราชทานปรญิญาบตัรในปีทีส่�าเรจ็การศกึษา	ทัง้นี	้สามารถขอเล่ือน

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ไม่เกิน	 1	 ปี	 ในกรณีใด 

กรณีหนึ่ง	ดังนี้

	 	 (1)	 เจ็บป่วยต้องเข้าพักในโรงพยาบาล	 หรือเป็น

อุปสรรคต่อการเข้าร่วมพิธี
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	 	 (2)	 ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับราชการทหาร	หรือเข้า

รับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

	 	 (3)	 เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ	 หรือไปราชการ

ต่างประเทศ

	 	 (4)	 มอีายุครรภ์	20	สปัดาห์ข้ึนไป	นบัถึงวนัก�าหนดพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรที่จะขอเลื่อน

 ข้อ	2	 วธีิการและขัน้ตอนการขอเล่ือนการเข้ารบัพระราชทาน

ปริญญาบัตร

	 	 (1)	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาประจ�าปีที่ประสงค์จะขอเล่ือน

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องยื่นค�าร้องต่อกองทะเบียน 

และประมวลผล	 ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	 15	 วัน	 ก่อนวันซ้อมรับ

พระราชทานปริญญาบัตร	พร้อมแนบเอกสารดังนี้

	 	 	 1.1	 ค�าร ้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร

	 	 	 1.2	 ใบรับรองแพทย์	 เฉพาะกรณีตาม	 ข้อ	 1(1)	

หรือ	ข้อ	1(4)

	 	 	 1.3	 หนังสือตอบรับเข ้าศึกษา	 หรือค�าสั่งไป

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�าเร็จการศึกษา

ของนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)

และนิสิตกองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	(กรอ.)

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

	 งานทุนและแนะแนวการศึกษา	 กองกิจการนิสิต	 ขอประกาศ

แนวปฏบิติัการยืน่ขอส�าเรจ็การศกึษาของนสิติกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพือ่

การศึกษาและนิสิตกองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	 เพ่ือเป็นการ

อ�านวยความสะดวกและเป็นการลดขัน้ตอนในการด�าเนนิการขอส�าเร็จ

การศกึษา	ส�าหรบันสิติทีด่�าเนนิการขอกูย้มืเงนิตามระยะเวลาทีก่�าหนด	

โดยแยกเป็นกรณีดังนี้

	 กรณีที	่1	นสิติทีม่ฐีานข้อมลูการเงนิของระบบกองคลงัและพสัดุ

ที่มีจ�านวนเงินค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

หรือกองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	ซึ่งระบบแจ้งเป็นภาระค่าใช้จ่าย	

ทุนการศึกษา	 ให้นิสิตท�าเรื่องขอส�าเร็จการศึกษาได้ตามปกติ	 ยกเว้น

นิสิตที่มีภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากวงเงินท่ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศกึษาหรอืกองทุนทีผ่กูกบัรายได้ในอนาคตอนมุตัใิห้กูย้มื	หรือภาระ

หนีส้นิอืน่ๆ	ทีเ่กดิขึน้	นสิติต้องช�าระภาระหนีส้นิส่วนต่างก่อนขอท�าเรือ่ง

ขอส�าเร็จการศึกษา
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	 กรณีที่	 2	 นิสิตที่อยู่ระหว่างกระบวนการรับสมัคร	การสมัคร	

การพิจารณาอนุมัติ	 หรือการด�าเนินการท�าสัญญาและแบบยืนยัน 

ค่าเล่าเรยีน	ให้ถอืว่ายังไม่เป็นผูกู้ย้มืโดยสมบรูณ์	ซึง่ในระบบจะยังไม่มี

ภาระค ่าใช ้จ ่ายทุนการศึกษา	 นิสิตต ้องส�ารองจ ่ายหน่วยกิต 

และค่าธรรมเนยีมการศกึษา	จงึสามารถท�าเรือ่งขอส�าเรจ็การศกึษาได้

 กรณีที่	 3	 นิสิตที่อยู ่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารสัญญา 

และแบบยนืยนัค่าเล่าเรยีนจากส�านักงานกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา

หรือจากธนาคารต้นสังกัดที่นิสิตด�าเนินการท�าสัญญาและแบบยืนยัน

ค่าเล่าเรียน	 นิสิตต้องส�ารองจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต 

การศึกษาจึงท�าเรื่องขอส�าเร็จการศึกษาได้

	 ในการนี้	 เพ่ือให้การด�าเนินการย่ืนขอส�าเร็จการศึกษา 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 งานทุนและ

แนะแนวการศกึษา	จงึขอประกาศแนวปฏิบตักิารยืน่ขอส�าเร็จการศกึษา	

ของนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนท่ีผูกกับรายได้

ในอนาคตพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือแนวปฏิบัติต่อไป

	 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ	ณ	วันที่	16	พฤษภาคม	2561

(นางสาวมลฤดี	เชาวรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วยสถาบันสมทบ	พ.ศ.	2547

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

	 	 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มข้ีอบังคับมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

ว่าด้วยสถาบันสมทบ	 เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การรับและการควบคุม

ดแูลสถาบันการศกึษาหรอืสถาบนัวจิยัอ่ืนท่ีเข้าสมทบอาศยัอ�านาจตาม

ความในมาตรา	 8	 มาตรา	 14(2)	 และ	 (5)	 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	 2537	และโดยมติสภามหาวิทยาลัย

ในการประชุมครั้ งที่ 	 10/2547	 เมื่อวันที่ 	 29	 ตุลาคม	 2547	 

สภามหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้	ดังต่อไปนี้

 ข้อ	1	ข้อบงัคบัทีเ่รยีกว่า	“ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม

ว่าด้วยสถาบันสมทบ	พ.ศ.	2547”

 ข้อ	 2	 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ

เป็นต้นไป

 ข้อ	3	ในข้อบังคับนี้

	 “มหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 “สถาบันสมทบ”	 หมายความว่า	 สถาบันที่มาสมทบกับ

มหาวิทยาลัยเพื่อจัดการศึกษาหรือวิจัยร่วมกัน	 เพื่อรับปริญญา	

อนุปริญญา	 หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา

จากสถาบันสมทบนั้นได้
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	 ข้อ	4	สถาบันที่จะเข้าสมทบนั้นจะต้องเป็นสถาบันการศึกษา

ช้ันสูงที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา	 หรือเป็นสถาบัน 

หรือองค์กรการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

	 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ�าเป็น	 คณะกรรมการควบคุม 

และก�ากับมาตรฐานการศึกษาหรือวิจัย	 อาจพิจารณารับสถาบันวิจัย 

ท่ีไม่เป็นสถาบันวิจยัระดบัชาตกิไ็ด้	โดยจะต้องพจิารณาผลงานในอดตี

ประกอบด้วย

 ข้อ	5	การรับสถาบันสมทบ	ให้ด�าเนินการดังนี้

	 	 (1)	 ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อ

ศึกษาข้อมูล	ความเหมาะสม	ความเป็นไปได้ในการเข้าสมทบกับคณะ

หรือสถาบนัใดของมหาวทิยาลยั	และรายละเอยีดเกีย่วกบัความพร้อม

ด้านการบริหารและวชิาการของสถาบนัทีข่อเข้าสมทบในมหาวทิยาลัย

	 	 (2)	 ให้คณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแต่งตัง้ตาม	(1)	เสนอ

ผลงานการศึกษาและความเห็นต่อมหาวิทยาลัย

	 	 (3)	 ให้มหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 	 (4)	 ให้มหาวทิยาลยัเสนอกระทรวงศกึษาธกิารเพ่ือจดัท�า

เป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

 ข้อ	 6	 การพิจารณาก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน

สมทบให้ยึดปณิธาน	 นโยบาย	 ข้อบังคับ	 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก

	 ข้อ	7	ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมและก�ากบัดแูล

มาตรฐานการศึกษา	 หรือวิจัยของสถาบันสมทบแต่ละแห่งตามความ

เหมาะสมและจ�าเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน 
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ประกอบด้วยอธิการบดหีรอืผูแ้ทนเป็นประธานกรรมการ	รองอธกิารบดี

ฝ่ายวิชาการ	 คณบดีที่เกี่ยวข้อง	 ผู้ทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีแต่งตั้งและ 

ผู้แทนจากสถาบัน	 สมทบไม่เกินหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดเป็นกรรมการ

	 ข้อ	8	ให้คณะกรรมการตามข้อ	7	มีอ�านาจหน้าที่	ดังนี้

	 	 (1)	 พิจารณาและประเมินผลหลักสูตร	 ตลอดจนความ

เหมาะสมของการจัดการศึกษาหรือวิจัยและการบริหารของสถาบัน

สมทบ

	 	 (2)	 เสนอแนะวิธีการด�าเนินการในการจัดการศึกษา	 

การวิจัยและการบริการทางวิชาการของสถาบันสมทบให้เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 	 (3)	 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของสถาบัน

สมทบแล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 	 (4)	 พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการยกเลิก

การเข้าสมทบ

	 	 (5)	 แต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่าง	 ๆ	 เพ่ือช่วยเหลือ 

คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม

	 	 (6)	 อ�านาจหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

	 ข้อ	 9	 ให้สถาบันสมทบที่จัดการศึกษา	 เสนอผลการศึกษา 

ต่อคณะหรือสถาบันท่ีเกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ด�าเนินการ 

ขออนุมัติปริญญาหรือวุฒิบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย

	 ข้อ	 10	 ให้สถาบันสมทบเสนอรายงานกิจการของสถาบันใน

ส่วนท่ีเกีย่วข้องต่อมหาวทิยาลยัอย่างปีละ	1	ครัง้	มหาวทิยาลยัอาจขอ
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ให้สถาบันสมทบเสนอรายงานเรื่องอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน 

การจัดการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมจากที่ก�าหนดไว้ในวรรคแรกก็ได้

 ข้อ	11	เมือ่มหาวทิยาลัยพจิารณาแล้วเหน็ว่ามีเหตจุ�าเป็นต้อง

ยกเลิกการสมทบ	ให้มหาวทิยาลยัเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัย	 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

และให้เสนอกระทรวงศึกษาธิการจัดท�าเป็นประกาศต่อไป

	 ข้อ	12	การตีความตามข้อบังคับนี้หรือการด�าเนินการอื่นใดที่

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

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

	 โดยท่ีเห็นสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพ่ือให้

มหาวทิยาลัยมหาสารคามสามารถให้บรกิารวชิาการได้อย่างกว้างขวาง

ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นิสิตสามารถเข้าศึกษาได้อาศัยอ�านาจตาม

ความในมาตรา	14(2)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2537	

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงทะเบียน

ของบุคคลภายนอก	ไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	 1	ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ว่าด้วยการลงทะเบียนของบุคคลภายนอก	พ.ศ.	2545”

	 ข้อ	 2	 ระเบียบน้ีให้บังคับ	 ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

เป็นต้นไป

	 ข้อ	3	ในระเบียบนี้

	 “มหาวิทยาลัย”	หมายถึง	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 “บคุคลภายนอก”	หมายถงึ	บคุคลทีไ่ม่ได้เป็นนสิติปัจจุบนั	ของ

มหาวิทยาลัย

	 “ลงทะเบยีน”	หมายถงึ	การลงทะเบยีนในรายวชิาตามหลกัสตูร

ต่าง	ๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
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	 ข้อ	 4	 บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะลงทะเบียนจะต้องมี

คุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ

	 ข ้อ	 5	 มหาวิทยาลัยสามารถอนุมัติ ให ้บุคคลภายนอก 

ลงทะเบียนได้	 โดยการเสนอแนะของคณะ	 เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใด

อย่างหนึ่ง	ดังนี้

	 	 5.1	 การเรียนท่ีไม่ต้องการผลการประเมนิ	ได้แก่	การเรยีน

เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถโดยไม่นับหน่วยกิตและไม่มี 

การประเมินผลการเรียนตามหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

การศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือ

	 	 5.2	 การเรียนที่ต้องการผลการประเมิน	 ได้แก่	 การเรียน 

ในรายวชิาต่างๆ	โดยมเีวลาเรยีนครบตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	

ของเวลาเรียนทั้งหมด	 และให้มีการประเมินผลการเรียนตามหลัก

เกณฑ์การวดั	และประเมนิผลการศกึษาของมหาวิทยาลัย	มหาวทิยาลัย

อาจออกใบส�าคัญ	เพื่อรับรองผลการศึกษาในแต่ละกรณีข้างต้นได้

	 ข้อ	 6	 บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให ้

ลงทะเบียนได้	 จะต้องช�าระค่าหน่วยกิตของระบบพิเศษ	 และช�าระ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของระบบพิเศษตามข้อก�าหนดของคณะ 

