ปณิธาน :
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น”

ปรัชญา :
“คนดีสรางชาติไทย ราชภัฏเชียงใหมสรางคนดี”

คติพจน :
“นตฺถิ ปฺญา
ญา สมา อาภา”
ไมมีแสงสวางใดเสมอดวยปญญา

สาสนจากอธิการบดี
ขอแสดงความชื่นชมและขอตอ นรับนัก ศึก ษาใหมทุก คนที่ไดมีโ อกาสเข า
มาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมดวยความยินดีอยางยิ่ง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหมเปนสถาบันระดับอุดมศึก ษาเพื่อ การพัฒนา
ทองถิ่นมีภาระหนาที่ใหการศึกษาทางดานวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัยเพื่อ
เผยแพรองคความรูใหม ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ พรอมทั้งผลิตครูและพัฒนาอาชีพครู ดวยภารกิจดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงมุงเนน
ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถและมีทักษะในการประกอบอาชีพตามความตองการ
ของทองถิ่น เปนบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความสามารถพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของ
ตนเองใหสอดคลองกับยุคโลกาภิวัตนโดยตระหนักถึงความเปนไทยอยูเสมอ
นักศึกษาทุกคนที่มีโอกาสไดเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้ ถาไดเรียนรู
ระเบีย บ ขอบังคับและศึก ษาแนวทางปฏิบัติตลอดจนสาระสําคัญของหลัก สูตรตาง ๆ
ที่เขาศึกษาใหมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติไดถูกตองชัดเจน ตั้งแตเริ่มตนเขาศึกษา
จนกระทั่งจบหลักสูตร จะทําใหการศึกษาบรรลุผลสําเร็จไดเปนอยางดี
ขอใหนักศึกษาทุกคนจงประสบความสําเร็จในการศึกษาตามความประสงค
โดยใชโอกาสที่ไดเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้พัฒนาตนเองในทุก ๆ ดานเพื่อเปน
บัณฑิตที่มีคุณภาพ และเปนกําลังสําคัญของแผนดินสืบไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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 นแหลง
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทีส
่ วยงาม
ความเจริญรุง เรืองทางภูมป
ิ ญ
 ญา
ความรุง เรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถิน
่
ความคิดอันบริสท
ุ ธิข
์ องนักปราชญแหง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ว
ั

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสราง
พลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรีย นรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา
เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา
การใชป ระโยชน จ ากธรรมชาติและสิ่ง แวดลอ มอย างสมดุล และยั่งยื น โดยมีวัต ถุประสงคใ ห
การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริก ารทางวิชาการแกสังคม
ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริม
วิทยฐานะครูมาเปนเวลามากกวา 80 ป ปจจุบันไดขยายพื้นที่จัดการศึกษา รวมเปน 4 แหง ดังนี้
1. วิทยาเขตเวียงบัว ตั้งอยู เลขที่ 202 ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
มีเนื้อที่ ประมาณ 132 ไร
2. วิทยาเขตแมสา ตั้งอยู หมูที่ 3 ตําบลแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีเนื้อที่
ประมาณ 50 ไร
3. วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก ตั้งอยู เลขที่ 180 หมู 7 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม มีเนื้อที่ 6,000 ไร
4. วิทยาลัยแมฮองสอน ตั้งอยูที่ ตําบลปางหมู อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัด
แมฮองสอน มีเนื้อที่ประมาณ 109 ไร
ปจจุบันมีนกั ศึกษาภาคปกติประมาณ 10,000 คน ภาคพิเศษ ประมาณ 7,000 คน
มีอาจารยประมาณ 350 คน จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตร
หลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
ความเปนมา
2467 กอตั้งเปนโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ ในเนื้อที่ประมาณ
55 ไร บริเวณบานเวียงบัว (ที่ตั้งปจจุบัน) โดยที่ที่ดนิ แปลงนี้ไดมาจากเงินรายไดของรัฐบาล
มณฑลพายัพ จํานวน 15 ไร และเจาราชภาติกวงศ (คําตัน ณ เชียงใหม) ยกใหอีก 40 ไร
ราคาที่ดินรวมทั้งหมดในสมัยนัน้ ประมาณ 1,318.75 บาท อาคารชุดแรกสิ้นคาใชจาย
60 บาท เปดสอนครั้งแรกเมื่อ 19 พฤษภาคม 2467 มีนักเรียน จํานวน 28 คน จาก
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน และแมฮองสอน มีนายชื่น สิโรรส (ป.ป.ก) เปนครูใหญ
2468 เปดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม

2470 เปลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเปน " โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเชียงใหม "
2485 ปรับปรุงเปนโรงเรียนฝกหัดครูสามัญและเปลี่ยนชื่อเปน " โรงเรียนฝกหัดครูมูล
จังหวัดเชียงใหม "
2490 เปลี่ยนชื่อเปน " โรงเรียนฝกหัดครูเชียงใหม " เริ่มใชสีดํา-เหลือง และพระพิฆเนศวร เปน
สัญลักษณของสถาบัน
2496 จัดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) เปนรุนแรก
2498 เริ่มใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปนปแรก
2499 รวมแผนกฝกหัดครูสตรีของโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดเชียงใหม (เดิมอยูที่โรงเรียนสตรี
วัฒโนทัยพายัพ) เปน "โรงเรียนฝกหัดครูเชียงใหม " เริ่มจัดการศึกษาแบบสหศึกษา
2503 ยกฐานะเปนวิทยาลัยครูเชียงใหม เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
(ป.กศ. สูง)
2512 เริ่มเปดสอนภาคนอกเวลา (เดิมเรียก " ภาคค่ํา" ตอมาเรียก "ภาคสมทบ")
2517 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ป โดยใชหลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
(มศว.ปจจุบัน)
2518 ประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 การบริหารวิทยาลัยครูขึ้นอยูก ับ
สภาการฝกหัดครู
2519 ใชหลักสูตรการฝกหัดครูของสภาการฝกหัดครู พ.ศ. 2519 มีหลักสูตร ป.กศ.สูง และ
ปริญญาตรี (ค.บ. 2 ป)
2521 วิทยาลัยครูเชียงใหมมีนโยบายใชพื้นทีจ่ ากราชพัสดุ ซึ่งตั้งอยูที่บานแมสาหลวง ตําบลแมสา
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
2522 เริ่มโครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.) ระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 2 ป)

2528 ประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 จัดการศึกษาใน
สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร
2529 เริ่มโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ทุกสาขาอาชีพ
2529 มีการรวมวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน คือวิทยาลัยครูเชียงใหม เชียงราย ลําปาง และ
อุตรดิตถเขาดวยกันเปนสหวิทยาลัยลานนา
2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานนาม
วิทยาลัยครูเปน "สถาบันราชภัฏ" ตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2535
2537 ขยายพื้นที่ไปยังวิทยาเขต-สะลวง-ขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
2538 ประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ใหสถาบันราชภัฏเปนสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
2540 จัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก
2541 จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัย และ
พัฒนาทองถิ่นเปนหลักสูตรแรก
2547 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
อันมีผลใหสถาบันราชภัฏเชียงใหมเปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีสถานภาพ
เปนนิติบุคคลโดยสมบูรณ
วันที่ 14 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ชาวราชภัฏ 41 แหง จึงรวมใจพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมฉลองนาม
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” พรอมกันทั่วประเทศในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2547
เวลา 09.09 น.
2547 จัดตั้งวิทยาลัยแมฮองสอน ณ ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน มีเนื้อที่
109 ไร 6 ตารางวา
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ผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นายชื่น
หลวงพิพัฒนคุรกุ ิจ
นายสนิท
นายเปรม
นายทวี
นายประยุทธ
นายพิษณุ
นายศิริ
นางบุญฉวี
นายศิริ
นางประชุมพร
นายประสิทธิ์
นางสาวบุญจันทร
นายวิเชียร
นายมังกร
นางสาวสายสมร
นางวรรณวดี
นายเรืองเดช
หมายเหตุ

สิโรรส
ศิริเผา
ปรมศิริ (รักษาการแทน)
โปราณานนท
สวัสดิสิงห
ชัชวาลยปรีชา
ศุขกิจ
พรหมโมปกรณกจิ
ศุขกิจ
อมาตยกุล (รักษาการแทน)
สุนทโรทก
วงศรักมิตร
เมนะเศวต
ทองสุขดี
สรอยอินตะ
มาลําพอง
วงศหลา
2467 - 2501
2502 - 2507
2508 - 2518
2519 - 2537
2538 - ปจจุบัน

2467 - 2470
2470 - 2480
2480 - 2484
2484 - 2485
2485 - 2493
2493 - 2496
2496 - 2502
2502 - 2506
2506 - 2507
2507 - 2508
2508 - 2509
2509 - 2515
2515 - 2524
2524 - 2528
2528 - 2534
2534 – 2542
2542 - 2546
2546 - ปจจุบัน

ครูใหญ
อาจารยใหญ
ผูอํานวยการ
อธิการ
อธิการบดี
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ผศ.ดร.เรืองเดช
อาจารยประคอง
ผศ.เสาวณี
ผศ.จรินทร
ผศ.ดร.ประภัสสร
รศ.ณัฐวุฒิ
อาจารยถนัด
ผศ.ประชัน
ผศ.มนตรี
ผศ.เพิ่มศักดิ์
อาจารยพิชัย
ผศ.ณัฐพัชร
ผศ.ไพศาล
ผศ.น.สพ.ศุภชัย
อาจารยวินัย
รศ.สนิท
ผศ.ดร.อัญชลี

วงศหลา
ฤกษวันเพ็ญ
ใจรักษ
ชาติพันธ
กระแสชัย
ณ ปน
บุญชัย
รักพงษ
ศิริจันทรชื่น
สุริยะจันทร
กรรณกุลสุนทร
ลงกานี
สิทธิเลิศ
ศรีธิวงศ
ไชยวงคญาติ
สัตโยภาส
วงศหลา

18. อาจารยพวงทอง พรอมไท
19. ผศ.รําไพ
20. อาจารยณรงค

แสงเรือง
พนันตา

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยอธิการบดีฝา ยงานวิทยาเขต
และเครือขาย
ผูชวยอธิการบดีฝา ยบริหารงานทั่วไป
คณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการสถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ศ.นพ.อาวุธ
ผศ.ดร.เรืองเดช
ดร.ศุภวัตร
ผศ.วาที่ ร.ต.สกล
ดร.จรูญ
นายจุมพล
ดร.ทองใบ
นายทินกร
นายธวัชวงศ
รอยตํารวจเอก ดร.นิติภูมิ
รศ.ดร.บุญวัฒน
นางเพ็ญพรรณ
นายเรืองชัย
นางอรวรรณ
รศ.ดร.อานนท
ผศ.จรินทร
ผศ.ไพศาล
ผศ.เพิ่มศักดิ์
อาจารยพวงทอง
ดร.สุธีร

ศรีศุกรี
วงศหลา
ภูวกุล
แกวศิริ
คํานวนตา
ชุติมา
ทองเปาด
นําบุญจิตต
ณ เชียงใหม
นวรัตน
อัตชู
วังวิวัฒน
ทรัพยนิรันดร
ชยางกูร
เที่ยงตรง
ชาติพันธ
สิทธิเลิศ
สุริยะจันทร
พรอมไท
นนทภา

21. รศ.ประสิทธิ์

กิจจนศิริ

22. ผศ.ดร.อรพินทร

ศิริบุญมา

23. อาจารยศักราช

ฟาขาว

24. อาจารยถนัด

บุญชัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูท รงคุณวุฒิ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภากรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา
กรรมการสภากรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา
กรรมการสภากรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา
กรรมการสภากรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

YZ YZ YZ YZ YZ YZ

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สํานักงานอธิการบดี
อาคาร 14
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
อาคาร 15
กองพัฒนานักศึกษา
อาคาร 17
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาคาร 18
อาคารเรียน 5
อาคาร 19
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 22
บานสาธิต
อาคาร 23
สาขาวิชาพลศึกษา
อาคาร 24
อุตสาหกรรม
อาคาร 25
สาขาวิชาดนตรี
อาคาร 26
สาขาวิชานาฏศิลป
อาคาร 27
สาขาวิชาศิลปะ
อาคาร 28
สาขาวิชาฟสิกสและชีววิทยา

คณะครุศาสตร
โรงเรียนอนุบาลสาธิต
ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพโรงแรม
ศูนยศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ
อาคารเรียนประถม - มัธยมสาธิต
ศูนยการศึกษาพิเศษ
หอพักนักศึกษาหญิง
สโมสรนักศึกษา
วิทยบริการ
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
ศูนยวิทยาศาสตร

ทําเนียบอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
คณะครุศาสตร
ผศ.เพิ่มศักดิ์
ผศ.ประพันธ
ผศ.เยี่ยมลักษณ
ผศ.สนธยา
อ.ปภัส

สุริยะจันทร
สุทธาวาส
อุดาการ
สวัสดิ์
ฉัตรยาลักษณ

คณบดี
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายแผนงาน วิจัยและพัฒนา
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

1 . ผศ.พิชิต
2 . รศ.ประวัติ
3 . ผศ.ดร.สิริวนั ทน

จักรปง
พื้นผาสุข
ชัยญานะ

4 . รศ.ณัฐวุฒิ
5 . ผศ.ปยะดา

ณ ปน
พูลทาจักร

กศ.บ. (พลานามัย), M.S. (Educational Management)
กศ.บ. (สังคมศึกษา), M.S. (Educational Administration)
กศ.บ. (คณิต-อังกฤษ), ศษ.ม. (การศึกษาผูใหญและการศึกษา
ตอเนื่อง), กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-การสอน)
ค.บ. (การแนะแนว), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), ศษ.ม. (วิจัย
และสถิติการศึกษา), PG Dip Prof EdSt. (Higher Education
Specialist)

6.
7.
8.
9.

