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คำนำ 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสถาบัน       
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูตลอดระยะเวลากว่า 95 ปีและมีจุดเน้นสำคัญในอันที่จะผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้กำหนดนโยบายสำคัญในการจะพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนไว้               
หลายมาตรการ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพคืออาจารย์ผู้สอน 
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ซึ่ งล้วนแล้วแต่ เป็นส่วนสำคั ญที่ ท ำให้ผู้ เรียน         
ประสบผลสำเร็จในการศึกษา 
 สำหรับบทบาทและหน้าที่สำคัญของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด        
ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยสรุปประกอบด้วย ด้านวิชาการ 
ด้านอาชีพด้านบุคลิกภาพและทักษะชีวิต และด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพราะมีบทบาทในการ
ช่วยเหลือดูแลให้คำแนะนำทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในสังคมให้นักศึกษาสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ดังนั้น อาจารย์        
ที่ปรึกษาพึงต้องตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญนี้ในการพัฒนานักศึกษาในด้าน         
การเรียน การใช้ชีวิตและการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เพราะในปัจจุบันสภาพแวดล้อม 
หรือสังคมเปลี่ยนไปอย่างมาก มีทั้งความเจริญและเป็นแหล่งรวมผู้คนที่เข้ามาแสวงหาโอกาส
มากมาย ทำให้เกิดปัญหาที่ตามมา ปัญหาที่สำคัญคือ ปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัญหา             
ทางเพศ ซึ่งอาจส่งผลถึงนักศึกษาและทำให้ผลการเรียนตกต่ำและออกกลางคันในที่สุด ซึ่งจาก
ข้อมูลในเดือนมีนาคมและเมษายน 2561 นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ้นสภาพจำนวน 
1,433 คน จากนักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 15,620 คน ซึ่งจะส่งผลเสียทางเศรษฐกิจต่อตัว
นักศึกษาและมหาวิทยาลัยทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษารวมถึง
คุณภาพของประชาชนในประเทศ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต   
  จากความสำคัญดังกล่าวสำนักทะเบียนและประมวลผล จึงได้จัดทำคู่มืออาจารย์          
ที่ปรึกษา ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน          
ในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาต่อไป  

 

สำนักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้ก าหนดเป็น
นโยบายส าคัญและก าหนดมาตรการท่ีจะพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไว้หลายมาตรการ  ซึ่งปัจจัย
ส าคัญอย่างหนึ่งท่ีจะส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพคือ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพราะอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นบุคคลท่ีอยู่ใกล้ชิดนักศึกษา เป็นผู้ช่วยดูแลให้นักศึกษาเรียนตาม
แผนการเรียนได้ส าเร็จ ตลอดจนให้ค าปรึกษาชี้แนะการเรียน การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง      
เป็นสุข ฉลาดคิด ฉลาดท าและฉลาดในการครองตนจนส าเร็จเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ สามารถ
ออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกต่อไปได้อย่างดี 
 

 
นโยบาย  

1)  ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นภาระงานหลัก  อาจารย์ประจ าทุกคนต้องท าหน้าท่ี
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 2) ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ า  หัวหน้า
สาขาวิชา  หัวหน้าภาควิชา คณบดี ผู้อ านวยการและอธิการบดี 
  2.1) ก าหนดให้ส านักทะเบียนและประมวลผล มีหน้าท่ีประสาน  ก ากับ  ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
  2.2) ก าหนดให้คณะ วิทยาลัย สถาบัน มีหน้าท่ีประสานก ากั บติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาในระดับคณะ  วิทยาลัย  หรือสถาบัน                    
ท่ีรับผิดชอบ 
  2.3) ก าหนดให้สาขาวิชามีหน้าท่ีประสาน ก ากับ ติดตามและประเมินผล                 
การด าเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาในระดับสาขาวิชา 
 3) กระบวนการศึกษาและการด ารงชีวิตในระหว่างการศึกษาของนักศึกษาทุกคน   
ต้องอยูภ่ายใต้การดูแลและให้ค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 4) มหาวิทยาลัยก าหนดให้ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษามีค่าเท่ากับ 2 ชั่วโมงท างาน   
ต่อสัปดาห ์
 
แผนงานการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
  มหาวิทยาลัยก าหนดแผนงานการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาไว้ดังนี้ 
 1) ก าหนดนโยบายและแผนงานอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 2) แต่งตั้งกรรมการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา 
ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษา 

บ ทน า 
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          3) จัดท าค าส่ังแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าหมู่เรียนทุกปีการศึกษา  
 4) จัดท าแผนปฏิบัติการและกิจกรรมด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 5) จัดท าคูม่ือและแนวปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 6) จัดประชุมอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าหมู่เรียนทุกปีการศึกษา 
 7) จัดให้มีการประเมินแผนงานและการด าเนินงานระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ท่ี
ปรึกษาประจ าหมู่เรียน เพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ  
 

แผนงานการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
กิจกรรมการด าเนินงาน  ระยะเวลาด าเนินงาน 

1. ก าหนดนโยบายและแผนงานอาจารย์ที่ปรึกษา P เมษายน - พฤษภาคม 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการและกิจกรรมด้านอาจารย์ที่ปรึกษา P พฤษภาคม 
3. แต่งตั้งกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาเพ่ือก ากับ ติดตาม  
การด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

D พฤษภาคม 

4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนทุกปี
การศึกษา 

D พฤษภาคม 

5. จัดท าและพัฒนาคู่มือและแนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา D พฤษภาคม 
6. จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรยีนทุกปีการศึกษา D มิถุนายน 
7.  อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียน และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ทุกภาคเรียน  
จนนักศึกษาส าเร็จตามหลักสูตร 

D ตลอดปีการศึกษา 
รายงานครั้งท่ี 1  

พฤศจิกายน 
รายงานครั้งท่ี 2  

มีนาคม 
8. กรรมการด าเนนิงานอาจารย์ที่ปรึกษา ก ากับ  ติดตาม การ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 

C ตลอดปีการศึกษา 
 

9.  จัดให้มีการประเมินแผนงานและการด าเนินงานระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน           
เพ่ือพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ 

C เมษายน 

10. น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาระบบ
อาจารยท์ี่ปรึกษา 

A เมษายน 
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ความส าคัญของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายและความคาดหวังท่ีจะศึกษา         
ในสาขาวิชาท่ีตนเลือกให้ส าเร็จและพร้อมท่ีจะออกไปท างานตามท่ีคาดหวัง นักศึกษาเหล่านี้      
มีภูมิหลังครอบครัวและสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน เมื่อเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่      
ในมหาวิทยาลัย ท่ีมีนักศึกษาอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก มีกฎเกณฑ์ ระเบียบท่ีแตกต่างไปจาก
สถาบันเดิม มีอิสระมากขึ้น ต้องอาศัยความรับผิดชอบตนเองมากขึ้น และต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
นักศึกษาคนอื่น ๆ ท่ีมีความหลากหลายในบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมท่ีแตกต่าง
กัน ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่เกิดปัญหาการปรับตัวท้ังด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต  อาทิ 
เรียนไม่เข้าใจท าให้ผลการเรียนตกต่ า มีปัญหาการคบเพื่อน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
ถูกชักจูงไปในอบายมุข ยาเสพติด เป็นต้น 
 เพ่ือมิให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเห็นว่ากลไกส าคัญในอันท่ีจะช่วยให้
นักศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียนและพัฒนาบุคลิกภาพตนให้เกิดความเหมาะสม 
ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในการด าเนินชีวิต คือ มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเข้มแข็ง และมี
อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีดี สามารถช่วยให้นักศึกษาประสบผลส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตลอด
ระยะเวลาท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยจนส าเร็จเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  ดังนั้น จึงถือเป็นนโยบาย
ส าคัญประการหนึ่งท่ีจะพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้เข้มแข็งและเน้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้
ปฏิบัติตามบทบาท หน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างเข้มแข็ง จริงจังให้มากขึ้น  นอกจากนี้ยังมี
กลไกช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถของอาจารย์ท่ีปรึกษาในการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย  ท้ังนี้ เพื่อความส าเร็จคือคุณภาพบัณฑิตเป็นผลลัพธ์
สุดท้ายท่ีส าคัญ  
  
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 บุคคลท่ีท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1) ด้านความรู้ ความสามารถ อาจารย์ท่ีปรึกษาควรมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ
เร่ืองต่าง ๆ  ดังนี้ 
    1.1)  หลักสูตร อาทิ ปรัชญา โครงสร้าง รายวิชา และเกณฑ์การส าเร็จตามหลักสูตร 
และแผนการเรยีน   
    1.2)  กระบวนการและแนวปฏิบัติทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
    1.3)  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ท้ังในด้านการ
เรียน กิจกรรม  วินัยนักศึกษา และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
    1.4)  การให้ค าปรึกษาท่ีถูกต้องตามหลักการ ทฤษฎ ี
    1.5)  บทบาทหน้าท่ี ขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 2) ด้านบุคลิกภาพ อาจารย์ท่ีปรึกษาควรมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าท่ี
และให้ค าปรึกษา ดังนี้ 
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 2.1)  เป็นกัลยาณมิตร จริงใจ ท าให้นักศึกษาเกิดความอุ่นใจ และไว้เนื้อเชื่อใจ  
 2.2)  กระตือรือร้น สนใจและพร้อมท่ีจะรับฟัง เข้าใจและให้โอกาสแก่นักศึกษา 
 2.3)  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 2.4)  ยึดหลักการเหตุผล และความถูกต้อง 
 2.5)  มีอารมณ์ท่ีมั่นคง สุภาพ ให้เกียรติและรักษาเกียรติของนักศึกษา   
 2.6)  มีเจตคติในการดูแล ช่วยเหลือนักศึกษา  
 2.7)  อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี 
 3)  ด้านจรรยาบรรณ อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องเป็นผู้ท่ียึดมั่นในจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา และหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา ดังนี้ 
 3.1)  มีจรรยาบรรณ ยึดมั่นในหลักการท่ีถูกต้อง ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านอง
คลองธรรมต่อนักศึกษา 
 3.2)  มีจรรยาบรรณต่อตนเอง มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซื่อสัตยส์ุจริตและพัฒนาตนเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3)  มีจรรยาบรรณต่อนักศึกษา พึงให้บริการนักศึกษาด้วยความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อ 
และใช้กิริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเร่ืองใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจ
ของตน ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อผู้มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องเร่ืองนั้น ๆ ด าเนินการ 
 3.4)  รักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของนักศึกษาท่ีอาจก่อความเสียหาย ไม่วิพากษ์ 
วิจารณ์ นักศึกษาแก่บุคคลอื่น หรือวิพากษ์วิจารณ์บุคคล และสถาบันของตนให้เสียหาย 
 3.5)  พึงเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนเป็นคนดี เหมาะสมกับวิชาชีพครู  
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 มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการ
ดูแลนักศึกษา โดยจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับคณะ และสาขาวิชา            
จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อด าเนินงานให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย ภายใต้การก ากับ 
ดูแลของคณะกรรมการอ านวยการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

โครงสร้างระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัย 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 

พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 

 

คณบดี 

คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

คณะ............................... 

มหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

สาขาวิชา...................... 

มหาวิทยาลัย 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชา 

 

นักศกึษาสาขาวิชา................. 

 

ร ะบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
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  องค์ประกอบระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตามโครงสร้าง 
 1. คณะกรรมการอ านวยการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา  
  กรรมการประกอบด้วย  
  อธิการบดี                          ประธาน 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    รองประธาน 
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
  คณบดีทุกคณะ วิทยาลัย    กรรมการ 
  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
  ผู้อ านวยการทุกสถาบัน   วิทยาลัย   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล  กรรมการและเลขานุการ 
  รองผูอ้ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

  หน้าท่ี  ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินการด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา
ในมหาวิทยาลัย รวมท้ังก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

 2. คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
  กรรมการประกอบด้วย 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธาน 
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   รองประธาน 
  คณบดีทุกคณะ วิทยาลัย    กรรมการ 
  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
  ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล  กรรมการและเลขานุการ 
  รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  หน้าท่ี   ด าเนินการด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาในมหาวิทยาลัยตามท่ีคณะกรรมการ
อ านวยการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ก าหนด 
 
 3.  คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะ  

กรรมการประกอบด้วย 
  คณบดี       ประธาน 
  รองคณบดีรับผิดชอบงานวิชาการ    รองประธาน 
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
  หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา    กรรมการ 
  ผู้ช่วยคณบดี      กรรมการและเลขานุการ 
  นักวิชาการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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  หน้าท่ี    
  1. ด าเนินงานอาจารย์ ท่ีปรึกษาตามนโยบายและแผนปฏิบัติการของ
คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับมหาวิทยาลัยก าหนดและตามความเหมาะสม
กับบริบทของคณะ 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาของคณะเพื่อก าหนด
นโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติการ 
  3. ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาตามแผนงานให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 
  4. จัดประชุมประเมินผลการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกภาคเรียน เพื่อน า
ข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาของสาขาวิชาเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
 
 4.  คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาสาขาวิชา 
  กรรมการประกอบด้วย 
  หัวหน้าภาควิชา     ประธาน 
    รองหัวหน้าภาควิชา     รองประธาน 
  ประธานหลักสูตรในสังกัดสาขาวิชา ทุกหลักสูตร  กรรมการ 
  เลขานกุารภาควิชา     กรรมการและเลขานุการ 
  บุคคลท่ีหัวหน้าภาควิชาแต่งตั้ง ๑ คน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  หน้าท่ี    
  1.  น านโยบายและแนวปฏิบัติของคณะ มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติและอาจเพ่ิมเติม
กิจกรรมของสาขาวิชาได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชา 
  2.  ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การของคณะ 
  3.  ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าหมู่เรียนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเป้าหมายท่ีสาขาวิชาและคณะก าหนดไว้ 
  4.  ให้มีการประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกภาคเรียน 
เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุงระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.  ให้รายงานการด าเนินงานและการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา ตลอดจน
เสนอแนะการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาต่อคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะ  
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 5.  อาจารย์ท่ีปรึกษา 
  หน้าท่ี 
  1.  ปฏิบัติภารกิจอาจารย์ท่ีปรึกษาตามท่ีภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัยก าหนดไว้
เป็นนโยบายและแผนงาน 
  2.  รับผิดชอบ ติดตาม ดูแล และให้ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาหมู่เรียน
ท่ีรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา ตลอดจนแก้ปัญหา ส่งเสริม สนับสนุน
นักศึกษาให้ประสบผลส าเร็จทางด้านการศึกษา การด ารงชีวิต จนกว่านักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา หรือพ้นสภาพนักศึกษา 
  3.  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย          
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 
 
การบริหารระบบงานอาจารย์ท่ีปรึกษา  
  มหาวิทยาลัย ก าหนดระบบบริหารงานอาจารย์ท่ีปรึกษาตามนโยบายและแผนงาน      
ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้และวางแนวทางการบริหารระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาไว้ ดังนี้  
 1. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้
สาขาวิชาได้น าไปก าหนดแผนการด าเนินงานและแผนปฏิ บัติการ ให้สอดคล้อง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับคณะและคณะกรรมการ
ด าเนินงานอาจารย์ ท่ีปรึกษาระดับสาขาวิชา พร้อมท้ังก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ          
โดยสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  
 3. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาตามนโยบายของคณะ
และมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานอ าจารย์ ท่ีปรึกษา                  
ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 4. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีเหมาะสมให้ท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าหมู่เรียน โดยให้
ปฏิบัติงานตามภารกิจและให้มีภาระงานตามเกณฑ์ก าหนด ท้ังนี้ภายใต้การก ากับ ดูแล และ 
การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาอาจารย์ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษา
สาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย  
 5. จัดประชุม จัดท าโครงการ กิจกรรม การประเมิน เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนักในหน้าท่ีบทบาท ความส าคัญ เพื่อให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 6. จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการและพัฒนาระบบงานอาจารย์ปรึกษาให้           
ประสบผลส าเร็จ 
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เกณฑ์ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาและแนวปฏบิัติ 
มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์ภาระงานไว้ว่า ก าหนดให้ 3 ชั่วโมงต่อหมู่เรียน ส าหรับงาน          

ท่ีปรึกษาหมู่เรียน โดยเป็นภาระงานท่ีคณาจารย์ประจ าทุกคนต้องกระท า และมีจ านวน
นักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ก าหนดให้ 3 ชั่วโมงต่อหมู่เรียน ส าหรับงานให้ค าปรึกษาท่ัวไป โดยเป็นภาระงานท่ี
คณาจารย์ประจ าทุกคนต้องกระท า อาจารย์ทุกคนต้องก าหนดตารางเวลาการท างานท่ีจะ         
ให้ค าปรึกษาท่ัวไป หรือทางวิชาการนักศึกษา 
 จึงก าหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาดังนี้ 
 1)  อาจารย์ประจ าทุกคนต้องท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยต้องให้ค าปรึกษาท่ัวไป        
แก่นักศึกษา  2  ชั่วโมงท างาน ต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน (30 ชั่วโมงท างาน / ภาคเรียน)  
 2)  อาจารย์ประจ าทุกคน ก าหนดตารางเวลา (Office Hour) ส าหรับให้ค าปรึกษา              
แก่นักศึกษาประจ าสัปดาห์ และประกาศแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบ 
 3)  อาจารย์ประจ า 1 คน รับผิดชอบเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน จ านวนเหมาะสม   
ไม่ควรเกิน ๒ หมู่เรียน 
 4)  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าหมู่ เรียน            
ต้องให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในหมู่เรียนท่ีรับผิดชอบ  โดยผ่านกระบวนการโฮมรูมอย่างน้อย         
1 ครั้งต่อภาคเรียน  
 5)  อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน  ก าหนดเวลาการโฮมรูมนักศึกษาในหมู่เรียนท่ีรับผิดชอบ
ในแต่ละภาคเรียน  และประกาศแจ้งให้นักศึกษาหมู่เรียนท่ีตนรับผิดชอบได้รับทราบ  
 6)  อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องบันทึกการให้ค าปรึกษาลงในแบบบันทึกให้ค าปรึกษาทุกครั้ง 
ท้ังการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท่ัวไปและนักศึกษาหมู่เรียนท่ีตนรับผิดชอบ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานอาจารย์ท่ีปรึกษาเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคเรียน ตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาก าหนด 
 7)  อาจารย์ ท่ีปรึกษาปฏิบัติหน้าท่ีให้ ค าปรึกษาด้านวิชาการ ด้านทักษะอาชีพ 
ด้านบุคลิกภาพและทักษะชีวิต และด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ โดยให้ความส าคัญไม่น้อยกว่าการสอน เพื่อความส าเร็จของนักศึกษาในด้าน
การเรียน และการด ารงชีวิตในสังคม อันหมายถึงคุณภาพของบัณฑิต 
 
โครงสร้างการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 ก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาไว้ดังนี้ 
 1) เมื่อนักศึกษามีปัญหาต้องการค าปรึกษาและหรือความช่วยเหลือจากอาจารย์        
ท่ีปรึกษา นักศึกษาสามารถไปพบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามตารางเวลาท างานท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา
ก าหนดไว้ในตารางสอนประจ าภาคเรยีน ซึ่งแจ้งให้นักศึกษาทราบแล้ว  
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 2)  นักศึกษาหมู่เรียน หรือนักศึกษาท่ัวไป สามารถขอความช่วยเหลือ ปรึกษาทางด้าน
วิชาการ ด้านทักษะอาชีพ ด้านบุคลิกภาพและทักษะชีวิต และด้านพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้าน
ต่างๆ ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาต้องให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เพื่อให้ยุติ รวมท้ัง
ช่วยพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษา 