ที่ลงทะเบียนเรียน	ดังนี้

	 	 6.1	 การเรียนที่ไม่ต้องการผลการประเมินตามข้อ	 5.1	 

ให้ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษา	1	ใน	5	ของค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของระบบพิเศษ

	 	 6.2	 การเรียนท่ีต้องการผลการประเมนิตามข้อ	5.2	ให้ช�าระ

ค่าธรรมเนยีมการศกึษาเท่ากบัค่าธรรมเนียมการศกึษาของระบบพเิศษ
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	 ข้อ	 7	 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้	 และให้มีอ�านาจ

ตีความ	และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	14	มกราคม	พ.ศ.	2545

(นายมีชัย	ฤชุพันธ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม



242
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วยการลงทะเบียนของบุคคลภายนอก

(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2555

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

	 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 ว่าด้วยการลงทะเบียนของบุคคลภายนอก	พ.ศ.	 2545	

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 14(2)	 แห่งพระราชบัญญัติ

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	ระเบยีบน้ีให้ใช้บงัคบัต้ังแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นต้น

ไป

	 ข้อ	 3	 ให้เพ่ิมเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคท้ายของข้อ	 6	 แห่ง	

ระเบียบมหาวิยาลัยมหาสารคาม	 ว่าด้วยการลงทะเบียนของบุคคล

ภายนอก	พ.ศ.	2545	ดังนี้
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	 “กรณมีีข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลัยกบัสถาบนั

การศึกษาหน่วยงานอ่ืน	 ให้เรียกเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม 

การศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือนั้น	ๆ

ประกาศ	ณ	วันที่	5	มิถุนายน	พ.ศ.	2555

(ศาสตราจารย์พิเศษ		อักขราทร	จุฬารัตน)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ.	2554

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

	 โดยท่ีเป ็นการสมควรปรับปรุงข ้อบังคับมหาวิทยาลัย

มหาสารคามว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	 2548	

เพือ่ให้การด�าเนนิการทางวนิยันสิิตเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	มคีวาม

ชัดเจนในทางปฏิบัติและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 14(2)	 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	2537	สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ในคราวประชุมครั้งที่	 1/2554	 เมื่อวันที่	 28	 มกราคม	 พ.ศ.	 2554	 

จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

หมวด	1

บททั่วไป

 ข้อ	1	ข้อบงัคบันีเ้รียกว่า	“ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม

ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	2554”

 ข้อ	 2	ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ 

เป็นต้นไป
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	 ข้อ	 3	 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ว่าด้วย

วินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	2548	และบรรดาข้อบังคับ	

ระเบียบประกาศ	และค�าสัง่อ่ืนทีข่ดัแย้งกบัข้อบงัคบันี	้ให้ใช้ข้อบังคบันี้

แทน

	 ข้อ	4	ในข้อบังคับนี้

	 “มหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 “อธกิารบด”ี	หมายความว่า	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาสารคาม

	 “คณะกรรมการวินัยนิสิต”	หมายความว่า	คณะบุคคลที่ได้รับ

การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ด�าเนินการเรื่องวินัยนิสิต

	 “คณะ”	หมายความว่า	คณะทีจ่ดัตัง้เป็นส่วนราชการ	หรอืส่วน

งานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 และให้หมายความรวมถึง

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

	 “อาจารย์”	หมายความว่า	ข้าราชการ	พนักงานราชการ	หรือ

อาจารย์ผู้ช่วยสอน	 อาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต

และให้หมายความรวมถงึบคุลากรทีม่หาวทิยาลยัมอบหมายให้ปฏบิตัิ

หน้าที่อาจารย์

	 “เจ้าหน้าที”่	หมายความว่า	ข้าราชการ	หรอืพนกังานปฏบิตักิาร 

ของมหาวิทยาลัย	 และให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นนอกจากอาจารย์

	 “นิสิต”	 หมายความว่า	 นิสิตระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

	 “วินัย”	 หมายความว่า	 ข้อบังคับความประพฤติของนิสิตที่ได้

รับการก�าหนดตามข้อบังคับนี้
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	 ข้อ	5	ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้	และให้มีอ�านาจ

ออกประกาศหรือค�าส่ังเกี่ยวกับการรักษาวินัย	 ซึ่งไม่ขัดหรือแย้ง 

กับข้อบังคับนี้

 

หมวด	2

วินัยและการลงโทษทางวินัย

	 ข้อ	 6	 นิสิตต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด	 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ

ตามถือว่าเป็นผู้กระท�าผิดวินัยต้องได้รับโทษตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ

บังคับนี้

	 ข้อ	7	โทษทางวินัยมี	5	สถาน	คือ

	 	 (1)	 ว่ากล่าวตักเตือน

	 	 (2)	 ตัดคะแนนความประพฤติ

	 	 (3)	 ภาคทัณฑ์

	 	 (4)	 พักการเรียน

	 	 (5)	 พ้นสภาพการเป็นนิสิต

	 นสิติทีก่ระท�าผดิวินัยและได้รับโทษตาม	(1)	ถงึ(4)	ข้อใดข้อหนึง่ 

ต้องบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคม	 ตามก�าหนดระยะ

เวลาท่ีคณะกรรมการวนัิยนิสิตพจิารณาเห็นสมควรและลงโทษตาม	(1)	

ให้ด�าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร

	 ข้อ	8	วินัยนิสิต	มีดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 นิสิตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ

ประกาศ	 และค�าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือคณะอย่างเคร่งครัด	 โดยจะ

อ้างว่าไม่ทราบมิได้
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	 	 (2)	 นิสติต้องประพฤติตนเป็นสภุาพชน	และเป็นพลเมืองดี

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	 และเคารพสิทธิและหน้าท่ีของบุคคลอื่น 

มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงาม	 ไม่กระท�าในสิ่งที่จะน�ามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียแก่ตนเอง	บุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย

	 	 (3)	 นสิติต้องรกัษาไว้ซึง่ความสามคัคี	ความสงบเรยีบร้อย

ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

	 	 (4)	 นสิิตต้องเชือ่ฟังค�าส่ัง	ค�าแนะน�าตกัเตอืนของอาจารย์

หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ

	 	 (5)	 นิสิตต ้องแต ่งกายตามระเบียบหรือประกาศที่

มหาวิทยาลัยก�าหนดเม่ือเข้าช้ันเรียนหรือห้องสอบ	 หรือต้องแต่งกาย

สุภาพเรียบร้อย	เมื่อมาติดต่อกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

	 ข้อ	9	การตัดคะแนนความประพฤติและระดับโทษ

	 	 (1)	 ให้นิสิตแต่ละคนมีคะแนนความประพฤต	ิ100	คะแนน	

ตลอดระยะเวลาที่มีสภาพการเป็นนิสิตในปีการศึกษานั้น	ๆ

	 	 (2)	 การตัดคะแนนหรือไม่ตัดคะแนนแต่ละครั้งให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการวินัยนิสิตตามข้อ	10	หรือข้อ	12

	 	 (3)	 นสิติผูใ้ดถูกตดัคะแนนครัง้เดยีว	หรอืหลายคร้ังรวมกนั

ตั้งแต่	20	คะแนน	แต่ไม่เกิน	40	คะแนน	ให้ได้รับโทษท�าภาคทัณฑ์ไว้

	 	 (4)	 นสิติผูใ้ดถกูตดัคะแนนครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้รวมกนั

เกินกว่า	40	คะแนน	แต่ไม่เกิน	60	คะแนน	ให้ได้รับโทษพักการเรียน

มีก�าหนด	1	ภาคการศึกษาปกติ

	 	 (5)		นสิติผู้ใดถกูตดัคะแนนครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้รวมกนั

เกิน	 60	 คะแนน	 แต่ไม่เกิน	 80	 คะแนน	 ให้ได้รับโทษพักการเรียนมี

ก�าหนด	2	ภาคการศึกษาปกติ
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	 	 (6)		นสิติผู้ใดถกูตดัคะแนนครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้รวมกนั

เกินกว่า	80	คะแนน	แต่ไม่เกิน	99	คะแนน	ให้ได้รับโทษพักการเรียน

มีก�าหนด	4	ภาคการศึกษาปกติ

	 	 (7)	 นสิติผูใ้ดถกูตดัคะแนนครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้รวมกนั

ครบ	100	คะแนน	ให้ได้รับโทษพ้นสภาพการเป็นนิสิต

	 นิสิตท่ีได้รับโทษถึงขั้นให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตจะไม่มีสิทธิ

สมัครเข้าศึกษา	หรือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

	 การกระท�าความผิดต่อไปนี้ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง

	 	 (1)	 ความผิดในข้อหาความผิดข้อหาใดข้อหาหนึ่ง	 หรือ

หลายข้อหารวมกันแล้วมีอัตราโทษตัดคะแนนขั้นต�่าตั้งแต่	40	คะแนน

ขึ้นไป

	 	 (2)	 ความผดิอาญาทีม่โีทษจ�าคกุตามกฎหมาย	เว้นแต่จะ

เป็นความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท	หรือความผิดลหุโทษ

	 เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามบัญชี 

แนบท้ายข้อบังคับนี้

	 นสิติผูใ้ดถกูตดัคะแนนความประพฤตติาม	(1)	ถงึ	(6)	และหาก

นิสิตผู ้นั้นมีความประสงค์บ�าเพ็ญประโยชน์	 ให้นับเป็นคะแนนใน

อัตราส่วนสองคะแนนต่อหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อย	 หรือตามที ่

คณะกรรมการวนิยันสิติ	ก�าหนดตามสมควร	แต่ต้องไม่น้อยกว่าอตัราส่วน 

ตามวรรคนี้	 การก�าหนดโทษนิสิตให้ค�านึงถึงหลักเมตตาธรรม	 อายุ

สภาพจิตใจ	สภาพครอบครัว	สิ่งแวดล้อมของนิสิต	และโอกาสในการ

ปรับปรุงแก้ไขด้วย
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หมวด	3

คณะกรรมการวินัยนิสิต

 ข้อ	10	ให้คณะกรรมการวินัยนิสิต	ระดับมหาวิทยาลัย	ไม่เกิน

สิบคน	ประกอบด้วย

	 	 (1)	 รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนานิสิต

ประธานกรรมการ

	 	 (2)		ผู ้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนานิสิต 

รองประธานกรรมการ

	 	 (3)		รองคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนานิสิตคณะคู่

กรณี	หรือผู้แทนคณะคู่กรณีคณะละ	1	คน	กรรมการ

	 	 (4)	 รองคณบดทีีร่บัผดิชอบงานด้านพฒันานสิติคณะทีม่ใิช่

คณะคู่กรณีหรือผู้แทนคณะที่มิใช่คณะคู่กรณีซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

อธิการบดี	กรรมการ

	 	 (5)		นายกองค์การนิสิตหรือผู้แทน	กรรมการ

	 	 (6)		ประธานสภานิสิตหรือผู้แทน	กรรมการ

	 	 (7)		ผูอ้�านวยการกองกจิการนสิิต	กรรมการและเลขานกุาร

	 	 (8)		 เจ ้าหน ้าที่กองกิจการนิสิตที่ ได ้ รับมอบหมาย	 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 การแต่งต้ังกรรมการตาม	(5)	หรือ	(6)	จะแต่งตัง้บคุคลทีม่ส่ีวน

ได้เสียในเรื่องที่ถูกกล่าวหา	เป็นญาติ	หรือเป็นผู้ที่ได้ถูกกล่าวอ้างเป็น

พยานโดยเป็นผูเ้หน็เหตุการณ์ท่ีเกีย่วข้องกบันสิติผูถ้กูกล่าวหากระท�า

ผิดวินัยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นกรรมการมิได้
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	 กรรมการซึง่มเีหตตุามวรรคสองจะพจิารณาวนิยันสิติเรือ่งนัน้

มิได้

 ข้อ	11	คณะกรรมการวินัยนิสิต	ระดับมหาวิทยาลัย	มีอ�านาจ

หน้าที่	ดังนี้

	 	 (1)		พจิารณาสอบสวนการกระท�าผดิวินยัท่ีเกดิขึน้ระหว่าง

คณะ	หรือมีนิสิตตั้งแต่สองคณะขึ้นไปร่วมกันกระท�าความผิด

	 	 (2)		พิจารณาการกระท�าความผิดของนิสิตท่ีมีอัตราโทษ

เกินกว่าอ�านาจการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยนิสิตระดับคณะ

ตามข้อ	13	วรรคสอง

	 	 (3)		 เรียกพยานหลักฐานต่าง	 ๆ	 อันเกี่ยวข้องกับการ 

กระท�าความผิดวินัยมาตรวจสอบ

	 	 (4)	 เรียกผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยหรือเรียกนิสิต 

ผูก้ระท�าผดิวนิยั	หรอืมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการกระท�าผดิหรอืผู้อ่ืนทีเ่หน็

ว่าเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดมาเพื่อท�าการสอบสวน

	 	 (5)		แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยด�าเนินการตาม

ความจ�าเป็น

	 	 (6)		พจิารณาความผิดท่ีมีอัตราโทษซึง่ปรากฏในฐานความ

ผดิใดฐานหนึง่	หรอืหลายฐานรวมกันแล้ว	เหน็ควรให้ลงโทษตดัคะแนน

ความประพฤตินิสิตผู้กระท�าความผิดครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน

แล้วเกินกว่า	40	คะแนนขึ้นไป

	 การสัง่ลงโทษ	ว่ากล่าวตกัเตอืนถงึพ้นสภาพนสิติการเป็นนสิิต

ตามข้อ	 7(1)	 ถึงข้อ	 7(5)	 ให้ประธานคณะกรรมการวินัยนิสิตระดับ

มหาวิทยาลัยออกค�าสั่งลงโทษตามมติคณะกรรมการวินัยนิสิตระดับ

มหาวิทยาลัยและให้แจ้งค�าสั่งลงโทษแก่นิสิตคณะที่นิสิตสังกัดอยู ่
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กองทะเบยีนและประมวลผล	และผูป้กครองของนสิติได้ทราบให้รายงานผล 

การพิจารณาสั่งลงโทษต่ออธิการบดีเพื่อทราบภายใน	7	 วันนับตั้งแต่

วันที่ออกค�าสั่งลงโทษ

	 ข้อ	 12	 เมื่อมีกรณีกล่าวหาว่านิสิตกระท�าผิดวินัย	 ให้คณะ 

ท่ีนิสิตผู้น้ันสังกัดอยู ่	 แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนิสิต	 ระดับคณะ	

ประกอบด้วย

	 	 (1)		รองคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนานิสิตคณะ

ประธานกรรมการ

	 	 (2)		รองคณบดท่ีีได้รับมอบหมายจากคณบดี	รองประธาน

กรรมการ

	 	 (3)		อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต	กรรมการ

	 	 (4)		นายกสโมสรนิสิตคณะที่ถูกสอบสวน	กรรมการ

	 	 (5)		 เลขานุการคณะหรือเจ้าหน้าที่ในคณะที่คณบดีมอบ

หมาย	กรรมการและเลขานุการ

	 การแต่งตั้งกรรมการตามข้อนี้	จะแต่งตั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในเร่ืองทีถู่กกล่าวหา	เป็นญาต	ิหรอืเป็นผูท้ีไ่ด้กล่าวอ้างเป็นพยานโดย

เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตผู้ถูกกล่าวหากระท�าความผิด

วินัยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นกรรมการมิได้

	 กรรมการซึง่มเีหตตุามวรรคสองจะพจิารณาวนิยันสิติเรือ่งนัน้

มิได้

	 ข้อ	 13	 คณะกรรมการวินัยนิสิต	 ระดับคณะ	 มีอ�านาจหน้าที	่

ดังนี้

	 	 (1)		พจิารณาสอบสวนนสิิตของคณะทีถ่กูล่าวหาว่ากระท�า

ผิดวินัย
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	 	 (2)		 เรียกพยานหลักฐานต่างๆ	 อันเกี่ยวข้องกับการ 

กระท�าความผิดวินัยมาตรวจสอบ

	 	 (3)		 เรียกผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยหรือเรียกนิสิต 

ผูก้ระท�าผดิวนิยั	หรอืมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการกระท�าผดิหรอืผู้อ่ืนทีเ่หน็

ว่าเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดมาเพื่อท�าการสอบสวน

	 	 (4)		แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	 เพื่อช่วยด�าเนินการตาม

ความจ�าเป็น

	 	 (5)		พิจารณาโทษตัดสินโทษระดับช้ันว่ากล่าวตักเตือน

หรือตัดคะแนนความประพฤติตามข้อ	 7(1)-(3)	 โดยเสนอต่อคณบดี 

เพื่อพิจารณาลงโทษ

	 กรณกีารพจิารณาโทษพกัการเรียนหรือพ้นสภาพการเป็นนสิติ

ตามข้อ	7	(4)	หรือ	7	(5)	ให้คณะกรรมการวนิยันสิติระดบัคณะสอบสวน

ข้อเท็จจริง	และเสนอรายงานการสอบสวนต่อคณะกรรมการวินัยนิสิต

ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโทษวินัยนิสิตต่อไป

	 ข้อ	14	 กรณีนิสิตถูกตัดคะแนนความประพฤติหลายครั้งจน

เกิน	40	คะแนน	หรือเมื่อนิสิตถูกตัดคะแนนความประพฤติถึงระดับใน

ข้อ	9	(3)	ถึงข้อ	9	(7)	ให้คณะกรรมการวินัยนิสิตระดับมหาวิทยาลัย

หรือคณะกรรมการวินัยนิสิตระดับคณะ	 รายงานผลการพิจารณาโทษ

ต่ออธกิารบด	ีหรอืผูท้ีอ่ธกิารบดมีอบหมาย	เพือ่พิจารณาสัง่ลงโทษตาม

หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 ข้อ	15	 ให้คณะกรรมการวินัยนิสิตระดับมหาวิทยาลัย	 หรือ

คณะกรรมการวินัยนิสิตระดับคณะ	 ด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 

และพิจารณาโทษให้แล้วเสร็จภายใน	30	วัน	นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง	

ถ้ามเีหตจุ�าเป็นทีจ่ะต้องขยายเวลาการสอบสวนออกไปอีกให้ขออนมัุติ
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ต่ออธิการบดีเพื่อขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน	15	วัน	แต่ไม่เกิน	2	ครั้ง	

พร้อมทัง้รายงานเหตแุห่งความจ�าเป็นดงักล่าวด้วยนสิติอาจน�าอาจารย์

ที่ปรึกษา	 หรือกรรมการนิสิตประจ�าคณะหรือบุคคลที่ตนไว้วางใจ 

เข้าร่วมรบัฟังการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษได้	นสิิตผูถ้กูกล่าวหา 

ว่ากระท�าผดิวนิยั	มสีทิธนิ�าพยานวตัถ	ุพยานเอกสาร	หรือพยานบคุคล

ซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาบริสุทธ์ิ	 แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่ไม่

ได้เกิดจากการจูงใจ	มีค�ามั่นสัญญา	ขู่เข็ญ	หลอกลวง	หรือโดยมิชอบ

ประการอื่น	 รวมทั้งน�าเสนอพฤติการณ์ต่างๆ	ที่ได้กระท�า	 เพื่อชดใช้

ความเสียหายหรือการกระท�าใดๆ	ที่ได้กระท�าเพื่อที่จะบรรเทาความ

เสียหาย	 หรือที่เกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระท�าผิดของตน

เสนอต่อคณะกรรมการวินัยนิสิตเพื่อประกอบการพิจารณาได้

 ข้อ	 16	 กรณีที่นิสิตที่กระท�าผิดวินัยไม่มาพบคณะกรรมการ

วินัยนิสิตตามหนังสือเชิญพบ	 และเป็นกรณีที่ความผิดปรากฏชัดแจ้ง

มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่านิสิตเป็นผู้กระท�าผิดวินัย	 สมควรได้รับ

โทษจริงให้คณะกรรมการวินัยนิสิตระดับมหาวิทยาลัย	 หรือคณะ

กรรมการวินัยนิสิตระดับคณะ	 สรุปข้อมูลวินิจฉัยและพิจารณาลงโทษ

ได้	โดยไม่ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงจากนิสิตดังกล่าวอีกก็ได้

 ข้อ	17	 ให้คณะกรรมการวินัยนิสิต	 ระดับมหาวิทยาลัย	 หรือ

คณะกรรมการวินัยนิสิตระดับคณะ	 แจ้งค�าสั่งการตัดคะแนนความ

ประพฤติให้กองกิจการนิสิตเพื่อบันทึกผลการตัดคะแนนลงในสมุด

ประวัติประจ�าตัวนิสิตทุกครั้งไป

	 กรณีนิสิตถูกตัดคะแนนคร้ังเดียวหรือหลายครั้งรวมกันตั้งแต	่

20	คะแนนขึน้ไป	หรอืลงโทษพกัการเรยีน	หรอืพ้นสภาพการเป็นนสิติ

ตามข้อ	7(4)	หรอืข้อ	7(5)	ให้คณะกรรมการวนัิยนสิติระดบัมหาวทิยาลัย
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หรือคณะกรรมการวินัยนิสิตระดับคณะ	 แล้วแต่กรณี	 แจ้งผลการตัด

คะแนนหรอืค�าสัง่ลงโทษให้นสิิตและผู้ปกครองนสิติผูน้ัน้ทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษร

หมวด	4

การอุทธรณ์และวินิจฉัยอุทธรณ์

 ข้อ	 18	 ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์คณะหนึ่งประกอบด้วย

อธิการบดี	 เป็นประธาน	และกรรมการอื่นที่อธิการบดีแต่งตั้ง	จ�านวน	

4	คน	เป็นกรรมการ

	 ให้อธิการบดีแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยคน

หนึง่เป็นเลขานกุาร	แต่จะแต่งตัง้บคุคลซึง่เป็นกรรมการวนิยันสิติระดบั

มหาวิทยาลัย	 หรือคณะกรรมการวินัยนิสิตระดับคณะซึ่งได้พิจารณา

โทษวินัยนิสิตในกรณีนั้นในชั้นต้นแล้วมิได้

	 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่อุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาโทษ

วินัยนิสิต	ผู้อุทธรณ์เป็นญาติ	หรือเป็นผู้ที่ถูกกล่าวอ้างเป็นพยานโดย

เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตผู้ถูกลงโทษวินัย	 จะพิจารณา

อุทธรณ์เรื่องนั้นมิได้

	 ข้อ	 19	 นิสิตที่ถูกลงโทษมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

อทุธรณ์ภายใน	30	วนั	นบัตัง้แต่วนัทีท่ราบค�าสัง่ลงโทษการอทุธรณ์ให้

ท�าเป็นหนังสือและยื่นด้วยตนเอง	ณ	ที่ท�าการของกองกิจการนิสิต

	 ข้อ	20	การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

	 	 (1)		 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์	 ท�าหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์

เพื่อพิจารณาสั่งยกอุทธรณ์	 ลดโทษ	 หรือยกค�าวินิจฉัยของคณะ
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กรรมการวินัยนิสิต	แล้วแต่กรณี	ให้แล้วเสร็จภายใน	30	วัน	นับตั้งแต่

วันที่ได้รับอุทธรณ์

	 	 (2)		ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

	 	 (3)		 เมือ่คณะกรรมการอทุธรณ์วนิจิฉยัเป็นประการใดแล้ว

ให้คณะกรรมการอุทธรณ์แจ้งค�าวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์ให้ผู้อุทธรณ์

กองทะเบียนและประมวลผลและกองกิจการนิสิตทราบภายใน	10	วัน

	 ข้อ	21	ในกรณีที่มีการด�าเนินการสอบสวนพิจารณาความผิด

ทางวินัยที่ได้ด�าเนินการก่อนข้อบังคับ	 ให้คณะกรรมการวินัยนิสิตทุก

ระดับ	 หรือคณะกรรมการอุทธรณ์	 ด�าเนินการตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

พ.ศ.	 2548	และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ	 เว้นแต่การ

ด�าเนินการตามข้อบังคับนี้จะเป็นประโยชน์แก่นิสิต	 จึงให้ด�าเนินการ

ตามข้อบังคับนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	21	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2554

(นายอ�านวย	ปะติเส)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บัญชีแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	2554