ขีปนวัฒนา
ยาวินัง
แกวศิริ
ทองหยอด

รศ.ศิรพิ ร
อ.สมบูรณ
รศ.วาที่ ร.ต.สกล
อ.วลัยพร

ค.บ. (สังคมศึกษา), ค.ม. (การประถมศึกษา)
ค.บ. (การประถมศึกษา), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร), กศ.ม. (การสอนเคมี)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป - บริหารงานบุคคล), ศษ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว)
ค.บ. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยม, ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป), วท.ม. (การสอนเคมี)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

10 . อ.อรทัย
11 . อ.วีระศักดิ์
12 . อ.ดร.ชาตรี

อินตา
ชมภูคํา
มณีโกศล

13 . อ.นันทนภัส
14 . อ.ดร.สุนันทา

รัตนศิลปชัย
เอี่ยมสําอางค

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ), M.A. (Curriculum and
Instruction), Ph.D. (Curriculum & Instruction/Program Evaluation)

15 . อ.ศันทนี

คุณชยางกูร

พย.บ. (พยาบาลศาสตร), ศษ.ม. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)

16 . อ.ดร.สุธีร

นนทภา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การศึกษาผูใหญและการศึกษา
ตอเนื่อง), Ph.D. (Teaching English as a Second Language and
Adult Ed./ Human Development & Familly Science)

17 . ผศ.คณิณญา

พรนริศ

วท.บ. (ศึกษาศาสตร – คหกรรมศาสตร), ค.ม. (การศึกษานอกระบบ)

18 . ผศ.พิทยาภรณ

มานะจุติ

ศศ.บ. (การประถมศึกษา), ป.อนุบาล, Grad Dip in Early
Childhood, ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย), PG Dip Prof EdSt.
(Higher Education Specialist)

19 . อ.จินตนา

ปณฑวงศ

20 . อ.ชไมมน
21 . ผศ.เยี่ยมลักษณ

ศรีสุรักษ
อุดาการ

22 . อ.อภิญญา

มนูญศิลป

ศศ.บ.(ธุรกิจศึกษา), ป.อนุบาล, ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย), Cert in
Higher Education Specialist
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
กศ.บ. (ชีววิทยา-เคมี), ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร), ป.อนุบาล,
Dip. (Early Childhood)
ค.บ. (การอนุบาลศึกษา), ป.อนุบาล, Dip in Early Childhood,
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

23 . รศ.สุรินทร

ยอดคําแปง

24 . อ.ศศิพินต

สุขบุญพันธ

25 . ผศ.สมเกตุ

อุทธโยธา

26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .

ผศ.ประพันธ
อ.ปภัส
ผศ.พึงพิศ
ผศ.รัชนี
ผศ.สนธยา
ผศ.พวงพยอม
อ.พัดชา
อ.ดร.เรืองวิทย

สุทธาวาส
ฉัตรยาลักษณ
จักรปง
พุทธประเสริฐ
สวัสดิ์
ชิดทอง
ปณฑะดิษ
นนทภา

34 .
35 .
36 .
37 .

อ.สําเนา
ผศ.จรินทร
อ.นิรันดร
รศ.พีระพงศ

หมื่นแจม
ชาติพันธ
พัฒนกุล
บุญศิริ

ค.บ. (สังคมศึกษา), กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ), Cert in Special
Education ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง, กศ.ม.
(จิตวิทยาการศึกษา) , M.Spec.Ed. (Special Education)
กศ.บ. (การประถมศึกษา), กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ), PG Dip Prof
EdSt. (Higher Education Specialist)
กศ.บ. (คณิต-ฟสิกส), กศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)
วท.บ. (จิตวิทยา), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
กศ.บ. (คณิตศาสตร), ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
กศ.บ. (ประถมศึกษา), ค.ม. (อุดมศึกษา)
ค.บ. (การแนะแนว), ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
วท.บ. (จิตวิทยา), กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป), ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), Ph.D.
(Computer Science & Educational Technology)
ค.บ. (การประถมศึกษา), ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.บ. (พลานามัย), ศศ.ม. (พลศึกษา)
ค.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
กศ.บ. (พลศึกษา), M.S. in Ed. (Physical Ed.), PG Dip Prof
EdSt. (Higher Education Specialist)

38 . ผศ.เพิ่มศักดิ์
39 . ผศ.ฌาณิกา
40 . ผศ.ดาวรุง

สุริยจันทร
เงินอน
วีระกุล

41 . อ.สุวินัย

นวมเจริญ

42 . อ.แสงจันทร

เกษากิจ

43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .

อ.กิตตินันท
อ.คะนอง
อ.อภิสิทธิ์
อ.ขจร
อ.พิชัยณรงค
อ.ปริญญา
อ.ธิดา
อ.เสาวภา
อ.สายฝน
อ.วชิรา
อ.ทัศนีย
อ.ทัศนีย

หอมฟุง
ธรรมจันตา
ชัยมัง
ตรีโสภณากร
กงแกว
สําราญบํารุง
ยารังษี
ปญจอริยะกุล
อิ่นแกว
เครือคําอาย
อารมยเกลี้ยง
บุญแรง

55 .
56 .
57 .
58 .
59 .

อ.ศิริมาศ
อ.ชิตินทรีย
อ.ไพรัช
อ.อาภา
อ.ดร.เกตุมณี

โกศัลยพิพัฒน
บุญมา
โกศัลยพิพัฒน
พัฒนประสิทธิ์
มากมี

60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .

อ.จักรกฤช
อ.สนิท
อ.สาโรจน
อ.อนงคศิริ
อ.ยุพิน
อ.พิมพทอง
อ.ประพิณ

วิชา
หาจัตุรัส
สอาดเอี่ยม
วิชาลัย
อินทะยะ
สังสุทธิพงศ
ขอดแกว

กศ.บ. (พลศึกษา) เกียรตินิยม, ศศ.ม. (พลศึกษา)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ศษ.บ. (วิธีสอนภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา)
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), ศศ.ม. (บริหารจัดการ ศึกษาวิจัยพัฒนาทองถิ่น)
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), ศษ.ม. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ค.บ. (พลศึกษา), ศษ.ม. (วิชาการสงเสริมสุขภาพ)
กศ.บ. (พลศึกษา), ศศ.ม. (พลศึกษา)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
ศศ.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
ค.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
ค.บ. (การวัดผลการศึกษา), ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น)
ค.บ. (การวัดผลการศึกษา), ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น)
ศษ.บ. (การสอนเคมี), ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา)
ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ), ศษ.ม (อาชีวศึกษา)
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา - การตลาด), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว), ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว)
ค.บ. (ปฐมวัย), ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ศศ.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
ค.บ. (พลศึกษา), ค.ม. (พลศึกษา)
วท.บ. (ชีววิทยา), กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), ค.ม. (การประถมศึกษา),
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)
กศ.บ. (พลศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร - พลศึกษา), ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ค.ม. (การประถมศึกษา)
ศศ.บ. (การสอนภาษาไทย), ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
กศ.บ. (พลศึกษา), ศษ.ม. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)
ค.บ. (เคมี), กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)

67 . อ.ปวีณา

โฆสิโต

68 . อ.มนฑกานต
69 . อ.พัชราภา

เมฆรา
ตันติชูเวช

70 . อ.อนุรักษ

แทนทอง

บธ.บ. (การบัญชี), บธ.บ. (บริหารธุรกิจ), วท.ม.(จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ)
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไปและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว),
ศศ.ม. (จิตวิทยาองคการ)
วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อ.พิชัย
อ.วรพล
อ.วรพรรณ
อ.พิมลแข
อ.สุรสิงห

กรรณกุลสุนทร
วัฒนเหลืองอรุณ
สิทธิเลิศ
สุวรรณกนิษฐ
แสงโสด

คณบดี
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

1 . ผศ.มนตรี
2 . อ.โฆษิต
3 . อ.ชุติวรรณ

ศิริจันทรชื่น
ไชยประสิทธิ์
สิทธิเลิศ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

พุทธรักษา
เข็มมุกด
ชุมเชื้อ
ฉายวัฒนา
แสงโสด
แมนมาลัย

ศศ.บ. (สังคมศึกษา), ศศ.ม. (บริหารจัดการศึกษา)
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม), ศศ.ม. (ชนบทศึกษาและการพัฒนา)
วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), วท.ม. (การวางแผน
สิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท)
กศ.บ., M.A. (Sociology)
กศ.บ., ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
กศ.บ., ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
กศ.บ., สศ.ม. (สังคมสงเคราะหทางการศึกษา)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน), ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น)
ค.บ. (การสอนดนตรี), ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา-วัฒนธรรมการดนตรี)

อ.นิตยา
อ.ประจักษ
อ.พรศรี
อ.ศรเทพ
อ.สุรสิงห
ผศ.รณชิต

10 . อ.ไกรสิทธิ์
11 . อ.ธนพชร

พิรุณ
นุตสาระ

12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .

แกวหลา
ใจหลา
จันทะวงศ
ตุยสา
ภักดี
เกษรศรี
สอนศรี
ศรีสารคาม
สุวรรณกนิษฐ
อองแสงคุณ
ธรเสนา

อ.นิรุตร
อ.บูรณพันธ
อ.พรสวรรค
อ.เมธินี
อ.วาที่ร.ต.นิรันดร
อ.สายชล
ผศ.เอกพิชัย
ผศ.บุษบัน
อ.พิมลแข
อ.วาที่ ร.ต.สรายุทธ
อ.วัฒนาลัย

ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (บริหารการจัดการศึกษา)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา), Cert. in Completion of Research Study,
ศศ.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)
ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท
ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดุริยางคไทย)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท
ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)
ค.บ. (นาฎศิลปไทย), ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)
ค.บ. (นาฎศิลปไทย), ศศ.ม. (บริหารจัดการศึกษา)
ค.บ. (นาฎศิลปไทยศึกษา โขน)
ศศ.บ. (นาฎศิลปและดุริยางคศิลป)

23 . อ.วิภาดา

เพชรโชติ

24 . ผศ.รําไพ

แสงเรือง

25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .

ผศ.สงวนศรี
อ.สุทธินันท
ผศ.ขนิษฐา
ผศ.จิตราภรณ
รศ.อรุณรัตน
อ.นันทพร
อ.สัญญา
อ.ณัฐวุฒิ
อ.กิตญ
ิ า
อ.ขวัญใจ

วรรณสูตร
ชื่นชม
โกมลตรี
สุทธาวาส
วิเชียรเขียว
วรกุล
สะสอง
ลือดี
ชูวิทยเจริญกิจ
กิจชาลารัตน

35 .
36 .
37 .
38 .

อ.ประนอม
อ.เมษา
อ.วรรณิดา
อ.วิราช

ลํางาม
มหาวรรณ
ถึงแสง
ทูลแกว

39 . อ.กรุณา
40 . อ.วิลาวัณย

กลจักร
หงษอนุรักษ

ศศ.บ. (นาฎศิลปไทย), กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
PG Dip Prof EdSt. (Higher Education Specialist)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร), ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)
อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
กศ.บ. เกียรตินิยม, กศ.ม. (ประวัติศาสตร)
กศ.บ., อ.ม. (ประวัติศาสตร)
ศศ.บ., อ.ม. (ประวัติศาสตร)
ค.บ., ศศ.ม. (ปรัชญา)
ศศ.ม. (ปรัชญา)
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร)
ค.บ. (ภาษาจีน) ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1, B.A. (Chinese &
Literature), M.A. (Linquistics & Applied Linquistics)
B.A. (Chinese), M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)
ค.บ. (ภาษาจีน), ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท
คบ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยม, อ.ม. (ภาษาจีน)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว), B.A. (Chinese & Literature),
M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน) ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท
ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุน), Cert of Long-Term Training Program for
Foreign Teachers of the Japanese Language, Dip of In-Service
Teachers Training Program for International Students,
Cert In-service Teachers Training Program for International
Students (MONBUSHO)

41 . อ.ศศิธร

ศรีรัตน

42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .

พละปญญา
พันชนะ
เพชรรุง
พนันตา
อือนอก
สัตโยภาส

อ.สารนิช
ผศ.กรรณิการ
อ.กรเพชร
อ.ณรงค
อ.อัชฌา
รศ.สนิท

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน), Cert in Japanese Language Teaching, Cert
in Completion of Research Study
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน), Cert in Japanese Language Teaching
กศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมลานนา)
กศ.บ., กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)
กศ.บ., ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)

48 . ผศ.ดร. อรพินทร

ศิริบุญมา

49 . อ.สุทธินี
50 . อ.ดร.สิทธิชัย

เดชารัตน
สาเอี่ยม

51 . ผศ.เจริญศรี
52 . ผศ.ดร.ประภัสสร

พื้นผาสุข
กระแสชัย

53 .
54 .
55 .
56 .

ผศ.ดร.อัญชลี
ผศ.นาตยา
อ.กนิษฐ
อ.กุสุมา

วงศหลา
หิรัญสถิตยพร
ดีหนอ
สุขเกษม

57 .
58 .
59 .
60 .
61 .

อ.เกศินี
อ.จารุณี
อ.จิตรา
อ.จุติญาณี
อ.ฉันทนา

ศรีรัตน
พันธุรักษา
อินทรกําแพง
เพิ่มทันจิตต
ศศิธรามาศ

ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส) ,
D.E.A. (Linguistique-ดี), Doctorat (Linguistitique-เกียรตินิยมดีมาก)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), Maitrise en F.L.E.
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตรอาเซียอาคเนย),
อ.ด. (ภาษาศาสตร) Cert in English as a Second Language
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , M.S. (English)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, M.Ed. (English),
Ed.D. (English)
M.Ed. (English), Ph.D. (Reading/ESL), Cert in Pragmatics
ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอนภาษาอังกฤษ),
Adv. Cert. in Reading Development, Dip in TESOL, PG Dip in
Arts (Applied Linguistics)
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) Cert in
English as a Second Language
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร), Dip in Applied
Linguistics, ศศ.ด. (ภาษาศาสตร)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม (การสอนภาษาอังกฤษ), Cert in
Teaching and Testing (UCLES), Cert in ESL

62 . อ.ดร.เฉลิมชัย

ไชยชมภู

63 . อ.ทัศนีพร

ประภัสสร

64 . อ.นิตยา

สงวนงาม

65 . อ.ภัทรกมล
66 . อ.ลลิดา
67 . อ.วรพรรณ

รักสวน
วิบูลยวัชริยกุล
สิทธิเลิศ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) ลาศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), Cert in Teaching
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), Cert in
English as a Second Language, Cert in Communication in
English

68 . อ.วราพร
69 . อ.สลิลา

ไชยคุนา
พันชนะ

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

70 . อ.สุชานาฏ

สิตานุรักษ

71 . อ.อารีย
72 . อ.เอกรัฐ

บินประทาน
อินทรแสง

73 . อ.พรรณิการ

อุทธวัง

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ), Cert in Action Research, Cert in English as a
Second Language
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), Cert in
English as a Second Language
ศศ.ม.(การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม) ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก

74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .
81 .

ฤกษวันเพ็ญ
เชาวนลักษณ
เสมมหาศักดิ์
รักพงษ
บรรเทิงสุข
นันตาลิต
วุฒิอินทร
วงศแปง

กศ.บ., กศ.ม. (ภูมิศาสตร)
กศ.บ., วท.ม. (ภูมิศาสตร)
วท.บ. (ภูมิศาสตร), วท.ม. (ภูมิศาสตร)
กศ.บ., อ.ม. (ประวัติศาสตร), น.บ. (นิติศาสตร)
รบ., รม. (การเมืองการปกครอง)
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร), น.บ., น.ม.
น.บ., น.ม., พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) ป.วิชาวาความ
กศ.บ., M.A. (Advertising Design), Dip in Design & Photography,

อ.ประคอง
อ.วีรพล
อ.สุโข
ผศ.ประชัน
อ.รักฎา
อ.ศรีธน
อ.นิมิต
ผศ.ดร.ประยุทธ

82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .

ผศ.อัญชลี
อ.พิชัย
อ.ภาสกร
อ.รุทธ
อ.ศักราช
อ.สิริพร
อ.เสนห
ผศ.อํานาจ
อ.เอกพงศ
อ.ดร.บังอร

โสมดี
กรรณกุลสุนทร
โทณะวณิก
ประวัง
ฟาขาว
คืนมาเมือง
วงคสุฤทธิ์
หงษทอง
สุริยงค
ฉัตรรุงเรือง

92 .
93 .
94 .
95 .

อ.กริช
อ.ขัตติยา
อ.นันทิยา
อ.วรพล

สอิ้งทอง
กลัญทกะปกรณ
ตันตราสืบ
วัฒนเหลืองอรุณ

Cert in Industrial Product Design, Ph.D. in Visual
Communication Design (Digital Media)
กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
ศ.บ., ศ.ม. (ภาพพิมพ)
ค.บ. (ศิลปศึกษา), ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร)
ค.บ. (ศิลปศึกษา), ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ค.บ. (ศิลปศึกษา), ศศ.ม. (บริหารการศึกษา)
ศศ.บ. (ประติมากรรม)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
นศ.ม. (นิเทศศาสตร)
ศศ.ม. (นิเทศศาสตร)
อบ. (ภาษาอังกฤษ), MSBA. (HONORS), Ph.D. in Hospitality,
Tourism and Marketing
ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว)
ศศ.บ., M.A. (International Hotel & Tourism Management)
ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว), ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว)

96 .
97 .
98 .
99 .

อ.วรสุดา
อ.ศิริพรรณ
อ.วรศิริ
อ.ดุษฎี

วัฒนวงศ
สุวรรณาลัย
บุญซื่อ
รังสีชัชวาล

100 . อ.ใบชา

วงศตุย

101 .
102 .
103 .
104 .
105 .

อ.วาทินี
อ.พจนา
อ.ลัดดา
อ.สุจิรา
อ.ดร.จุไรรัตน

คุมแสง
สายแกว
ประสพสมบัติ
อัมรักเลิศ
จุลจักรวัฒน

106 .
107 .
108 .
109 .
110 .

อ.ปรีชา
อ.นิรันดร
อ.มณวิภา
อ.ประไพลิน
อ.สุดสวาท

โพธิ
พินิจศร
ยาเจริญ
จันทนหอม
โนคําปอ

111 .
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120 .

อ.กิตติชัย
อ.หทัยรัตน
อ.รัชพล
อ.ภาวนา
อ.ธัญญารัตน
อ.มงคล
อ.บุญยิ่ง
อ.ไกรลาส
อ.อุรพล
อ.นิโลบล

ปญญาโน
มหาวรรณ
สัมพุทธานนท
เพ็ชรพราย
อภิวงค
ภิรมยครุฑ
กันธวงค
จิตรกุล
แดนโพธิ์
กันทะวงค

121 .
122 .
123 .
124 .
125 .

อ.พิชญพรพรรณ
อ.ไกรวุฒิ
อ.ณัฐพร
อ.อัศจรรย
อ.อัมพวรรณ

อนันตบุญวัฒน
ใจคําปน
จาดยางโทน
ใจคําปอ
สุริยะไชย

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (Communicative English)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) ลาศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก
วท.บ. (ภูมิศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศศ.ม. (การจัดการมนุษย
สิ่งแวดลอม)
ศศ.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร)
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร), ศศ.ม. (บริหารการพัฒนา)
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), นบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร),
ร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
กศ.บ. (ภาษาไทย), น.บ., น.ม. (กฎหมายระหวางประเทศ)
น.บ., น.ม. (นิติศาสตร), น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), M.A. (Cultural Management)
ศศ.บ. (จิตรกรรม), ค.ม. (ศิลปกรรม)
DEA (Linguistque générale)
วท.ม. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
ค.บ. (ภาษาจีน)
วท.บ. (ภูมิศาสตร), วท.ม. (ภูมิศาสตร)
ศศป. (ภาษาเกาหลี)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร), ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)
ศป.บ. (ดุริยางคตะวันตก) เกียรตินิยมอันดับ 2
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ศศ.บ. (ศิลปะการแสดง), ศศ.ม. (นาฎยศิลปไทย)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการ)
ค.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
รป.บ., รป.ม.
ศศ.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (ภาษาไทย)
น.บ. (นิติศาสตร), น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมลานนา)

126 . อ.นัยนา
127 . อ.จักรินรัฐ

ครุฑเมือง
นิยมคา

128 . อ.จตุพร
129 . อ.พัฒนินทร

เสถียรคง
ศุขโรจน

130 .
131 .
132 .
133 .
134 .
135 .
136 .
137 .
138 .

อ.ขวัญหทัย
อ.อิสริยาภรณ
อ.จรินทิพย
รศ. Lu
รศ. Zeng
Mr. Zhu
Ms. Du
Ms. Fei
Ms. Yukiko

กวดนอก
แสงปญญา
ตรัยตรึงตรีคูณ
Juzheng
Fuzheng
Yarong
Chen
Nong
Kawai

139 .
140 .
141 .
142 .
143 .
144 .
145 .

Ms. Yumiko
Mr. John
Mr. Quentin C.
Mr. Yoon Jin
Ms. Eun Hae
Ms. Youngran
Mr. Forestier

Shima
Kedward
Kitson
Kim
Lee
Kim
Sebastien

ศศ.บ. (ภาษาไทย), อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว), ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยกอน
ประวัติศาสตร)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร), ร.ป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน), ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร),
ศศ.ม. (สารนิเทศศาสตร)
ศษ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (ภาษาไทย), กศม. (ภาษาไทย)
น.บ. (นิติศาสตร)
B.A. (ภาษาไทย)
B.A. (ภาษาไทย)
B.A. (Malay literature & International Trade)
B.A. (Teaching Chinese as a Second Languge)
B.A. (Teaching Chinese as a Second Languge)
M.A. (การสอนภาษาญี่ปุน), (Teaching Japanese to Foreign
People), BS. (Science Education)
B.A. (การสอนภาษาญี่ปุน)
B.A. (Spanish & History), Teaching Certificate
B.A. (History), PG Cert in Education
M.A. (German Literature)
B.A. (Korean Literature & Language)
B.A. (Korean Literature & Language)
M.A. (Arts and Teaching French as Foreign Language)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผศ.ณัฐพัชร
อ.พิชัย
ผศ.อุไรวรรณ
อ.กฤษฎา

ลงกานี
ระบอบ
คําไทย
บุญชม

คณบดี
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและงานวิจัย
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

1 . รศ.ดร.วิไลพร

ลักษมีวาณิชย

2 . ผศ.กวี

กิตติวรเชฏฐ

วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), Ph.D. (Polymer and
Rubber Technology)
กศ.บ. (ฟสิกส-คณิตศาสตร), วท.ม. (การสอนฟสิกส), PG Dip Prof
EdSt. (Higher Education Specialist)

3 . ผศ.กาญจนา

สิริกุลรัตน

4 . อ.พิชัย

ระบอบ

กศ.บ. (ฟสิกส-คณิตศาสตร), วท.ม. (การสอนฟสิกส), PG Dip Prof
EdSt. (Higher Education Specialist)
กศ.บ. (ฟสิกส-คณิตศาสตร), วท.ม. (การสอนฟสิกส)

5 . อ.กฤษฎา

บุญชม

วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (ฟสิกส)

6 . อ.เพ็ญศรี

ประมุขกุล

วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (ฟสิกส) ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก

7 . อ.ภาคภูมิ

รัตนจิรานุกูล

วท.บ.(ฟสิกส), วท.ม. (ฟสิกส) ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก

8 . อ.วิระภรณ

ไหมทอง

วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (ฟสิกส) ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก

9 . อ.อนิรุทธิ์

รักสุจริต

วท.บ. (วัสดุศาสตร), วท.ม. (วัสดุศาสตร) ลาศึกษาตอระดับปริญญา
เอก

10 . อ.ฉัตรชัย

เครืออินทร

วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (ฟสิกส)

11 . อ.ภานุพงษ

หมั่นขีด

วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (รังสีประยุกตและไอโซโทป)

12 . ผศ.ณัฐพัชร

ลงกานี

กศ.บ. (เคมี), วท.ม. (การสอนเคมี)

13 . ผศ.สุเทพ

เนตรแกว

วท.บ. (ศึกษาศาสตร), วท.ม. (การสอนเคมี)

14 . ผศ.กัลยา

หงษาวงศ

กศ.บ. (เคมี), วท.ม. (การสอนเคมี)

15 . อ.ดร.อโนดาษ

รัชเวทย

วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี), วท.ด. (เคมี)

16 . อ.ถาวร

รักกาญจนันท

กศ.บ. (เคมี), วท.ม. (การสอนเคมี)