3)  กรณีอาจารย์ท่ีปรึกษาแก้ไขปัญหาไม่ได้ด้วยเหตุติดขัดปัญหาในระเบียบ ข้อบังคับ 
เวลา หรืออื่น ๆ อาจารย์ท่ีปรึกษาควรขอความช่วยเหลือ ปรึกษา จากบุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบโดยตรง หรือประสานงาน ขอความช่วยเหลือ/ความชัดเจนหรืออนุเคราะห์จาก
บุคคล เช่น เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นเครือข่ายในสาขาวิชา คณะ  
ท่ีเกี่ยวข้อง หรือขอปรึกษา ความช่วยเหลือจากคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษา
สาขาวชิา และคณะ ตามล าดับ เมื่อได้ความชัดเจนแล้วจึงช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  
 4)  อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องก ากับ ติดตามการศึกษาเล่าเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษา
หมู่เรียนท่ีตนรับผิดชอบ ด้วยการให้ค าปรึกษาตามตารางเวลาและการโฮมรูม (อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง) เพื่อช่วยเหลือชี้แนะเกี่ยวกับวิชาการ อาชีพ บุคลิกภาพและทักษะชีวิต             
การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด     
ในการช่วยนักศึกษาได้เรียนส าเร็จตามหลักสูตร 
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คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับคณะ 

นักศึกษาทั่วไป 

นักศึกษาหมู่เรียน 

 

ตารางเวลา 
(office hour) 

ด้านวิชาการ 

ให้ค าปรึกษา 

ด้านอาชีพ 

ด้านบุคลิกภาพ และทักษะชีวิต 

รายงานผล 

การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 

ปฏิทินการศึกษา 

ปรึกษา ประสานงาน
เครือข่ายอาจารย์ผู้สอน 

ปรึกษา/ประสานงาน 

บุคคล หน่วยงาน 

ที่มีอ านาจรับผิดชอบ 

เกี่ยวข้อง 

ไม่มีปัญหา 

แก้ไขได้ 

แก้ไข
ไม่ได ้

คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ทีป่รึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 
                                                    
  

      

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา 

อาจารย์ที่ปรึกษา มีปัญหา 

ฐานข้อมูล 
จ าเป็น
ส าหรับ 

นักศึกษาใน
รูปแบบ
ต่างๆ 

 

ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

Home room 
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หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
 

  ส านักทะเบียนและประมวลผล 
   ส านักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหลักในการประสานงาน
และให้บริการด้านวิชาการแก่หน่วยงาน บุคลากร ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี
ความเกี่ยวข้องกับนักศึกษาในด้านบริการวิชาการตั้งแต่เข้าศึกษาจนส าเร็จการศึกษา  
   งานบริการของส านักทะเบียนและประมวลผล มีดังนี้ 
   1) การลงทะเบียนรายวิชาผ่านอินเทอร์เน็ต  ซึ่งมีวิธีการ ขั้นตอน และระเบียบ
ปฏิบัติในคู่มือการศึกษา  นักศึกษาต้องศึกษาและลงทะเบียนตามหลักสูตร แผนการเรียน    
โดยค าแนะน าชี้แนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษา จนถึงขั้นพิมพ์ใบลงทะเบียนไปช าระเงินท่ีธนาคาร   
จึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์   นักศึกษาต้องศึกษาขั้นตอนเหล่านี้อย่างละเอียด         
และปฏิบัติให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหา   
   นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการเพิ่ม ถอนรายวิชา 
ย้าย section พิมพ์ใบช าระเงิน เปลี่ยนรหัสผ่านได้เช่นกัน 
   2) การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ทางเว็บไซต์ http://www.academic.cmru.ac.th. 
ได้แก่ ระบบบริการการศึกษา 
   3) การบริการวิชาการตามค าร้องต่าง ๆ    
   นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอรับบริการวิชาการต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
   - การยกเลิกรายวิชา 
   - การขอโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน 
   - การขอลาพักการเรียน 
   - การลาออก 
   - การขอย้ายสถานศกึษา 
   - การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
   - การเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ท่ีอยู่ 
   - การขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  
   - การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา 
   - การลงทะเบียนบัณฑิต 
   - การรับปริญญาบัตร 
   - การขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
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  กองพัฒนานักศึกษา 
   กองพัฒนานักศึกษา  เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทเสริมสร้างและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีแก่นักศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา การปลูกจิตส านึก 
บทบาท หน้าท่ีของนักศึกษา  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการนักศึกษา นักศึกษา
สามารถศึกษารายละเอียดกิจกรรม การบริการและแนวปฏิบัติขอรับบริการทางเว็บไซต์ 
http://www.offstu.cmru.ac.th/ 
  งานกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วย  

1) งานบริการกิจกรรมนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ          
แก่นักศึกษา ได้แก่ 

   - กิจกรรมกีฬา 
  - กิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  - กิจกรรมการเมือง 
  - กิจกรรมวิชาการ 
  - กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา  
  - กิจกรรมทางวิชาชีพ  
2) งานบริการนักศึกษา  ประกอบด้วย 
  - งานผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ าการ 
  - งานบริการนักศึกษาวิชาทหาร 
  - งานบริการประกันภัยอุบัติเหตุ 
  - งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
  - งานบริการนักศึกษามีงานท าและหารายได้ระหว่างเรียน 
  - งานบริการจดหมาย ธนาณัติ พัสดุ 
  - งานบริการหนังสือรับรองความประพฤติ 
  - งานบริการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  - งานบริการสุขภาพนักศึกษา 
  - งานบริการหอพักนักศึกษา 
  - งานบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและบริการอาชีพ 
  - งานบริการข่าวประชาสัมพันธ์ 
  - งานวินัยนักศึกษา 
  - งานบริการศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย 
  - งานบริการยืมวัสดุอุปกรณ ์
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  ส านักหอสมุด 
  ส านักหอสมุด เป็นหน่วยงานส าคัญในการพัฒนานักศึกษาในด้านทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างกว้างขวางให้บริการการยืม-คืน
หนังสือ สื่อโสตทัศน์การสืบค้นข้อมูลและบริการตอบค าถาม  นักศึกษาสามารถศึกษา
รายละเอียดการบริการและแนวปฏิบัติขอรับบริการทางเว็บไซต์ http://www.lib.cmru.ac.th/ 
 
 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
   ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการให้บริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ บริการห้องปฏิบัติการ บริการซอฟแวร์และฮาร์ตแวร์ นักศึกษาสามารถศึกษา
นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดการบริการและแนวปฏิบัติขอรับบริการทางเว็ บไซต์ 
http://www.digital.cmru.ac.th/ 
       

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานท่ีเป็นแหล่งศึกษาภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ แหล่งค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ช่วยให้นักศึกษาได้ใช้   
เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาตนเป็นอย่างดีให้บริการด้านพิพิธภัณฑ์และการแสดงนิทรรศการ          
งานสืบค้นข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมในรูปเอกสาร และสื่อทัศนูปกรณ์  นักศึกษาสามารถศึกษา
รายละเอียดการบรกิารและแนวปฏิบัติได้ทางเว็บไซต์  http://www.culture.cmru.ac.th/ 
   
 ศูนย์ภาษา 
  ศูนย์ภาษา ให้บริการการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การอบรม 
การสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา บุคลากร การใช้ห้องปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะทาง
ภาษา การแปลและการบริการวิชาการทางภาษาแก่ชุมชน นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียด
การบริการและแนวปฏิบัติได้ทางเว็บไซต์ http://www.lc.cmru.ac.th/ 
 
  ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
   ส านักงานวิเทศสัมพันธ์  ให้บริการเกี่ยวกับการท าวีซ่า หนังสือเดินทาง        
ไปต่างประเทศ  ใบอนุญาตท างานของนักศึกษา  อาจารย์ชาวต่างประเทศ  บ้านพักนานาชาติ 
นั กศึ กษ าสาม ารถศึ กษ ารายละ เอี ยดการบ ริก ารและแนวป ฏิ บั ติ ได้ ท างเว็บ ไซต์ 
http://www.iao.cmru.ac.th/ 
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 อาจารย์ท่ีปรึกษามีบทบาทภาระ หน้าท่ีส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านอาชีพ 
ด้านบุคลิกภาพและทักษะชีวิต  ด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ท้ังนี้
โดยปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อปฏิบัติท่ีคณะก าหนดดังนี้  
 1.  ก าหนดตารางเวลาท างาน (Office Hour) ในตารางสอนของอาจารย์ ไม่น้อยกว่า       
2 ชั่วโมงท างานต่อสัปดาห์ ต่อภาคเรียน  เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในหมู่ เรียนท่ีตน
รับผิดชอบ และ/หรือ นักศึกษาท่ัวไปท่ีต้องการค าปรึกษา ช่วยเหลือ 
 2.  ก าหนดเวลากิจกรรมโฮมรูมนักศึกษาหมู่เรียนท่ีตนรับผิดชอบ  อย่างน้อย 1 ครั้ง      
ต่อภาคเรียน เพื่อก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ จ านวนนักศึกษา การมาเรียน การออกกลางคัน 
ของนักศึกษา ให้ค าปรึกษาชี้แนะการลงทะเบียน วิธีการเรียน ผลการเรียน การพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความเข้าใจในวิชาการ ทักษะชีวิต และอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนานักศึกษา และเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางการเรียนและปัญหาชีวิต           
 3.  อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถให้ค าปรึกษา ก ากับ ดูแล ติดตามนักศึกษาได้ในทุกเวลา       
ท่ีเหมาะสมตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาในความรับผิดชอบศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลให้
นักศึกษาประสบผลส าเร็จในการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศกึษา 
 
 บทบาทภาระ หน้าท่ีส าคัญ 4 ด้านของอาจารย์ท่ีปรึกษามีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

ด้านวิชาการ 
  1)  ให้ค าปรึกษา แนะน านักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร เกณฑ์ส าเร็จการศึกษาตาม
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน 
   2)  ให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน และควบคุมการลงทะเบียน
ของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการเรียน และระเบียบของมหาวทิยาลัย 
  3)  ให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนให้ประสบผลส าเร็จ  วิธีการศึกษา
ค้นคว้า การท าโครงการ โครงงาน และกิจกรรมนักศึกษา 
      4)  ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุกภาคเรียน และกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนา          
ผลการเรียนให้ดีขึ้น 
 5)  ใหค้ าปรึกษาแนะน า และช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ 
 6)  ให้ค าแนะน า เตือน นักศึกษาปฏิบัติให้ตรงตามก าหนดเวลาในปฏิทินวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  
 7)  ตักเตือน ชี้แนะให้นักศึกษาด าเนินการตามระเบียบงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา และช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาทางวิชาการ 

ทบาทหน้าที่ของอาจารยท์ี่ปรึกษา บ 
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 8)  ช่วยเหลือนักศึกษาในการให้ความเห็นและเซ็นเอกสาร แบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ               
ทางวิชาการ  โดยให้ยึดหลักตามระเบียบ ข้อบังคับ และตรงตามเวลาก าหนด ของมหาวิทยาลัย 
 9)  ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตาม
โครงสร้างและเง่ือนไขของหลักสูตร    
        10)  ใหค้ าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
 

 
 ด้านอาชีพ 
 1)  ให้ความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ และโอกาสในการประกอบวิชาชีพในสายวิชา
ท่ีนักศึกษาเรียนอยู ่เพ่ือเตรียมตัวและพัฒนาตนเข้าสู่วิชาชีพ 
 2)  ให้ข้อมูล และแนะน าแหล่งงาน สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาศัยข้อมูล         
จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ จาก ศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาแนะแนวเกี่ยวกับ
การศึกษาและอาชีพ ของคณะ และจากแหล่งงานอ่ืน ๆ  
 3)  ให้ค าแนะน าวิธีการหางานท าเพื่อเสริมรายได้ระหว่างศึกษา วิธีการท างาน         
การปรับตัวในการท างาน  
   
ด้านบุคลิกภาพและทักษะชีวิต  
 1)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตักเตือน  แก้ปัญหาส่วนตัว ท้ังสุขภาพทางกายและสุขภาพ
ทางจิต 
 2)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตักเตือน  การปรับตัวในการเรียน การท ากิจกรรม การเข้า
สังคม การคบเพื่อน  
 3)  ให้ค าปรึกษา แนะน า  ตักเตือน การพัฒนาบุคลิกภาพ  การวางตนอย่างเหมาะสม            
การสื่อสารกับบุคคลอื่นท้ังด้านการพูด การเขียน และความประพฤติ 
 
ด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ 
 1)  ให้ข้อมูลความรู้ ประชุม  อบรม สร้างเสริมทักษะทางวิชาการ  วิชาชีพ ตามโอกาส
และเวลาท่ีเหมาะสม อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้นักศึกษาทันโลก ทันเหตุการณ์ และ/หรือเตรียมตัว
ให้พร้อมท่ีจะออกไปใช้ชีวิตสังคมภายนอก 
 2)  แสวงหาทุน หางาน ให้ข้อมูล ชี้แนะ วิธีการในการขอรับทุนการศึกษา หรือการ
ท างานระหว่าง การศึกษา และให้ค าแนะน า สั่งสอน อบรมเพ่ือเตรียมศักยภาพ 
 3)  อบรม แนะน า วิธีการพัฒนาตน ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา จริยธรรม                  
ท่ีเหมาะสม เพ่ือความเป็นคนดี เก่ง และมีมารยาท ระเบียบวินัย 
 4)  ให้ความรู้ อบรม สร้างเสริมทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เพื่อสร้างผลงานสร้างสรรค์ 
แข่งขันชิงรางวัล  เผยแพร่ผลงานให้เป็นท่ีประจกัษ์และยกย่องเกียรติประวัตินักศึกษา 
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 การปฏิบัติงานอาจารย์ท่ีปรึกษาจะประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเข้าใจ
ในหลักการปฏิบัติงานอาจารย์ท่ีปรึกษา รู้และตระหนักในหน้าท่ี บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ตลอดจนมีเทคนิคการใหค้ าปรึกษา ดังนี้ 
  
 หลักการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  
 อาจารย์ท่ีปรึกษาควรยึดหลักการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้  
 1)  สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษา  อาจารย์ท่ีปรึกษาควรสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา โดยสร้างความศรัทธา น่าเช่ือถือ ไว้วางใจ ให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการ
พูดอย่างเป็นมิตรเป็นกันเอง และพยายามเข้าใจนักศึกษา 
 2)  ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาควร
ศึกษาข้อมูล ส่วนตัวของนักศึกษา สังเกตและเข้าใจในบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ตลอดจน
ลักษณะปัญหา เพ่ือเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกัน   
 3)  ความแตกต่างของลักษณะปัญหากับผลกระทบต่อชีวิตของนักศึกษา อาจารย์ท่ี
ปรึกษาต้องเข้าใจถึงปัญหาของนักศึกษาว่า มีปัญหารอบด้านท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อการ
เรียนและการใช้ชีวิตในสังคมภายนอก  อาจารย์ท่ีปรึกษาจึงควรให้ค าปรึกษาได้ทุกด้าน             
และถือว่าเป็นภาระหน้าท่ีโดยตรงของอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งอยู่ใกล้ชิดเสมือนเป็นบิดามารดา       
คน         ท่ีสองของนักศึกษา ท่ีต้องดูแล แก้ปัญหา ให้ความรัก ความอบอุ่น เช่นเดียวกัน 
 4)  การยอมรับ ให้เกียรติ เคารพตนเองและบุคคลอื่น อาจารย์ท่ีปรึกษาพึงยอมรับ
นักศึกษาในฐานะ “ลูก”และ“ศิษย์” ใหเ้กียรตินักศึกษาท้ัง กิริยาท่าทาง ค าพูด ไม่ดูหมิ่นเหยียด
หยามพึงให้ค าปรึกษาด้วยใจกว้าง หนักแน่น รับฟังด้วยความเมตตา เป็นกลาง ไม่กล่าวละเมิด
ผู้อื่นในทางเสียหาย ไม่เป็นธรรมและสอนให้นักศึกษาพึงเคารพสิทธิของผู้อื่น ยอมรับบุคคลอื่น
เช่นเดียวกับการยอมรับตน 
 5)  หลักการติดตาม ประเมินผล อาจารย์ ท่ีปรึกษาควรบันทึกการให้ค าปรึกษา         
แก่นักศึกษาการแสวงหาข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ การท าความเข้าใจในปัญหาเรื่องราว         
ให้กระจ่าง และใช้เป็นฐานข้อมูลการให้ค าปรึกษาในครั้งต่อ ๆ ไปรวมท้ังติดตามผลภายหลัง           
ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ นกัศึกษา 
  6)  หลักแห่งจรรยาบรรณ อาจารย์ท่ีปรึกษาพึงยึดถือจรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ครูอาจารย์ อย่างเคร่งครัด เช่น การรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของนักศึกษา ไม่ก่อสัมพันธ์  
ฉันชู้สาวไม่เรียกร้องเงินทองเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่น านักศึกษาไปในทางเสื่อม                     
ไม่ก่อปัญหาเพ่ิม เป็นต้น 
 
 