ลักษณะความผิด
เกณฑ์การ

ตัดคะแนน

ด้านกฎระเบียบ	ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

(1)	 สบูบหุรีใ่นเวลาเข้าช้ันเรียน	เข้าสอบ	หรอืสถานทีห้่าม

สูบบุหรี่

(2)		 แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือประกาศ

	 ที่มหาวิทยาลัยก�าหนดเมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้าสอบ

(3)		 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 หรือประกาศ

ของคณะหรือมหาวิทยาลัย

(4)		 ไม่เชื่อฟังค�าสั่ง	ค�าแนะน�าตักเตือนของอาจารย์	หรือ

เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ

(5)	 มีหรือครอบครอง	 หรือผลิต	 หรือเผยแพร่สื่อลามก

อนาจารทุกประเภท

(6)		 เล่นหรอืมส่ีวนเกีย่วข้องหรอืสนบัสนนุการพนนัใด	ๆ 	

ที่ผิดกฎหมาย

(7)		 กระท�าการทุจริตในการสอบ

(8)		 ลงลายมือชื่อแทนผู้อื่น	 หรือปลอมแปลงเอกสารใน

การเข้าชั้นเรียน

(9)		 ลงลายมือชือ่แทนผู้อืน่	หรอืปลอมแปลงเอกสารทีก่่อ

ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย

(10)		พกพา	หรือมีไว้ครอบครองซึ่งอาวุธ	วัตถุระเบิด

(11)	เสพสุราของมึนเมาภายในเขตมหาวิทยาลัย

(12)	เสพหรือมีไว้ครอบครอง	จ�า.หน่าย	ซึ่งสิ่งเสพติด

ต้องห้ามตามกฎหมาย

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
เกณฑ์การ

ตัดคะแนน

ด้านความสงบเรียบร้อยของมหาวิทยาลัย

(1)		 ไม่ให้ความร่วมมือขัดขืน	 กล่าวข้อความอันเป็นเท็จ

ปกปิดความจรงิต่อผู้มอี�านาจสอบสวนการกระท�าผดิ

วินัยของตนเอง	หรือของผู้อื่น

(2)		 ก่อความไม่สงบภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย

(3)		 ก่อให้เกิดความแตกสามัคคีในหมู่นิสิต

(4)	 ท�าร้ายร่างกายผู้อื่น	 หรือเป็นตัวการสนับสนุนใน 

การท�าร้ายร่างกายผู้อื่น

(5)		 ลักทรัพย์	 ยักยอก	 ฉ้อโกงทรัพย์	 บุกรุกหรือท�าลาย

ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของมหาวิทยาลัย

ด้านศีลธรรม	ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

(1)		 ประพฤติตนในส่ิงที่ก่อให้เกิดความเส่ือมเสียแก่

ตนเองบุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย

10	-	20

30	ขึ้นไป

20	ขึ้นไป

10	ขึ้นไป

10	ขึ้นไป

10	ขึ้นไป

หมายเหตุ	 กรณกีระท�า.ผิดหลายฐานความผดิให้ลงโทษ

	 	 ตัดคะแนนบทหนักที่สุด
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ	ชั้นปริญญาตรี

พ.ศ.	2538

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

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 14	 (2)	 และมาตรา	 51	 แห่ง	

พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	พ.ศ.	2537	สภามหาวทิยาลัย

มหาสารคามจึงออกข้อบังคับ	ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิต	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	ข้อบงัคบันีเ้รียกว่า	“ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม

ว่าด้วยการแต่งกายนิสิตภาคปกติ	ชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2538”

	 ข้อ	2	ให้ยกเลิกระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่งอื่น	ๆ	ที่ขัด

หรือแย้งกับข้อบังคับนี้และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

 ข้อ	 3	ข้อบังคับน้ีใช้บังคับตั้งแต่วันเปิดภาคต้น	 ปีการศึกษา	

2538	เป็นต้นไป

	 ข้อ	4	เครื่องแต่งกายส�าหรับนิสิตหญิง

	 	 (1)	 เวลาปกต	ิเครือ่งแต่งกายประกอบด้วย	กระโปรงสเีทา	

สีน�้าเงิน	สีกรมท่า	สีน�้าตาล	หรือชุดสากลตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	

เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น	 ที่คอและแนวสาบอกติดกระดุมโลหะเงินมีรูป

เครื่องหมายมหาวิทยาลัย	 5	 เม็ด	 เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ใน

กระโปรงกลดัเขม็เครือ่งหมายตรามหาวทิยาลัยทีอ่กเบือ้งซ้าย	เขม็ขดั

ตรามหาวิทยาลัย	รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นสีด�า

	 	 (2)	 ในงานพธิกีารของมหาวทิยาลยั	เครือ่งแต่งกายมลีกัษณะ

เช่นเดียวกับ	(1)	เว้นแต่กระโปรงต้องเป็นสีเทาและรองเท้าหุ้มส้นสีด�า
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	 ข้อ	5	เครื่องแต่งกายส�าหรับนิสิตชาย

	 	 (1)		 เวลาปกต	ิเครือ่งแต่งกายประกอบด้วย	กางเกงขายาว	

สีเทา	 สีน�้าเงิน	 สีกรมท่า	 สีน�้าตาล	 หรือชุดสากลตามที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนด	เสือ้เชิต้สีขาวแขนส้ันหรอืแขนยาวเวลาสวมใส่ให้สอดชายเสือ้

ไว้ในกางเกง	เข็มขัดตรามหาวิทยาลัย	สวมถุงเท้า	และรองเท้าหุ้มส้น

สีด�า	นอกจากนี้อาจสวมเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได้	ในกรณีที่มี

การฝึกวิชาทหารของกรมรักษาดินแดน

	 	 (2)	 ในงานพธิขีองมหาวทิยาลย	ัเครือ่งแต่งกายมลีกัษณะ

เช่นเดียวกับวรรคแรกของ	 (1)	 แต่กางเกงต้องเป็นสีเทาและเสื้อเช้ิต 

สขีาวแขนยาวไม่พบัแขน	ถงุเท้าด�า	รองเท้าหุม้ส้นสดี�า	ผกูเนคไทสเีทา

มีตรามหาวิทยาลัย

	 ข้อ	6	ตรามหาวทิยาลยันัน้	ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	เรื่องตรามหาวิทยาลัย

	 ข้อ	7	ส�าหรบันสิติอืน่ของมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	ให้มสีทิธิ์

แต่งกายตามข้อบังคับนี้ได้

 ข้อ	 8	 การแต่งกายนอกเหนือไปจากข้อบังคับนี้ให ้อยู  ่

ในดุลยพินิจของอธิการบดี

	 ข้อ	9	ให้อธกิารบดีมหาวทิยาลัยมหาสารคามรกัษาการให้เป็น

ไปตามข้อบังคับนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	13	มีนาคม	พ.ศ.	2538

(นายถวิล	ไพรสณฑ์)

รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง	การด�าเนินการทางวินัยนิสิต	ว่าด้วยการแต่งกาย

ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	2561

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

อาศัยอ�านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย

เครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ	ชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2538	ข้อ	8	และข้อ	9	

ประกอบข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ว่าด้วยวนิยันสิติ	พ.ศ.	2554	

ข้อ	5	เพือ่ให้เกดิผลสัมฤทธิใ์นการควบคมุดแูลนสิิตในเร่ืองการแต่งกาย

เคร่ืองแบบนสิติ	ตลอดถงึการแต่งกายด้วยชดุ	ซึง่บ่งบอกถงึความเป็น

นสิติมหาวทิยาลยัมหาสารคามในการเข้าชัน้เรยีน	เข้าสอบและการเข้า

ร่วมงานพธีิการของมหาวทิยาลยัและด�ารงไว้ซึง่ชือ่เสียงและเกยีรตคิณุ 

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 จึงออกประกาศเรื่อง	 การด�าเนินการ

ทางวินัยนิสิต	ว่าด้วยการแต่งกายของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

พ.ศ.	2561	ดังนี้

ข้อ	1		 ประกาศฉบับน้ีเรียกว่า	 “ประกาศมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 เรื่อง	การด�าเนินการทางวินัยนิสิต	ว่าด้วยการแต่งกาย

ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	2561

ข้อ	2		 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ	3		 ให้ยกเลิก	 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เรื่อง	

การด�าเนนิการทางวนัิยนสิติ	ว่าด้วยการแต่งกายของนสิติมหาวทิยาลัย

มหาสารคาม	พ.ศ.	2554
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ข้อ	4		 ให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ชั้นปริญญาตรี	
ทั้งระบบปกติและระบบพิเศษแต่งกายด้วยชุดนิสิต	 ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเคร่ืองแต่งกายนิสิตภาคปกต	ิ
ชั้นปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2538	 ในการเข้าชั้นเรียนหรือเข้าห้องสอบ	 
ในการตดิต่อราชการภายในหน่วยงานในมหาวทิยาลยัหรอืในการร่วมงาน
พิธีการของมหาวิทยาลัยโดยสามารถแต่งกายได้ตามเพศสภาพ 
ที่ปรากฏตามความเหมาะสม

ข้อ	5		 ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามแต่งกายด้วย
เครื่องแบบนิสิต	ชุดพละศึกษา	ชุดปฏิบัติการของทุกคณะ	ทุกสาขาวิชา 
หรือชุดอื่นใด	 ซึ่งปรากฏข้อความ	 เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆ	 
ซ่ึงสื่อความหมายหรือสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเข้าใช้บริการในสถานบริการ	 สถานบันเทิง	 ร้านค้าซึ่งมี
หรือจัดให้มีการจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด

หากปรากฏว่านิสิตผู้ใดฝ่าฝืนในข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด
ตามประกาศฉบับน้ี	 ให้อาจารย์	 บุคลากร	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีอ�านาจในการตักเตือนหรือเชิญนิสิตออกจากห้องเรียนหรือห้องสอบ
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 เป ็นการสมควรปรับปรุงข ้อบังคับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล	 เพื่อให้

สอดคล้องกับข้อบังคบัของสภาการพยาบาล	ว่าด้วยการรบัรองหลกัสูตร	

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	พ.ศ.	2560

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 14	 (2)	 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	 2537	 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ในคราวประชุมครั้งที่	4/2561	เมื่อวันที่	27	เมษายน	พ.ศ.	2561	จึงวาง

ระเบียบไว้ดังนี้

	 ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 

ว่าด้วย	เครือ่งแต่งกายผู้เข้ารับการศึกษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรผู้ช่วย

พยาบาล	พ.ศ.	2561”

	 ข้อ	2	 ระเบียบนี้ให้ใช้กับผู้เข้ารับการศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา	

2561	เป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ว่าด้วย

เครื่องแต่งกายนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล	พ.ศ.	2540	และให้ใช้ฉบับนี้แทน

	 ข้อ	4	 ในระเบียบนี้

	 “มหาวิทยาลัย”	หมายถึง	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 “ผู ้เข้ารับการศึกษา”	 หมายถึง	 ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนยีบตัรผูช่้วยพยาบาล	สงักดัคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม

	 ข้อ	5	 เครื่องแต่งกายระหว่างการศึกษาภาคทฤษฎี

	 	 5.1	 ผู้เข้ารับการศึกษาชาย

	 	 	 5.1.1	 เสื้อท�าด้วยผ้าสีขาวเกล้ียงแขนยาว	 คอเชิ้ต	

สาบหน้ากว้าง	 2	 เซนติเมตร	 ไม่มีสาบหลัง	 มีกระเป๋าหน้าอกด้านซ้าย	

เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง

	 	 	 5.1.2	 กางเกงขายาวแบบราชการไม่พับขา	 สีด�า	

หรือ	สีกรมท่า

	 	 	 5.1.3	 คาดเขม็ขดัท�าด้วยหนงัเกลีย้งสดี�า	หวัเขม็ขดั

ท�าด้วยโลหะตรามหาวิทยาลัย

	 	 	 5.1.4	 สวมถุงเท้าและรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�า

	 	 	 5.1.5	 ผูกเนคไทสีเทามีตรามหาวิทยาลัย

	 	 5.2	 ผู้เข้ารับการศึกษาหญิง

	 	 	 5.2.1	 เสื้อท�าด้วยผ้าสีขาวเกล้ียงแขนสั้น	 คอเชิ้ต	 

ทีค่อและแนวสาบตดิกระดมุโลหะสเีงิน	มรีปูเคร่ืองหมายมหาวทิยาลยั	

5	เม็ด	เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง

	 	 	 5.2.2	 กระโปรง	สีด�า	หรือ	สีกรมท่า

	 	 	 5.2.3	 คาดเขม็ขดัท�าด้วยหนงัเกลีย้งสดี�า	หวัเขม็ขดั

ท�าด้วยโลหะตรามหาวิทยาลัย

	 	 	 5.2.4	 รองเท้าหุ้มส้นสีด�า

	 ข้อ	6	 เครื่องแต่งกายระหว่างการศึกษาภาคปฏิบัติในสถาน

พยาบาล
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	 	 6.1	 ห้ามใส่เคร่ืองประดบั	ยกเว้นนาฬิกาและแว่นสายตา