17 . อ.นีรนุช

ไชยรังษี

วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี)

18 . อ.ศิริวรรณ

ศรีสัจจะเลิศวาจา

วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี) ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก

19 . อ.วาสนา

ประภาเลิศ

วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี), วท.ม. (เคมี)

20 . อ.สุวคนธ

จันทรตะ

วท.บ. (เคมี ), วท.ม. (เคมี) ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก

21 . อ.พสุ

ปราโมกขชน

22 . อ.นภารัตน

จิวาลักษณ

23 . อ.มิกิ

กัณณะ

วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี), วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) ลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมีอนินทรีย)

24 . อ.วรางคณา

เขาดี

วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี)

25 . อ.สุกิจ

ทองแบน

วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมีอินทรีย)

26 . อ.สราวุฒิ

สมนาม

วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี)

27 . รศ.เสริมศักดิ์

นันทิทรรภ

กศ.บ. (ชีววิทยา), ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา - ชีววิทยา)

28 . รศ.ถมรัตน

นันทิทรรภ

กศ.บ. (ชีววิทยา), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

29 . รศ.อําไพ

อาภรณชยานนท

กศ.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (การสอนชีววิทยา)

30 . ผศ.นวพร

ล้ําเลิศกุล

วท.บ. (ชีววิทยา), M.S. (Biology)

31 . ผศ.บุญวัฒนา
32 . อ.ดร.กัลทิมา

บุญธรรม
พิชัย

33 . อ.ดร.ทัตพร

คุณประดิษฐ

กศ.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา), M.Tech (Science)
วท.บ., วท.ม. (การสอนชีววิทยา), Ph.D. (Fermantation &
Bioprocessing)
วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา), วท.ด. (ชีววิทยา)

34 . อ.สุชาดา

กาญจนาภา

กศ.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (การสอนชีววิทยา)

35 . อ.ดร.วัชรี

หาญเมืองใจ

วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา), วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

36 . อ.กิตติศักดิ์

โชติกเดชาณรงค

วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา) ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก

37 . อ.วิมลรัตน

พจนไตรทิพย

วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี), วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก

38 . อ.อัครสิทธิ์

บุญสงแท

วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา),

39 . อ.ณัฐธิดา

พื้นผาสุข

วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา)

40 . อ.อัจฉรียา

เซียซาร

41 . อ.รุงนภา

ทากัน

วท.บ. (เทคนิคการแพทย), วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ลาศึกษาตอปริญญาเอก
วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา)

42 . ผศ.พูลสุข

บุณยเนตร

คศ.บ. (อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย), คศ.ม. (คหกรรมศาสตร),
Cert.Textile Extension.

43 . ผศ.ชินรัตน

มวงงาม

คศ.บ. (อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย), ศศ.ม. (วิจัยและพัฒนาทองถิ่น)

44 . ผศ.เสาวภา

ศักยพันธ

45 . อ.ศิริจันทร

อุปาละ

วท.บ (ศึกษาศาสตร-คหกรรม), คศ.ม. (คหกรรมศาสตร), PG Dip
Prof EdSt. (Higher Education Specialist)
ค.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย) ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท

46 . อ.วาที่ ร.ต.หญิง จินตนา พันจันดา

คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย)

47 . ผศ.อุไรวรรณ

คําไทย

กศ.บ. (สุขศึกษา), ค.ม. (สุขศึกษา)

48 . ผศ.วัชรภรณ

พิมพใจพงศ

กศ.บ. (คหกรรมศาสตร) เกียรตินิยม, คศ.ม. (คหกรรมศาสตร)

49 . อ.ดร.จิติมา

กตัญู

พย.บ. (พยาบาลศาสตร), ศศ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ), ศด. (สุขศึกษา)

50 . อ.วิทญา

ตันอารีย

วท.บ. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม), วท.ม. (มลพิษสิ่งแวดลอม)

51 . อ.สามารถ

ใจเตี้ย

52 . อ.วีรวรรณ

จันทรทอง

วท.บ. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม), วท.ม. (มลพิษสิ่งแวดลอม) ลาศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก
พย.บ. (การพยาบาลและการผดุงครรภ), ศษ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)

53 . อ.สิวลี

รัตนปญญา

พย.บ. (พยาบาลศาสตร), วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรม)

54 . อ.ศิวัชกานต

แกวแดง

วท.บ. (กิจกรรมบําบัด), สม. (สาธารณสุขศาสตร)

55 . ผศ.วิไล

บุญญประภา

วท.บ. (ศึกษาศาสตร), M.S. (Science Education)

56 . ผศ.พัฒนา

บุญญประภา

57 . อ.ดร.ชวิศ

จิตรวิจารณ

58 . อ.สมิต

ไทยเจริญ

วท.บ. (อาชีวอนามัย), วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดลอม) ลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา),
ศษ.ด. (สิ่งแวดลอมศึกษา)
วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม)

59 . อ.ชาญ

ยอดเละ

B.Sc. (Chemistry), M.Sc. (Environmental & Ecological Science)

60 . อ.ดร.ณรงคพันธ

ฉุนรัมย

วท.บ. (เคมี), M.S. (Environmental Science), วท.ด. (วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม)

61 . อ.สุรศักดิ์

นุมมีศรี

62 . รศ.นิยม

ยอดมนต

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), ศศ.ม. (การจัดการมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม)
กศ.บ. (คณิตศาสตร), กศ.ม. (คณิตศาสตร)

63 . รศ.ประสิทธิ์

กิจจนศิริ

กศ.บ. (คณิตศาสตร), กศ.ม. (คณิตศาสตร)

64 . ผศ.วสันต

จินดารัตนาภรณ

กศ.บ. (คณิตศาสตร), กศ.ม. (คณิตศาสตร)

65 . ผศ.บุญรัตน

เกษมพิทักษพงค

กศ.บ. (คณิตศาสตร), วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร)

66 . รศ.ศุภรัตน

ลี้รัตนาวลี

วท.บ. (ศึกษาศาสตร), วท.ม. (คณิตศาสตร)

67 . อ.พวงทอง

พรอมไท

กศ.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2, วท.ม.(การสอน
คณิตศาสตร), Cert in Innovative Approaches in Soc. Maths
Teaching, Cert in SEQI Teaching Maths

68 . อ.วรเชษฐ

สมมะณี

ค.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1, วท.ม. (คณิตศาสตร)

69 . อ.จักรกริช

ถ้ําแกว

ค.บ. (คณิตศาสตร) ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท

70 . อ.บูรพา

สิงหา

วท.บ. (คณิตศาสตร), วท.ม. (คณิตศาสตร)

71 . อ.ปวีณา

พิพาด

คบ. (คณิตศาสตร) ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท

72 . อ.จุฑามาส

ดําเนินสวัสดิ์

วท.บ. (คณิตศาสตร)

73 . อ.วิเชษฐ

สิงหโต

คบ. (คณิตศาสตร)

74 . อ.วัชรงค

วงศนุรักษ

คบ. (คณิตศาสตร)

75 . อ.กมล

สนิทธรรม

คบ. (คณิตศาสตร), วท.ม. (สถิติประยุกต)

76 . ผศ.ดร.กัลยา

ธรรมพงษา

77 . ผศ.ลักษณา

บุศยน้ําเพชร

กศ.บ. (คณิตศาสตร), ค.ม. (วิจัยการศึกษา), Adv Cert in Ed
(Mathematics) , Ph.D. (Mathematics Education)
ศษ.บ. (คณิตศาสตร), วท.ม. (สถิติประยุกต),

78 . อ.ถนัด

บุญชัย

วท.บ., วท.ม. (สถิติประยุกต)

79 . ผศ.สุมิตรา

ศรีชูชาติ

วท.บ., วท.ม. (สถิติประยุกต)

80 . อ.พิชญสินี

ชมภูคํา

วท.บ. (ศึกษาศาสตร - คณิตศาสตร), ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร),
วท.ม. (สถิติประยุกต)

81 . อ.ปรารถนา

มินเสน

วท.บ. (สถิติ), วท.ม. (สถิติประยุกต) ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก

82 . อ.ปยะชาติ

เวียงนาค

วท.บ. (สถิติ), วท.ม. (สถิติประยุกต) ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก

83 . อ.มนัสพันธ
84 . อ.นพมาศ

รินแสงปน
ชูสาย

ค.อ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม), กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ศษ.บ. (ศิลปประยุกต - ออกแบบผลิตภัณฑ), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

85 . อ.วีณา

ธนาไชยสกุล

ศษ.บ. (ศิลปศึกษา), ค.ม. (ศึลปศึกษา)

86 . อ.เจษฎาพล

กิตติพัฒนวิทย

คอ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ), คอ.ม. (เฟอรนิเจอร)

87 . ผศ.ณรงค

สุขประเสริฐ

ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป), กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)

88 . อ.ณัฎฐพร

จักรวิเชียร

ค.บ. (กอสราง), กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) ชวยราชการ วมส.

89 . อ.วินัย

ไชยวงคญาติ

90 . อ.ภควดี

โอสถาพร

กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป), ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ชวย
ราชการ วมส.
ศษ.บ. (เครื่องปนดินเผา), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

91 . อ.สมศักดิ์

บุญแจง

วท.บ. (เคมี), วท.ม. (วัสดุศาสตร)

92 . อ.สุวัฒนวงศ

พันธเพ็ชร

คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

93 . อ.เวชสวรรค

หลากาศ

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร)

94 . อ.นิสิต

โสมพัฒนะพงษ

ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา-กอสราง)

95 . อ.เสริมศักดิ์

อาษา

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

96 . อ.ไกรสร

ลักษณศิริ

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), M.S. (Civil Engineering) ลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก

97 . อ.เสริมศักดิ์

พงษเมษา

98 . อ.พราวพรรณ

อาสาสรรพกิจ

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) ลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

99 . อ.ชูชีพชัย

แกวมงคลเพชร

ค.อ.บ. สถาปตยกรรม

100 . อ.สงเสริม

นพรัตนไกรลาศ

ค.อ.บ. (สถาปตยกรรม), สถ.ม. (ออกแบบชุมชนเมือง)

101 . อ.ไชยเชิด

ไชยนันท

ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป), กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)

102 . อ.คณิศร

สินธุบุญ

ค.อ.บ. (สถาปตยกรรม)

103 . อ.ขวัญชัย

เชื้อเมืองพาน

ค.อ.บ. (สถาปตยกรรม) ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท

104 . ผศ.ดร.เรืองเดช

วงศหลา

105 . อ.ดร.เสรี

ปานซาง

106 . อ.ดร.ศุภกฤษ

เมธีโภคพงษ

กศ.บ. (การสอนคณิตศาสตร), M.S. (Mathematics),
Ph.D. (Education Research and Computer)
คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟา)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), M.S. (Educational Management),
Ph.D. (Development Communication), Ph.D. (Public

107 . อ.สารุง

ตันตระกูล

108 . อ.กาญจนา

ทองบุญนาค

109 . อ.กาญจนา

ขัติทะจักร

110 . อ.อํานาจ

โกวรรณ

111 . อ.วาที่ ร.ต.ธฤษ

เรือนคํา

112 . อ.วาสนา

สันติธีรากุล

113 . อ.ชนินทร

มหัทธนชัย

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร)

114 . อ.อรนุช

พันโท

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร คอมพิวเตอร)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ) ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ,วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ) ชวยราชการ วมส.
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก

115 . อ.บุษราภรณ

มหัทธนชัย

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), คอ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

116 . อ.กฤษณา

เขียวมั่ง

117 . อ.ทิวาวัลย

ตะการ

118 . อ.พรวนา

กิติศรี

119 . อ.พริ้มไพร

มูลกลาง

120 . อ.พิษณุ

สุขเสริฐ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ)
ศศ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)

121 . อ.ภานุวัฒน

สุวรรณกูล

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

122 . อ.วิภาวดี

กันทะปก

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

123 . อ.ศิริกรณ

กุดแกว

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

124 . อ.ศิริพงษ

ศิริสวัสดิ์

125 . อ.จิตราภรณ

ธาราพิทักษวงศ

126 . อ.พิมพชนก

ทํานอง

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท

127 . อ.จุฬาวลี

มณีเลิศ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

128 . อ.รสลิน

เพตะกร

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท

129 . อ.ภัทราพร

พรหมคําตัน

130 . อ.ประธาน

คําจินะ

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) ลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

วท.บ. (วิทยาคอมพิวเตอร), บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), วท.ม.
(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.น.สพ.ศุภชัย
อ.ทิพยา
ผศ.สุพจน
อ.บัญชา

ศรีธิวงค
สิงหลักษณ
บุญแรง
อินทะกูล

คณบดี
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

1 . ผศ.น.สพ.ศุภชัย
2 . ผศ.รําพึง
3 . ผศ.สุพจน

ศรีธิวงค
พูลสุข
บุญแรง

4.
5.
6.
7.

