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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
เรื่อง แนวทางการกาํหนดรหสัประจําตัวนกัศกึษาใหม่ 

กรณขีอสาํเร็จการศกึษาเกนิระยะเวลาตามมาตรฐานทีก่ําหนด 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

............................................. 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดําเนินการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ข้อ ๓๔ประกอบกับ ข้อ ๓๓.๕ และ ข้อ ๑๑ของข้อบังคับดังกล่าวมีผลให้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่สําเร็จการศึกษาภายในกําหนดระยะเวลา ๕ ปีการศึกษาสําหรับระดับปริญญาโท
และ ๖ ปีการศึกษาสําหรับระดับปริญญาเอก ซึ่งจะต้องพ้นสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลา
ในการศึกษาตามข้อ ๑๒.๒ และข้อ ๑๒.๓ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้สามารถคืนสภาพนักศึกษาได้และให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกับสภาพ
นักศึกษาเดิมก่อนพ้นสภาพนักศึกษาต่อเน่ืองไปได้อันส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์
ของนักศึกษาที่ได้ศึกษาและดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และสร้างแนวปฏิบัติในการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีความสอดคล้อง 
กับข้อ ๑๒.๒ และข้อ ๑๒.๓ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 
ประกอบกับข้อ ๕ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออกประกาศไว้ ดังน้ี  
 

  ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการกําหนด
รหัสประจําตัวนักศึกษาใหม่ กรณีขอสําเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาตามมาตรฐานที่กําหนด พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 

  ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้มีผลบังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

  ข้อ ๓ประกาศน้ีให้ใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ก่อนวันที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙มีผลบังคับ 
และเป็นนักศึกษาที่มีลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
  (ก) มีสภาพการเป็นนักศึกษาปกติ หรือได้รับอนุมัติให้คืนสภาพนักศึกษาตามข้อ ๓๔ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อนวันที่ประกาศนี้ 
มีผลบังคับ และ 
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