	 	 6.2	 ผู้เข้ารับการศึกษาชาย

 	 	 6.2.1	 เสือ้คอกลมแขนสัน้ตวัยาวคลุมสะโพกสขีาว

ผ่าด้านหน้าป้ายมาทางขวาลกึถงึกลางไหปลาร้า	ตดิกระดมุป้ัม	5	เมด็ 

ติดกระเป๋าที่อกซ้ายและปักสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย	 บนกระเป๋า 

ปักชื่อ-ชื่อสกุลและชื่อหลักสูตร	 สีน�้าเงินที่อกซ้ายเหนือกระเป๋า	 

ด้านหลังตัวเสื้อมีจีบคู่และแถบคาดเอว

	 	 	 6.2.2	 กางเกงขายาวแบบราชการไม่พับขา	 สีด�า	

หรือ	สีกรมท่า

	 	 	 6.2.3	 สวมถุงเท้าและรองเท้าหนังหุ้มส้น	สีด�า

	 	 6.3	 ผู้เข้ารับการศึกษาหญิง

	 	 	 6.3.1	 ชุดเสื้อติดกระโปรงสีขาว	กระโปรง	4	ชิ้น	มี

กระเป๋ากระโปรง	2	ข้าง	ตวัเสือ้แขนสัน้มสีาบทีป่ลายแขน	ปกบวัมนขนาด

เลก็	ผ่าหน้าถงึเอว	ตดิกระดมุป้ัม	5	เมด็	ปักชือ่-ชือ่สกลุ	และชือ่หลกัสตูร	

สีน�้าเงินที่อกซ้าย	เอวมีเข็มขัดผ้าสีขาว

	 	 	 6.3.2	 ให้ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่ปกเสื้อ

ด้านขวา	

	 	 	 6.3.3	 สวมถุงเท้าสั้นและรองเท้าหุ้มส้นสีขาว

	 ข้อ	7	 เครื่องแต่งกายระหว่างการศึกษาภาคปฏิบัติในชุมชน

	 	 7.1	 ห้ามใส่เคร่ืองประดบั	ยกเว้นนาฬิกาและแว่นสายตา	

	 	 7.2	 ผู้เข้ารับการศึกษาชาย

	 	 	 7.2.1	 เส้ือคอกลมแขนส้ันตัวยาวคลมุสะโพกสฟ้ีา-ขาว	

ผ่าด้านหน้าป้ายมาทางขวาลึกถึงกลางไหปลาร้า	 ปลายแขนมีแถบ

สีน�้าเงิน	ติดกระดุมปั้ม	5	เม็ด	ติดกระเป๋าที่อกซ้ายและปักสัญลักษณ์



265
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยบนกระเป๋า	 ปักชื่อ-ชื่อสกุล	 และชื่อหลักสูตร	 สีน�้าเงิน 

ที่อกซ้ายเหนือกระเป๋า	ด้านหลังตัวเสื้อ	มีจีบคู่และแถบคาดเอว

	 	 	 7.2.2	 กางเกงขายาวแบบราชการไม่พับขา	สีด�า

	 	 	 7.2.3	 สวมถุงเท้าและรองเท้าหนังหุ้มส้น	สีด�า

	 	 7.3	 ผู้เข้ารับการศึกษาหญิง

	 	 	 7.3.1	 เส้ือคอกลมแขนส้ันตัวยาวคลมุสะโพกสฟ้ีา-ขาว	

ผ่าด้านหน้าป้ายมาทางขวาลึกถึงกลางไหปลาร้า	 ปลายแขนมีแถบ

สีน�้าเงิน	 ติดกระดุมปั้ม	 5	 เม็ด	 ติดกระเป๋าท่ีอกซ้ายและปักสัญลักษณ์	

มหาวิทยาลัยบนกระเป๋า	ปักชื่อ-ชื่อสกุล	และชื่อหลักสูตร	สีน�้าเงินที่อก

ซ้ายเหนือกระเป๋า	ด้านหลังตัวเสื้อ	มีจีบคู่และแถบคาดเอว

	 	 	 7.3.2	 กางเกงขายาวแบบราชการไม่พับขา	สีด�า

	 	 	 7.3.3	 สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�า

	 ข้อ	8	 ในกรณท่ีีมีปัญหาในการตีความ	หรอืการด�าเนนิการอืน่ใด

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

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

	 โดยทีเ่ป็นการสมควรให้มรีะเบยีบคณะกรรมการบริหารกองทุน

สวัสดิภาพนิสิต	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

เงือ่นไขการใช้จ่ายเงนิกองทนุสวสัดภิาพนสิติ	มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดสรร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการด�าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์และให  ้

ความช ่วยเหลือนิ สิตผู ้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหาย	 

หรือสูญเสียที่เกิดขึ้น	 แก่ชีวิตและร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติภัย

ประเภทต่างๆ	 ตลอดระยะเวลาที่นิสิตด�ารงสภาพนิสิตอยู ่ ใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	และเพื่อจัดสวัสดิการอื่น	ๆ	แก่นิสิต

	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ	 9	 ของระเบียบมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน	พ.ศ.	2539	และข้อ	8	ประกาศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เรื่อง	 จัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพนิสิต	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พ.ศ.	2560	และโดยความเหน็ชอบของคณะ

กรรมการบริหารกองทนุสวสัดภิาพนสิิต	ในคราวประชุมครัง้ที	่1/2561	

เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2560	จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
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	 ข้อ	1	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบคณะกรรมการบริหาร

กองทนุสวสัดภิาพนสิติ	มหาวทิยาลัยมหาสารคาม	ว่าด้วย	หลกัเกณฑ์

และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุน	พ.ศ.	2561”

	 ข้อ	2	 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ให้ยกเลิก

	 	 (1)	 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เร่ืองวิธีการ

ด�าเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสวัสดิภาพนิสิต	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ฉบับลงวันที่	15	กรกฎาคม	2548

	 	 (2)	 ประกาศมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	เรือ่งก�าหนด

อัตราช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย	ฉบับลงวันที่	25	มิถุนายน	2557

	 ข้อ	4	 ในระเบียบนี้

	 “อธิการบด”ี	หมายความถึง	อธกิารบดมีหาวิทยาลยัมหาสารคาม

	 “มหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 “คณาจารย์”	 หมายความถึง	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 สังกัด

มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ด�ารงต�าแหน่ง	ประเภทวิชาการ

	 “กองทุน”	หมายความว่า	กองทุนสวัสดิภาพนิสิต

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบรหิารกองทนุ

สวัสดิภาพนิสิต

	 “	นิสติ”	หมายความถงึ	นสิิตระดับปรญิญาตรแีละบัณฑติศกึษา

ในภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษาพิเศษ	 รวมถึงนิสิตโครงการ

พิเศษในระดับประกาศนียบัตรและระดับการศึกษาต่างๆ	ซึ่งได้ช�าระ	

ค่าธรรมเนยีมรวมถงึเงินสมทบเข้ากองทุนสวสัดิภาพนสิติหรอืถอืว่าได้

ช�าระค่าธรรมเนียมรวมถึงสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนิสิตและได้ 

ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้นแล้ว
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	 ข้อ	5	 ให้อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาสารคามรกัษาการตาม

ระเบียบนี้

	 ข้อ	6	 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้	หรือใน

กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามข้อก�าหนดใดในระเบียบนี้	 ให้คณะกรรมการ

เป็นผู ้วินิจฉัยปัญหา	 ตลอดจนการก�าหนดหลักเกณฑ์	 ประกาศ	 

ข้อก�าหนด	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด	1

บททั่วไป

	 ข้อ	8	 การจ่ายเงนิกองทนุให้จ่ายได้เฉพาะภายในวตัถปุระสงค์

ของการจัดตั้งกองทุน	ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้

	 ข้อ	9	 ข้อปฏบิตัอิืน่ใดทีม่ไิด้ระบไุว้ในระเบียบน้ี	ให้เป็นไปตาม

ระเบยีบมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	ว่าด้วยเงนิรายได้ของมหาวทิยาลยั

	 ข้อ	10	 การจัดท�าบัญชีและการรายงานผลการด�าเนินงาน

ของกองทุน	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

หมวด	2

หลักเกณฑ์	เงื่อนไขและวิธีการใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือ

	 ข้อ	11	 หลกัเกณฑ์การขอใช้สทิธรัิบเงนิช่วยเหลือโดยเบิกจ่าย

จากกองทุน	มีดังนี้

	 	 (1)	 การขอรบัสทิธกิารช่วยเหลอืต้องเป็นผลอนัเนือ่ง

มาจากอุบัติเหตุ	 ซึ่งเกิดจากสาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติต่างๆ	 หรือ
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เกดิจากเหตุสดุวสิยั	ทัง้นี	้โดยมไิด้เกดิขึน้จากเจตนาของนสิิตหรอืเหตุ

อันเกิดจากการกระท�าผิดกฎหมาย

	 	 (2)	 สทิธกิารช่วยเหลือเริม่นบัตัง้แต่วนัทีน่สิชิ�าระเงนิ

ค ่ าธรรมเนียมรวมถึง เงินสมทบเข ้ ากองทุนจนถึง วันสิ้นสุด 

ปีการศึกษานั้น	ๆ

	 	 (3)	 การติดต่อขอใช้สิทธิช่วยเหลือต้องด�าเนินการ

ภายใน	90	วนั	นบัตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัอบุตัเิหตแุละเข้ารบัการรกัษา	โดยยืน่

ค�าขอรับเงินช่วยเหลือตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด	 หากพ้นระยะเวลา 

ดังกล่าว	ให้ถือว่าสิทธิการขอรับการช่วยเหลือดังกล่าวมีอันต้องระงับไป

	 	 (4)	 มหาวิทยาลยัมีสทิธิเพิกถอน	ระงับ	หรอืเรยีกคนืเงนิ

ช่วยเหลอื	หากพบว่านิสิตไม่ได้ช�าระเงนิสมทบเข้ากองทุน	หรอืการขอ

ใช้สทิธิรับเงนิช่วยเหลอืได้กระท�าโดยทจุริต	ท้ังนีไ้ม่ว่านสิติจะได้กระท�า

ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู ้อื่นกระท�าการแทนตน	 และให้ถือ

เป็นการกระท�าผิดวินัยนิสิต

	 	 (5)	 กรณผีูป้ระสบภยัประสบอุบตัเิหตจุากการจราจร

ทางบกและมีค่ารักษาพยาบาลเกินกว่า	2,000	บาท	ต้องแจ้งความต่อ

เจ้าหน้าที่ต�ารวจทุกครั้งและให้สถานพยาบาลตรวจสอบส�าเนาบันทึก

ประจ�าวันก่อนท�าการรักษาพยาบาล

	 	 (6)	 กรณีนิสิตมีสิทธิเบิกค ่ารักษาพยาบาลตาม 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถ	พ.ศ.	2535	ให้โรงพยาบาล

ที่เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลในโครงการสวัสดิภาพนิสิตด�าเนินการ 

เบิกจ่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	พ.ศ.	 2535	

หรือจากกองทุนผู้ประสบภัยประเภทอ่ืนเสียก่อนหากยังมีส่วนเกิน

วงเงินนั้น	ให้เรียกจากโครงการสวัสดิภาพนิสิต
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	 	 (7)	 กรณีทีน่สิิตสามารถด�าเนนิการรกัษาพยาบาลได้

ตามโครงการ	30	บาทรักษาทกุโรค	ให้สถานพยาบาลด�าเนนิการรกัษา

ในเงื่อนไขนั้นเสียก่อน

	 	 (8)	 ให้นิสิต	 บิดามารดา	 ผู้ปกครอง	 ทายาทตาม

กฎหมาย	 หรือผู้รับมอบอ�านาจ	 สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจาก

กองทุนได้	ณ	ที่ท�าการกองกิจการนิสิต

	 ข้อ	12	 นิสิตซึ่งได้รับอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาในสถาน

พยาบาล	สามารถขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 นสิติซึง่เข้ารบัการรกัษาได้ทัง้โรงพยาบาลภาครฐั