อ.บัญชา
อ.ธนมนต
อ.นครินทร
อ.ดร.ธัญญา

อินทะกูล
ธนรัตนพิมลกุล
พริบไหว
ทะพิงคแก

สพ.บ., Cert. in Meat and Milk Processing
วท.บ., วท.ม. (พืชไร)
ทษ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 2,
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
พ.ม. , ค.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร)
ค.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ., M.Sc. (Horticultural Science and Plant Biotechnology),
Ph.D. (Rural science and Agriculture)

8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .

อ.ดร.วิศนี
อ.ทิพยา
อ.ธรรมวัตร
อ.นักสิทธิ์
อ.ทิตา
อ.เบญจมาศ
อ.นริศรา

สุประดิษฐอาภรณ
สิงหลักษณ
แกวตาป
ปญโญใหญ
สุนทรวิภาต
อินทรส
วิชิต

15 . อ.อัตถ
16 . อ.อภิรดา

อัจฉริยมนตรี
รินพล

17 . อ.อภิชญา
18 . อ.เกศินี
19 . อ.ดร.รัชนีพร

ทองทับ
อุปลศิลป
สุทธิภาศิลป

วท.บ., วท.ม., วท.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ., วท.ม. (การผลิตสัตว)
วท.บ. (การประมง), วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ., วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (พืชสวน), วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)
วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (วิศวกรรมกระบวนการอาหาร), วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยว)
วท.บ. (พืชสวน), วท.ม. (เกษตรศาสตรเชิงระบบ)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ), วท.ม.
(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ., วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
บธ.บ. (การโฆษณาและประชาสัมพันธ), วท.ม. (วิทยาศาสตร
การเกษตร), วท.ด. (ปฐพีศาสตร)

คณะวิทยาการจัดการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผศ.ไพศาล
อ.จันทรเพ็ญ
อ.ทวีศักดิ์
อ.สุกัญญา
อ.พรพิมล

สิทธิเลิศ
ชาติพันธ
ปนทอง
คํานวนสกุณี
วงศสุข

คณบดี
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

อ.ดร.กมลณัฎฐ
ผศ.กมลทิพย
ผศ.กิติพงษ
อ.จันทรเพ็ญ
รศ.ชาญชัย
อ.ดารารัตน
ผศ.เดชวิทย
อ.ทรงเกียรติ

พลวัน
คําใจ
ฤทธิบุตร
ชาติพันธ
ปญญาบาล
ไชยาโส
นิลวรรณ
สังฆมณี

นศ.บ.,นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ), นศ.ด. (นิเทศศาสตร)
บช.บ., บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
กศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
วท.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
ศษ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร), บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด), บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ลาศึกษาตอระดับปริญญา
เอก

9 . อ.ทวีศักดิ์
10 . อ.ดร.ธรรมกิตติ์
11 . อ.นันทนา
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .

ผศ.บุญเลิศ
รศ.ดร.ประพันธ
อ.พรพิมล
อ.พรพิมล
ผศ.พิไล

ปนทอง
ธรรมโม
อัคนิถิน
กลิ่นรัตน
ธรรมไชย
วงศสุข
กาบบัว
เลิศพงศพิรุฬห

17 . ผศ.ไพศาล
18 . ผศ.มานพ
19 . ผศ.วันทนีย

สิทธิเลิศ
ชุมอุน
วงศยัง

20 . ผศ.วาริพิณ

มงคลสมัย

21 . ผศ.วิไลลักษณ

กิติบุตร

ค.บ. (ประวัติศาสตร), ร.ม. (การเมืองการปกครอง)
นศ.ม. (การหนังสือพิมพ), Ph.D. (International Communication)
ศศ.ม. (บริหารจัดการศึกษา) , Cert Quality in Management and
Teaching
กศ.บ., M.A.T. (Non-Formal Education)
ศศ.บ., ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ), กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ. (การจัดการ), บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด), พบ.ม. (บริหารทรัพยากรมนุษย)
ศ.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร), PG Dip Prof EdSt. (Higher
Education Specialist)
กศ.บ., ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
วท.บ., บธ.ม. (การตลาด)
ปม., ค.บ. (การบริหารโรงเรียน), บธ.บ. (การจัดการทั่วไป),
ศศ.ม. (วิจัยและพัฒนาทองถิ่น)
บช.บ., บช.ม.(การบัญชีการเงิน), PG Dip Prof EdSt. (Higher
Education Specialist)
ค.บ., ทษ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ)

22 . อ.วีระยุทธ

เศรษฐเสถียร

23 . อ.ศิรสา
24 . อ.ศิริจันทร

สอนศรี
เชื้อสุวรรณ

25 .
26 .
27 .
28 .

ปญญาบาล
บุณยฤธานนท
สิงฆราช
บุญเลิศ

ผศ.ศิริพร
อ.ศิริลักษณ
ผศ.สมบัติ
รศ.สมพงษ

29 . ผศ.สิริศักดิ์

รัชชุศานติ

30 . อ.สุกัญญา
31 . อ.สุปราณี
32 . ผศ.เสาวณี

คํานวนสกุณี
วัฒนสิน
ใจรักษ

33 . ผศ.อนุวัติ

ศรีแกว

34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .

ชัยอมรไพศาล
ใจรักษ
สุระ
ศรีสําราญ
บุญมี
รัชชุศานติ
ไชยเมืองดี
บุญมี
อเนก
สัตโยภาส
บุญกวาง
บุญมากาศ
พลอาจ
อินไชย
ตุนคํา
ศรีคะ

อ.กรวีร
อ.กัลยา
อ.กาญจนา
อ.จินดาภา
อ.จิรวรรณ
อ.เจิมขวัญ
อ.ชุลีกาญจน
อ.ธวัชชัย
อ.ปะราสี
อ.พนิดา
อ.พรรณรัตน
อ.พรวีนสั
อ.เพียงตะวัน
อ.มัทนา
อ.วรวุฒิ
อ.วิภาวี

บธ.บ., ศบ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), PG Dip Prof EdSt. (Higher
Education Specialist) ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ศศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
บช.บ. (บัญชี), บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), PG Dip Prof EdSt. (Higher
Education Specialist)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร), ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ)
ศศ.บ., ร.ม. (การปกครอง)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร), ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
กศ.บ., ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), PG Dip Prof EdSt.
(Higher Education Specialist)
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร), กศ.ม. (ธุรกิจการศึกษา), บธ.บ. (การ
บัญชี), ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), ผูสอบบัญชีภาษีอากร
บธ.บ. (การบัญชี), บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), บช.ม. (การบัญชี)
ศศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตรสื่อสารมวลชน)
กศ.บ.(คณิตศาสตร-ฟสิกส), กศ.ม. (วัดผลการศึกษา), บธ.บ.
(การตลาด), บธ.บ. (การบัญชี)
คบ.(เกียรตินิยม), บธ.บ. (การตลาด), พบ.ม. (นโยบายและการ
บริหารโครงการ) ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
บช.ม. (การบัญชี)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
Ph.D. (Business Adiministration)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บช.ม. (บัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (การตลาด)
M. Commerce (Accounting)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
บช.ม. (บัญชี)
บช.ม. (บัญชี)

50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .

อ.วีระศักดิ์
อ.สุวลักษณ
อ.หิรัญญา
อ.อายุส
อ.ศุภนิช
อ.ศิโรช
อ.เพียงดาว
อ.รัฐ
อ.รุงเรืองรอง
อ.กมลวรรธ
อ.พงศตะวัน
อ.จิรเดชา
อ.ศุภฤกษ
อ.วินยาภรณ
อ.สุดารัตน
อ.เติมพันธ

สมยานะ
อวนสอาด
ยงพานิช
หยูเย็น
จันทรสอง
แทนรัตนกุล
เชาวนลักษณ
ใจรักษ
สืบมงคลชัย
สุจริต
แสงสวาง
วันชูเพลา
ธาราพิทักษวงค
พราหมณโชติ
แสงแกว
บุญมาประเสริฐ

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
Master of Human Resource Management
บธ.ม. (การตลาด), บธ.ด. Ph.D. (Business Administration)
นศ.บ. (นิเทศศาสตรสื่อสารมวลชน)
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
บช.ม.(บัญชี)
บธ.ม.(ธุรกิจระหวางประเทศ)
บธ.ม.(ธุรกิจระหวางประเทศ)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

วิทยาลัยแมฮองสอน
อ.วินัย
อ.ณัฎฐพร
ผศ.สมบัติ
อ.วาที่ร.ต.ธฤษ

ไชยวงคญาติ
จักรวิเชียร
สิงฆราช
เรือนคํา

คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน
รองคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน
ผูชวยคณบดี
ผูชวยคณบดี

1 . อ.วินัย
2 . อ.ณัฎฐพร

ไชยวงคญาติ
จักรวิเชียร

กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป), ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป), กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา), PG Dip Prof
EdSt. (Higher Education Specialist) ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก

3 . ผศ.ชูสิทธิ์
4 . อ.จีรัง

ชูชาติ
คํานวนตา

5.
6.
7.
8.
9.

รัตนกมลวรรณ
เขียวทอง
ประดับกูล
อิ่มเอมทรัพย
คํานวน

กศ.บ., กศ.ม. (ประวัติศาสตร), Cert. in Tourism
วศ.บ. (ไฟฟา), M.I.C.T.(Master of Information and
Communication Technology)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
บธ.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1
บธ.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยม
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม
บช.บ. เกียรตินิยม

อ.ปทมา
อ.กิตติ
อ.จักรพันธ
อ.อัมพวรรณ
อ.บุปผา

ตอนที่ 2
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ
• ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
การใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
พุทธศักราช 2550
• ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2550
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พุทธศักราช 2550
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
การปฏิบัติของผูเขาสอบและผูกํากับการสอบ พุทธศักราช 2550
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง
ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง
สงผลการประเมินผลการศึกษา
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ “I”
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง
กําหนดรายวิชาที่ใชสญ
ั ลักษณ IP

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง
แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบ
ปลายภาคการศึกษา
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง เกณฑการยายสาขาวิชา
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง เกณฑการเทียบรายวิชา
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
• ประกาศสถาบันราชภัฏเชียงใหม เรื่อง
ระเบียบการแตงกายของนักศึกษา
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง
มาตรการการดําเนินการตามระเบียบการแตงกายของนักศึกษา
พ.ศ. 2547

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
-------------------------------เพื่ อ เป น การรั ก ษามาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของการรั บ รอง
วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) (๗) และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่
๓/๒๕๕๐ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๔ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวหรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภาวิชาการ”
หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความวา คณะหรือวิ ทยาลั ย ที่ มีห ลัก สูตรระดั บ
ปริญญาตรีที่นักศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความวา คณะกรรมการประจํา
คณะหรือวิทยาลัยแตละแหง ตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม

๒
“คณบดี”
หมายความว า คณบดี ข องคณะหรื อ วิ ท ยาลั ย ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่นักศึกษาสังกัด
“สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความวา สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“หัวหนาภาควิชา”
หมายความวา หัวหนาภาควิชาของคณะหรือวิทยาลัย
ที่นักศึกษาสังกัด
“หัวหนาสาขาวิชา”
หมายความวา หั ว ห น า ส า ข า วิ ช า ข อ ง ค ณ ะ ห รื อ
วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด
“อาจารยที่ปรึกษา”
หมายความวา อ า จ า ร ย ที่ ไ ด รั บ ก า ร แ ต ง ตั้ ง โ ด ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อใหทําหนาที่ควบคุมแนะนํา และใหคําปรึกษาดานการเรียนและ
ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
“อาจารยผูสอน”
หมายความวา อาจารยที่คณะหรือวิทยาลัยมอบหมาย
ใหสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“นักศึกษา”
หมายความว า นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ แ ละนั ก ศึ ก ษาภาค
พิเศษระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“นักศึกษาภาคปกติ”
หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมจัดใหเรียนในเวลาราชการหรือหากมีความจําเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอาจ
จัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม จั ด ให เ รี ย นในวั น หยุ ด ราชการหรื อ นอกเวลาราชการ หากมี ค วามจํ า เป น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอาจจัดใหเรียนในเวลาราชการดวยก็ได
ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ใหมีอํานาจในการออกคําสั่งและ
ประกาศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ตลอดจนเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชขอบังคับนี้
หมวด ๑
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
ขอ ๗ ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงพัฒนาบุคคลใหเปนทรัพยากรที่มี
คุณคาในระดับสูง ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ดานวิทยาการและดานทักษะชีวิต
ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติมุงพัฒนาบุคคลใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อ