ลักการและแนวปฏิบัติในการให้ค าปรึกษา ห 
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เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
           1)  เทคนิคการรับฟัง  
   1.1)  มองนักศึกษาขณะรับฟังปัญหาด้วยความสนใจ  
  1.2)  วางท่าทีท่ีสบาย ไม่เคร่งเครียด  
  1.3)  ตอบสนองการพูดของนักศึกษาด้วยการรับค า แสดงสีหน้าท่าทางตอบรับ  
  1.4)  สะท้อนความรู้สึกและเข้าใจความรู้สึกนักศึกษาด้วยการทวนค าพูด และ
แสดงความเห็นใจ ต่อปัญหาท่ีนักศึกษาประสบอยู่ 
  1.5)  ใช้ความเงียบ ในบางครั้งเพื่อให้นักศึกษาทบทวนสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
  1.6)  กระตุ้นให้นักศึกษาระบายความเครียด ความคับข้อง ออกมาด้วยค าถาม
และค าปลอบโยน โดยแสดงว่าอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นท่ีพึ่ง ท่ีคิดหาทางช่วยเหลือ แนะน าได้  
  2)  เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ  
  2.1)  สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร อบอุ่น ด้วยการยิ้มแย้ม ค าพูดอ่อนโยน 
   2.2)  สนใจชีวิต ความเป็นอยูข่องนักศึกษา ด้วยค าถาม และแสดงท่าทาง 
  2.3)  เมตตากรุณาแก่นักศึกษา ด้วยข้อเสนอแนะท่ีดีหลายๆ ทางท่ีจะช่วยให้
นักศึกษาพิจารณาเป็นทางออก 
  2.4)  แสดงความจริงใจเมื่อนักศึกษามาขอค าปรึกษา ด้วยการหยุดท าอย่างอื่น 
และตั้งใจ เต็มใจ กระตือรือร้นท่ีจะรับฟังนักศึกษา  
  2.5)  เปิดใจให้นักศึกษาทราบถึงความตั้งใจ สนใจ ท่ีจะช่วยนักศึกษาเสมือนลูก 
และศิษย์ ท่ีห่วงใยนักศึกษา และคอยติดตามไถ่ถามอย่างสม่ าเสมอถึงผลจากการให้ค าปรึกษา
ไปแล้ว 
   3)  เทคนิคการให้ค าปรึกษา  
  3.1)  ให้ค าปรึกษาอย่างถูกต้อง ถูกวิธี โดยศึกษาข้อมูลท่ีจ าเป็น เกี่ยวข้อง      
ให้มากและถ่องแท้ อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องจดจ าข้อมูลเหล่านี้อย่างแม่นย าและเรียนรู้วิธีแก้ปัญหา
กรณีต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า  
  3.2)  รับฟังปัญหา ข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทุกด้าน โดยกระตุ้นให้นักศึกษา
บอกเล่าเรื่องราว เหตุผล ความรู้สึก ให้หมดระหว่างฟังไม่ควรขัดจังหวะ หรือใช้ค าพูดตอบโต้ว่า
ไม่ควรเป็นเช่นนั้น เช่นนี้ จนนักศึกษาไม่กล้าบอกข้อมูลให้ครบถ้วน   
  3.3)  การตีความเรื่องราวข้อมูลท่ีไม่ชัดเจน ควรถามความเห็น ความรู้สึกจาก
นักศึกษาด้วยว่าอาจเป็นเช่นนั้น เช่นนี้ได้ และสามารถชี้ทาง เสนอแนะ บนหลักฐานข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ท่ีมีอยู่นั้น การตีความใด ๆ หากตีความผิดพลาดไม่ใช้หลักการดังกล่าวอาจท าให้ 
การแก้ปัญหาผิดพลาดได้ 
  3.4)  การสะท้อนตัวตนของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง และเข้าใจ
ผู้อื่น โดยใช้ค าพูดกระตุ้นน านักศึกษาได้ส ารวจตนเอง และกล้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา  
หรืออาจารย์บอกความรู้สึกนึกคิดของตนวิจารณ์นักศึกษาออกมาตรง และจริงใจ เพื่อให้เป็น
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กระจกสะท้อนท่ีนักศึกษาจะได้มองเห็น  และเข้าใจตนและคนอื่นชัดเจนขึ้น แต่ท้ังนี้อยู่บนหลัก
แห่งความสุภาพ และบรรยากาศไม่เคร่งเครียด จริงจังเกินไป 
  3.5 ) การตั้ งค าถามอาจารย์ ท่ีปรึกษาควรใช้ ค าถามท่ีชัดเจนสุภาพและ 
มีจุดหมายท่ีต้องการให้นักศึกษาสะท้อนข้อมูลเหมาะสมและใช้ค าถามเพื่อให้ได้ค าตอบท่ีแน่ชัด 
โดยมีจุดมุ่งหมายจะสร้างความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ของนักศึกษา  
  3.6) การชี้ทางออกเพื่อแก้ปัญหาแก่นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องใช้เทคนิค
การให้ก าลังใจโดยใช้ค าพูดกระตุ้นให้นักศึกษากล้าสู้ปัญหา เกิดความมั่นใจ และพร้อมท่ีจะ
แก้ไขปัญหาและเสนอแนะให้นักศึกษาใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
 
การบันทึกและการรายงานการปฏิบัติงานอาจารย์ท่ีปรึกษา  
  

การปฏิบัติงานในหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษานั้น  อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องบันทึกการท างานไว้
อย่างเป็นระบบ เปน็รายกรณี รายสัปดาห์  และภาคเรียน นับตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษา ท้ังนี้ อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องรายงานการปฏิบัติงานโดยแนบบันทึกสรุปรายงานผล 
การปฏิบัติงานแก่คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป ตามเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์  
 การบันทึกให้ค าปรึกษาและรายงานการปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ นอกจากช่วยเตือน
ความจ าเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติแล้วยังช่วยติดตาม ดูแลช่วยเหลือ นักศึกษา ตลอดระยะเวลา            
ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมท้ังยังช่วยให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าของศิษย์ภายหลังจาก
ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว   
 

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมโฮมรมู 
 

 กิจกรรมโฮมรูม  (Homeroom)  เป็นกิจกรรมให้ค าปรึกษากลุ่มแก่นักศึกษาในความ
รับผิดชอบซึ่งคณะถือเป็นภาระงานประจ าของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีต้องจัดเป็นประจ าทุก        
ภาคเรียน นอกเหนือจากภาระการให้ค าปรึกษาในชั่วโมงท่ีปรึกษาหรือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
นอกเหนอืจากเวลาท่ีก าหนด 
 ประโยชน์ของกิจกรรมโฮมรูม   
  1)  เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษา 
และระหว่างนักศึกษาในกลุ่มเดียวกัน  
  2)  สื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกัน แนะน า พัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีแก่นักศึกษา 
ติดตามดูแลนักศึกษาในด้านการเรียน การปรับตัว ตลอดจนวิธีการเรียนหนังสือในรายวิชาต่าง ๆ   
  3)  สนับสนุนงานบริหาร กิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย โดยอาศัยเป็น
ช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยมาถึงนักศึกษา        
ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา และรับข้อมูลสะท้อนกลับ ในเรื่องความคิดเห็น ความต้องการของ
นักศึกษาผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาเช่นกัน  
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 หลักการจัดกิจกรรมโฮมรูม  
  1)  ก าหนดกิจกรรมโฮมรูมไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อภาคเรียน โดยจัดในช่วงเวลา
ตรงกันทุกหมู่เรียน ในชั่วโมงกิจกรรมหรือตามท่ีตกลง หรือก าหนดกิจกรรมโฮมรูมในรูปแบบอ่ืน
ท่ีเห็นวา่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการจัดการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย 
           2)  สาระในกิจกรรมโฮมรูม ควรมีการก าหนดหัวข้อสื่อสาร อบรม โดยมีข้อมูล                   
ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการส่ือสารท าความเข้าใจ ท้ังในด้านวิชาการ การเรียน  การท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ท้ังนีโ้ดยการประสานกับคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัย 
  3)  มีการบันทึกการท ากิจกรรม การเก็บข้อมูลปัญหาและความต้องการ        
ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบและสร้างความเข้าใจ หรือช่วยแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
ของนักศึกษา 
   4)  มีการติดตามผล ประเมินผล กิจกรรมโฮมรูม โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาบันทึก 
การปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบ 
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กิจกรรมเสนอแนะและแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมโฮมรมู 
 

 หัวข้อประชุม / จุดมุ่งหมาย / 
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

เนื้อหาสาระในการประชุม 

หัวข้อ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
จุดมุ่งหมาย   
- เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ คุ้นเคย 
- แนะน าวิชาการแก่นักศึกษาใหม่ 

ระยะเวลาที่ควรจัด  ต้นภาคเรียน  มิถุนายน 

- แนะน าตัว อธิบายหลักสูตร แผนการเรียน 
- วิธีการลงทะเบียน 
- แจก  password 
- แจ้งก าหนดโฮมรูม ชั่วโมงในการให้

ค าปรึกษา 
 

หัวข้อ   วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม 
จุดมุ่งหมาย 

- เพ่ือให้เข้าใจในวัฒนธรรมดีงามในการรับ 
            น้องใหม ่

- เพ่ือให้ตระหนักและปฏิบัติในการแต่งกาย
ที่ถูกต้องตามระเบียบและเหมาะสมกับ
นักศึกษา 

- เพ่ือให้เข้าใจในข้อระเบียบทางวิชาการ 
ระยะเวลาที่ควรจัด กรกฎาคม              

- วัฒนธรรมการรับน้องใหม่ 
- วัฒนธรรมการแต่งกายของนักศึกษา 
- ระเบียบและแนวปฏิบัติการลงทะเบียน  

การเพ่ิม-ถอนรายวิชา การช าระเงิน 

หัวข้อ ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย 
จุดมุ่งหมาย 

- เพ่ือตักเตือน แนะน าการขับขี่ยานยนต์ให้
อย่างปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

- เพ่ือให้ตระหนัก ระมัดระวังอุบัติเหตุ การ
ท าประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 

- เพ่ือให้เข้าใจในระเบียบว่าด้วยการสอบ  
การขอเลื่อนสอบ 

ระยะเวลาที่ควรจัด      กรกฎาคม 

- การขับขี่ยานยนต์อย่างปลอดภัย และ
ระเบียบการจอดยานยนต์ในมหาวิทยาลัย 

- การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 
- การอาศัยในหอพัก 
- ระเบยีบว่าด้วยการสอบ การขอเลื่อนสอบ 

หัวข้อ   คุณธรรมน าชีวิต 
จุดมุ่งหมาย 

- เพ่ือให้นักศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรมและมารยาทที่เหมาะสมของ
สังคม 

- ให้เข้าใจในระเบียบการสอบและ วินัย
นักศึกษา 

ระยะเวลาที่ควรจัด    สิงหาคม 

- วินัยของนักศึกษา 
- ระเบียบการสอบ และโทษของการทุจริต      

การสอบ 
- มารยาทและจริยธรรมในสังคม 
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 หัวข้อประชุม / จุดมุ่งหมาย / 
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

เนื้อหาสาระในการประชุม 

หัวข้อ   การเรียนให้ประสบผลส าเร็จ 
จุดมุ่งหมาย 

- เพ่ือควบคุมแผนการเรียน ติดตามการ
เรียน ตักเตือนให้นักศึกษาขยันหมั่นเพียร 

- เพ่ือเสนอแนะกลวิธีการเรียน การสอบท่ีดี
และประสบผลส าเร็จ 

ระยะเวลาที่ควรจัด   ตุลาคม 

- ตรวจสอบแผนการเรียน ผลการเรียน 
- กลวิธีการเรียนให้ประสบผลส าเร็จ 
- การท ากิจกรรมในการเรียนร่วมกัน 
- การเตรียมตัวสอบ วิธีการดูหนังสือสอบ 

หัวข้อ   จิตสาธารณะ 
จุดมุ่งหมาย 

- เพ่ือสร้างจิตส านึกแก่นักศึกษาให้มีจิต
สาธารณะ เป็นที่รัก ศรัทธาของผู้อื่น 

- ติดตามตรวจสอบการเรียนและแก้ปัญหา
ต่าง ๆ  

ระยะเวลาที่ควรจัด   พฤศจิกายน 

- การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
- กัลยาณมิตร 
- การตรวจสอบแผนการเรียน  
- ปัญหาทางวิชาการ/ปัญหาชีวิต   

หัวข้อ   อุดมการณ์ และแผนที่ชีวิต 
จุดมุง่หมาย 

- เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักและมุ่งม่ันใน 
การด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย 

- ควบคุมแผนการเรียน  
- แนะน าระเบียบ แนวปฏิบัติการขอส าเร็จ

การศึกษา 
ระยะเวลาที่ควรจัด   ธันวาคม 

- อุดมการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย คณะ
และสาขาวิชา  

- การวางแผนเพ่ือชีวิตที่ดีในภายหน้า 
- ตรวจสอบแผนการเรียน ผลการเรียน  
- ระเบียบปฏิบัติการขอส าเร็จการศึกษา 

หัวข้อ   ความรักและเพศศึกษา 
จุดมุ่งหมาย 

- เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจธรรมชาติความรัก   
การปฏิบัติตนเมื่อมีความรัก 

- เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องเพศ พฤติกรรมเสี่ยง 
และปฏิบัติตนให้เหมาะสมในเรื่องเพศ 

ระยะเวลาที่ควรจัด   มกราคม 

- ความรักในวัยเรียน 
- ความรู้เรื่องเพศ 
- ระเบียบการขอเรียนเพ่ิม/เรียนเกิน 
- แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชา 
- การเรียนในภาคฤดูร้อน 

 

หัวข้อ   รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
จุดมุ่งหมาย 
- เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึง

ความส าคัญของสุขภาพกายและจิต 
- เพ่ือควบคุม ติดตาม การเรียนของนักศึกษา 
ระยะเวลาทีค่วรจัด   กุมภาพันธ์ 

- การดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรม 
- ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาทางวิชาการ  
- ตรวจสอบแผนการเรียน ผลการเรียนตาม

หลักสูตร 
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 หัวข้อประชุม / จุดมุ่งหมาย / 
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

เนื้อหาสาระในการประชุม 

หัวข้อ   วัฒนธรรมองค์กร “คนดี มีอาชีพ” 
จุดมุ่งหมาย 
- เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักใน               

อัตลักษณ์ของตน และการพัฒนาให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

- เพ่ือให้นักศึกษาตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษา ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ระยะเวลาทีค่วรจัด   มีนาคม - เมษายน 

- อัตลักษณ์บัณฑิตและเอกลักษณ์ ของคณะ  
สาขาวิชา 

- เกียรติภูมิของบัณฑิต คือเกียรติภูมิของคณะ 
/มหาวิทยาลัย 

- การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- ปัญหาและการแก้ปัญหาทางวิชาการ  

 

หมายเหตุ  1. อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถเลือกหัวข้อเนื้อหามาพูดให้ความรู้และข้อเสนอแนะ 
ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละครั้ง แต่อย่างน้อยควรจัดประชุมกลุ่มโฮมรูม ภาคเรียนละ              
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

2. อาจารย์สามารถปรับเพิ่มเติมหัวข้อและประเด็นเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม 
หรือสามารถพูดย้ าหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเสนอแนะได้ตลอดปีการศึกษา 
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 การประเมินระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีการประเมินระบบงานอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยยึดหลักดังนี้ 

 เป้าหมายความส าเร็จ  
  ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษามีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
สามารถช่วยอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนวทางการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา           
ได้อย่างเต็มท่ี คล่องตัว นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการให้ค าปรึกษาได้อย่างสะดวก สม่ าเสมอ 
ช่วยป้องกัน/แก้ไขปัญหาของนักศึกษาให้ประสบผลส าเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิต 

 ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ  
  1) มีกลไกด าเนินงานเพ่ือบริหารจัดการ  ติดตาม ควบคุมและประเมิน 
  2) อาจารย์ท่ีปรึกษาปฏิบัติหน้าท่ีของตนเป็นไปตามแผนปฏิบัติและก าหนดเวลา
อย่างเต็มสติก าลัง และดูแลนักศึกษาได้อย่างท่ัวถึง  
  3) นักศึกษาเข้ารับบริการตามระบบและปฏิบัติตนตามค าแนะน าของอาจารย์        
ท่ีปรึกษาได้อย่างถูกต้อง 
  4) มีการสนับสนุนทรัพยากร เช่น ฐานข้อมูลนักศึกษาท่ีครอบคลุมด้านต่าง ๆ 
อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือ เพ่ือช่วยเอ้ือให้ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นไปอย่างคล่องตัว 
  5) มีการก าหนดให้งานอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นภาระงานส าคัญท่ีอาจารย์ต้อง
ตระหนักและต้องปฏิบัติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  1) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือดูแล
นักศึกษาได้อย่างท่ัวถึง ใกล้ชิด  
  2) ร้อยละของจ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีปฏิบัติงานมีอัตราสูง 
  3) ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับบริการสามารถน าค าแนะน าท่ีได้รับ           
ไปปฏิบัติ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
  4) อาจารย์ท่ีปรึกษาได้รับการประเมินและได้คะแนนประเมินในเกณฑ์สูง 
  5) ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีก าหนดของ
หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สูง 
 
 

ารประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
ก 
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 ผลการด าเนินงาน  

  1) อาจารย์ ท่ีปรึกษาทุกคนปฏิบัติหน้ าท่ี เป็นไปตามภาระงานครบถ้วน           
มีประสิทธิภาพ 
  2) นักศึกษาได้รับการบริการตามระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาได้อย่างเต็มท่ี สะดวก 
สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาทางด้านการเรียน และการใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 
การประเมินอาจารย์ทีป่รึกษา 
 

 เพื่อให้ระบบอาจารย์ ท่ีปรึกษาเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล               
ตามท่ีคาดหวัง คณะจึงก าหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา          
ในประเดน็ดังต่อไปนี้ 
 1)  ภาระงานและเกณฑ์ก าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  อาจารย์ประจ าทุกคนต้องท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นไปตามแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยและคณะก าหนด  
 2)  ความรู้ ความสามารถในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  1) อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถน าความรู้ต่าง ๆ มาเสนอแนะเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ในการป้องกันปัญหาหรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยอาศัยฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลทาง
วิชาการ ฐานข้อมูลทางวิชาชีพและฐานข้อมูลด้านทักษะชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
  2) อาจารย์ ท่ีปรึกษาสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง  ๆ เพื่ อสื่อสาร                      
ให้ค าปรึกษาได้หลากหลายช่องทางมีประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้             
อย่างทันการณ ์
  3) อาจารย์ ท่ีปรึกษามีบุคลิกภาพเหมาะสม สามารถใช้ เป็นแบบอย่าง                 
แก่นักศึกษาในการด ารงตนในการศึกษาเล่าเรียนและการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง 
 3)  ความส าเร็จในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
  1) นักศึกษาสามารถศึกษาส าเร็จตามเกณฑ์ของหลักสูตร และตามก าหนดเวลา
ท่ีก าหนดในแผนการเรียน 
  2) นักศึกษามีความประพฤติดี  ปฏิบัติตนตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ
สังคม 
  3) นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิตท่ีเหมาะสม มีความฉลาดในการแก้ไขปัญหา
ทางด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต 
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แนวปฏิบัติและการให้บริการของส านักทะเบียนและประมวลผล 
 

  1. การเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 
1)  นักศึกษาเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ที่ https://reg.cmru.ac.th/registrar 
2)  นักศึกษากรอกรหัสประจ าตัวและรหัสผ่านของตนเอง หากลืมรหัสผ่านการ          

เข้าสู่ระบบ ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าท่ีส านักทะเบียนและประมวลผลด้วยตนเอง 

 
3)  เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ 

 
 

  2. การลงทะเบียนเรียน 
       ในการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษา
ออนไลน์ (https://reg.cmru.ac.th/registrar) ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในปฏิทินวิชาการ โดยมี
ข้อแนะน าในการลงทะเบียน ดังนี้ 
   1)  นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต               
ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
   2)  นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต                      
ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
   3)  ไม่ควรลงทะเบียนในกรณีต่อไปนี้ 
    3.1)  รายวิชาซ้ ากับรายวิชาท่ีลงทะเบียนได้แล้ว 
    3.2)  วัน - เวลาเรียน หรือ วัน - เวลาสอบซ้ ากับรายวิชาท่ีลงทะเบียนได้แล้ว 
    3.3)  ลงทะเบียนใน Section ท่ีมีจ านวนผู้ลงทะเบียนครบแล้ว 
    3.4)  จ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเกินกว่าท่ีก าหนดไว้   

แ นวปฏิบัติและการใหบ้ริการที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรรู ้

 



 

 

 

32 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ่

    3.5)  รายวิชาท่ีต้องเรียนรายวิชาอื่นมาก่อน 
    3.6)  ไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์ร่วมกับวิชาอื่นได้                   
(เฉพาะภาคปกติ) 
 

  ขั้นตอนการด าเนินการลงทะเบียน 

1) ให้นักศึกษาเลือกเมนู “ลงทะเบียน”  แลว้เลือกยอมรับหรือยกเลิก จะเข้า
สู่เมนูหลักของหน้าการลงทะเบียน 
 

 

2) การลงทะเบียนของนักศึกษากรณีลงทะเบียนตามแผนการเรียนเสนอแนะให้
นักศึกษากดปุ่ม “ดึงรายวิชาจากแผน” หลังจากนั้นจึงจะปรากฏรายวิชาจาก
แผนการเรียนของนักศึกษา ดังภาพ 
 

 
 

3) หากนักศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะไม่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน
เสนอแนะ หรือลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม สามารถค้นหารายวิชาใน
ช่อง “ระบุรหัสวิชา” และกดปุ่ม “ค้นหา” ดังภาพ  โดยมีเงื่อนไขการ
ค้นหารายวิชา คือ 