และเอกชน	 รวมทั้งสถานพยาบาลที่เป็นคลินิกที่ด�าเนินการจัดตั้ง 

และประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

	 	 (2)	 กรณทีีส่ถานพยาบาลภายในจงัหวดัมหาสารคาม	

นิสิตสามารถเข ้ารับการรักษาได้ที่ศูนย ์บริการทางการแพทย	์ 

โรงพยาบาลสุทธาเวช	คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม	 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มหาสารคาม	 โดยคุ้มครองการรักษาในวงเงิน	 15,000	 บาทต่อคน	 

ต่อคร้ัง	ทัง้นีโ้ดยไม่ต้องช�าระเงนิสดค่ารกัษาพยาบาลแก่สถานพยาบาล

ทีเ่ข้ารับการรักษา	และหากมค่ีาใช้จ่ายเกนิกว่าจ�านวนดงักล่าวข้างต้น	

นิสิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนเกินดังกล่าวนั้นเอง

	 	 (3)	 กรณีเข้ารบัการรกัษาพยาบาลจากสถานพยาบาล

ต่างจังหวัดหรือสถานพยาบาลอ่ืนใด	 เช่น	 โรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ 

ทกุอ�าเภอ	คลนิกิ	โรงพยาบาลชมุชน	สถานอีนามยั	หรอืสถานพยาบาล

ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น	 ให้นิสิตท�าการส�ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน
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ในเบื้องต้น	และน�าหลักฐานมาเบิกจ่ายจากงานกองทุน	กองกิจการนิสิต 

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตาม	ข้อ	11	(3)

	 ข้อ	13	 สิทธิการช่วยเหลือนิสิตไม่คุ ้มครองภายใต้เงื่อนไข	 

ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 อุบัติเหตุที่เกิดจากสารเสพติด	 หรือยาเสพติด 

ให้โทษอย่างร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้

	 	 (2)	 กรณีอุบัติ เหตุ ท่ี เกิดจากการดื่มเครื่ องดื่ม

แอลกอฮอล์หรือของมึนเมาอื่นใด	 การให้ความช่วยเหลือให้เป็น

ดลุยพนิจิของคณะกรรมการบริหารกองทนุและให้ถอืเป็นกรณวีนิยันสิติ

ด้วยเช่นกัน

	 	 (3)	 การฆ่าตัวตาย	พยายามฆ่าตัวตาย	หรือท�าร้าย

ร่างกายตนเอง

	 	 (4)	 การได้รับเชื้อโรค	 เว้นแต่การติดเชื้อโรคหรือ

บาดทะยัก	หรือโรคกลัวน�้า	ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ

	 	 (5)	 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม	 เว้นแต่

จ�าเป็นต้องท�าเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุ

	 	 (6)	 การแท้งลูก	โดยผิดกฎหมาย

	 	 (7)	 การรักษาฟัน	การรักษารากฟัน	การเปลี่ยนหรือ

ใส่ฟันปลอม	 เว้นแต่กรณีการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	 อันเป็นผลสืบ

เนื่องจากอุบัติเหตุ

	 	 (8)		 การปวดหลงั	อนัมสีาเหตมุาจากหมอนรองกระดกู

ทบัเส้นประสาท	กระดกูสนัหลงัเล่ือน	กระดกูสนัหลงัเส่ือม	หรอืกระดกู

สันหลังอักเสบและภาวะ	 Spondylolysis	 เว้นแต่มีการแตกหัก	 หรือ
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เคลือ่นของกระดกูสนัหลัง	อนัเนือ่งมาจากอุบติัเหตสุงคราม	การรกุราน	

การนัดหยุดงาน	การจลาจล

	 	 (9)	 อาวุธนิวเคลียร์	 การแผ่รังสี	 หรือกัมมันตรังส ี

จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

	 	 (10)	การล่าสตัว์	แข่งรถ	หรอืการแข่งเรอื	แข่งม้า	เล่น

หรือการแข่งสกีทุกชนิด	 แข่งสเก็ต	 ชกมวย	 ยกเว้นการชกมวยที่เป็น

กจิกรรมทีจั่ดขึน้ภายใต้การรองรับของฝ่ายพฒันานสิติ	การโดดร่ม	เว้น

แต่การโดดร่มเพือ่รักษาชวีติ	หรอืขณะก�าลงัขึน้หรือลง	หรือโดยสารอยู่

ในบอลลูน	 หรือเครื่องเล่นบันจี้จัมพ์	 ปืนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เคร่ืองมือ

ช่วย	 ด�าน�้าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น�้า	 ในขณะขึ้น

หรือลง	 หรือโดยสารอยู่ในอากาศกับบริษัทการบินที่มิได้จดทะเบียน

เพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์

	 	 (11)	ในขณะเข้าร่วมการทะเลาะวิวาท	 หรือมีส่วน

สนับสนุนให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท

	 	 (12)	ในขณะก่ออาชญากรรม	หรอืถกูจบักมุ	หรอืหลบ

หนีการจับกุม	 เว้นแต่ภายหลังปรากฎว่าการกระท�านั้นไม่ถือว่าเป็น

ความผิดตามกฎหมาย

	 	 (13)	ค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนอันมิใช่ค่าใช้จ่ายในการรักษา

อาการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ	 เช่น	 ค่า	 โทรศัพท์	 ค่าโทรทัศน	์ 

ค่าพยาบาลพเิศษ	ค่ารถรบัส่ง	ค่าใช้จ่ายอย่างอืน่นอกเหนอืค�าสัง่แพทย์	

การศัลยกรรม	ตกแต่ง	ค่ากายภาพบ�าบัด

	 ข้อ	14	 อัตราเงินช่วยเหลือนิสิตในกรณีอันเกิดจากอุบัติเหต ุ

ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
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หมวด	3

การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและสวัสดิการแก่นิสิต

ผู้มีความสามารถด้านกีฬา

	 ข้อ	15	 ให ้ นิ สิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามซ่ึงเข ้าร ่วม 

การแข่งขันกีฬาและได้รับรางวัลในรายการต่างๆ	 ได้รับเงินสนับสนุน

และสวัสดกิารอืน่ใด	ทัง้นี	้ตามหลกัเกณฑ์และอตัราการให้ทนุสนบัสนนุ 

การศึกษาและสวัสดิการแก่นิสิตผู้มีความสามารถด้านกีฬาตามบัญชี

แนบท้ายระเบียบนี้

	 ข้อ	16	 ให ้ผู ้จัดการทีม	 ผู ้ฝ ึกสอน	 หรือนักกีฬาแจ้งต ่อ 

มหาวิทยาลัยทราบทุกครั้งก่อนการเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	 

ทุกครั้ง	หากไม่แจ้งต่อมหาวิทยาลัยได้ทราบ	ให้ถือว่านิสิตไม่ประสงค์

และไม่มีสิทธิได้รับทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตผู ้มีความสามารถ 

ด้านกีฬาตามระเบียบนี้แต่อย่างใด

	 ข้อ	17	 ในการแข่งขันกีฬาในแต่ละรายการ	 ให้นิสิตได้รับทุน

การศึกษาตามจ�านวนเหรียญรางวัลที่ได้รับ	 ส�าหรับกีฬาประเภททีม 

ให้ทุนการศึกษานักกีฬาท้ังทีมตามจ�านวนที่กติกาหรือระเบียบ 

การแข่งขันนั้นๆ	ก�าหนด

	 ข้อ	18	 ให้ผู้จัดการทีม	 ผู้ฝึกสอน	หรือนักกีฬาที่ได้รับรางวัล

จากการแข่งขนัแจ้งผลการแข่งขนั		พร้อมเอกสารรบัรองผลการแข่งขนั

ต่อกองกิจการนิสิต	 นับตั้งแต่การแข่งขันรายการนั้นส้ินสุดลง 

โดยไม่ชักช้า	เพื่อเสนอขอรับทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

	 ข้อ	19	 นักกีฬาที่ได ้ รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

ตามระเบียบนี้	 จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นิสิตอ่ืน 
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ในมหาวิทยาลัย	 และต้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยอื่นๆ	ต่อไป

	 ข้อ	20	 หากนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ซึ่งได  ้

เข้าท�าการแข่งขันกีฬาในรายการใดๆ	ได้รับรางวัล	เงินสนับสนุน	หรือ

สวัสดิการอื่นใดจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกแล้ว	 ให้ถือว่านิสิต

รายน้ันไม่มีสทิธไิด้รบัทนุสนบัสนนุหรอืสวสัดกิารใดๆของมหาวทิยาลยั

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)

รายการ จ�านวน	(บาท)

(1)	 สูญเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ 150,000

(2)	 สูญเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ	ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ 15,000

(3)	 สูญเสียมือสองข้าง	หรือเท้าสองข้าง	หรือตาสองข้าง 100,000

(4)	 สูญเสียมือและเท้าหนึ่งข้าง	หรือมือและตาหนึ่งข้าง

	 หรือเท้าและตาหนึ่งข้าง

100,000

(5)	 สูญเสียตาหนึ่งข้าง	หรือมือหนึ่งข้าง	หรือเท้าหนึ่งข้าง 60,000

(6)	 สูญเสียการรับฟัง	หรือการพูดออกเสียงอย่างถาวร 60,000

(7)	 สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ	หรือนิ้วชี้ 15,000

(8)	 สูญเสียนิ้วมืออื่น	ๆ	นิ้วละ 10,000

(9)	 สูญเสียนิ้วหัวแม่เท้า 10,000

(10)	 สูญเสียนิ้วเท้าอื่น	ๆ	นิ้วละ 8,000

(11)	 สูญเสียอวัยวะเพศ 80,000

(12)	 ทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร 100,000

(13)	 ทุพพลภาพทั้งหมดอย่างชั่วคราว	จ่ายตามที่จ่ายจริง

	 แต่ไม่เกิน

50,000

(14)	 ทุพพลภาพบางส่วนอย่างถาวร 50,000

(15)	 ทุพพลภาพบางส่วนอย่างชั่วคราว	จ่ายตามที่จ่ายจริง

	 แต่ไม่เกิน

20,000

(16)	 ค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล	จากการเจ็บป่วย

	 จากอุบัติเหตุ	ทั้งนี้ตามที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกินครั้งละ	

15,000
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หมายเหตุ

1.	 ในกรณีที่นิสิตเกิดอุบัติเหตุกลุ่ม	 จะจ่ายเงินในโครงการสวัสดิภาพนิสิตในวงเงิน 

ที่เหลือจากงบประมาณในปีนั้น

2.	 การให้ความช่วยเหลือในกรณีอื่น	 ๆ	 นอกเหนือจากรายการข้างต้นให้ 

คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดเงินช่วยเหลือตามความช่วยเหลือเป็นราย	 ๆ	 ไป	

ยกเว้นกรณีเร่งด่วนให้อธิการบดี	หรือรองอธิการบดีที่ได้มอบหมายมีอ�านาจในการ

พิจารณาอนุมัติและแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
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บัญชีแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วย	หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุน	พ.ศ.	2561	

(อัตราทุนสนับสนุนการศึกษา	และสวัสดิการนิสิตผู้มีความสามารถด้านกีฬา)

การแข่งขันกีฬาที่ไม่ได้ส่งแข่งขันโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการแข่งขัน รางวัล จ�านวนเงิน

กีฬาโอลิมปิกเกมส์

รางวัลชนะเลิศ ไม่เกนิ	100,000	บาท

รองชนะเลิศอันดับ	1 ไม่เกิน	50,000	บาท

รองชนะเลิศอันดับ	2 ไม่เกิน	30,000	บาท

กีฬาเอเชี่ยนเกมส์,

กีฬาเอเชี่ยน	อินดอร์เกมส์

รางวัลชนะเลิศ ไม่เกิน	50,000	บาท

รองชนะเลิศอันดับ	1 ไม่เกิน	30,000	บาท

รองชนะเลิศอันดับ	2 ไม่เกิน	20,000	บาท

กีฬาซีเกมส์

(ต้องเป็นชนิดและประเภทกีฬาที่มี

การแข่งขันในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์)

รางวัลชนะเลิศ ไม่เกิน	30,000	บาท

รองชนะเลิศอันดับ	1 ไม่เกิน	20,000	บาท

รองชนะเลิศอันดับ	2 ไม่เกิน	10,000	บาท

กีฬามหาวิทยาลัยโลก

(ต้องเป็นการแข่งขันในชนิดกีฬา 

ทีส่หพนัธ์กฬีานัน้ๆ	เป็นผู้ด�าเนินการ

จัดการแข่งขันหรือให้การรับรอง

และเป็นชนิดกีฬาที่มีการแข่งขัน 

ในโอลิมปิคเกมส์)