๓
พัฒนาองคความรูในการใชแกปญหาและสรางสรรคสังคมคุณภาพ และสังคมแหงภูมิปญญา ทั้งนี้
คงไวซึ่งความเปนไทยและความเปนสากล อันสงผลในการเสริมสรางความเขมแข็งและดุลยภาพ
แหงสังคมทองถิ่น และสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพของแตละสาขาวิชา
ข อ ๘ ระบบการจั ด การศึ ก ษา ใชร ะบบทวิภ าค โดยหนึ่ งป การศึ ก ษาแบงออกเป น
๒ ภาคการศึกษาปกติ ใน ๑ ภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห
หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหกําหนดระยะเวลาการจัดการศึกษาและจํานวนหนวยกิตใน
สัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาภาคปกติหนึ่งปการศึกษาใหจัดการเรียนการสอน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
หากมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนใหเปนไปตามแผนการเรียนของสาขาวิชา สําหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษหนึ่งปการศึ กษาให จัดการเรียนการสอน ๓ ภาคการศึก ษา ประกอบดวย ๒ ภาค
การศึกษาปกติและภาคฤดูรอน
การกําหนดและการปรับเปลี่ยนวันเปดวันปดของแตละภาคการศึกษาใหจัดทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตองมีระยะเวลาศึกษารวมกันในแตละภาคการศึกษาตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง แลวแตกรณี
กรณีที่มหาวิทยาลัยจะใชระบบการศึกษาอื่นเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาใดของคณะ
หรือวิทยาลัย ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการ
เทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคที่กําหนดไวในหลักสูตรใหชัดเจน หรือกรณีมหาวิทยาลัยจะ
กําหนดวิธีการใหการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย หรือทั้งระบบในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียนตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น แตตองสอดคลองกับ
เกณฑ ม าตรฐานของหลั ก สู ต ร ให นํ า เสนอสภาวิ ช าการพิ จ ารณาให ค วามเห็ น และเสนอต อ
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ขอ ๙ การคิดหนวยกิต
๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕
ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกปฏิบัติหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๙.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

๔
๙.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใช
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ
๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
ข อ ๑๐ โครงสร า งหลั ก สู ต ร ประกอบด ว ยหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป หมวดวิ ช าเฉพาะ
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้
๑๐.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนหมวดวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู
อยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล เขาใจธรรมชาติ เขาใจตนเองและสังคม เปนผูใฝรู สามารถ
คิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี
การจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหจัดในลักษณะเปนรายวิชาโดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร และกลุ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ตามสั ด ส ว นที่
เหมาะสม โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
การจั ด การศึ ก ษาหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปสํ า หรั บ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
(ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
ระดับอนุปริญญา ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว เมื่อนับรวมกับ
รายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๑๐.๒ หมวดวิชาเฉพาะ เปนหมวดวิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ
มีทักษะ รูเทคนิควิธีและเขาใจกระบวนการงานอาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดและมีเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพนั้น ๆประกอบดวยกลุมวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาปฏิบัติการและ
ฝกประสบการณวิชาชีพ โดยกลุมวิชาเฉพาะดาน สามารถจัดไดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู
หรือวิชาเอก และวิชาโทก็ได โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมและสัดสวนแตละกลุมวิชาดังนี้
๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต หมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต
๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต
๑๐.๒.๓ หลัก สู ตรปริญญาตรี (๕ ป ) ใหมีจํา นวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๑๔ หนวยกิต
กลุ มวิ ชาเฉพาะด านที่ จั ดในลั กษณะวิ ชาเอก และวิ ชาโท จํ านวนหน วยกิ ตของ
วิชาเอกตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต

๕
๑๐.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี เปนหมวดวิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
ตามที่ต นเองถนัด หรือ สนใจ โดยเป ด โอกาสใหผูเ รีย นทุก หลั ก สู ตรเลื อ กเรีย นรายวิ ช าใดๆ ใน
หลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกําหนดจํานวนหนวยกิตในขอ ๑๐.๑ ๑๐.๒ และ ๑๐.๓
ใหสูงกวาที่กําหนดไวได โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจกํ าหนดมาตรฐานรายวิ ชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพ ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่
เปนลักษณะเดียวกันในทุกหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิ ชาเลื อกเสรีใ หกั บนัก ศึก ษาที่มีความรู ที่สามารถวัด มาตรฐานได
โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรการศึกษา
๑๑.๑ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (๔ ป ) ให มี จํ า นวนหน ว ยกิ ต รวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
สํา หรับ หลัก สู ตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปน ส ว นหนึ่ งของ
หลักสูตรปริญญาตรี และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ
โดยครบถวน และใหระบุคําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร
๑๑.๓ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ( ๕ ป ) ให มี จํ า นวนหน ว ยกิ ต รวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต
ขอ ๑๒ จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา ๕ คน และในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยอยาง
นอย ๒ คน ทั้งนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได
กรณีไมสามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการตามมติของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหอาจารยประจําผูใดเปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับ

๖
ปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให
อาจารยประจําผูนั้นเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได
อีก ๑ หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว
หมวด ๒
การรับเขาเปนนักศึกษา
ขอ ๑๓ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑๓.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๑๓.๒ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต อ เนื่ อ ง) จะต อ งเป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป ) หรือเทียบเทา ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิ ท ยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิการเรื่ อ งเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๓.๓ คุณสมบัติอื่นตามที่หลักสูตรกําหนดและใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ การขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษา
๑๔.๑ ผูสมัครเปนนักศึกษาจะมีสถานภาพการเปนนักศึกษาเมื่อมหาวิทยาลัยได
ขึ้นทะเบียนผูน ั้นเปนนักศึกษาแลว
๑๔.๒ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๓
การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา
ขอ ๑๕ การลงทะเบียนเรียน
๑๕.๑ กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๕.๒ การลงทะเบีย นเรี ย นจะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย ที่ ปรึ ก ษา
และเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร

๗
๑๕.๓ การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคปกติจะตอง
ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต แตไมเกิน ๒๒ หนวยกิต นักศึกษาภาคพิเศษจะตอง
ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สวนการศึกษาภาคฤดูรอน
ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่แผนการเรียนของสาขาวิชานั้นไดกําหนด
ไวเปนอยางอื่น ใหปฏิบัติตามแผนการเรียนที่กําหนดไว หรือเปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทาย
ที่จะสําเร็จการศึกษา และมีจํานวนหนวยกิตคงเหลือที่จะลงทะเบียนเรียนต่ํากวา ๙ หนวยกิต
การลงทะเบียนในภาคฤดูรอนของนักศึกษาภาคปกติไมนับเปนภาคการศึกษาปกติ
หากมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต
แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตตองไมกระทบกระเทือนตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ทั้งนี้ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร
๑๕.๔ นักศึกษาจะตองตรวจสอบสถานภาพของตนเองกอนการลงทะเบียนทุกครั้ง
นักศึกษาที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่ประกาศไวจะไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียน
๑๕.๕ นักศึกษาที่ไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียน แตไดลงทะเบียนเรียนและชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว จะไมมีสทิ ธิขอคาธรรมเนียมการศึกษาคืน
๑๕.๖ การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ และ
มีหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแลว
ขอ ๑๖ การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
การเพิ่มหรือการถอนรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของแตละภาค
การศึกษาและใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๗ การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)
๑๗.๑ การยกเลิกรายวิชา จะกระทําไดเมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชา และ
ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไมนอยกวา ๒ สัปดาห
๑๗.๒ การยกเลิกรายวิชาจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและ
อาจารยที่ปรึกษา
ขอ ๑๘ ระยะเวลาการศึกษา
๑๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป)
๑๘.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา
๑๘.๑.๒ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาได ไ ม ก อ น ๙ ภาค
การศึกษาและใชเวลาศึกษาไมเกิน ๒๔ ภาคการศึกษา
๑๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)

๘
๑๘.๒.๑ นักศึกษาภาคปกติ สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษา
ปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา
๑๘.๒.๒ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาได ไ ม ก อ น ๖ ภาค
การศึกษา และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษา
๑๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)
๑๘.๓.๑ นักศึกษาภาคปกติ สําเร็จการศึกษาไมกอน ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
๑๘.๓.๒ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ก อ น ๑๒ ภาค
การศึกษาปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๓๐ ภาคการศึกษา
การนับเวลาศึกษา ใหนับจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
หมวด ๔
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ขอ ๑๙ เวลาเรียน
นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิเขาสอบปลายภาคในรายวิชาดังกลาวได ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียน
นอยกวารอยละ ๘๐ แตไมนอยกวารอยละ ๖๐ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ
ขอ ๒๐ ใหมีการวัดผลเปนระยะ ๆ ระหวางภาคการศึกษา และมีการวัดผลเมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนของภาคการศึกษานั้น โดยที่คะแนนระหวางภาคการศึกษาอยูในเกณฑ ไมนอยกวารอยละ ๕๐
ขอ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา
๒๑.๑ ระดับคะแนนที่มีคาระดับคะแนนแบงเปน ๘ ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
คาระดับคะแนน
๔.๐
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช (Fair)
๒.๐
D+
ออน (Poor)
๑.๕
D
ออนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐

๙
ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดในแตละรายวิชาใหถือตามเกณฑ ดังนี้
(๑) รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดในกลุมวิชา
ปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพตองไมต่ํากวา C
(๒) รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ยกเวนขอ (๑) ระดับคะแนนที่ถือวาสอบ
ไดตองไมต่ํากวา D
(๓) ถานักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะ
สอบได เวนแตถาสอบตกในรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีสามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น
ตามเกณฑที่กําหนดในหลักสูตรได หรือถามีรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีที่สอบไดครบตามเกณฑที่
กําหนดในหลักสูตรแลวไมจําเปนตองลงทะเบียนเรียนอีก
๒๑.๒ ระดับคะแนนที่ไมมคี าระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ความหมาย
S
เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
ยังไมเปนทีพ่ อใจ (Unsatisfactory)
๒๑.๓ สัญลักษณอื่น ๆ
สัญลักษณ
ความหมาย
I
การวัดผลไมสมบูรณ (Incomplete)
IP
การศึกษายังไมสิ้นสุด (In progress)
M
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
W
การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)
V
เขารวมการศึกษา (Visitor)
N
ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)
๒๑.๔ การใหสัญลักษณ
๒๑.๔.๑ การให A B+ B C+ C D+ D และ F จะกระทําไดในกรณี
ตอไปนี้
(๑) ในรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาเข า สอบ และ/หรื อ มี ผ ลงานที่
ประเมินผลไดตามระดับคะแนน
(๒) เปลี่ยนจาก I IP และ M โดยสงผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๑.๔.๒ การให F นอกเหนือจากขอ ๒๑.๔.๑ จะกระทําไดในกรณี
ตอไปนี้
(๑) ในรายวิชาทีน่ ักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๙

๑๐
(๒) เมื่อนักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
(๓) เปลี่ยนจาก I IP และ M ในกรณีที่ผูสอนไมไดสงผลการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๑.๔.๓ การให S และ U จะกระทําไดในรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให
เรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีผลการประเมินเปนที่พอใจ
หรือยังไมเปนที่พอใจ ดังนี้
(๑) รายวิชาที่ผลการประเมินเปนที่พอใจใหไดระดับคะแนน S
(๒) รายวิชาที่ผลการประเมิน ยังไมเปนที่พ อใจใหไ ดระดั บ
คะแนน U
(๓) ถานักศึกษาไดระดับคะแนน U ในรายวิชาใด นักศึกษา
ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะไดระดับคะแนน S
๒๑.๔.๔ การให I จะกระทําไดในกรณีที่นักศึกษายังทํางานไมเสร็จ
และนักศึกษาตองดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยน I เปนระดับคะแนนที่มีคาระดับคะแนน
ถาไมดําเนินการ ใหอาจารยผูสอนประเมินเฉพาะผลงานที่มีอยูใหเสร็จสิ้นและสงผลการประเมิน
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เปลี่ยน I เปน F หรือ U แลวแตกรณี ทั้งนี้ตองอยูในเวลาไมเกินกวาที่กําหนดตามขอ ๑๘
๒๑.๔.๕ การให IP จะกระทําไดในกรณีที่รายวิชานั้นยังมีการศึกษา
ตอเนื่องอยู ยังไมมีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ใหใชเฉพาะ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัดผลและประเมินผลโดยสงผล
การประเมินภายในวันสุดทายของการเรียนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ตองอยูในเวลาไม
เกินกวาที่กําหนดตามขอ ๑๘ หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน IP
เปน F หรือ U แลวแตกรณี
๒๑.๔.๖ การให M จะกระทําไดในรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลาย
ภาคแตขาดสอบ นักศึกษาตองยื่นคํารองขอเลื่อนสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย และเมื่อไดรับ
อนุมัติใหสอบ อาจารยผูสอนเปนผูดําเนินการเปลี่ยน M เปนระดับคะแนน โดยตองสงผลการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ตองอยูในเวลาไมเกินกวาที่กําหนดตาม
ขอ ๑๘ หากพนกําหนด ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน M เปน F หรือ U
แลวแตกรณี