       (1) หากจ ารหัสวิชาได้ ให้ระบุรหัสวชิาเต็ม (โดยไม่ต้องใส่ –ปีหลักสูตร) 
      (2) เลือกใส่เฉพาะตัวอักษรตัวแรกของรหัสวิชาแล้วตามด้วยเครื่องหมาย
ดอกจัน (*) 
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4) หากต้องการลงทะเบียนรายวิชาท่ีค้นหา ให้ คลิกท่ีสัญลักษณ์                   
เพื่อเลือกรายวิชาท่ีจะลงทะเบียน 

5) หากต้องการลบรายวิชาท่ีเลือกลงทะเบียน ให้คลิกที่ “ลบ” ดังภาพ 
 

 
6) หลังจากเลือกรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว ให้ด าเนินการยืนยัน

การลงทะเบียนเรียนให้คลิกที่  “ตรวจสอบรายวิชาท่ีจองเรียน”  
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7) เมื่อนักศึกษามั่นใจแล้วว่ารายวิชาท้ังหมดท่ีลงทะเบียนไม่มีข้อผิดพลาด  
ให้เลือกกดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” 
 

 
 

8) เมื่อนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเสร็จจะปรากฏหน้าการลงทะเบียน
ท้ังหมด ดงัภาพ 

 

  3. การเพิ่ม-ถอนรายวิชา 

    เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ แต่ต้องการเพิ่ม
รายวิชาหรือถอนรายวิชา สามารถด าเนินการเพิ่ม-ถอนรายวิชาตามระยะเวลาท่ีก าหนดใน
ปฏิทินวิชาการ 

    ขั้นตอนการด าเนินการเพ่ิมถอนรายวิชา 

1) ให้นักศึกษาเลือกเมนู “ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน”  แล้วจะปรากฏหน้าจอซึ่งแสดง
รายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ในพื้นท่ี “รายวิชาท่ีลงทะเบียนท้ังหมด” 

2) หากต้องการลดรายวิชา ให้คลิกท่ีสัญลักษณ์  ในคอลัมน์ “ถอน” ท่ีตรงกับ
รายวิชาท่ีต้องการถอน ระบบจะน ารายวิชาดังกล่าวไปรอไว้ท่ีพื้นท่ี “รายวิชาท่ี
ต้องการลงทะเบียน”  
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3) หากต้องการเพิ่มรายวิชา ให้ค้นหารายวิชาท่ีต้องการเพิ่ม โดยระบุรหัสรายวิชา
บางส่วนหรือท้ังหมดลงในช่อง “ระบุรายวิชา” แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะน า
รายวิชาท่ีตรงตามเงื่อนไขท่ีเลือกมาแสดง แล้วให้คลิกท่ีสัญลักษณ์   เพื่อเลือก
รายวิชาท่ีจะลงทะเบียนระบบจะน ารายวิชาดังกล่าวไปแสดงในพื้นท่ี “รายวิชาท่ี
ต้องการลงทะเบียน” ใหโ้ดยอัตโนมัติ 
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4) ระบบจะท าการตรวจสอบวิชาท่ีท าการเพ่ิม-ถอนในเบื้องต้นว่าสามารถท าการ 
เพ่ิม-ถอนได้หรือไม่ หากพบว่าไม่สามารถท าการเพิ่ม-ถอนได้ นักศึกษาจะต้อง
ปรับแก้รายการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีระบบระบุเสียก่อน 

5) เมื่อระบบท าการตรวจสอบในเบ้ืองต้นแล้วพบว่าวิชาท่ีเลือก เพื่อท าการเพ่ิม 
ถอนนั้น สามารถท าการเพิ่ม-ถอนได้ ให้ด าเนินการยืนยันการลงทะเบียนเรียน  
ให้คลิกที่ “ตรวจสอบรายวิชาท่ีจองเรียน”  

 
 

6) เมื่อนักศึกษามั่นใจแล้วว่ารายวิชาท้ังหมดท่ีลงทะเบียนไม่มีข้อผิดพลาด ให้เลือก
กดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” 

 
 

  4. ค าร้องออนไลน์ 

     ค าร้องออนไลน์ ในระบบบริการการศึกษาออนไลน์ มีขั้นตอนการยื่นค าร้องดังนี้ 

1. เข้าสู่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ เลือกเมนู “ค าร้องออนไลน์” ดังภาพ 
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2. เลือกค าร้องท่ีต้องการยื่นค าร้องออนไลน์โดยมีให้นักศึกษา เลือกจ านวน                 
10 ค าร้อง ดังภาพ 

 
การยื่นค าร้องออนไลน์ มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

  1) ค าร้องขอเปิดรายวิชา มีเงือ่นไขในการย่ืนค าร้องออนไลน์ ได้แก่ 
- รายวิชาท่ีจะขอเปิดรายวิชา ต้องไม่มีข้อมูลอยู่ในรายวิชาเปิดในปีภาคการศึกษา

นั้น ๆ และจะต้องเป็นรายวิชาท่ีอยู่ในหลักสูตรของนักศึกษาเท่านั้น 
- นักศึกษาเป็นนักศึกษาค้างชั้น 

   ขั้นตอนการด าเนินการ 

  1) นั กศึ กษายื่ นค าร้องขอเปิ ดรายวิชาในระบบบริการการศึ กษาออนไลน์ 
(https://reg.cmru.ac.th/) ไปท่ีค าร้องออนไลน์เลือกท่ีค าร้องขอเปิดรายวิชา  

  2) เลือกค าร้องออนไลน์ (ค าร้องขอเปิดรายวิชา) 
  3) เลือกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร เมื่อพบแล้วให้เลือกรายวิชา แล้วเลือก

สาเหตุในการยื่นค าร้องขอเปิดรายวิชา และกดปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันการท า
รายการ 

 

https://reg.cmru.ac.th/registrar)%20ไป
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  4) ผ่านความเห็นชอบการขอเปิดรายวิชาจากอาจารย์ ท่ีปรึกษาระบบบริการ
การศึกษาออนไลน์ 

  5) แล้วระบบจะส่งข้อมูลค าร้องขอเปิดรายวิชาเรียนไปยังคณะของรายวิชาคณะของ
รายวิชารวบรวมส่งภาควิชาเพื่อให้ภาควิชาพิจารณาและผา่นความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้วบันทึกส่งส านักทะเบียนและประมวลผลตามก าหนด
ปฏิทินวิชาการ 

  6) คณะด าเนินการ 
   6.1 สรุปรายวิชาท่ีนักศึกษาขอเปิดนอกเหนือจากแผนการเรียนท้ังหมดส่งให้

ภาควิชาพิจารณา หากภาควิชาพิจารณาเรียบร้อยแล้วแนบความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบการพิจารณา ส่งคณะ 

   6.2 คณะสรุปรายวิชาท่ีขอเปิดนอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะท้ังหมด
จากภาควิชาและแนบหลักฐาน ท่ี ผ่ านความ เห็ นชอบจากค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประกอบการพิจารณา 

   6.3 จัดท าบันทึกข้อความน าส่งส านักทะเบียนและประมวลผล 
  7) ส านักทะเบียนและประมวลผลด าเนินการ 
   7.1 เปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะท่ีได้รับข้อมูลจากคณะ  
  
   7.2 ด าเนินการเปิดให้กับนักศึกษาท่ีมีรายชื่อขอเปิดรายวิชาเพื่อลงทะเบียน

ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ในช่วงเพ่ิม-ถอนตามปฏิทินวิชาการ 
  8) นักศึกษาตรวจสอบผลการยื่นค าร้องจากเมนู  “ผลการอนุมัติ ค าร้อง”           

กดเครื่องหมาย (+) 

 
  2) ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (ข้ามประเภทนักศึกษา) 

การลงทะเบียนเรียนร่วม นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกับ
นักศึกษาภาคพิเศษได้เฉพาะภาคฤดูร้อนเท่านั้น ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียน
เรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เร่ือง แนวปฏิบัติ
ในการลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน 
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   ขั้นตอนการด าเนินการ 
  1) นักศึกษายื่นค าร้องขอเรียนร่วม (ข้ามประเภทนักศึกษา) ในระบบบริการ

การศึกษาออนไลน์ (https://reg.cmru.ac.th/)  
   หมายเหตุ ก่อนการขอเรียนร่วมนักศึกษาจะต้องตรวจสอบวันเวลาเรียน-สอบ 

ในระบบลงทะเบียนว่าตรงกัน หรือซ้ าซ้อนกันหรือไม่ 
  2) เลือกค าร้องออนไลน์ (ค าร้องเรียนร่วม (ข้ามประเภทนักศึกษา))  
  3) ค้นหารหัสวิชาเมื่อพบแล้วให้เลือกรายวิชาและ Section ท่ีจะลงแล้วกดปุ่ม 

“บันทึก” 

 

 
   4) ค าร้องออนไลน์จะส่งข้อมูลไปที่อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาสามารถพิมพ์แบบฟอร์ม

ค าร้องขอเรียนร่วมเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
  5) นักศึกษาตรวจสอบสถานะค าร้องทางเมนู ผลการอนุมัติค าร้อง โดยจะมีสถานะ

ดังนี้ 
   -  ส่งค าร้อง 
   -  อนุมัติโดยอาจารย์ผู้สอน 
   -  ด าเนินการเสร็จส้ิน 
  6) เมื่อได้รับอนุมัติจากส านักทะเบียนและประมวลผลให้นักศึกษาตรวจสอบ

รายวิชานั้นด้วยตนเองในผลการทะเบียนตามระยะเวลาท่ีก าหนดในปฏิทิน
วิชาการ 
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  3) ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่ก าหนด 
  การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
   -  ภาคปกติ  ลงได้ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน  22  หน่วยกิต 
   -  ภาคพิเศษ ลงได้ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน  15  หน่วยกิต 
   -  ภาคฤดูร้อน  ลงได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต 
  การลงทะเบียนเรียนเกินกว่าจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้นี้สามารถท าได้เฉพาะในภาค
เรียนสุดท้ายท่ีจะส าเร็จการศึกษาและสามารถเรียนเกินได้เพียง 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
 

   ขั้นตอนการด าเนินการ 
  1) นักศึกษายื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนด ในระบบ

บริการการศึกษาออนไลน์ (https://reg.cmru.ac.th/)  
   หมายเหตุ ก่อนการขอเรียนเกินนักศึกษาจะต้องตรวจสอบวันเวลาเรียน-สอบ 

ในระบบลงทะเบียนว่าตรงกัน หรือซ้ าซ้อนกันหรือไม่ 
  2) เลือกค าร้องออนไลน์ (ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด)  
  3) ค้นหารหัสวิชาเมื่อพบแล้วให้เลือกรายวิชาและ Section ท่ีจะลงแล้วกดปุ่ม 

“บันทึก” 

 

 

   4) ค าร้องออนไลน์จะส่งข้อมูลไปท่ีอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาสามารถพิมพ์แบบฟอร์ม
ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
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  5) นักศึกษาตรวจสอบสถานะค าร้องทางเมนู ผลการอนุมัติค าร้อง โดยจะมีสถานะ
ดังนี ้

   -  ส่งค าร้อง 
   -  อนุมัติโดยอาจารย์ผู้สอน 
   -  ด าเนินการเสร็จส้ิน 
  6) เมื่อได้รับอนุมัติจากส านักทะเบียนและประมวลผลให้นักศึกษาตรวจสอบ

รายวิชานั้นด้วยตนเองในผลการทะเบียนตามระยะเวลาท่ีก าหนดในปฏิทิน
วิชาการ 

 

          4) ค าร้องขอเพิ่มจ านวนรับลงทะเบียนในรายวิชาที่มีจ านวนรับเต็ม 
     เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ แต่ปรากฏว่า         
ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ เนื่องจากหมู่เรียนในวัน เวลาท่ีต้องการมีจ านวนนักศึกษาเต็ม
ตามท่ีก าหนดแล้ว และไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาในหมู่เรียนอื่น ๆ ได้อีก นักศึกษาสามารถ
ขอเพิ่มจ านวนรับลงทะเบียนในหมู่เรียนท่ีต้องการได้ 

   ขั้นตอนการด าเนินการ 
  1) นักศึกษายื่นค าร้องขอเพิ่มจ านวนรับในรายวิชาท่ีเต็มในระบบบริการการศึกษา

ออนไลน์  (https://reg.cmru.ac.th/) ก่อนการขอเพิ่มจ านวนให้นักศึกษา
ตรวจสอบจ านวนรับท่ีเป็นปัจจุบันในระบบลงทะเบียนและวันเวลาเรียน        
วันเวลาสอบ 

  2) เลือกค าร้องออนไลน์ (ค าร้องขอลงทะเบียนในรายวิชาท่ีจ านวนรับเต็ม) 
  3) ค้นหารายวิชาท่ีจะขอเพิ่มจ านวนรับ โดยระบุรหัสรายวิชา แล้วกดปุ่ม “ค้นหา” 

เมื่อพบแล้วให้เลือกรายวิชาและ Section ท่ีจะขอเพ่ิมจ านวนรับแล้วกดปุ่ม 
“บันทึก”   
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  4) ตรวจสอบสถานะค าร้องทางเมนู ผลการอนุมัติค าร้อง โดยจะมีสถานะดังนี้ 
   -  ส่งค าร้อง 
   -  อนุมัติโดยอาจารย์ผู้สอน 
   -  ด าเนินการเสร็จส้ิน 
  5) เมื่อได้รับการอนุมัติจากส านักทะเบียนและประมวลผลแล้ว นักศึกษาต้องเข้าไป

ตรวจสอบรายวิชาท่ีขอเพิ่มท่ีเมนู “ผลการลงทะเบียน” ภายในระยะเวลา        
ท่ีก าหนดในปฏิทินวิชาการ ช่วงเพิ่ม-ถอน 

 

      5) ค าร้องขอยกเลิกรายวิชา 
  การขอยกเลิกรายวิชา (Withdrawal) กระท าให้เสร็จสิ้น ก่อนสอบปลายภาค       

ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์  หรือก าหนดการตามปฏิทินวิชาการ การยกเลิกรายวิชา เป็นการยกเลิก
การเรียนรายวิชาท่ีลงทะเบียนไปแล้ว แต่นักศึกษามีความจ าเป็น หรือเห็นว่าไม่สามารถเรียนได้ 
หรือเรียนได้ ไม่เต็มท่ีอาจได้รับผลการเรียนต่ า หากนักศึกษาไม่เข้าเรียน เรียนไม่สม่ าเสมอ 
หรือไม่ท ากิจกรรมตามท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด โดยไม่ยื่นค าร้องขอยกเลิกรายวิชานักศึกษา         
จะได้ผลการเรียนตามเกณฑ์ก าหนดไว้นั้น ถ้าขอยกเลิกแล้วผลการเรียนท่ีได้รับจะเป็น  “W” 

   ขั้นตอนการด าเนินการ 
  1) นั กศึ กษายื่ นค าร้องยกเลิ กรายวิ ชาในระบบบริการการศึ กษาออนไลน์ 

(http://reg.cmru.ac.th/) 
  2) เลือกค าร้องออนไลน์ (ค าร้องยกเลิกรายวิชา) 
  3) ระบบจะปรากฏรายวิชาท่ีลงทะเบียนขึ้นมา ให้นักศึกษาคลิกท่ีสัญลักษณ์  

เพ่ือเลือกรายวิชาท่ีต้องการจะยกเลิกรายวิชา  ระบบจะน ารายวิชาดังกล่าว        
ไปแสดงในพื้นท่ี “รายวิชาท่ีต้องการยกเลิก” ให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นกดปุ่ม 
“บันทึก” 
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  4) นักศึกษาตรวจสอบสถานะค าร้องทางเมนู ผลการอนุมัติค าร้อง โดยจะมีสถานะ
ดังนี ้

   -  ส่งค าร้อง 
   -  อนุมัติโดยอาจารย์ผู้สอน 
   -  อนุมัติโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 
   -  ด าเนินการเสร็จส้ิน 
  5) เมื่อระบบแสดงสถานะ “ด าเนินการเสร็จสิ้น” ระบบจะแสดงผลการศึกษา    

เป็นสัญลักษณ์ “W” 
 

    6) ค าร้องขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัย 
   1. นักศึกษายื่นค าร้องได้ตามช่วงวัน เวลาท่ีก าหนด และยื่นได้ 1 ครั้งใน 1              
ภาคการศึกษา 
   2. รหัสนักศึกษาเดิมท่ีต้องการโอนรายวิชามา ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
และมีสถานะเป็นลาออก เท่านั้น 
   3. ตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลา จากปีท่ีเข้า ของรหัสนักศึกษาใหม่ กับวันท่ีหมด
สภาพจากรหสันักศึกษาเดิม (หลักสูตร 5 ปี ต้องไม่เกิน 10 ปี หลักสูตร 4 ปี ต้องไม่เกิน 8 ปี) 
 

   ขั้นตอนการด าเนินการ 
1) นั ก ศึ ก ษ า ยื่ น ค า ร้ อ ง เ ที ย บ โอ น ใน ร ะ บ บ บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า 

(http://reg.cmru.ac.th/) 
2) เลือกค าร้องออนไลน์ (ค าร้องขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัย) 
3) เลือกรหัสนักศึกษาเดิมท่ีต้องการโอนรายวิชา 

http://reg.cmru.ac.th/
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หมายเหตุ :  1. กรณีที่ไม่มีรหัสนักศึกษาขึ้นมาเลือก ต้องตรวจสอบสภาพภาพนักศึกษาใน         
รหัสเดิมก่อน อาจมีสถานภาพปกติหรือพ้นสภาพตามระเบียบทางการเงิน  นักศึกษาจะต้อง         
ท าเรื่องขอลาออกจากรหัสนักศึกษาเดิมก่อน นักศึกษาจึงจะสามารถท าค าร้องได้ 
2. กรณีที่รหัสนักศึกษาเดิมมีสถานภาพพ้นสภาพตามระเบียบข้อบังคับ นักศึกษาจะไม่สามารถ
ท ารายการค าร้องขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัยได้  

4) ระบบจะแสดงรายวิชาพร้อมผลการเรียนและจ านวนหน่วยกิต 

 

5) ให้เลือกบันทึก เพ่ือยืนยันการท ารายการ 
6) ให้นักศึกษาติดต่อ อาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษา อนุมัติผล 

การท าค าร้องผ่านระบบ 
7) นักศึกษาตรวจสอบผลการยืนยันค าร้องออนไลน์ท่ีเมนู “ผลการอนุมัติ         

ค าร้อง” พร้อมกับพิมพ์ใบค าร้องขอเทียบโอน ส่งส านักทะเบียนและ
ประมวลผล  
 

     7) ค าร้องขอยกเว้นภายในมหาวิทยาลัย 
1.  นักศึ กษายื่นค าร้องได้ตามช่ วงเวล าท่ีก าหนด และยื่น ได้  1 ครั้ งใน  1           

ภาคการศึกษา 
2.  รหัสนักศึกษาเดิมท่ีมีสถานะเป็นส าเร็จการศึกษาและพ้นสภาพ (ไม่รวมพ้นสภาพ

ทางการเงิน) 
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3.  กรณีสถานะเดิมเป็นส าเร็จการศึกษา สามารถเลือกยกเว้นรายวิชาศึกษาท่ัวไป           
30 หน่วยกิตได้ 

4.  ตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลา จากปีท่ีเข้าของรหัสนักศึกษาใหม่เทียบกับวันท่ี           
พ้นสภาพจากรหัสนักศึกษาเดิม โดยหลักสูตร 5 ปี ต้องเรียนมาแล้วไม่เกิน 10 ปี หลักสูตร 4 ปี 
ต้องเรียนมาแล้วไม่เกิน 8 ป ี