รางวัลชนะเลิศ ไม่เกิน	20,000	บาท

รองชนะเลิศอันดับ	1 ไม่เกิน	10,000	บาท

รองชนะเลิศอันดับ	2 ไม่เกิน	8,000	บาท
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การแข่งขันกีฬาที่ไม่ได้ส่งแข่งขันโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการแข่งขัน รางวัล จ�านวนเงิน

กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน

(ต้องเป็นการแข่งขันในชนิดกีฬา 

ที่สหพันธ์กีฬานั้นๆ	เป็นผู้ด�าเนินการ

จัดการแข่งขันหรือให้การรับรอง

และเป็นชนดิกฬีาทีม่กีารแข่งขนัใน

โอลิมปิคเกมส์

รางวัลชนะเลิศ ไม่เกิน	20,000	บาท

รองชนะเลิศอันดับ	1 ไม่เกิน	10,000	บาท

รองชนะเลิศอันดับ	2 ไม่เกิน	8,000	บาท

กีฬาแห่งชาติ

รางวัลชนะเลิศ ไม่เกิน	10,000	บาท

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�านวนเงิน สวัสดิการ

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้ได้สิทธิ

การอยู่หอพัก

ภายใน

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

โดยยกเว้น

ค่าบ�ารุงหอพัก

เป็นเวลา	

1	ปีการศึกษา

ประเภทบุคคล

รางวัลชนะเลิศ ไม่เกิน

15,000	บาท

รองชนะเลิศอนัดบั	1 ไม่เกิน

10,000	บาท

รองชนะเลิศอนัดบั	2 ไม่เกิน

8,000	บาท

ประเภททีม

รางวัลชนะเลิศ ไม่เกินคนละ	

8,000	บาท

รองชนะเลิศอนัดบั	1 ไม่เกินคนละ	

5,000	บาท

รองชนะเลิศอนัดบั	2 ไม่เกินคนละ	

3,000	บาท

กีฬามหาวิทยาลัยโลก

(ต้องเป็นการแข่งขนัในชนิด

กีฬาท่ีสหพันธ ์กีฬานั้นๆ	

เป็นผู ้ด�าเนินการจัดการ

แข่งขัน	 หรือให้การรับรอง	

และเป็นชนิดกีฬาที่มีการ

แข่งขันในโอลิมปิคเกมส์)

รางวัลชนะเลิศ ไม่เกิน

20,000	บาท

รองชนะเลิศอนัดบั	1 ไม่เกิน

10,000	บาท

รองชนะเลิศอนัดบั	2 ไม่เกิน

8,000	บาท
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การแข่งขันกีฬาที่จัดส่งแข่งขันโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ประเภท รางวัล จ�านวนเงิน สวัสดิการ

กฬีามหาวิทยาลยัอาเซยีน 

(ต้องเป็นการแข่งขนัในชนิด

กีฬาที่สหพันธ ์กีฬานั้นๆ	

เป็นผู ้ด�าเนินการจัดการ

แข่งขัน	 หรือให้การรับรอง	

และเป็นชนิดกีฬาที่มีการ

แข่งขันในโอลิมปิคเกมส์)

รางวัลชนะเลิศ ไม่เกิน

20,000	บาท

รองชนะเลศิอนัดบั	1 ไม่เกิน

10,000	บาท

รองชนะเลศิอนัดบั	2 ไม่เกิน

8,000	บาท
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง		การบริการและข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ

ส�านักวิทยบริการ

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

	 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุประกาศมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

เรื่อง	 การบริการและข้อปฏิบัติของผู ้ใช้บริการส�านักวิทยบริการ 

เพื่อให้การเข้าใช้บริการส�านักวิทยบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	

และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ	 10	 และข้อ	 14	 แห่งระเบียบ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ว่าด้วยการใช้บริการส�านักวิทยบริการ	 

พ.ศ.	2553	คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ในคราว

ประชุมครั้งที่	 14	 /	 2560	 วันที่	 15	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2560	 จึงให้ออก

ประกาศไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ประกาศนีเ้รยีกว่า	“ประกาศมหาวทิยาลัยมหาสารคาม		

เรื่อง	 	 การบริการและข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการส�านักวิทยบริการ” 

	 ข้อ	2	 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ

เป็นต้นไป

	 ข้อ	3	 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เร่ือง		

การบริการและข้อปฏบิติัของผูใ้ช้บรกิารส�านกัวทิยบรกิาร		ฉบบัลงวนั

ที่	10	มกราคม		2555		
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	 ข้อ	4	 ในประกาศนี้

	 “มหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 “ส�านกัวทิยบรกิาร”	หมายความว่า	ส�านกัวทิยบริการ	มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม	

 							 “อธิการบด”ี	หมายความว่า	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

	 “ผู้อ�านวยการ”	หมายความว่า	ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม																																																																				

	 “บุคลากร”	หมายความว่า	คณาจารย์	 	ข้าราชการ	พนักงาน

มหาวิทยาลัย	 พนักงานราชการ	 หรือลูกจ้างที่สังกัดมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	

	 “นิสิต”	หมายความว่า	นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 “นกัเรยีน”	หมายความว่า	นกัเรยีนโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม

			 “สมาชกิกติตมิศกัดิ”์	หมายความว่า	กรรมการสภามหาวทิยาลัย

ผูท้รงคณุวุฒ	ิกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวิทยาลยั	หวัหน้าส่วนราชการ

ในจังหวัดมหาสารคาม	 หรือบุคลากรในหน่วยงานอ่ืนที่มีข้อตกลง 

ร่วมกับส�านักวิทยบริการ	

	 “สมาชิกสมทบ”	หมายความว่า	ข้าราชการบ�านาญ	หรอืศษิย์เก่า

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สมัครเป็นสมาชิกส�านักวิทยบริการ	

	 “สมาชิกข ่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส ่วนภูมิภาค”	 

(PULINET	:	Provincial	University	Library	Network)	หมายความว่า		

นสิิตหรอืนกัศกึษา	และบคุลากรของมหาวทิยาลัยต่างๆ		ทีเ่ป็นสมาชิก

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค	
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	 “สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา”	 (ThaiLIS	 :		

Thailand	 Library	 Integrated	 System)	 หมายความว่า	 นิสิตหรือ

นกัศกึษา	และบุคลากรของมหาวิทยาลยัต่างๆ		ทีเ่ป็นสมาชกิเครือข่าย

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

	 “สมาชิกความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

จงัหวัดมหาสารคาม”		(MALINET:	Mahasarakham	Library	Network)		

หมายความว่า	นสิติหรอืนกัศกึษา	และบคุลากรของสถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ	

ในจังหวัดมหาสารคาม	 ที่เป็นสมาชิกความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

สถาบนัอุดมศกึษาจงัหวัดมหาสารคาม	9	สถาบนั	ได้แก่		มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม		มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม		สถาบนัการพลศกึษา

วทิยาเขตมหาสารคาม	วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม		วทิยาลยัเกษตร

และเทคโนโลยมีหาสารคาม	วทิยาลัยพยาบาลศรมีหาสารคาม	วทิยาลยั

อาชวีศกึษามหาสารคาม	โรงพยาบาลมหาสารคาม	วทิยาลยัสารพดัช่าง 

มหาสารคาม

	 “สมาชกิข่ายงานห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ”	 (ISANULINET	 :	 ISAN	University	 Library	 Network)	

หมายความว่า	นิสิตหรือ	นักศกึษา	และบุคลากรของสถาบนัอดุมศกึษาต่างๆ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ที่เป็นสมาชิกข่ายงานห้องสมุดสถาบัน

อุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 “ทรัพยากรสารสนเทศ”		หมายความว่า		วัสดุตีพิมพ์		วัสดุไม่

ตีพิมพ์		ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส�านักวิทยบริการจัดไว้ให้บริการ
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หมวด	1

หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 ข้อ	5	 การเป็นสมาชิก	 สมาชิกสามารถยืมทรัพยากร

สารสนเทศของส�านักวิทยบริการ	 และที่วิทยาเขต/ศูนย์หน่วยบริการ

ของส�านักวิทยบริการได้		ทั้งนี้	 	ต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศ

หรือข้อบังคับของส�านักวิทยบริการ

	 	 (1)	 ผู้มีสิทธิเป็นสมาชิก		ดังนี้

	 	 	 1.1	 บุคลากร

	 	 	 1.2	 นิสิต

	 	 	 1.3	 นักเรียน

	 	 	 1.4	 สมาชิกกิตติมศักดิ์

	 	 	 1.5	 สมาชิกสมทบ

	 	 	 1.6	 สมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

ส่วนภูมิภาค

	 	 	 1.7	 สมาชกิเครอืข่ายห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา

	 	 	 1.8	 สมาชิกความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

	 	 	 1.9	 สมาชกิข่ายงานห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 	 (2)	 หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก

	 	 	 2.1	 บตัรประจ�าตวันิสติ	นกัเรียน	หรือบตัรประจ�า

ตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย

	 	 	 2.2	 บัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน	 (กรณี

สมาชิกกิตติมศักดิ์และสมาชิกสมทบ)
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	 	 2.3	 หลักฐานแสดงการเป็นข้าราชการบ�านาญหรือ

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)	 สมาชิกประเภทบคุลากรจะสิน้สดุสมาชิกภาพเมือ่

พ้นสภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

	 	 (2)	 สมาชิกประเภทนิสิต	 และนักเรียนจะสิ้นสุด

สมาชิกภาพเมื่อส�าเร็จการศึกษา	 หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต	 หรือ

สภาพการเป็นนักเรียน	

	 	 (3)	 สมาชิกตามข้อ	 5	 (1)	 จะส้ินสุดสมาชิกภาพ

เมื่อไม่ต่ออายุบัตรสมาชิก

	 ข้อ	7	 การยมืหรอืคนืทรพัยากรสารสนเทศ	ต้องกระท�าภายใน

วันเวลาที่ส�านักวิทยบริการหรือวิทยาเขต/ศูนย์/หน่วยบริการก�าหนด
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	 ข้อ	8	 การยืม	-	คืนทรัพยากรสารสนเทศ	มีดังนี้

	 	 (1)	 สมาชิกสามารถยืม-คืนด้วยตนเองผ่านเครื่อง 

ยืม	-	คืนอัตโนมัติ

	 	 (2)	 แสดงบัตรสมาชิกหรือหนังสือมอบอ�านาจจาก

หัวหน้าส่วนราชการพร้อมทรัพยากรสารสนเทศที่จะยืม	 เพ่ือให ้

เจ้าหน้าที่ด�าเนินการยืม	

	 	 (3)	 อนุญาตให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศรายการ

เดียวกันได้เพียง	1	ฉบับ		เท่านั้น

	 ข้อ	9	 การยืมต่อ	(Renew)	ทรัพยากรสารสนเทศ	มีดังนี้

	 	 (1)	 สมาชิกยืมต่อออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ

	 	 (2)	 สมาชิกยืมต่อกับเจ้าหน้าที่พร้อมแสดงบัตร

สมาชิก	และทรัพยากรสารสนเทศที่จะยืมต่อ

	 	 (3)	 สมาชิกสามารถยืมต่อได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง

	 	 (4)	 กรณีที่สมาชิกไม่สามารถยืมต่อได้	มีดังนี้

	 	 	 4.1	 สมาชกิมรีายการทรพัยากรสารสนเทศค้างส่ง

	 	 	 4.2	 สมาชิกมีรายการค่าปรับค้างช�าระ

	 	 	 4.3	 ทรพัยากรสารสนเทศทีถู่กยืมออกนัน้ถูกแจ้ง

จองโดยสมาชิก

	 ข้อ	10	 การจองทรัพยากรสารสนเทศ	สมาชิกสามารถท�าการ

จอง	 (Hold)	 ทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้ยืมได้ด้วยตนเองผ่านระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ

	 ข้อ	11	 ส�านักวิทยบริการสงวนสิทธิ์ท่ีจะเรียกคืน	 (Recall)	

ทรพัยากรสารสนเทศก่อนก�าหนดส่งในกรณทีีม่ผีูจ้องหรอืมคีวามจ�าเป็น		
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หมวด	2
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