๑๑
๒๑.๔.๗ การให W จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
(๑) นักศึกษาไดรับอนุมัติการยกเลิกรายวิชาเมื่อพนกําหนด
การเพิ่มถอนรายวิชา และกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา
๒ สัปดาห
(๒) นักศึกษาลงทะเบียนไวแลว และไดรับอนุมัติใหลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น
(๓) นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นไว แ ล ว แต ถู ก สั่ ง ให พั ก การเรี ย น
ในภาคการศึกษานั้น
๒๑.๔.๘ การให V จะกระทําไดในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติให
ลงทะเบียนเรียนเปนผูเขารวมการศึกษาโดยไมนับหนวยกิต และสามารถปฏิบัติตามเกณฑที่อาจารย
ผูสอนกําหนด หากไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดใหถือวานักศึกษาขอยกเลิก ซึ่งจะไดรับ
สัญลักษณ W แทน
๒๑.๔.๙ การให N
จะกระทําไดเฉพาะในรายวิชาที่สํานักสงเสริม
วิชาการและ งานทะเบียนยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
๒๐.๕ รายวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหไดรับการยกเวนการเรียนใหมีระดับ
คะแนนดังนี้
๒๑.๕.๑ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษาในระบบให
ไดรับ ระดับคะแนน S
๒๑.๕.๒ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยใหไดรับระดับคะแนน ดังนี้
CS (Credits from Standardized Test) กรณีไดหนวยกิตจาก
การทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test)
CE (Credits from Examination) กรณีไดหนวยกิตจากการ
ทดสอบดวยการสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)
CT (Credits from Training) กรณีไดหนวยกิตจากการ
ประเมินการศึกษา หรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง
CP (Credits from Portfolio) กรณีไดหนวยกิตจากการเสนอ
แฟมสะสมผลงาน

๑๒
ขอ ๒๒ คาระดับคะแนนเฉลี่ย
คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา และคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
คิดจากรายวิชาที่มีคาระดับคะแนนและสอบไดตามขอ ๒๑.๑ ใหคิดเปนเลขทศนิยม ๒ ตําแหนง
โดยไมปดเศษ
๒๒.๑ คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา คํานวณจากทุกรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบไดในแตละภาคการศึกษา สําหรับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ I IP
M และ N ยังไมนํามาคิดคาเฉลี่ยจนกวาจะเปลี่ยนเปนระดับคะแนนตามขอ ๒๑.๑
๒๒.๒
คาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย คํานวณจากทุกรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนและสอบได
ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ไดรับผลการศึกษาแลว
สําหรับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ I IP M และ N ยังไมนํามาคิดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
จนกวาจะเปลี่ยนเปนระดับคะแนนตาม ขอ ๒๑.๑
๒๒.๓ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียน
เรียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ําใหเวนการนับ
หนวยกิตเพื่อพิจารณารายวิชาเรียนใหครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู
๒๒.๔ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดระดับคะแนน
ต่ํากวา C หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เทียบเทาซึ่งระบุไวในหลักสูตร ใหนับหนวยกิตและ คาระดับ
คะแนนเฉพาะรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนที่ดีที่สุด
หมวด ๕
การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก
ขอ ๒๓ การลา
๒๓.๑ การลาปวย ลากิจ ที่รวมกันแลวไมเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้น ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอน หากเกินจากนี้ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาสาขาวิชา หัวหนาภาควิชา โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ
๒๓.๒ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาได มีสิทธิไดรับผอนผันดานการนับเวลา
เรียน และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนและการสอบ
ขอ ๒๔ การลาพักการศึกษา
๒๔.๑ นั ก ศึ ก ษาอาจยื่ น คํ า ร อ งขอลาพั ก การศึ ก ษาด ว ยเหตุ ผ ลความจํ า เป น
แลวแตกรณี โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ

๑๓
๒๔.๒ การลาพักการศึก ษา กระทํา ไดครั้งละไมเ กิน ๑ ภาคการศึ ก ษา
ถาจําเปนตองลาพักการศึกษาตอ ใหยื่นคํารองใหม
๒๔.๓ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม
การรักษาสถานภาพนักศึกษา
ขอ ๒๕ การลาออก
การลาออกใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๖
การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา
ขอ ๒๖ การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
การเปลี่ยนประเภทนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๗ การโอนยายสาขาวิชา
๒๗.๑ การโอนยายสาขาวิชาภายในคณะใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ที่รับโอนยาย
๒๗.๒ การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่นใหเปนไปตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
๒๗.๒.๑ นักศึกษาจะโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่นไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาสาขาวิชา หัวหนาภาควิชาและคณบดีคณะเดิม และได
เรียนตามแผนการเรียนที่กําหนดในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ หรือไมนอยกวา ๓ ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ทั้งนี้ไมนับภาค
การศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน
๒๗.๒.๒ การโอนย า ยสาขาวิ ช าไปคณะอื่ น จะต อ งปฏิ บั ติ ต าม
เงื่อนไขของสาขาวิชา ภาควิชาและคณะที่รับโอนยาย โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๗.๒.๓
การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่นใหอยูในดุลพินิจของ
สาขาวิชา ภาควิชาและคณะที่รับโอนยายไปสังกัด พิจารณาอนุมัติ
๒๗.๓ การโอนยายสาขาวิชาจะสมบูรณ เมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียม
การโอนยายสาขาวิชา
๒๗.๔ เมื่ อนั ก ศึ ก ษาไดโ อนยา ยสาขาวิ ช าแล ว รายวิ ชาที่เ คยเรีย นมาแล ว
ทั้งหมดจะนํามาคํานวณหาคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมดวย
ขอ ๒๘ การรับโอนยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๒๘.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนยายเฉพาะผูที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้

๑๔
๒๘.๑.๑ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๑๓
๒๘.๑.๒ เปนนักศึกษาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองและศึกษาในหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน
๒๘.๑.๓ สอบไดทุกรายวิชาที่ศึกษาในสถานศึกษาเดิม และไดคาระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยไมนอยกวา ๒.๐๐ หรือเทียบเทา
๒๘.๒
การพิจารณารับโอนยายใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสาขาวิชา
หัวหนาภาควิชา และคณบดีคณะที่จะรับโอนยาย
๒๘.๓ การรับโอนยายนักศึกษาจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอย
กวาหนึ่งปการศึกษา การนับเวลาที่ใชในการศึกษาใหเปนไปตามขอ ๑๘ โดยใหนับระยะเวลา
การศึกษา ทั้งในสถาบันเดิมและระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
หมวด ๗
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน
ขอ ๒๙ รายวิชาที่จะนํามาเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนตองสอบไดหรือเคย
ศึกษา ฝกอบรม หรือมีประสบการณมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวัน
สําเร็จการศึกษา หรือภาคการศึกษาสุดทายที่มีผลการเรียน หรือวันสุดทายที่ศึกษา ฝกอบรม หรือ
มีประสบการณ
ขอ ๓๐ ผูมีสิทธิไดรับโอนผลการเรียนไดแก ผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
๓๐.๑ ศึกษาในมหาวิทยาลัยและยายสาขาวิชา
๓๐.๒ เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและกลับมาศึกษาใหม
๓๐.๓ สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยและเขาศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
๓๐.๔ เปลี่ยนสภาพของประเภทนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๑ เงื่อนไขในการเทียบโอนผลการเรียน
๓๑.๑ ผูขอโอนผลการเรียนตองไมเคยถูกสั่งใหพน สภาพ ตามขอ ๔๐.๑
๓๑.๒ การโอนผลการเรียนตองโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม
จํากัดจํานวนหนวยกิตที่ขอโอนผลการเรียน
ขอ ๓๒ ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียน ไดแก ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๓๒.๑ สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

๑๕
๓๒.๒ ผานการศึกษาอบรมเนื้อหาสอดคลองตามหลักสูตร ที่จัดโดยหนวยงาน
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง
๓๒.๓ ผานการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย
หรือจากประสบการณการทํางาน
ขอ ๓๓ เงื่อนไขการยกเวนการเรียน
๓๓.๑ เปนรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา
๓๓.๒ เป น รายวิ ช าที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวน
การเรียน โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
๓๓.๓ ผู ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ที่ สภามหาวิท ยาลั ย รับ รอง ให ไ ดรั บ การยกเว น การเรี ย นรายวิ ช าในหมวดศึ ก ษาทั่ ว ไปทั้ ง หมด
โดยไมนําเงื่อนไขขอ ๒๙ และ ๓๓.๑ มาพิจารณา
๓๓.๔ จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา รวมแลวตองไม
เกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
๓๓.๕ รายวิ ช าที่ ไ ด รั บ การยกเว น การเรี ย น ให บั น ทึ ก ไว ใ นระเบี ย น
ผลการเรียนของนักศึกษา โดยใชสัญลักษณตามขอ ๒๑.๕ ในชองระดับคะแนน สําหรับผูที่ไดรับ
การยกเวนการเรียนตามขอ ๓๓.๓ ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา
ขอ ๓๔ ผูที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียน ตองกระทําใหเสร็จสิ้น
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๓๕ การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียน หรือ
ยกเวนการเรียนรายวิชาใหถือเกณฑดังนี้
๓๕.๑ นักศึกษาภาคปกติ ใหนับจํานวนหนวยกิต ๒๒ หนวยกิต เปน ๑
ภาคการศึกษาปกติ
๓๕.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ ใหนับจํานวนหนวยกิต ๑๒ หนวยกิต เปน ๑
ภาคการศึกษา
๓๕.๓ การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามขอ ๓๐.๑ ใหนับจํานวน
ภาคการศึกษาตอเนื่องกันจากเดิม สําหรับนักศึกษาตามขอ ๓๐.๒ ใหนับเฉพาะภาคการศึ ก ษา
ที่เ คยศึก ษาและมีผลการเรีย น
ขอ ๓๖ การโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๑๖
ขอ ๓๗ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือขอยกเวนการเรียนจะตองมีเวลาศึกษา
อยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา โดยไมนับภาคการศึกษาที่มีการลาพักการเรียน
ขอ ๓๘ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเวนการเรียนรายวิชา
ขอ ๓๙ ผูไดรับการเทียบโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม
แตผูที่ไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม
หมวด ๘
การพนสภาพนักศึกษา
ขอ ๔๐ นักศึกษาจะพนสภาพในกรณีดังตอไปนี้
๔๐.๑ นั ก ศึ ก ษาจะพ น สภาพการเป น นั ก ศึ ก ษา ตามเกณฑ ก ารประเมิ น ผล
การศึกษา ขอใดขอหนึ่ง โดยพิจารณาผลการประเมินคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแตเริ่มเขา
ศึ ก ษาจนถึ ง ภาคการศึ ก ษาที่ กํ า หนดให ป ระเมิ น ทั้ ง นี้ ก ารนั บ จํ า นวนภาคการศึ ก ษาให นั บ ทั้ ง
ภาคการศึกษาที่มีการลาพักการศึกษาดวย ดังนี้
๔๐.๑.๑ ระดับปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) มีคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ ๒ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือสิ้น
ภาคการศึกษาที่ ๓ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
๔๐.๑.๒ ระดับปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) มีคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๗๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ ๔ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือสิ้น
ภาคการศึกษาที่ ๖ สําหรับ นักศึกษา ภาคพิเศษ
๔๐.๑.๓ ระดับปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) มีคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ สําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ หรือสิ้นภาคการศึกษาที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ ที่ ๑๘ ที่ ๒๑ สําหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ
๔๐.๑.๔ ระดับปริญญาตรี (๕ ป) มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา
๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ ๑๖ และที่ ๑๘ สําหรับนักศึกษาภาคปกติหรือสิ้นภาคการศึกษา
ที่ ๒๔ และที่ ๒๗ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
๔๐.๑.๕ ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํา
กวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๖ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือสิ้น
ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ ๖ และที่ ๙ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ

๑๗
๔๐.๑.๖ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แตไดคาระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๘๐
๔๐.๑.๗ มีสภาพการเปนนักศึกษาเกินกวาระยะเวลาการศึกษากําหนด
ในขอ ๑๘
๔๐.๑.๘ ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และไดคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ย ตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทําคา
ระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดไวตามขอ ๑๘ ถาใช
ระยะเวลาเกินกวาที่กําหนดไวและไดคะแนนสะสมเฉลี่ยไมถึง ๒.๐๐ นักศึกษาตองพนสภาพ
๔๐.๒ สําเร็จการศึกษาและไดรับปริญญา
๔๐.๓ ตาย
๔๐.๔ ลาออก
๔๐.๕ กระทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหพน
สภาพการเปนนักศึกษา
หมวด ๙
เกณฑการสําเร็จการศึกษาและการใหปริญญา
ขอ ๔๑ เกณฑการสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา
๔๑.๑ ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติดงั นี้
๔๑.๑.๑ ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนด
เฉพาะ โดยมีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนน และ ไมมีผลการเรียนสอบตกในรายวิชาบังคับ
๔๑.๑.๒ มีระยะเวลาในการศึกษาเปนไปตามขอ ๑๘
๔๑.๑.๓ มีความประพฤติดี
๔๑.๑.๔ ไมมีภาระหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย
๔๑.๑.๕ ผานการเขารวมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๔๑.๑.๖ สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๔๑.๒ การขออนุมัติสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา
๔๑.๒.๑ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ ๔๑.๑
ตองยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด
มิฉะนั้นอาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น