5.  รายวิชาท่ียกเว้นต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า “C” 
 

   ขั้นตอนการด าเนินการ 
1) นั ก ศึ ก ษ า ยื่ น ค า ร้ อ ง ใน ร ะ บ บ บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า อ อ น ไล น์ 

(http://reg.cmru.ac.th/) 
2) เลือกค าร้องออนไลน์ (ค าร้องขอยกเว้นภายในมหาวทิยาลยั) 
3) เลือกรหัสนักศึกษาเดิมที่ต้องการยกเว้นผลการเรียน  

 

 

4) ระบบจะแสดงรายวิชา พร้อมผลการเรียนและจ านวนหน่วยกิต นักศึกษา
เลือกรายวิชาท่ีต้องการยกเว้น ให้เลือกปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันการท า          
ค าร้อง 
 

 

5) ให้นักศึกษาติดต่อ อาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษา อนุมัติผล 
การท าค าร้องผ่านระบบ 
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6) นักศึกษาตรวจสอบผลการยืนยันค าร้องออนไลน์ ท่ีเมนู “ผลการอนุมัติ       
ค าร้อง” พร้อมกับพิมพ์ใบค าร้องขอยกเว้นการเรียน ส่งส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
 

             8) ค าร้องขอยกเว้นต่างสถาบัน 
   1. นักศึกษายื่นค าร้องได้ตามช่วงวัน เวลาท่ีก าหนด และยื่นได้  1 ครั้ ง            
ใน 1 ภาคการศึกษา 
   2. นักศึกษาสามารถยกเว้นในรายวิชาท่ีมีตารางเทียบ (ระบบจะตรวจสอบให้
อัตโนมัติ) 
   3. กรณีท่ีมีข้อมูลในตารางเทียบแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกวิชาได้ตามหลักสูตร
ของตนเอง 
   4. กรณีไม่มีข้อมูลรายวิชาในตารางเทียบ นักศึกษาต้องติดต่อส านักทะเบียน
และประมวลผล โดยส านักทะเบียนและประมวลผลจะบันทึกรายวิชาลงในตารางเทียบ         
ซึ่งรายวิชาท่ีบันทึกใหม่ จะมีสถานะเป็นรออนุมัติ และนักศึกษาจะสามารถเข้าไปเลือกรายวิชาได้ 
   5. รายวิชาท่ียกเว้นได้ ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า C 
 

   ขั้นตอนการด าเนินการ 
1) นั กศึ กษายื่ นค าร้องเที ยบโอนในระบบบริการการศึ กษาออนไลน์ 

(http://reg.cmru.ac.th/) 
2) เลือกค าร้องออนไลน์ (ค าร้องขอยกเว้นต่างสถาบัน) 
3) เลือกสถานศึกษาท่ีต้องการยกเว้น 
4) เลือกรายวิชาท่ีต้องการยกเว้นการเรียน แล้วกดปุ่ม “เลือก” (กรณีท่ีไม่พบ

รายวิชาในระบบ ให้ติดต่อส านักทะเบียนและประมวลผล) 

 

 

 

http://reg.cmru.ac.th/
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5) ระบุเกรดรายวิชาท่ีต้องการยกเว้น ให้เลือกปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยัน         
การท ารายการ 

 

6) ให้นักศึกษาติดต่อ อาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษา อนุมัติผลการ
ท าค าร้องผ่านระบบ 

7) นักศึกษาตรวจสอบผลการยืนยันค าร้องออนไลน์ ท่ีเมนู “ผลการอนุมัติ     
ค าร้อง” พร้อมกับพิมพ์ใบค าร้องขอยกเว้นการเรียน ส่งส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
 

             9) ค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 
         1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยมีค่าระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
                 2. ใช้เวลาศึกษาไม่เกินระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร 
                 3. ไม่มีหนี้สินใด ๆ ค้างช าระต่อมหาวทิยาลัย 
                 4. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบตามโครงสร้างกิจกรรม 
                 5. ต้องไม่ค้าง ยืม คืน หนังสือห้องสมุด 
 

       ขั้นตอนการด าเนินการ  
      1) นักศึกษายื่นค าร้องคาดว่าส าเร็จการศึกษาในระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 

(http://reg.cmru.ac.th/)  
      2) เลือกค าร้องออนไลน์ (ค าร้องคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา) 

      3) นักศึกษากรอก ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลท่ีอยู่ ให้ครบทุกช่อง พร้อมท้ังแนบ
รูปถ่ายชุดครุย แล้วกดปุ่ม “บันทึก” ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถดูตัวอย่างรูปภาพ
ชุดครุยปริญญาโดยคลิกท่ีข้อความ “ตัวอย่างรูปภาพ”  
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     4) ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่ออนุมัติค าร้องในระบบ โดยสามารถ
ติดตามผลการอนุมัติค าร้องท่ีเมนู “ผลอนุมัติค าร้อง” หลังจากท่ีอาจารย์      
ท่ีปรึกษาอนุมัติ ในระบบแล้ว นักศึกษาจะสามารถพิ มพ์ค าร้องออกมา           
พร้อมกับใบแจ้งช าระค่าลงทะเบียนบัณฑิต ให้นักศึกษาน าใบแจ้งช าระ
คา่ลงทะเบียนบัณฑิต ไปช าระเงินท่ีกองคลัง (งานการเงิน) 

 

      5) น าค าร้องมาส่งงานทะเบียนและประมวลผล  
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      6) นักศึกษาตรวจสอบสถานะค าร้องทางเมนู ผลการอนุมัติค าร้อง โดยมีสถานะ 
ดังนี้ 

      - เจ้าหน้าท่ีได้รับค าร้องแล้ว 
      - ไม่ส าเร็จการศึกษา เนื่องจาก .... 
      - อนุมัติส าเร็จการศึกษา 
  หมายเหตุ -  หลังจากที่นักศึกษาส่งค าร้องคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษา

ติดตามตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาเอง ทุกระยะเพ่ือให้สามารถ
แก้ปัญหาได้ทันท่วงท ี

    - หากนักศึกษายื่นค าร้องคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่ส าเร็จการศึกษา           
ให้นักศึกษายื่นค าร้องคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (สทป.13) อีกครั้ง หลังจากที่
ลงทะเบียนครบหลักสูตร 

 

           10)  ค าร้องขอสอบกลางภาค/ปลายภาค 
                   นักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณาให้สอบกลางภาคและปลายภาคจะต้องเป็นผู้มี
รายชื่อในใบรายชื่อเข้าสอบและ/หรือมีสิทธิ์สอบในการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค         
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบ          
ของนักศึกษาท่ีขาดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 

   ขั้นตอนการด าเนินการ 
     1) นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบกลางภาค/ปลายภาค ในระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 

(http://reg.cmru.ac.th/) 
     2) เลือกค าร้องออนไลน์ (ค าร้องขอสอบกลางภาค/ปลายภาค) 
     3) ระบบจะปรากฏรายวิชาท่ีลงทะเบียนขึ้นมา ให้นักศึกษากรอกข้อมูลเหตุผล       

ท่ีขาดสอบ ระบุหลักฐานอื่น ๆ และเบอร์โทรศัพท์มือถือ  แล้วคลิกที่สัญลักษณ์ 
 เพื่อเลือกรายวิชาท่ีต้องการขอสอบ  ระบบจะน ารายวิชาดังกล่าวไปแสดงใน

พื้นท่ี “รายวชิาท่ีขอสอบ” ให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 
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      4) นักศึกษาตรวจสอบผลการยืนยันค าร้องออนไลน์ท่ีเมนู “ผลการอนุมัติ         
ค าร้อง” พร้อมกับพิมพใ์บค าร้องขอสอบ น าไปขอความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
คณะ แล้วส่งท่ีส านักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา
การของสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษาพิจารณาต่อไป 

 
 

 5. ค าร้องที่เป็นเอกสาร 

  1) การขอลาพักการเรียน/รักษาสถานภาพ 
 การลาพักการศึกษา 

  1. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว        
ไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ เช่น เจ็บป่วย  ติดภารกิจเดินทางไปต่างจังหวัด/ต่างประเทศ 
เป็นเวลานาน ถูกสั่งพักการเรียน ไปอบรม หรือ อื่น ๆ นักศึกษาสามารถลาพักการเรียนไว้ได้
จนกว่าจะพร้อมกลับมาเรียนใหม่ 
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  2. ยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ (สทป.8) ผ่านความเห็นของ
ผู้ปกครอง  อาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชา คณะ  ส านักทะเบียนและประมวลผล และกองคลัง 
(งานการเงิน)  
 

 การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

  1.  เมื่อนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง นักศึกษาต้อง
ท าการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยการช าระค่าธรรมเนียม “การรักษาสถานภาพ
นักศึกษา” 
  2.  นักศึกษาต้องยื่นค าร้องท่ีส านักทะเบียนและประมวลผล ก่อนวันเริ่มสอบปลาย
ภาค 
  3.  ยื่นค าร้องขอรักษาสภาพ (สทป.8) โดยผ่านความเห็นจากผู้ปกครอง อาจารย์       
ท่ีปรึกษา สาขาวิชา คณะ ส านักทะเบียนและประมวลผลและกองคลัง (งานการเงิน)               
มีค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ 
   ขั้นตอนการด าเนินการ  

   1) นักศึกษาดาวน์โหลดค าร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ (สทป.8) 
ได้ท่ี  

    http:/ /www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พ ร้ อ ม ท้ั ง
กรอกค าร้องให้สมบูรณ์ครบถ้วน 

   2) นักศึกษาขอความเห็นชอบจากผู้ปกครอง อาจารย์ ท่ีปรึกษา หัวหน้า
สาขาวิชา  และขออนุมัติจากคณบดี 

   3) น าค าร้องส่งส านักทะเบียนและประมวลผล เพื่ อขอความเห็นจาก
ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล   

   4) นักศึกษาน าค าร้องท่ีผ่านความเห็นชอบไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการรักษา
สถานภาพนักศึกษาท่ีกองคลัง (ห้องการเงิน) 

   5) นักศึกษาน าค าร้องและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ
นักศึกษาส าเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

   6) นักศึกษาน าค าร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพ มายื่นค าร้องท่ีส านัก
ทะเบียนและประมวลผล 

   หมายเหตุ การลาพักการศึกษา สามารถลาพักการศึกษามากกว่า 1 ภาคการศึกษาได้ 
แต่ไม่เกินจ านวนภาคการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
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   2) การขอย้ายสาขาวิชา 
   1. นักศึกษาสามารถขอย้ายสาขาวิชาหนึ่งไปยังอีกสาขาวิชาหนึ่งได้ โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์การย้ายสาขาวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัย 
   2. เกณฑ์การขอย้ายสาขาวิชา  
    1) นักศึกษาต้องมีผลการเรียนในสาขาวิชาเดิม นักศึกษาภาคปกติ ไม่น้อยกว่า 2.00 

2) นักศึกษาภาคพิเศษ ต้องไม่น้อยกว่า 3 ภาคเรียน (ไม่นับภาคเรียนท่ีลาหรือ
ถูกสั่งพักการเรียน) 

    3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมก่อนยื่นค าร้อง ไม่ต่ ากว่า 2.00 
4) ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกของสาขาวิชาใหม่ท่ีจะย้ายไป   

ไม่น้อยกว่า  2  รายวิชาและมีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า  B  
5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและคณะเดิมท่ีสังกัด และ สาขาวิชา

และคณะใหม่ 
6) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนย้ายไปสาขาวิชาในหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิตหรือภายในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตด้วยกัน 
    7) การย้ายจะสมบูรณ์ได้เมื่อนักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมแล้ว 
    8) เมื่อนักศึกษาย้ายไปสาขาวิชาใหม่แล้วจะขอย้ายกลับสาขาวชิาเดิมอีกไม่ได้  

9) ยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชา (สทป.2)  ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชา คณะ
เก่า/ใหม่  ถึงส านักทะเบียนและประมวลผล 

 

     ขั้นตอนการด าเนินการ  
1) นักศึกษาดาวน์โหลดค าร้องขอย้ายสาขาวิชา (สทป.2) ได้ท่ี 

   http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php 
พร้อมท้ังกรอกค าร้องให้สมบูรณ์ครบถ้วน  

2) นักศึกษาน าใบค าร้องไปยื่นขอความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชา
เดิม คณะเดิมสาขาวิชาใหม่ คณะใหม่ และส านักทะเบียนและประมวลผล 

3) นักศึกษาติดต่อรับค าร้องท่ีผ่านการอนุมัติแล้วได้ ท่ีส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 

    4) จากนั้นน าค าร้อง ไปช าระเงินค่าธรรมเนียมขอย้ายสาขาวชิาท่ีกองคลัง 
5) นักศึกษาน าค าร้องและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขอย้ายสาขาวิชา           

ไปถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
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6) นักศึกษาน าค าร้องและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขอย้ายสาขาวิชา               
(ฉบับจริง) มายื่นท่ีห้องส านักทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอรับรหัส
นักศึกษาและ Password ใหม ่

 

  3) การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
   1. นักศึกษาภาคปกติสามารถขอประเภทนักศึกษาไปเป็นนักศึกษาภาคพิเศษได้             
ในวิชาเอกท่ีมีอยู่ในภาคพิเศษ ระดับเดียวกัน 
   2. ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา (สทป.1) ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชา 
คณะ ถึงส านักทะเบียนและประมวลผล  
          

   ขั้นตอนการด าเนินการ 
    1) นักศึกษาดาวน์โหลดค าร้องขอเปล่ียนประเภทนักศึกษา (สทป.1) ได้ท่ี  
   http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php 

พร้อมท้ังกรอกค าร้องให้สมบูรณ ์ครบถ้วน  
2) นักศึกษาน าใบค าร้องไปยื่นขอความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชา 

คณะ และส านักทะเบียนและประมวลผล 
    3) นักศึกษาติดต่อรับค าร้องคืนได้ท่ีส านักทะเบียนและประมวลผล 

4) จากนั้นน าค าร้องไปช าระเงินค่าธรรมเนียมขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษาท่ี         
กองคลัง (ห้องการเงิน) 

5) นักศึกษาน าค าร้องและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขอเปล่ียนประเภท
นักศึกษาไปถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

6) นักศึกษาน าค าร้องและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขอเปลี่ยนประเภท
นักศึกษา (ฉบับจริง) มายื่นท่ีห้องส านักทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอรับ
รหัสนักศึกษาและ Password ใหม่ 

 

  4) การขอย้ายสถานศึกษา 
   1. เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นต้องย้ายไปศึกษาต่อท่ีสถาบันการศึกษาแห่งอื่น         
ด้วยเหตุผลย้ายกลับภูมิล าเนา ย้ายตามผู้ปกครอง ย้ายสถานท่ีท างาน นักศึกษาสามารถ          
ยื่นค าร้องขอย้ายไปได้โดยต้องยื่นค าร้องก่อนสอบปลายภาค 
   2. เมื่อนักศึกษายื่นค าร้อง ส านักทะเบียนและประมวลผล จะท าหนังสือติดต่อไปยัง
สถาบันท่ีนักศึกษาขอย้ายไป เมื่อสถาบันแห่งนั้นมีหนังสือตอบรับว่าสามารถรับนักศึกษา            
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เข้าศึกษาต่อได้ นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรับหนังสือส่งตัวและผลการเรียนไปยัง
สถาบันแห่งนั้น 
   3. ยื่นค าร้องขอย้ายสถานศึกษา (สทป.11) ผ่านความเห็นของผู้ปกครอง อาจารย์        
ท่ีปรึกษา สาขาวิชา คณะ ส านักหอสมุด ถึงส านักทะเบียนและประมวลผล  
 

   ขั้นตอนการด าเนินการ 

    1) นักศึกษาดาวน์โหลดค าร้องขอย้ายสถานศึกษา (สทป.11) ได้ท่ี   
   http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php 

พร้อมท้ังกรอกค าร้องให้สมบูรณ์ครบถ้วน 
2) นักศึกษาขอความเห็นชอบจากผู้ปกครอง อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์หัวหน้า  

สาขาวชิา ขออนุมัติจากคณบดี และส านักหอสมุด 
3) นักศึกษาน าค าร้องขอย้ายสถานศึกษา มายื่นค าร้องท่ีส านักทะเบียนและ

ประมวลผล 
4) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกต้องของค าร้อง จากนั้นจะเสนอ

ให้ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลเพ่ือขอความเห็นชอบ 
5) เมื่อค าร้องขอย้ายสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบของผู้อ านวยการส านัก

ทะเบียนและประมวลผล แล้วผู้รับผิดชอบจะจัดท าหนังสือสอบถามไปยัง
สถานศึกษา/สถาบันท่ีนักศึกษาจะย้ายไป 

     5.1 ถ้าสถานศึกษา/สถาบัน ตอบรับ การย้ายสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบจะท า
หนั งสือส่ งตั วให้ กั บนั กศึ กษา จาก นั้ น ให้ นั กศึ กษาไปช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการขอย้ายสถานศึกษาท่ีห้องการเงิน ก็ถือ ว่าสิ้นสุด
กระบวนการขอย้ายสถานศึกษา 

     5.2 ถ้าสถานศึกษา/สถาบัน ปฏิเสธ การย้ายสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบจะแจ้ง
ให้นักศึกษาทราบ 

 

  5) การขอเอกสารการศึกษา 
   1. นักศึกษาสามารถขอเอกสารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้ดังนี้    
   -  ใบรับรองการเป็นนักศึกษา - ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)  
   -  ใบเกรดเพื่อตรวจสอบ            -   ใบแทนรับรองคุณวุฒิ                 
   -  ใบแทนปริญญาบัตร -   ใบแทนอนุปริญญาบัตร 
   -  ใบแทนประกาศนียบัตร -   ใบแทนสุทธิ        
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   2. ยื่นค าร้องขอเอกสารทางการศึกษา (สทป.10) ต่อส านักทะเบียนและ
ประมวลผล มีค่าธรรมเนียม 
   ขั้นตอนการด าเนินการ 
    1) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 
     1.1 นักศึกษาดาวน์โหลดค าร้องขอเอกสารทางการศึกษา (สทป.10) ได้ท่ี 

http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.p
hp พร้อมท้ังกรอกค าร้องให้สมบูรณ์ครบถ้วน 

      1.2 นักศึกษาน าค าร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษามายื่นท่ีส านัก
ทะเบียนและประมวลผล เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีนัดหมายวัน-เวลารับเอกสาร 

      1.3 นักศึกษาไปช าระเงินค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาท่ีกองคลัง 
(ห้องการเงิน) 

     หมายเหตุ : หากไม่มารับภายใน 3 เดือน ให้เขียนค าร้องใหม่ 
 

    2)  ใบรับรองผลการเรยีน (Transcript) 
     2.1 นักศึกษาดาวน์โหลดค าร้องขอเอกสารทางการศึกษา (สทป.10) ได้ที่ 

http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php  
พร้อมท้ังกรอกค าร้องให้สมบูรณ์ครบถ้วน 

     2.2 นักศึกษาน าค าร้องมายื่นท่ีส านักทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
นัดหมายวัน-เวลารับเอกสาร 

     2.3 นักศึกษาไปช าระเงินค่าธรรมเนียมใบรับรองผลการเรียนท่ีกองคลัง (ห้อง
การเงิน) 

     2.4 กรณีท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว (ก่อนปีการศึกษา 2555) นักศึกษา
น ารูปถ่ายสีขนาด  2 นิ้ว ฉากหลังรูปถ่ายสีขาว ฉบับละ 2 รูป ระดับ
ปริญญาสวมชุดครุย  ตามสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา ส่วนระดับอนุปริญญา, 
ป.กศ., ป.กศ. ชั้นสูงสวมชุดนักศึกษา รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน มายื่นท่ี
ส านักทะเบียนและประมวลผล 