	 ข้อ	12	 ก�าหนดระยะเวลาการยืม	-	คนื	และจ�านวนทรพัยากร
สารสนเทศที่ยืมไว้ในครอบครองได้	ดังนี้	 	 	 	 	

ประเภทผู้ใช้บริการ
ประเภท

ทรัพยากร

จ�านวน

(รายการ)
ระยะเวลา	(วัน)

อาจารย์หรือพนักงานวิชาการ ทุกประเภท
20

1	ภาคการศึกษา

สื่อโสตทัศน์ 7

ข้าราชการหรอืพนกังานปฏิบตักิาร ทุกประเภท 15 7

ลูกจ้าง ทุกประเภท 10 7

นิสิตระดับปริญญาเอก ทุกประเภท 20 30

นิสิตระดับปริญญาโท	

	-	กรณีนิสิตนอกที่ตั้งห้องเรียน

ทุกประเภท

ทุกประเภท

15

15

7

14

นิสิตระดับปริญญาตรี	 หรือต�่า

กว่าปริญญาตรี	หรืออื่น	ๆ

			-	กรณีนิสิตนอกที่ตั้งห้องเรียน

ทุกประเภท

ทุกประเภท

10

10

7

14

นักเรียนโรงเรียนสาธิต ทุกประเภท 10 7

สมาชิกสมทบ	 และสมาชิก

กิตติมศักดิ์		
ทุกประเภท 10 7

สมาชิกข ่ ายงานห ้องสมุด	

(PULINET,	 ThaiLIS,	MALI-

NET,	ISANULINET)

ทุกประเภท 3 7

สมาชิกทุกประเภท หนังสือ

ส�ารอง

1 1
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หมวด	3

อัตราค่าธรรมเนียม		ค่าบริการ		และค่าปรับ

	 ข้อ	13	 นสิติช�าระค่าบ�ารงุห้องสมดุตามระเบยีบมหาวทิยาลัย

มหาสารคาม	ว่าด้วยการเกบ็เงนิค่าหน่วยกติ	ค่าธรรมเนยีมการศกึษา	

และค่าธรรมเนียมอื่น	ๆ	พ.ศ.	2553

	 ข้อ	14	 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสมทบ

	 	 (1)	 ข้าราชการบ�านาญของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	 

ค่าประกันความเสียหาย	2,000	บาท

	 	 (2)	 ศษิย์เก่าของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ค่าประกนั

ความเสียหาย	2,000	บาท

	 ข้อ	15	 ค่าประกันความเสียหายของสมาชิกสมทบ		จะคืนให้

เมื่อพ้นสภาพการเป็นสมาชิก	 หากประสงค์ขอรับเงินค่าประกัน 

การยืมทรัพยากรสารสนเทศคืน	 จะต้องมายื่นค�าร้องพร้อมทั้งแสดง 

บัตรสมาชกิต่อส�านกัวทิยบรกิาร		และจะนดัมารบัเงนิประกนัคนืภายใน	

2	สปัดาห์	นบัจากวันทีย่ื่นค�าร้อง	และถ้าไม่มารบัเงนิประกนัคนืภายใน

เวลา	3	เดือน	หลังจากวันที่ยื่นค�าร้อง	จะถือว่าสมาชิกผู้นั้นบริจาคเงิน

จ�านวนดังกล่าวให้เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ข้อ	16	 ค่าปรบัการส่งคนืทรพัยากรสารสนเทศหลังก�าหนดส่ง	

สมาชิกต้องรับผิดชอบดังนี้

	 	 (1)	 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้ยมืทัว่ไป	ค่าปรบัวนัละ	

5		บาทต่อ	1	รายการ

	 	 (2)	 หนงัสอืส�ารอง	ค่าปรับวนัละ	10	บาทต่อ	1		รายการ	
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	 ข้อ	17	 ค่าทรัพยากรสารสนเทศช�ารุดหรือสูญหาย	 สมาชิก

ต้องรับผิดชอบดังนี้

	 	 (1)	 ทรพัยากรสารสนเทศช�ารดุด้วยประการใดกต็าม	

ให้ชดใช้ค่าซ่อมแซมตามทีผู่อ้�านวยการหรือผูร้บัมอบอ�านาจพิจารณา

เห็นสมควร

				 	 (2)	 ทรพัยากรสารสนเทศสูญหายกรณีซือ้ทดแทนได้	

	 	 	 2.1	 เงื่อนไขในการซื้อทดแทน	 ผู้แต่ง	 ชื่อเรื่อง

เหมือนเดิม	 ปีพิมพ์เดิมหรือใหม่กว่า	 ยกเว้นหนังสือช่ือเร่ืองนั้นไม่มี

จ�าหน่าย	 ให้ซื้อชื่อเรื่องอื่นในสาขาวิชาเดียวกัน	 มีคุณค่าทางวิชาการ

และราคาที่ไม่น้อยกว่าเล่มที่สูญหาย

		 	 	 2.2	 ค่าด�าเนินการ	100	บาท	

	 	 	 2.3	 ค่าปรับเกินก�าหนดส่ง	ตัง้แต่วนัครบก�าหนด

ส่งจนถึงวันช�าระเงิน	

	 	 (3)	 ทรพัยากรสารสนเทศสญูหายกรณีซ้ือทดแทนไม่ได้	

	 	 	 3.1	 ช�าระเงนิชดใช้เป็นจ�านวนอย่างน้อยสองเท่า 

ของราคาของทรัพยากรสารสนเทศ	

	 				 	 3.2	 ค่าด�าเนินการ	100	บาท	

	 	 	 3.3	 ค่าปรับเกินก�าหนดส่ง	ตัง้แต่วนัครบก�าหนด

ส่งจนถึงวันช�าระเงิน

	 	 (4)	 หากเป็นบคุคลภายนอกทีม่ผีูบ้งัคบับญัชารบัรอง

การยืมให้เรียกคืนจากผู้บังคับบัญชา	 กรณีไม่สามารถคืนทรัพยากร

สารสนเทศได้ให้เรียกค่าเสียหายและค่าปรับจากผู้บังคับบัญชาตาม

อัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศก�าหนด
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	 	 (5)	 ทรพัยากรสารสนเทศท่ีได้เคยแจ้งหายไว้	แม้ได้พบ

ภายหลงัจากสมาชกิได้ชดใช้ค่าเสยีหายเรียบร้อยแล้ว	ยงัถอืว่าเป็นสมบตัิ

ของส�านกัวทิยบรกิารและไม่สามารถขอรบัค่าเสยีหายทีช่�าระแล้วคนืได้

	 ข้อ	18	 ค่าบริการ	

	 	 (1)	 ค่าบริการสืบค้นข้อมูลและส�าเนาข้อมูล	

	 	 	 1.1	 บทความวารสารฉบบัเตม็	(Fulltext)	ช่ือเร่ือง

ละ	50	บาท	

	 	 	 1.2	 หนังสือและเอกสารวิจัยฉบับเต็ม	(Fulltext)		

ชื่อเรื่องละ	50	บาท	

	 	 	 1.3	 ข้อมลูทางบรรณานกุรม	หวัเรือ่งละ	20		บาท

	 	 (2)	 ค่าพิมพ์ข้อมูล

	 	 	 2.1	 พิมพ์ขาวด�าด ้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร ์ /

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	หน้าละ	1	บาท	

	 	 	 2.2	 พิมพ์สีด้วยเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/เคร่ืองพิมพ์

แบบฉีดหมึก		หน้าละ	10	บาท

	 	 (3)	 ค่าถ่ายเอกสาร	หน้าละ	50	สตางค์

	 	 (4)	 ค่ากราดภาพ	(Scan)	หน้าละ	5	บาท

	 	 (5)	 ค่าบริการส่งส�าเนาเอกสารทางไปรษณย์ีคดิตามจริง

 ข้อ	19	 อัตราค่าบริการสื่อสารสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์

 	 	 (1)	 บริการส�าเนาสื่อสารสนเทศ	

	 					 	 1.1	 เทปบันทึกเสยีง	อตัราค่าบรกิาร	30	บาท/ม้วน

	 	 	 1.2	 แผ่นซีดี	อัตราค่าบริการ	50	บาท/แผ่น

	 	 (2)	 บริการบันทึกและเปลี่ยนสัญญาณแบบต่อเนื่อง	

(Real	Time)
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		 	 	 2.1	 สัญญาณเสียงจากแอนะล็อกเป็นดิจทิลัหรอื

ดิจิทัลเป็นแอนะล็อก	อัตราค่าบริการ	250	บาท/	ความยาว	1	ชั่วโมง	

	 	 	 2.2	 สญัญาณภาพจากแอนะล็อกเป็นดจิทิลั	หรอื

ดิจิทัลเป็นแอนะล็อก	อัตราค่าบริการ	250	บาท/	ความยาว	1	ชั่วโมง	

	 	 	 2.3	 อัตราค่าบริการทั้งหมดไม่รวมค่าวัสดุ

	 ข้อ	20	 อัตราค่าให้และขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

		 	 (1)	 ค่าบริการส�าเนาเอกสาร

		 	 	 1.1	 ค่าบริการส�าเนาเอกสาร			หน้าละ	2	บาท

	 	 	 1.2	 ค่าบรกิารส่งส�าเนาเอกสารทางไปรษณีย์คิด

ตามจริง

	 	 (2)	 ค่าบริการสืบค้น	ส�าเนา	และพิมพ์ผลการสืบค้น

ฐานข้อมูล	

	 	 	 2.1	 บทความวารสารฉบับเตม็	(Fulltext)	ช่ือเร่ือง

ละ	50	บาท	

	 	 	 2.2	 หนังสือและเอกสารวิจัยฉบับเต็ม	(Fulltext)	

ชื่อเรื่องละ	100	บาท	

	 	 	 2.3	 ข้อมูลทางบรรณานกุรม	หวัเรือ่งละ	50	บาท

	 	 	 2.4	 ค่าพิมพ์ผลการสืบค้น	

	 	 	 	 1)	เครื่องพิมพ์แบบจุด		หน้าละ	2	บาท	

	 	 	 	 2)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/เครื่องพิมพ์แบบ 

	 	 	 	 	 ฉีดหมึก	หน้าละ	2	บาท	

													 	 	 	 มีภาพประกอบขาวด�า	หน้าละ	10	บาท	

													 	 	 	 มีภาพประกอบสี								หน้าละ	20	บาท	
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	 	 	 2.5	 ค่าบรกิารส่งส�าเนาเอกสารทางไปรษณีย์คิด

ตามจริง

	 ข้อ	21	 อัตราค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกห้องสมุดข่ายงาน

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค	ปีละ		50	บาท	

	 ข้อ	22	 เงินที่ได้รับตามประกาศนี้ให้เป็นเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมวด		4

ก�าหนดเวลาเปิด	-	ปิดบริการ

	 ข้อ	23	 ก�าหนดวัน	เวลาเปิด	-	ปิดบริการ

	 	 (1)	 ส�านักวิทยบริการ	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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	 กรณีเปล่ียนแปลงเวลาเปิดและปิดบริการ	 ให้ผู้อ�านวยการ

ส�านักวิทยบริการพิจารณาตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของทาง

ราชการ	และให้ประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วันท�าการ

 ข้อ	24	 ผู้ใช้บริการส�านักวิทยบริการต้องปฏิบัติตามระเบียบ	

ประกาศ	และค�าสัง่ของมหาวทิยาลยัเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การใช้บรกิาร

ส�านักวิทยบริการโดยเคร่งครัด	 หากฝ่าฝืนผู้อ�านวยการหรือผู้ที่ได้รับ

มอบมายจากผู ้อ�านวยการ	 มีอ�านาจด�าเนินการตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ว่าด้วยการใช้บริการส�านักวิทยบริการ	 

พ.ศ.	2553

ประกาศ	ณ	วันที่		1		เดือน		กันยายน	พ.ศ.	2560

(ศาสตราจารย์สัมพันธ์		ฤทธิเดช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



294
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562

คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษำ

	 ศาสตราจารย์ปรีชา	 ประเทพา	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รวบรวม/เรียบเรียง

	 นางอรอนงค์	 เมฆพรรณโอภาส

	 นางกัญยาลักษ์	 บุญชาลี

	 นายทศพล	 เจริญผล

	 นางศุภลักษณ	์	 ศักดิ์ค�าดวง

แบบปก

 นายจักรี	 ตั้นภูมี

เจำ้ของ

 กองทะเบียนและประมวลผล	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่พิมพ์	 2562

จ�ำนวน		 12,000		เล่ม

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


