ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
อนุ สนธิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒๘ การชําระค่าธรรมเนี ยมเพื่อรั กษาสภาพนักศึกษา เพื่อให้การบริ หารงานระดับบัณฑิ ตศึ กษาดําเนิ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๕ ข้อ ๖(๖.๑) ข้อ ๘(๘.๑) และข้อ ๒๘ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่ อง การรั กษาสภาพนักศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ คําสั่ง และมติอื่นใดในส่ วนที่ กาํ หนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรื อซึ่ งขัด หรื อแย้งกับ
ประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อธิการบดี
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณบดี
หมายความว่า คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นักศึกษา
หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การจัดการศึกษาระบบทวิภาค หมายความว่า การจัดการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษามี ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ สัปดาห์
ข้อ ๕ คุณสมบัตินกั ศึกษาผูม้ ีสิทธิ์ขอรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา มีดงั นี้
(๑) เป็ นนักศึ กษาประเภทสามัญของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๘
(๒) เป็ นผูท้ ี่ ได้รับอนุ มตั ิให้ลาพักการเรี ยน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓๑
(๓) เป็ นผูท้ ี่ได้รับอนุมตั ิการคืนสภาพการเป็ นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓๔
(๔) เป็ นผูท้ ี่ได้ลงทะเบียนเรี ยนหรื อสอบรายวิชา ตลอดทั้งได้ลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้า
อิสระด้วย ซึ่ งได้ลงทะเบียนครบทั้งตามข้อกําหนดของหลักสู ตร ประกาศของมหาวิทยาลัยและแผนการเรี ยนของหมู่เรี ยน
แล้วแต่ยงั ไม่สาํ เร็ จการศึกษา
(๕) เป็ นผูล้ งทะเบี ย นเรี ย นแบบเหมาจ่ า ยครบตามภาคเรี ย นที่ ม หาวิ ท ยาลัย กํา หนดตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่ อง การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
รู ปแบบในเวลาราชการ หรื อเรื่ อง การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ
รู ปแบบนอกเวลาราชการ

๒
ข้อ ๖ การรั กษาสภาพการเป็ นนักศึ กษาของผูท้ ี่ ได้รับอนุ มตั ิลาพักการเรี ยน ให้นักศึ กษาชําระค่าธรรมเนี ยม
การรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดในภาคเรี ยนที่ได้รับอนุมตั ิลาพักการเรี ยน
ข้อ ๗ การรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษาของผูท้ ี่ได้รับการคืนสภาพเป็ นนักศึกษา ให้นกั ศึกษาชําระค่าธรรมเนียม
การคืนสภาพการเป็ นนักศึกษา และชําระค่ารั กษาสภาพการเป็ นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ นักศึกษา
พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาด้วย ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาให้เป็ นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๘ การรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษาของนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๕ โดยเป็ นผูท้ ี่มีระยะเวลาการศึกษา
ที่ เ หลื อ อยู่ไ ม่ เ กิ น กํา หนดตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่ า ด้ว ย การศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ ดังนี้
(๑) ระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิต และประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู งมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร
ไม่เกิน ๓ ปี การศึกษา
(๒) ระดับปริ ญญามหาบัณฑิตมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร ไม่เกิน ๕ ปี การศึกษา
(๓) ระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาก่อนเข้าศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตดังนี้
๓.๑ นักศึกษาที่สาํ เร็ จระดับปริ ญญาบัณฑิตมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา
๓.๒ นักศึกษาที่สําเร็ จระดับปริ ญญามหาบัณฑิตมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร ไม่เกิน ๖ ปี
การศึกษา
(๔) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๕ ที่ยงั ไม่สําเร็ จการศึกษา โดยเป็ นผูท้ ี่ได้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
เรี ย น ลงทะเบี ย นการค้นคว้า อิ ส ระหรื อ วิท ยานิ พ นธ์ ค รบสมบู ร ณ์ แ ล้ว ตามข้อ กํา หนดของหลักสู ต ร ข้อ บังคับ ของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศมหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม เรื่ อง วิชาแกนร่ วม ระดับ
บัณฑิตศึกษาแล้ว และมีระยะเวลาเรี ยนที่เหลือไม่เกินตามที่กาํ หนดในข้อ ๘(๑) หรื อข้อ ๘(๒) หรื อข้อ ๘(๓) ให้ชาํ ระ
ค่ารักษาสภาพการเป็ นนักศึกษาทุกภาคเรี ยนที่ยงั ไม่สาํ เร็ จการศึกษาในระบบทวิภาค ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา
ให้เป็ นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดและให้นกั ศึกษาชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาตามระยะเวลาที่ระบุ
ในปฏิทินการลงทะเบียนเรี ยนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๙ นักศึ กษาที่ ศึ ก ษาตามระบบทวิภาค ๑ ปี การศึ กษามี ๒ ภาคเรี ย น ให้ชาํ ระค่ารั กษาสภาพการเป็ น
นักศึกษาเฉพาะภาคเรี ยนที่ ๑ และ ๒ ของภาคการศึกษาปกติ
ข้อ ๑๐ ขั้นตอนการรั กษาสภาพการเป็ นนักศึกษา ให้นักศึกษาผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ยื่นคําร้ องขอรั กษา
สภาพการเป็ นนักศึ กษาที่ คณะต้นสังกัด โดยได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการผูร้ ั บ ผิดชอบหลักสู ตร คณบดี ที่
สาขาวิชาสังกัด แล้วให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยอนุ มตั ิเพื่อชําระค่าธรรมเนี ยมการรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา จึงแจ้งให้
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนทราบ
ข้อ ๑๑ ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ ในกรณี มีปัญหาในการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ หรื อในกรณี ไม่
อาจปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย และให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