     2.5 นักศึกษาจะมารับใบรับรองผลการเรียนได้หลังจากยื่นค าร้อง 3 วันท าการ              
โดยนักศึกษาจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาหรือบัตรประจ าตัว
ประชาชน   

     หมายเหตุ : หากไม่มารับภายใน 3 เดือน ให้เขียนค าร้องใหม่ 
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    3)  ใบเกรดเพื่อตรวจสอบ 
     ใช้ในการเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นผลการเรียน กรณีสอบเข้าใหม่  

หรือใช้ในการตรวจสอบรายวิชาท่ีเรียนหรือต้องการทราบผลการเรียนของ
ตนเอง 

     3.1 นักศึกษาดาวน์โหลดค าร้องขอเอกสารทางการศึกษา (สทป.10) ได้ท่ี 
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อม ท้ั ง
กรอกค าร้องให้สมบูรณ์ครบถ้วน 

     3.2 นักศึกษาน าค าร้องขอใบเกรดเพื่อตรวจสอบ มายื่นท่ีส านักทะเบียนและ
ประมวลผล เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีนัดหมายวัน-เวลารับเอกสาร 

     3.3 นักศึกษาน าค าร้องไปช าระเงินค่าธรรมเนียมใบเกรดเพื่อตรวจสอบท่ีกองคลัง 
(ห้องการเงิน) 

     หมายเหตุ : หากไม่มารับภายใน 3 เดือน ให้เขียนค ารอ้งใหม่ 
 

   4) ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ใบแทนปริญญาบัตร ใบแทนอนุปริญญา ใบแทน
ประกาศนียบัตร  ใบแทนใบสุทธ ิ(เฉพาะผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น) 

     4.1 ดาวน์โหลดค าร้องขอเอกสารทางการศึกษา (สทป.10) ได้ท่ี 
http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php  
พร้อมท้ังกรอกค าร้องให้สมบูรณ์ครบถ้วน 

     4.2 น าค าร้องขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ , ปริญญาบัตร, อนุปริญญา ,
ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิและรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังรูปถ่ายสีขาว
ฉบับละ 2 รูป (เฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2555) ระดับ
ปริญญาสวมชุดครุยตามสาขาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา, ป.กศ., 
ป.กศ.ชั้นสูง สวมชุดนักศึกษา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน มายื่นท่ีส านักทะเบียน
และประมวลผล เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีนัดหมายวัน-เวลารับเอกสาร 

    4.3 น าค าร้องไปช าระเงินค่าธรรมเนียมกองคลัง (ห้องการเงิน) 
     หมายเหตุ - หากไม่มารับภายใน 3 เดือน ให้เขียนค าร้องขอยื่นใหม่ 
 

  6) การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว 
   1. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้แก่ ค าน าหน้านาม  ชื่อ  นามสกุล  ท่ีอยู่ 
นักศึกษาควรยื่น ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาในเรื่อง



 

 

57 คูม่ืออาจารย์ที่ปรึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ่

หลักฐานส าคัญของตนเอง เช่น  บัตรประจ าตัว ใบแสดงผลการศึกษา ปริญญาบัตร เป็นต้น 
โดยย่ืนก่อนสอบปลายภาค 1 เดอืน 

   2. ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (สทป.7) ผ่านอาจารย์ ท่ีปรึกษา 
สาขาวิชา ถึงส านักทะเบียนและประมวลผล ไม่มีค่าธรรมเนียม 

   ขั้นตอนการด าเนินการ  
   1) นักศึกษาดาวน์โหลดค าร้องขอเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตัว (สทป.7) ได้ท่ี  
   http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php 

พร้อมท้ังกรอกค าร้องให้สมบูรณ์ครบถ้วน 
2) นักศึกษาน าค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวไปขอความเห็นชอบจาก

อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา 
3) นักศึกษาน าค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว มายื่นท่ีส านักทะเบียนและ

ประมวลผล 
 หมายเหตุ  หลังจากยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว 1 วันท าการข้อมูลจะถูก
เปลี่ยนแปลง 

  7) การขอลาออก 
   1. เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นไม่สามารถเรียนให้ครบตามหลักสูตร และประสงค์ 
จะลาออกจากสภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการได้ทันที การขอลาออกใช้ในกรณ ี        
ท่ีนักศึกษา 
   1) ต้องการสอบเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืน 
   2) ต้องการสอบเข้าศึกษาในสาขาวิชาใหม่ 
   3) ไม่มีเวลาศึกษา 
   4) เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   5) ไม่มีทุนทรัพย์ 
  2. นักศึกษาท่ีบรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถลาออกโดยไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจาก
ผู้ปกครอง 
  3. สถานภาพของนักศึกษาจะต้องไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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   ขั้นตอนการด าเนินการ  
   1) นักศึกษาดาวน์โหลดค าร้องขอลาออก (สทป.9) ได้ท่ี    

   http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php 
พรอ้มท้ังกรอกค าร้องให้สมบูรณ์ ครบถ้วน 

2) นักศึกษายื่นหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของ
ผู้ปกครอง(เฉพาะนักศึกษาท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

3) นักศึกษาน าค าร้องขอลาออกไปเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา คณบดีท่ีนักศึกษา
สังกัด 

4) ส่งเอกสารตามข้อ 1 -2 พร้อมผลการพิจารณาท่ีส านักทะเบียนและ
ประมวลผล  และส านั กทะเบี ยนและประมวลผล เสนออธิการบ ดี                     
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

5) หลังจากท่ีนักศึกษายื่นค าร้องขอลาออก 1 วันท าการให้มารับส าเนาค าร้อง 
ขอลาออกเพ่ือขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนท่ีกองคลัง (ห้องการเงิน) 

 

  8) ค าร้องทั่วไป 
   1. ใช้ในกรณีขอรับบริการทางวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ โดยยื่น          
ได้ตลอดเวลา  ทั้งนี้ อาจารย์ท่ีปรึกษาควรให้ข้อเสนอแนะด้วย 
   2. ยื่นค าร้องท่ัวไป (สทป.15) โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และน าส่ง
ถึงส านักทะเบียนและประมวลผล 
 

   ขั้นตอนการด าเนินการ 
   1) นักศึกษาดาวน์โหลดค าร้องท่ัวไป (สทป.15) ได้ท่ี  
   http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php 

พร้อมท้ังกรอกค าร้องให้สมบูรณ์ครบถ้วน 
    2) นักศึกษาน าค าร้องท่ัวไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาให้ข้อเสนอแนะและรับรอง 
    3) นักศึกษาน าค าร้องท่ัวไปมาย่ืนท่ีส านักทะเบียนและประมวลผล 
    4) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจะพิจารณาและให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเป็นรายกรณี 
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  การประกาศผลการเรียน 

  1. มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการเรียนทุกภาคการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต        
โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาท่ีเรียนในแต่ละภาคเรียนหรือท้ังหมดได้จาก
ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (http://reg.cmru.ac.th/) และส านักทะเบียนและประมวลผล 
ได้ส่งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทางไปรษณีย์ด้วย 

  2. นักศึกษาได้ผลการเรียน “I” ในรายวิชาใด จะต้องติดตามและพบอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชานั้นทันทีเพื่อด าเนินการแก้ผลการเรียน “I” ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการเรียน “I” หากพ้นก าหนดงานทะเบียนและวัดผล         
จะเปลี่ยนเป็น “F” หรือ “U” แล้วแต่กรณี 

   3. นักศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคแต่ขาดสอบจะได้ผลการเรียน “M” และจะต้อง
ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเร่ือง  แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษา
ท่ีขาดสอบกลางภาคและปลายภาค ในกรณี ท่ีได้รับอนุญาตให้สอบจะต้องด าเนินการให้
เรียบร้อยภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หากพ้นก าหนดงานทะเบียนและวัดผลจะปรับเป็น 
“F” หรอื “U” แล้วแต่กรณี 
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6. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตส าหรับนกัศึกษา 
นักศึกษาสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ http://www.academic.cmru.ac.th/ 

 

  ในส่วนของบริการท่ีเกี่ยวกับนกัศึกษาจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
➢ ปฏิทินวิชาการ 
➢ ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 
➢ คู่มือนักศึกษา 
➢ ข่าวประกาศ สทป.  

 

  1. ปฏิทินวิชาการ จะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมทางวิชาการทุกเดือนตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติตามก าหนดการต่าง ๆ ในปฏิทินวิชาการอย่าง
เคร่งครัด 
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  2. ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ เป็นระบบท่ีคลอบคลุมตั้งแต่การขึ้นทะเบียน         
เป็นนักศึกษาใหม่จนส าเร็จการศึกษา รวมถึงระบบค าร้องออนไลน์ส าหรับนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา ซึ่งมีเมนูการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ดังนี้ 

เมนูหลัก เมนูย่อย ค าอธิบาย 

1. ประวัตินักศึกษา  บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาเพิ่มเติม 

2. ลงทะเบียน  หน้าจอส าหรับท ารายการลงทะเบียน 

1) คลิกปุ่มดึงรายวิชาจากแผน หรือ 

2) สามารถคลิกปุ่มค้น เพื่อค้นหารายวิชาท้ังหมด       
ตามปี/ภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน 

**รายวิชาท่ีนักศึกษาเลือกลงทะเบียนได้จะแสดง
สัญลักษณ์ให้นักศึกษาเลือกได้** 

 แสดงหลักสูตร แสดงรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร กรณีท่ีมีรายวิชา
เปิดตามโครงสร้างสามารถเลือกรายวิชาลงทะเบียนได้
จากหน้าจอนี้ 

 ค้นหารายวิชา ค้นหา/ตรวจสอบรายวิชาท่ีเปิดในปี/ภาคการศึกษา        
ท่ีเปิดให้ลงทะเบียน 

 ค านวณค่าใช้จ่าย ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการลงทะเบียนได้
ก่อนยืนยันรายการลงทะเบียน 

 แ ส ด ง ต า ร า ง
เรียน/สอบ 

แสดงข้อมูลตารางเรียน/สอบ ของรายวิชาท่ีเลือก
ลงทะเบียนก่อนยืนยันรายการลงทะเบียน 

 แผนการเรียน ตรวจสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

 ต ร ว จ ส อ บ
ร า ย วิ ช า ท่ี
ลงทะเบียน 

ตรวจสอบและยืนยันการลงทะเบียน 

**ต้องคลิกปุ่มยืนยันการลงทะเบียน** 
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เมนูหลัก เมนูย่อย ค าอธิบาย 

3. ผลการลงทะเบียน แสดงผลการลงทะเบียนในแต่ละปี/ภาคการศึกษา 

 คะแนน ตรวจสอบคะแนนในรายวิชาท่ีเรียนได้ โดยข้อมูลจะแสดง
ตามท่ีผู้สอนต้องการแสดงเท่านั้น 

4. ตารางเรียน/
สอบนักศึกษา 

 แสดงข้อมูลตารางเรียน/สอบ ในแต่ละปี/ภาคการศึกษา 

5. ภาระค่าใช้จ่ายทุน แสดงข้อมูลภาระหนี้สินท่ีค้างช าระค่าลงทะเบียน/
ตรวจสอบข้อมูลทุนการศึกษาท่ีได้รับ 

6. ผลการศึกษา  แสดงข้อมูลผลการศึกษาในปี/ภาคการศึกษา 

7. ตรวจสอบจบ  แสดงผลการศึกษาเทียบตามโครงสร้างหลักสูตร 
สามารถเลือกแสดงได้ 3 แบบ 

- แสดงข้อมูลแบบสรุป 

- แสดงรายละเอียดทั้งหลักสูตร 

- แสดงเฉพาะรายวิชาท่ีลงทะเบียน 

8 .  ค า ร้ อ ง
ออนไลน์ 

 เมนูส าหรับค าร้องออนไลน์ ได้แก่ 

- ขอเปิดรายวิชา 

- ขอลงทะเบียนเรียนร่วม (ข้ามประเภทนักศึกษา) 

- ขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตท่ีก าหนด 

- ขอลงทะเบียนในรายวชิาท่ีจ านวนรบัเต็ม 

- ขอยกเลิกรายวิชา 

- ขอเทียบโอนรายวิชาภายในมหาวิทยาลัย 

- ขอยกเว้นรายวิชาภายในมหาวิทยาลัย 

- ขอยกเว้นรายวิชาต่างสถาบัน 



 

 

63 คูม่ืออาจารย์ที่ปรึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ่

เมนูหลัก เมนูย่อย ค าอธิบาย 

- ขอส าเร็จการศกึษา 

- ขอสอบกลางภาค/ปลายภาค 

โดยนักศึกษาสามารถยื่นค าร้องตามก าหนดในปฏิทิน
การศึกษา 

9. ผลอนุมัติค าร้อง ตรวจสอบผลอนุมัติรายการค าร้อง 

10. Regist/ประวัติเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม 

11. ตรวจสอบกิจกรรม ตรวจสอบการผ่านกิจกรรมตามโครงสร้างกิจกรรม 

12. สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ยื่นสมัครเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 

13. แผนการเรียน ตรวจสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

14. ค้นหารายวิชา ค้นหาข้อมูลรายวิชาท่ีเปิดในแต่ละปี/ภาคการศึกษา 

15. ค้นหาตารางเรียน ค้นหาข้อมูลตารางเรียนในแต่ละปี/ภาคการศึกษา 

16. ค้นหาตารางสอน ค้นหาข้อมูลตารางสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ปี/ภาค
การศึกษา 

17. ค้นหาตารางการใช้ห้อง ค้นหาข้อมูลการใช้ห้องเรยีนในแต่ละปี/ภาคการศึกษา 

18. เสนอความคิดเห็น ส่งข้อความไปยังอาจารย์ 

19. ประวัติเข้าใช้ระบบ แสดงประวัติการเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา
ออนไลน์ 
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  3.  คู่มือนักศึกษา นักศึกษาสามารถอ่านข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ข้อปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยได้จากคู่มือนักศึกษาตามปีการศึกษาท่ีเข้าเรียน 

 

  4. บริการข่าวสารของ สทป. เป็นการประกาศข่าวทางด้านวิชาการท่ีเป็นปัจจุบัน      
ซึ่งนักศึกษาควรเข้ามาติดตามอ่านประกาศข่าวสารท่ีทางส านักทะเบียนและประมวลผลได้
ประกาศอย่างสม่ าเสมอ เพื่อการปฏิบัติตนและสามารถท าตามข้อก าหนดต่าง  ๆ ของ
มหาวิทยาลัยได้ผ่านเว็บไซต์ http://reg.cmru.ac.th/ หรือ http://www.academic.cmru.ac.th/ 
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7. การให้บริการข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้านอื่น ๆ 

  1. Facebook ของส านักทะเบียนและประมวลผล 
เป็นบริการสาธารณะท่ีสามารถเข้าถึงนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปได้ เป็นอย่างดี            

โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิชาการ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องผู้สอบถามต้องใช้ถ้อยค าท่ี เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น               
หากมีถ้อยค าท่ีไม่เหมาะสมผู้ดูแลระบบจะท าการลบและจ ากัดการเข้าใช้งานทันที 
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   2. ระบบสารสนเทศส าหรับสมาร์ทโฟน บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android 
    เป็นบริการระบบสารสนเทศบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เพื่อตรวจสอบตารางเรียน -

ตารางสอบท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน ตรวจสอบผลการเรียน             
เป็นรายภาคการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึง ภาคการศึกษาปัจจุบัน 

- iOS สามารถดาวน์ โหลดผ่ าน  App Store แล้ วค้ นหาค าว่ า  “ regcmru”              
โดยไม่เสียค่าบริการ 

- Android สามารถดาวน์โหลดผ่าน Play Store แล้วค้นหาค าว่า “regcmruapp” 
โดยไม่เสียค่าบริการ 

          

แนวปฏิบัติและการใหบ้ริการของกองพัฒนานักศึกษา 

1. ด้านการบริการนักศึกษา 
จัดสวัสดิการและบริการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาศึกษาเล่าเรียน          

อย่างมีความสุขตลอดที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยจนส าเร็จการศึกษา 
1.  งานบริการนักศึกษา ประกอบด้วย 

 1.1  บริการสุขภาพนักศึกษา 
 จัดให้มีห้องพยาบาล เพื่อบริการสุขภาพ ณ  อาคาร 3 ชั้น 1 โดยให้บริการ
พยาบาลเบื้องต้น ส าหรับผู้ป่วยท่ีเจ็บป่วยเล็กน้อย ต้องการยาเพื่อบรรเทาหรือนอนพักผ่อน 
สามารถใช้บริการในเวลาดังนี้     

  -  วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เปิดท าการ 08.00 – 16.00 น. 
  -  วันศุกร์ – วันเสาร์    เปิดท าการ 08.00 – 20.00 น. 
 

1.2  ประกันอุบัติเหตุ 
 มหาวิทยาลัยได้ห่วงใยในเรื่องสุขภาพของนักศึกษาเพราะเป็นสิ่งท่ีส าคัญ 
นักศึกษาสามารถเลือกท าประกันอุบัติเหตุด้วยความสมัครใจ เพื่อเป็นสวัสดิการในการดูแล
สุขภาพให้แก่ตนเอง 
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1) จ านวนเงินเอาประกัน  กรณีค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งรายละไม่น้อยกว่า 
15,000  บาท 

2) จ านวนเงินเอาประกันกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุรายละไม่น้อยกว่า 
170,000 บาท 

3) จ านวนเงินเอาประกัน กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร รายละไม่น้อยกว่า 
170,000  บาท 

4) จ านวนเงินเอาประกันกรณีสูญเสียมือเท้าสายตา2ส่วนรายละไม่น้อยกว่า 
170,000 บาท 

5) จ านวนเงินเอาประกันกรณีสูญเสียมือเท้าสายตา1ส่วนรายละไม่น้อยกว่า 
102,000 บาท 

6) จ านวนเงินเอาประกัน กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการขับขี่ หรือประสบอุบัติเหตุ
จากการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ รายละไม่น้อยกว่า 170,000 บาท 

7) จ านวนเงินเอาประกัน กรณีเสียชีวิตเนื่องจากถูกฆาตกรรม หรือลอบท าร้าย 
รายละไม่น้อยกว่า 170,000 บาท 

8) จ านวนเงินเอาประกัน  กรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บท่ีไม่ใช่อุบัติเหตุ        
(ค่าปลงศพ) ไม่น้อยกว่า 35,000 บาท 

9) ให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ อบ.1 เป็นอย่างต่ า 
10) ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกสถานท่ี ตลอด 24 ชั่วโมง 
11) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 เวลา 

12.01 น. ถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. 
     

   ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากอุบัติเหตุ 
1. หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุให้เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล                 

ท่ีเครือข่ายท่ีบริษัทประกันก าหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
      2. กรณีไม่ใช่โรงพยาบาลเครือข่ายท่ีบริษัทก าหนด ให้นักศึกษาส ารองจ่ายเงิน         

ค่ารักษาพยาบาลก่อน แล้วน าหลักฐานท่ีต้องใช้ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล  
   2.1 แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  จ านวน 1 ฉบับ (ขอรับได้ ท่ี        

กองพัฒนานักศึกษา) 
   2.2 ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล จ านวน 1 ฉบับ 
   2.3 ใบรับรองแพทย ์จ านวน 1 ฉบับ 
   2.4 ส าเนาบัตรนักศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
   2.5 ส าเนาบัญชีธนาคาร (หน้าท่ีมี เลขท่ีบัญชี ) จ านวน  1 ฉบับ ติดต่อ ท่ี             

หน่วยบริการสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศกึษา 
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1.3  แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 การให้ค าปรึกษา  เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ให้สามารถปรับตัวและมีความสุข         
กับการศึกษาเล่าเรียน โดยการรับฟังปัญหา แก้ไขปัญหา ตลอดจนให้ค าปรึกษาในด้านการเรียน 
ครอบครัว เพื่อน อาจารย์ การเงิน สุขภาพ หรือ  เรื่องอื่ น ๆ ท่ีนักศึกษามีความคับข้องใจ         
ไม่สามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองสามารถขอรับค าปรึกษาได้ 
 การอบรมและแนะแนวอาชีพ นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะมีรายได้เสริม   
ระหว่างเรียน  หรือก าลังจะส าเร็จการศึกษา  สามารถติดต่อและขอทราบข้อมูลได้  โดยมีการ
ประสานสถานประกอบการมารับสมัครงาน  หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท างาน  จัดฝึกอบรม  
อาชีพอิสระ  เพื่อสร้างธุรกิจต่าง ๆ  ให้กับนักศึกษาท่ีสนใจ 
 นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ช่วยเหลือนักศึกษา         
ท่ีต้องการหารายได้เสริมระหว่างเรียน 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานภายในหนว่ยงานของมหาวิทยาลัย  
 2.  สามารถปฏิบัติ งานได้ ทุกอย่าง ตาม ท่ีหน่ วยงานมอบหมาย อาทิ  ธุรการ            
พิมพ์เอกสาร รับส่งหนังสือ จัดสถานท่ี ลงทะเบียน เตรียมเอกสาร ภาคสนาม คอมพิวเตอร์ 
และอื่น ๆ 
 เกณฑ์การพิจารณา       
 1.  เป็นนักศึกษาท่ีมีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
 2. เป็นนักศึกษาท่ีต้องการหารายได้ระหว่างเรียน 
 ค่าตอบแทน       
 เดือนละไม่เกิน 3,000 บาท / คน / เดือน / ชั่วโมงละ 30 บาท 
 อ านวยความสะดวก  ก ากับดูแลนักศึกษาทุนจากมูลนิธิ บริษัท  ห้างร้านต่าง ๆ  
เช่น ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ทุนพระเมตตาสมเด็จย่า ทุนท่านน้อยเปาโรหิตย์ และทุนอื่น ๆ  
ตลอดจนจัดหาทุนให้กับนักศึกษาท่ีมีความล าบากและขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 
 1.4   นักศึกษาวิชาทหาร และผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
 นักศึกษาชายท่ีต้องการผ่อนผันการเข้ ารับตรวจเลือกเป็นทหาร                    
กองประจ าการ เมื่อได้รับหมายเรียก (สด.35) หากไม่ต้องการเข้ารับราชการเป็นทหาร         
กองประจ าการ  ในขณะก าลังศึกษาอยู่  ให้ด าเนินการยื่นค าร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้
ในช่วงเดือนกันยายน – มกราคมของทุกปี โดยจะประกาศให้นักศึกษายื่นค าร้องขอผ่อนผัน           
การเกณฑ์ทหาร ได้ท่ีฝ่ายวิชาทหาร กองพฒันานักศึกษา มีหลักฐานท่ีต้องจัดเตรียม ดังนี้  
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 1. ส าเนาใบส าคัญ สด.9  จ านวน  2  ชุด 
 2.  ส าเนาหมายเรียก สด.35  จ านวน  2  ชุด  
 3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  2  ชุด  
 4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  2  ชุด   
 5.  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา  จ านวน  2  ชุด 
 6.  ส าเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก สด.43    จ านวน  2  ชุด                
  (กรณีท่ีนักศึกษาเคยรับการผ่อนผันจากสถานศึกษาเดิม)   
 
 นักศึกษาวิชาทหาร 
 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะเรียนวิชาทหารต่อชั้นปี ท่ี 3 , 4 และ 5 
สามารถส่งค าร้องได้ท่ี กองพัฒนานักศึกษา โดยจะเรียนและฝึกท่ีมหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์   
และฝึกตามห้วงเวลาท่ีศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกท่ี 33  และศูนย์การฝึก
เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรีก าหนด เมื่อเรียนจบชั้นปีท่ี 5 และส าเร็จการศึกษา ในระดับ
ปริญญาตร ีหรืออนุปริญญา จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าท่ีร้อยตรี 

 1.5  บริการจดหมาย  ธนาณัติ  และพัสดุ 
 นักศึกษาติดต่อรับจดหมาย  ธนาณัติ  และพัสดุ  ได้ท่ีฝ่ายบริการนักศึกษา                    
กองพัฒนานักศึกษา  ในกรณีมีธนาณัติ  จดหมายหรือพัสดุ  ส่งถึงนักศึกษาโดยระบุให้ส่งมาท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่  ให้นักศึกษาติดต่อรับพร้อมแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

 1.6   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน ลักษณะที่ 1 
 1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด ดังนี ้
 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน  
200,000  บาท ต่อปี รายได้ต่อครอบครัวพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

2.1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดา
มารดา ในกรณีท่ีบิดามารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง 

2.2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของ
ผู้ปกครองในกรณีท่ีผู้ใช้อ านาจปกครองมิใช่บิดา มารดา 

2.3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่
สมรสในกรณีท่ีผู้ขอกู้ยืมได้ท าการสมรสแล้ว 
 3) มีคุณสมบัติอื่นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ดังนี้ 
 3.1) เป็นผู้ ท่ีมีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของ
สถาบันการศึกษา 
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 3 .2 ) เป็ น ผู้ ท่ี มี ค วามป ระพ ฤติ ดี  ไม่ ฝ่ าฝื น ระ เบี ยบ ข้ อบั งคั บ ขอ ง
สถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน  
เสพยาเสพติดให้โทษ  ดื่มสุราเป็นอาจิณ  หรือเท่ียวเตร่ในสถานบันเทิง เริงรมย์เป็นอาจิณ           
เป็นต้น 
 3.3) เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน  สถานศึกษา  หรือสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดการควบคุม หรือ
ก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือ ส่วนราชการอื่น ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย 
รัฐวิสาหกิจ 
 3.4) ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน 
 3.5) ไม่เป็นผู้ท่ีท างานประจ าในระหว่างการศึกษา 
 3.6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.7) ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 3.8) ต้องมีอายุในขณะท่ีขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2  ปี 
และระยะเวลาผ่อนช าระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน  60  ปี 
 4) ผู้กู้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ตลอดปีการศึกษา 
 5)  มีหลักฐานการเข้าร่วมด าเนินโครงการจิตอาสา อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อหนึ่ง        
ภาคการศึกษา (ผู้กู้ยืมต้องเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาค
การศึกษา) 
 

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ต้องยื่นขอกู้ยืม
ผ่านระบบ E-Studentloan ทาง www.studentloan.or.th ตามปฏิทินเวลาท่ีกองทุนฯ ก าหนด 
โดยต้องด าเนินการตามขั้นตอนลงทะเบียนรับรหัสผ่านและยื่นแบบค าขอกู้ยืมโดยใช้เลขบัตร
ประจ าตัวประชาชนเป็น username 
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                Register                        e-Studentloan  (http://www.studentloan.or.th)

                                   /                   

                                               

                                         (                          ) 
         e-Studentloan

                                                           e-Studentloan
                                                            

                                                /                                 
                                                                                            

                                                 

                                                   /                                
                                               

                                                                                

                                                     
                                                                              

START

END  
 
 
 
 
 

ส าหรับผู้กู้ยืม 

หมายเหตุ :  ส าหรับภาคการศึกษาต่อไป ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาจะด าเนินการเฉพาะขั้นตอนที่มีเครื่องหมาย * เท่านั้น 
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         1.7 การกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

  คุณสมบัติผู้ขอกู้ยืม ลักษณะที่ 2 
 1)  ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1.1) มีสัญชาติไทย 
 1.2) อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันท่ี 1 มกราคม 2557 
 1.3) เป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนในปีการศึกษา 2555 ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.4) เป็ น นั กศึ กษ าราย ให ม่ ท่ี ข อ รับ ทุ น เพื่ อ เข้ าศึ กษ าในชั้ น ปี ท่ี  1                      
ในปีการศึกษา 2556 ท่ีมิใช่ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ
เป็นนักศึกษาท่ีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ท่ีเปลี่ยน
ระดับจากชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าท้ังสายสามัญและสายอาชีพเป็นระดับอาชีวศึกษา
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2556 
 1.5) นักศึกษาในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ตอบรับให้เข้าศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2)  นักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีรายชื่อเข้าร่วม
โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคตตามประกาศของส านักงานกองทุนเงิน         
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 3) นักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/
ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 
 3.1) ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 3.2) หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง ก าหนดหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการ
หลักและมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคน ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการปีการศึกษา 
2556 พ.ศ. 2556 
 4) นักศึกษาสามารถขอรับทุนได้เพียงหนึ่งหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาไม่เกิน
อัตราค่าเล่าเรียนท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ ตามจ านวนปีท่ีก าหนดไวแ้ต่ละหลักสูตร 
 กรณีท่ีผู้ขอรับทุนมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้ขอรับทุน 
ขอรับทุนได้เฉพาะค่าเล่าเรียนส่วนต่างเท่านั้นท้ังนี้ต้องไม่เกินอัตราท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 
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ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี หน่วย:บาท/ปีการศึกษา 
 

กลุ่มสาขาวิชา อัตราสูงสุด 
สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มุนษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร ์
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกษตรศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 

60,000 
70,000 
70,000 
70,000 
90,000 
200,000 

  
 5) นักศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับค่าครองชีพ  ต้องเป็นผู้มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 
200,000 บาทต่อปี และให้ได้รับค่าครองชีพในอัตราเดือนละ 2,400 บาท 
 การพิจารณารายได้ครอบครัว ให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบรายได้
ครอบครัวท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีนักศึกษาผู้ขอรับทุน
ศึกษาอยู่ได้รับรองไว้แล้ว ตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 5.1) รายได้รวมของนักศึกษาผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของบิดาและมารดา
กรณีท่ีบิด มารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองไม่ใช่บิดา มารดา 
 5.2) รายได้รวมของนักศึกษาผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณี
ท่ีผู้ใช้อ านาจปกครองไม่ใช่บิดา มารดา 
 5.3) รายได้รวมของนักศึกษาผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีท่ี         
ผูข้อรับทุนสมรสแล้ว 
 6) นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นค าขอกู้ผ่านระบบท่ีส านักงานกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดท าไว้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด            
เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 7)  นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอรับทุน หรือผู้รับทุน (ผู้กู้ยืมเงิน) รับรองว่าจะปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 7.1) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมตรงกับความเป็นจริง 
 7.2) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อ
การศึกษา พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตลอดจนข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ของคณะกรรมการตลอดระยะเวลาท่ีขอรับทุน 
 7.3) ด าเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 
และต้องเก็บรักษารหัสผ่านท่ีได้รับจากกองทุนเพื่อการศึกษาไว้เป็นความลับ หากผู้ใดยินยอมให้
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บุคคลอื่นด าเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน  ให้ถือว่าเป็นการ
ด าเนินการด้วยตนเอง 
 7.4) แจ้งการเปลี่ยนชื่อ ย้ายท่ีอยู่หรือย้ายสถานศึกษา และจบการศึกษา 
หรอืพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเปลี่ยนชื่อ ย้ายท่ีอยู่ ย้ายสถานศึกษา 
จบการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ต่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
 7.5) แจ้งสภาพการเป็นนักศึกษาทุกปีท่ีผู้รับทุน (ผู้กู้ยืมเงิน) ไม่ได้รับทุน            
แต่ยังศึกษาอยู่ ต่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
 7.6) หน้าท่ีอื่น ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 8)  กองทุนเพื่อการศึกษา จะจ่ายทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนให้ตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไข ดังต่อไปนี ้
 8.1) ค่าเล่าเรียน จ่ายให้สถานศึกษาท่ีผู้รับทุน (ผู้กู้ยืมเงิน) โดยตรงโอนเข้า
บัญชีชื่อ “กรอ.(ระบุชื่อสถานศึกษา)” ของกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลังตาม
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาเรื่อง การก าหนดหน้าท่ี  วิธีปฏิบัติ และ          
ความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายได้         
ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2556 พ.ศ. 2556 
 8.2) ค่าครองชีพ จ่ายให้นักศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับค่าครองชีพผู้รับทุน (ผู้กู้ยืม
เงิน) โดยโอนเข้าบัญชีของผู้รับทุน (ผู้กู้ยืมเงิน) ตามท่ีได้แจ้งให้แก่กองทุนเพ่ือการศึกษา 
 9) ผู้กู้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ตลอดปีการศึกษา 
                10) มีหลักฐานการเข้าร่วมด าเนินโครงการจิตอาสา อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อหนึ่ง
ภาคการศึกษา (ผู้กู้ยืมต้องเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อหนึ่ งภาค
การศึกษา) 
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ขั้นตอนการด าเนินการของผู้ขอรับทุน กรอ. ในระบบ E-Studentloan 
 

                  Register                        e-Studentloan  (http://www.studentloan.or.th)

                                     /                   

                                                 

                                         (                          ) 
         e-Studentloan

                                                                                                               
                                      e-Studentloan

                                                /                                           
                                                                                                 

                                    

                                                   /                                
                                               

                                                                                  

                                                     
                                                                              

START

END  
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 2. หนังสือรับรอง 
 การออกหนังสือรับรองความประพฤติ  และหนังสือรับรองอื่น ๆ ออกให้เฉพาะ
นักศึกษาท่ีก าลั งศึกษาอยู่  เพื่ อ ใช้ ในการขอรับ ทุน สมัครงาน เป็นหลักฐานทางคดี                       
เพ่ือประกอบการพิจารณาในชั้นศาล  หรืออื่น ๆ ท่ีมีความจ าเป็น   

 หลักฐานประกอบยื่นค าร้องขอใบรับรอง 
 1)  รูปถ่ายนักศึกษาแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ใบ 
 2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
   หมายเหตุ  สามารถยื่นค าร้องได้ท่ีฝ่ายวินัยนักศึกษา 
 
  1.8 กองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือสนับสนุน และให้การช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ท่ีขาดแคลนหรือประสบปัญหาทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 

สามารถติดตามข่าวสารของกองพัฒนานักศึกษา ผ่านเว็บไซต์  http://www.sdd.cmru.ac.th/ 
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2.  งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 
 2.1 กิจกรรมนักศึกษา   
 กิจกรรมนักศึกษามีส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์
พร้อมท้ังความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข        
เป็นการพัฒนานักศึกษาให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่สังคม มีความเสียสละใช้เวลาว่าง             
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นโดยส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ                  
ผ่านสาขาวิชา คณะ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา  และสโมสรนักศึกษา ระดับคณะ และ
วิทยาลัย 
 2.2   การพัฒนานกัศึกษา 
 กองพัฒนานักศึกษาได้วางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเรียน
อย่างมีความสุข ภายใต้สภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน การบริการและสวัสดิการของ
นักศึกษาท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต เพื่อให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป เช่น 
การพัฒนานักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยขั้นพื้นฐาน ด้านจิตอาสา จิตส านึก 
ด้านความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตที่เกิดประโยชน์ในระดับอุดมศึกษา 
 2.3   กีฬาและนันทนาการ 
  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีให้มีการออกก าลังกาย            
อย่างสม่ าเสมอ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กีฬาคณะกีฬาน้องใหม่ 
ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษา ท่ีมีความสามารถทางด้านกีฬาสมัครเข้าเป็นนักกีฬาของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ท้ังระดับภาคประเทศ และนานาชาติ 
 2.4  โครงการหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่
 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มีนโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนานักศึกษา              
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าของประเทศมีความรู้ความสามารถมีหลักคิด
และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะพร้อมด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีความพร้อม
ท่ีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีงาม และพร้อมเผชิญกับสถานการณ์          
ในอนาคตที่เรียกว่า “เก่ง ดี และมีความสุข” อย่างมีคุณภาพ  

ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงจัดเสริมสร้าง
ประสบการณ์ภายใน และภายนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่ากิจกรรมนักศึกษาจะเป็นส่วนเสริมเติมเต็ม
คุณลักษณะความเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ให้แก่นักศึกษา โดยนักศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ  บนพื้นฐานความเชื่อท่ีว่า จะท าให้นักศึกษามีทักษะชีวิตซึ่งจะเป็น
ประสบการณ์ท่ีมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคต ภายหลังจากส าเร็จการศึกษา และเพ่ือให้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกคน ทุกวิทยาเขตได้รับประสบการณ์การเรียนรู้
นอกชั้นเรียนท่ีเท่าเทียมกัน  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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ราชภัฏเชียงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยถือเป็น
เงื่อนไขหนึ่งของการอนุมัติปริญญาบัตร โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมพัฒนานักศึ กษา               
และหวังว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในอนาคตจะเป็นบัณฑิตท่ีเปี่ยมด้วยความรู้และคุณธรรม       
มีศักยภาพ ท่ีพอเพี ยงต่อการใช้ชีวิตภายใต้สภาวะการเปลี่ ยนแปลงของโลก ยุคใหม่                    
เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า  มีส่วนช่วยเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้นักศึกษา          
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยถ้วนหน้ากัน มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้นักศึกษาทุกคน
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย  
            2.5  ระบบกิจกรรม 
 ขั้นตอนการ Regist / ประวัติเข้าร่วมกิจกรรม 

1. Log In เข้าสู่ระบบ (www.reg.cmru.ac.th) 
2. คลิกท่ีเมนู “Regist / ประวัติเข้าร่วมกิจกรรม” 
3. กรอก Serial Key 
4. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบการผ่านกิจกรรม 
1. Log In เข้าสู่ระบบ (www.reg.cmru.ac.th) 
2. คลิกท่ีเมนู “ตรวจสอบการผ่านกิจกรรม” 
 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
1. Log In เขา้สู่ระบบ (www.reg.cmru.ac.th) 
2. คลิกท่ีเมนู “สมัครเข้าร่วมกิจกรรม” 
3. เลือกกิจกรรมท่ีสนใจเข้าร่วม 
4. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------- 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งท่ี           
๒/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก  
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐  
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๓  
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อ ๔  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้ว        

ในข้อบังคับนี ้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๕  ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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 “คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการ            
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และให้หมายความรวมถึงคณะหรือวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนงาน
ภายใน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะหรือวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดตั้ง            
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และให้หมายความรวมถึงคณะหรือวิทยาลัยท่ีเป็น
ส่วนงานภายในตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  
 “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความว่า ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยเพื่อให้
ท าหน้าท่ีควบคุมแนะน า และให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ            
การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 
 “อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ท่ีคณะมอบหมายให้สอนรายวิชาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี 
 “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัย             
จัดให้เรียนในเวลาราชการ หรือหากมีความจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนนอกเวลา
ราชการด้วยก็ได้ 
 “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้
เรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือหากมีความจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้
เรียนในเวลาราชการด้วยก็ได้ 
 ข้อ ๖  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจในการออกค าสั่งและ
หรือประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  
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หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษาและการรับเข้าเป็นนักศึกษา 

 __________________ 
 

ข้อ ๗  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้ ท้ังนี้ ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต
โดยมสีัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ 

การก าหนดและการปรับเปลี่ยนวันเปิดและหรือวันปิดของแต่ละภาคการศึกษา        
ให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ต้องมีระยะเวลาศึกษารวมกันในแต่ละภาคการศึกษา
ตามวรรคหนึ่ง 

กรณีท่ีมหาวิทยาลัยจะใช้ระบบการจัดการศึกษาอื่นเฉพาะหลักสูตรใด ให้แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษานั้น รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิต            
กับระบบทวิภาคท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตรให้ชัดเจน  

ข้อ ๘  คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา 
(๑) เป็ น ผู้ ส า เร็ จ ก า รศึ ก ษ าชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ าต อ น ป ล าย ห รื อ เที ย บ เท่ า                       

จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ให้การรับรอง หรือ 
(๒) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 นอกเหนือจากคุณสมบัติและเง่ือนไขตาม (๑) และ (๒) แล้ว มหาวิทยาลัยอาจก าหนด
คุณสมบัติอื่นตามท่ีหลักสูตรก าหนดก็ได้ โดยใหจ้ัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ส าหรับนักศึกษาต่างชาติต้องส าเร็จการศึกษาตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง 
เช่นเดียวกัน 
 ข้อ ๙  มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๘ เข้าเป็น
นักศึกษาเป็นคราว ๆ ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๐  มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา           
ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยหรือรัฐบาลก็ได้ 
 มหาวิทยาลัยอาจรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการหรือ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
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 ข้อ ๑๑  ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหรือผู้ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา จะมี
สถานภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว ท้ังนี้ ตามวันเวลาและสถานท่ี               
ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ผูท่ี้จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็น
อุปสรรคในการศึกษา 

 

หมวด ๒ 
การลงทะเบียนเรียน 
__________________ 

 

ข้อ ๑๒  การลงทะเบียนเรียน ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) การก าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๒) การลงทะเบียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และต้องเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของหลักสูตร 
(๓) การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ กรณีนักศึกษาภาคปกติจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต กรณีนักศึกษาภาคพิเศษจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนไม่      ต่ ากว่า ๙  หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 

(๔) การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  
หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจ าเป็น การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิต 

แตกต่างไปจาก (๓) หรือ (๔) ก็อาจท าได้ แต่ท้ังนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา และต้องเรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 

หลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนเรียนตามวรรคสองให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๓  การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
มหาวิทยาลัยได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว 

ข้อ ๑๔  นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใด ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน และให้ยื่นค าร้อง           
ต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในช่วงเวลาการเพ่ิมถอนรายวิชาในภาคการศึกษา
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นั้น ท้ังนี้ จ านวนหน่วยกิตเรียนท้ังหมด จะต้องไม่เกินจ านวนท่ีระบุไว้ในข้อ ๑๒ (๓) หรือ (๔) 
แล้วแต่กรณี  

การลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งนักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ V  
ข้อ ๑๕  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยลงทะเบียนแล้วได้เฉพาะใน

กรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายวิชานั้นได้สัญลักษณ์ F หรือ W หรือ U  
(๒) รายวิชานั้นได้สัญลักษณ ์D+ หรือ D โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

หมวด ๓   
การเพิ่ม การถอน และการยกเลิกรายวิชา 

__________________ 
 

ข้อ ๑๖  การเพิ่ มรายวิชา ให้ท าได้ภายใน ๒ สัปดาห์  โดยนับถัดจากวันเปิด                  
ภาคการศึกษาปกติหรือภายใน ๑ สัปดาห์ โดยนับถัดจากวันเปิดภาคฤดูร้อน ท้ังนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ท่ีปรึกษา  

ข้อ ๑๗  การถอนรายวิชา ให้ท าได้ภายใน ๒ สัปดาห์  โดยนับถัดจากวันเปิด          
ภาคการศึกษาปกติหรือภายใน ๑ สัปดาห์ โดยนับถัดจากวันเปิดภาคฤดูร้อน ท้ังนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ข้อ ๑๘  การยกเลิกรายวิชา จะกระท าได้เมื่อพ้นก าหนดการถอนรายวิชา และต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ท้ังนี้  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ท่ีปรึกษา 

การยกเลิกรายวิชาจะได้สัญลักษณ์ W และนับรวมจ านวนหน่วยกิตการลงทะเบียนตาม
ข้อ ๑๒ (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณ ี
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หมวด ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

__________________ 
 

ข้อ ๑๙  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด          
ของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบปลายภาคในรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณี ท่ีนักศึกษา             
มีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยท าให้มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้นก็ได ้

ในกรณีมีนักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาคตามวรรคหนึ่ง ให้อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อ
นักศึกษา ผู้นั้นให้คณะเพื่อน าส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศรายชื่อ ท้ังนี้ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ก่อนวันสอบปลายภาค 

ข้อ ๒๐  การวัดผลให้ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย ท าการวัดผลเป็นระยะ ๆ ระหว่างภาค
การศึกษา และท าการวัดผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษานั้น โดยต้องมี
คะแนนระหว่างภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐   

กรณีหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดการวัดผล           
ท่ีแตกต่างไปจากวรรคหนึ่งก็ได้ โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๑  การประเมินผลการศึกษาให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) สัญลักษณ์ท่ีมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ ดังนี้  

    สัญลักษณ์   ความหมาย                       ค่าระดับคะแนน   
 A  ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 
 B+  ดีมาก (Very Good)  ๓.๕ 
 B  ดี (Good)  ๓.๐ 
 C+  ดีพอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕ 
 C  พอใช้ (Fair)  ๒.๐ 
 D+  อ่อน (Poor)  ๑.๕ 
 D  อ่อนมาก (Very Poor)  ๑.๐ 
 F  ตก (Fail)  ๐.๐ 
(๒) สัญลักษณ์ท่ีไม่มีค่าระดับคะแนน มีดังนี้ 

                         สัญลักษณ์  ความหมาย 
S  เป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 
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U  ยังไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
I  การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
IP  การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In progress) 
M  นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 
W  การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal) 
V  เข้าร่วมศึกษา (Visitor) 
CS การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Test) 
CE การทดสอบด้วยการสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน  
 (Credits from Examination) 
CT การประเมินการศึกษา หรืออบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ  
 ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง (Credits from Training) 
CP การเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Credits from Portfolio) 

ข้อ ๒๒  การให้สัญลักษณ์ตามข้อ ๒๑ (๑) จะให้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ในรายวิชาท่ีนักศึกษาเข้าสอบ และหรือ มีผลงานท่ีใช้ท าการวัดผลได้  
(๒) ในกรณีท่ีเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I  IP หรือ M โดยอาจารย์ผู้สอนส่งผลการประเมิน

ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
นอกจากท่ีก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งการให้สัญลักษณ์ F จะให้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) นักศึกษาผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาคตามข้อ ๑๙ วรรคสอง 
(๒) นักศึกษาผู้นั้นประพฤติผิดตามท่ีข้อบังคับหรือระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
(๓) เปลี่ ยนจากสัญ ลักษณ์  I  IP  หรือ  M ในกรณี ท่ี อาจารย์ ผู้ สอน ไม่ ได้ ส่ ง                     

ผลการประเมินภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๒๓  สัญลักษณ์ S หรือ U จะให้ได้เฉพาะรายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดให้เรียน

เพ่ิมเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ  
กรณีนักศึกษาได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

ใหม่จนกว่าจะได้สัญลักษณ์ S 
ข้อ ๒๔  สัญลักษณ์ I จะใหไ้ด้ในกรณีท่ีการวัดผลระหว่างภาคการศึกษาไม่สมบูรณ์และ

หรือการวัดผลของภาคการศึกษานั้นไม่สมบูรณ์ และนักศึกษาต้องด าเนินการขอรับการประเมิน
เพ่ือเปลี่ยนสัญลักษณ ์I เป็นสัญลักษณ์ ตามข้อ ๒๑ (๑) 
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กรณีนักศึกษาไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินเฉพาะ
ผลงานท่ีมีอยู่และส่งผลการประเมินภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หากพ้นก าหนด          
ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยนสัญลักษณ ์I เป็น F หรือ U แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๕  สัญลักษณ์ IP จะให้ได้ในกรณีท่ีรายวิชานั้นยังมีการศึกษาต่อเนื่องอยู่ และยัง
ไม่ได้ท าการวัดผลหรือประเมินผลภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน โดยสัญลักษณ์ IP จะถูก
เปลี่ยนเมื่อได้ท าการวัดผลและประเมินผลเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ อาจารย์ผู้สอนต้องส่งผล  
การประเมินภายในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนด  
ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยนสัญลักษณ์ IP เป็น F หรือ U แล้วแต่กรณี 

ให้มหาวิทยาลัยก าหนดรายวิชาท่ีให้สัญลักษณ์  IP โดยจัดท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๖  สัญลักษณ์ M จะใหไ้ดเ้ฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาคแต่ขาดสอบ  
เมื่อนักศึกษาได้สัญลักษณ์ M ให้นักศึกษายื่นค าร้องขออนุญาตสอบตามประกาศ            

ของมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการวัดผลและ
ประเมินผลแล้วส่งผลการประเมินภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หากพ้นก าหนด           
ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยนสัญลักษณ ์M เป็น F หรือ U แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๗  การให้สัญลักษณ์ W นอกจากการยกเลิกรายวิชาภายในก าหนดเวลาตามข้อ 
๑๘ แล้ว อาจใหไ้ด้ในกรณดีังต่อไปนี ้

(๑) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา แต่มีเวลาเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ตามข้อ ๒๘ 

(๒)  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา หรือถูกไล่ออก หรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น 

ข้อ ๒๘  สัญลักษณ์ V  จะให้ได้เฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในฐานะ
ผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้นตามข้อ ๑๔ แต่ต้องมี
เวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด หากเวลาเรียนไม่ครบตามท่ีก าหนด
หรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชานั้น อาจารย์ผู้สอน
อาจพิจารณาเปลี่ยนสัญลักษณ์ V เป็น W ก็ได้ 

ข้อ ๒๙  รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ได้รับการยกเว้นการเรียนตามหมวด ๙ แห่ง
ข้อบังคับนี้ ให้บันทึกสัญลักษณ์ไว้ในใบรายงานผลการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา ดังนี้ 
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(๑) สัญลักษณ์ S จะให้ได้เฉพาะรายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนจากการศึกษาใน
ระบบ 

(๒) รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้ได้รับสัญลักษณ์ ดังนี้ 

(ก) สัญลักษณ์ CS (Credits from Standardized Test) จะให้ได้เฉพาะกรณีได้
หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน 

(ข) สัญลักษณ์ CE (Credits from Examination) จะให้ได้เฉพาะกรณีได้หน่วยกิต 
จากการทดสอบด้วยการสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน  

(ค) สัญลักษณ์   CT (Credits from Training) จะให้ได้เฉพาะกรณีได้หน่วยกิต           
จากการประเมินการศึกษา หรืออบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง  

(ง) สัญลักษณ์ CP (Credits from Portfolio) จะให้ได้เฉพาะกรณีได้หน่วยกิต        
จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน  

ข้อ ๓๐  สัญลักษณ์ค่าระดับคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ในแต่ละรายวิชาให้ถือตามเกณฑ์ 
ดังนี้ 

(๑) รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ในกลุ่มวิชาประสบการณ์
ภาคสนามหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องไม่ต่ ากว่าสัญลักษณ ์C 

(๒) รายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร ยกเว้น (๑) ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า
สัญลักษณ ์D 

ถ้านักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ เว้นแต่        
ถ้าสอบตกในรายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาเลือก หรือรายวิชาเลือกเสรี สามารถเปลี่ยนไป
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในหลักสูตรได้ หรือ ถ้ามีรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
รายวิชาเลือก หรือรายวิชาเลือกเสรีท่ีสอบได้ ครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในหลักสูตรแล้ว         
ไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนอีก 

ข้อ ๓๑  การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ด าเนินการดังนี้ 
(๑) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา และค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยให้

ค านวณจากรายวิชาท่ีมีค่าระดับคะแนนตามข้อ ๒๑ โดยใช้เลขทศนิยม ๒ ต าแหน่งและไม่ปัด
เศษ 
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(๒) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา ให้ค านวณจากทุกรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ยกเว้นรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์ I IP และ M ยังไม่น ามา
ค านวณค่าเฉลี่ยจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนนตามข้อ ๒๑  

(๓) ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ให้ค านวณจากทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีน ามาค านวณ ยกเว้นรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ I IP และ 
M ยังไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนนตามข้อ ๒๑  

กรณีท่ีนักศึกษาได้รับการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนแล้วลงทะเบียน
เรียนรายวิชาซ้ ากับรายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนมาแล้วไม่นับ
หน่วยกิตในรายวิชานั้น 
 

หมวด ๕   
การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก 

__________________ 
 

ข้อ ๓๒  การลาเพื่อไม่เข้าชั้นเรียน นักศึกษาท่ีมีกิจจ าเป็นหรือป่วยท่ีไม่สามารถเข้าชั้น
เรียนได้ จะต้องยื่นใบลาเพ่ือขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน 

ข้อ ๓๓ นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
(๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่ งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน ส าหรับกรณีอื่นให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๓) เจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุหรือภยันตราย จนไม่สามารถศึกษาต่อให้ได้ผลดี

ต่อไป 
(๔) ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชา หรือลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หรือถอนทุกรายวิชาท่ี

ลงทะเบียนโดยไม่ได้รับสัญลักษณ์ W 
(๕) เหตุผลอื่นท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาเห็นสมควร 
ข้อ ๓๔ การลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๓ นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามแบบท่ีส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าหนด พร้อมด้วยหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษา คณบดี และอธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติตามล าดับ เว้นแต่กรณีนักศึกษา         
ท่ีบรรลุนิติภาวะสามารถลาพักการศึกษาได้โดยไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 
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กรณีนักศึกษาเป็นผู้ท่ีลาศึกษาต่อต้องมีหนังสือยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด 
การลาพักการศึกษา จะกระท าได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ถ้าจ าเป็นต้องลาพัก

การศึกษาต่อให้ย่ืนใบลาใหม ่
นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ         

การเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๓๕  การลาออก นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามแบบท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนก าหนด พร้อมด้วยหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา คณบดี 
และอธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติตามล าดับ เว้นแต่กรณีนักศึกษาท่ีบรรลุนิติภาวะสามารถ
ลาออกได้โดยไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 
 

หมวด ๖   
การเปลี่ยนประเภท การย้ายสาขาวิชา และการรับโอนนักศึกษา 

__________________ 
 

ข้อ ๓๖  นักศึกษาภาคปกติสามารถเปลี่ยนเป็นนักศึกษาภาคพิเศษได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ
ของสภาวิชาการ 

การเปลี่ยนประเภทจากนักศึกษาภาคพิเศษเป็นนักศึกษาภาคปกติจะกระท าไม่ได ้
ข้อ ๓๗  นักศึกษาอาจย้ายสาขาวิชาได้ ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ           

ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ          
สภาวิชาการ 

ข้อ ๓๘  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ 
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หมวด ๗ 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน 

________________________ 

 ข้อ ๓๙  การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระดับปริญญา 
รวมท้ังแนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 ให้มหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่ง และจัดท า
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
 ข้อ ๔๐  การยกเว้นการเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด และจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและ           
โอนหน่วยกิตระดับปริญญา รวมท้ังแนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

หมวด ๘ 
การพ้นสภาพนักศึกษา 
________________________ 

ข้อ ๔๑  ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้  

(๑) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติใหป้ริญญา  
(๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

ปกติท่ี ๒นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน โดยนับจ านวนภาคการศึกษารวมท้ังภาคการศึกษาปกติท่ีมี            
การลาพักการศึกษาด้วย 

(๓) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๗๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติท่ี ๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน โดยนับจ านวนภาคการศึกษารวมท้ังภาคการศึกษาปกติท่ีมี        
การลาพักการศึกษาด้วย 

(๔) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติท่ี ๖ ท่ี ๘ ท่ี ๑๐ ท่ี ๑๒ หรือท่ี ๑๔ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติท่ี  ๑๖ หรือท่ี ๑๘ 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปีโดยนับจ านวนภาคการศึกษารวมท้ังภาคการศึกษาปกติ          
ท่ีมกีารลาพักการศึกษาด้วย  
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(๕) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แต่ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย    
ต่ ากว่า ๑.๘๐ 

(๖) ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

(๗) มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้ 

(๘) ลาออก 
(๙) ตาย 
ข้อ ๔๒  ให้นักศึกษาภาคพิเศษพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใด         

ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
(๑) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติใหป้ริญญา  
(๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษา        

ท่ี ๑ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน โดยนับจ านวนภาคการศึกษารวมท้ังภาคการศึกษาท่ีมีการลาพัก
การศึกษาด้วย 

(๓) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๗๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษา        
ท่ี ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน โดยนับจ านวนภาคการศึกษารวมท้ังภาคการศึกษาท่ีมีการลาพัก
การศึกษาด้วย 

(๔) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษา       
ท่ี ๓ ท่ี ๔ ท่ี ๕ ท่ี ๖ หรือท่ี ๗ และเมื่อสิ้นปีการศึกษาท่ี ๘ หรือท่ี ๙ ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
๕ ปี โดยนับจ านวนภาคการศึกษารวมท้ังภาคการศึกษาท่ีมีการลาพักการศึกษาด้วย  

(๕) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แต่ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย         
ต่ ากว่า ๑.๘๐ 

(๖) ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

(๗) มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้ 

(๘) ลาออก 
(๙) ตาย 
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หมวด ๙ 
การขอรับปริญญา  

__________________ 
 

ข้อ ๔๓  นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา ต้องผ่านเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยมีค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  

(๒) ใช้เวลาศึกษาไม่เกินระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 

(๓) ไม่มีหนี้สินใด ๆ ค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 
(๔) เงื่อนไขอื่นให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภา

วิชาการ 
ข้อ ๔๔  นักศึกษาท่ีผ่านเงื่อนไขตามข้อ ๔๓ ให้ยื่นค าร้องคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ต่อมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลา ขั้นตอนและ
วิธีการตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

กรณีท่ีนักศึกษาไม่ยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนหรือ
ลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป  

ข้อ ๔๕  นักศึกษาท่ีมีสิทธจิะได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๓ 
(๒) นักศึกษาภาคปกติใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับหลักสูตร

ปริญญาตรี ๔ ปี หรือใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
๕ ปี โดยไม่นับรวมภาคฤดูร้อน ท้ังนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาปกติท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา  

(๓) นักศึกษาภาคพิเศษใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี ๔ ปี หรือใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี 
โดยนับรวมภาคฤดูร้อน ท้ังนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

(๔) ไม่มีรายวิชาใดที่เคยได้สัญลักษณ ์W U หรือต่ ากว่า C  
(๕) ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยลงทะเบียนแล้ว 
(๖)   ไม่มีรายวิชาใดที่ได้รับการยกเว้นการเรียน 
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(๗)   ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระท าผิดวินัยนักศึกษา 
ข้อ ๔๖  นักศึกษาจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๔๕ 

และได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 
นักศึกษาจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๔๕ และได้

ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๕๐ 
 

บทเฉพาะกาล 
__________________ 

 

ข้อ ๔๗  กรณีนักศึกษาท่ีมีสภาพเป็นนักศึกษาอยู่ก่อนวันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้        
ใช้ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีใช้บังคับในขณะนั้นโดยอนุโลมต่อไป จนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๔๘  กรณีนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งใช้หลักสูตรการศึกษาใด ๆ 
และก าหนด ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี   
พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

                       กิตติชัย   วัฒนานิกร 
              (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
หมายเหตุ: เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับรองวิทยฐานะ 
และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการด าเนินไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ            
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับความใน
มาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจ          
ในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 
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