๑๘
๔๑.๒.๒ กรณีที่นักศึกษายังไมขออนุมัติสําเร็จการศึกษา ดวยมีความ
ประสงคจะลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาตองยื่นคํารองขออนุมัติตอ
มหาวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห กอนการสอบปลายภาค โดยมีระยะเวลาที่ศึกษาเพิ่มเติมรวมกับ
ระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรแลวตองไมเกินระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๘
๔๑.๒.๓ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ ๔๑.๑
แตมิไดยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑.๒ (๑) และไมไดขออนุมัติ
ลงทะเบียนเพิ่มเติมรายวิชาตางๆ ตามขอ ๔๑.๒ (๒) มหาวิทยาลัยอาจรวบรวมรายชื่อเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพการ
เปนนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
ขอ ๔๒ การใหปริญญา
คณบดีโ ดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการประจํา คณะ พิ จ ารณาเสนอชื่ อ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑ ตอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นการให
ปริญญาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการใหปริญญา
ขอ ๔๓ การใหปริญญาเกียรตินิยม
๔๓.๑ ผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๔๓.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับปริญญาตรี (๔ ป) หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
ปริญญาตรี (๕ ป) หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับปริญญาตรี
(ตอเนื่อง)
นักศึกษาภาคพิเศษมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสําหรับ
ปริญญาตรี
(๔ ป) หรือมี ระยะเวลาศึกษาไมเ กิน ๑๕ ภาคการศึกษาสํา หรับปริญญาตรี
(๕ ป) หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาสําหรับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
๔๓.๑.๒ สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในหนดเวลา
ตามขอ ๔๓.๑ (๑)
๔๓.๑.๓ ไมมีรายวิชาใดที่เคยไดระดับคะแนน U หรือต่ํากวา C
๔๓.๒ นักศึกษาจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติตาม
ขอ ๔๓.๑ และไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ตั้งแต ๓.๕๐ ขึ้นไป
๔๓.๓ นักศึกษาจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติตาม
ขอ ๔๓.๑ และไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ไมนอยกวา ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๕๐
๔๓.๔ ในกรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะไดรับปริญญาเกียรติ
นิยมอันดับ ๑ ตองไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ไมนอยกวา

๑๙
๓.๕๐ และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม
น อ ยกว า ๓.๕๐ กรณี ไ ด ค า ระดั บ คะแนนสะสมเฉลี่ ย จากการศึ ก ษาในสถาบั น เดิ ม และใน
มหาวิทยาลัยแตละแหงไดไมนอยกวา ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๕๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง
๔๓.๕ นักศึกษาที่ไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม
๔๓.๖ คณบดี โ ดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการประจํ า คณะ พิ จ ารณา
เสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑ และ ๔๓ ตอสภาวิชาการเพื่อให
ความเห็นการใหปริญญาเกียรตินิยมและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการใหปริญญาเกียรติ
นิยม
ขอ ๔๔ ชื่อปริญญา ใหใชชื่อปริญญาตามที่ตราไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา
ในสาขาวิ ช าและอั ก ษรย อ สํ า หรั บ สาขาวิ ช า ในกรณี ที่ ป ริ ญ ญาใดยั ง มิ ไ ด กํ า หนดชื่ อ ไว ใ น
พระราชกฤษฎีกาหรือกรณีที่ยังไมมีการตราพระราชกฤษฎีกา ใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการ
กําหนดชื่อปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมวด ๑๐
อาจารยที่ปรึกษา
ขอ ๔๕ อํานาจหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษามีอํานาจหนาที่ใหคําปรึกษาและแนะนําในเรื่องตางๆ ดังนี้
๔๓.๑ ดานการเรียนของนักศึกษาใหถูกตองตามหลักสูตร
๔๓.๒ ดานการศึกษาตามขอบังคับนี้
๔๓.๓ รั บ ผิ ด ชอบในการลงทะเบี ย นเรี ย น การเปลี่ ย นแปลงรายวิ ช าจากที่
กําหนดในแผนการเรียนการสอน การเพิ่มถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่
ลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาของนักศึกษา
๔๓.๔ วิธีเรียนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
๔๓.๕ พิจารณาคํารองตางๆ ของนักศึกษา และดําเนินการใหถูกตอง
๔๓.๖ ดานคุณธรรม จริยธรรม การเขารวมกิจกรรม และความเปนอยูของ
นักศึกษาในขณะที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
๔๓.๗ รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบวินัย
ที่ม หาวิท ยาลัย กํา หนด ในกรณี ที่นัก ศึก ษากระทําความผิ ด วิ นัย ให อาจารย ที่ ปรึ ก ษารายงานให
หัวหนาสาขาวิชาและคณบดีทราบเพื่อพิจารณานําเสนอรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายในการ
พิจารณาโทษทางวินัยตอไป

๒๐
หมวด ๑๑
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ขอ ๔๖ การติดตามและการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใหมีการติดตามและควบคุม
มาตรฐานหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
แตละสาขาวิชา
ขอ ๔๗ การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดง
การปรั บ ปรุ ง ดั ช นี ด า นมาตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยเสนอต อ สภาวิ ช าการและสภา
มหาวิทยาลัยเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ทุก ๕ ป
ข อ ๔๘ ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ นี้ ไ ด ให เ สนอต อ สภาวิ ช าการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนกรณีไป
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๙ นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยกอนที่ขอบังคับนี้ประกาศใช ใหใชขอบังคับ
ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของสําหรับนักศึกษาดังกลาวจนสําเร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
----------------------------ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เห็นสมควรวางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา ใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๙ เกณฑการสําเร็จการศึกษาและการให
ปริญญา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภาวิชาการ”
หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามมาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
และใหหมายความรวมถึงหนวยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
“สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความวา สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ขอ ๕ ใหอธิการบดีแตงตั้ง “นายทะเบียน” จากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบในกิจการเกี่ยวกับการออกหลักฐานแสดง
ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบนี้ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย
ขอ ๖ หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้มีดังตอไปนี้
(๑) ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
บัตร หรือประกาศนียบัตร
(๒) วุฒิบัตร
(๓) ใบรับรองผลการศึกษา
(๔) ใบรับรองคุณวุฒิ
(๕) ใบรายงานผลการศึกษา
(๖) ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ขอ ๗ แบบพิมพหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ ๖ ใหใชแบบพิมพที่มหาวิทยาลัย
กําหนด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขแบบพิมพใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๘ ใหสาํ นักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควบคุมการเก็บรักษาและเบิกจาย
แบบพิมพหลักฐานแสดงผลการศึกษาตาง ๆ ใหรัดกุม โดยมีบัญชีรับจายเปนหลักฐานเพื่อตรวจสอบได
ขอ ๙ วันที่สําเร็จการศึกษาในหลักฐานแสดงผลการศึกษา ใหถือเอาวันที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
ขอ ๑๐ การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ ๖ (๑)
(๑) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ตามขอ ๖ (๑) ใหเฉพาะผูที่สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร จากสภามหาวิทยาลัยแลว
(๒) หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ ๖ (๑) ทุกฉบับ ใหอธิการบดีและ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแลวประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
(๓) ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทําทะเบียนผูที่ไดรับอนุมัติ
การใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร ไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๑ การออกวุฒิบัตร
(๑) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีการใหการศึกษาหรือฝกอบรมตามหลักสูตร
พิเศษ ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจออกวุฒิบัตรแกผูที่เขารับการศึกษาหรือฝกอบรมนั้น ๆ ได
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(๒) ใหอธิการบดีและหรือผูอํานวยการฝกอบรมลงนามพรอมกับประทับตราดุน
ของมหาวิทยาลัยในวุฒิบัตรที่ออกให
(๓) ใหสวนราชการที่จัดการฝกอบรมจัดทําทะเบียนการออกวุฒิบัตรเก็บไวเปน
หลักฐาน
ขอ ๑๒ การออกใบรับรองผลการศึกษา
(๑) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแก
ผูที่สําเร็จการศึกษาแลวและกําลังรออนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
และ อาจจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกผูที่ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตาม
หลักสูตรและกําลังรออนุมัติผลสําเร็จการศึกษาก็ได แตใบรับรองนี้จะมีอายุการใชเพียง ๙๐ วัน นับ
แตวันที่ออกให
(๒) ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทําทะเบียนใบรับรองผล
การศึกษาที่ออกใหเก็บไวเปนหลักฐาน
(๓) ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายของนักศึกษา
และใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ การออกใบรับรองคุณวุฒิ
(๑) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
จะออกใบรับรองคุณวุฒิแกผูที่สําเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติการ
ใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร แลว แตยังไมไดรับใบประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
(๒) ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทําทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิ
ที่ออกใหเก็บไวเปนหลักฐาน
(๓) ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายของนักศึกษาและ
ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ การออกใบรายงานผลการศึกษา
(๑) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะออกใบรายงานผลการศึกษา
ใหแกผูที่กําลังศึกษาหรือผูที่สําเร็จการศึกษาแลว โดยยื่นคํารองขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) ใบรายงานผลการศึกษาที่ออกใหครั้งแรกใหออกเปนภาษาไทย
กรณีการออกใบรายงานผลการศึกษาครั้งตอไปอาจออกใหเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
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(๓) ใบรายงานผลการศึกษาสําหรับผูที่กําลังศึกษา ใหรายงานผลการศึกษา
ถึงภาคการศึกษาที่มีผลการศึกษา
(๔) ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนและอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
(๑) ในกรณีที่หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ ๖ สูญหายหรือชํารุด
ใหสํานักสงเสริมวิชาการ พิจารณาออกใบแทนใหตามที่เห็นสมควร โดยใหผูขอยื่นคํารองขอ
ตามแบบที่มหาวิทยาลัย
(๒) ในกรณีที่ระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหายหรือชํารุด จนไมสามารถจะ
ออกใบรายงานผลการศึกษาได ถาผูมายื่นคํารองขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอื่นแสดงผล
การศึกษา ซึ่งอธิการบดีพิจารณาเห็นวาเปนหลักฐานที่เชื่อถือได ใหสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนออกใบแทนโดยไมตองลงรายละเอียดผลการศึกษา และใหนายทะเบียนหมายเหตุ
ไวดวยวาหลักฐานแสดงผลการศึกษาสูญหาย
(๓) ใบแทนทุกฉบับ ใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดี
ที่อธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ ใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําชี้แจงและคําอธิบายการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ตามขอ ๖ โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๗ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยที่วาดวยคาธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา แลวแตกรณี
ขอ ๑๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การปฏิบัติของผูเขาสอบและผูกํากับการสอบ
พ.ศ. ๒๕๕๐
----------------------------ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เห็นสมควรวางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบและผูกํากับการสอบ ใหสอดคลองกับขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๙ เกณฑ
การสํ าเร็จการศึกษาและการใหปริญญา และ ข อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย งใหม ว าดว ย
การศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๘ เกณฑการสําเร็จการศึกษาและการขอรั บ
ปริญญา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การปฏิบัติ
ของผูเขาสอบและผูกํากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“ผูกํากับการสอบ”
หมายความวา บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งหรือ
มอบหมายใหเปนผูกํากับการสอบประจําหองสอบ และใหหมายความรวมถึงอาจารยที่รับผิดชอบ
การสอนประจํารายวิชาในกรณีที่กําหนดการสอบเอง
“ผูเขาสอบ”
หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ที่เขาสอบหรือบุคคลอื่นที่เขาสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“การสอบ”
หมายความวา การสอบกลางภาคการศึกษา การสอบปลาย
ภาคการศึกษา การสอบที่อาจารยผูรับผิดชอบการสอนประจํารายวิชาเปนผูกําหนด และการสอบ
คัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

-๒-

“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขอ ๕ ผูเขาสอบที่เปนนักศึกษาใหแตงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
บุคคลอื่นที่เขาสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยใหแตงกายสุภาพเรียบรอย
ตามความเหมาะสม
ขอ ๖ ขอหามสําหรับผูเขาสอบ มีดังตอไปนี้
(๑) หามใชเครื่องมือสื่อสารในหองสอบ
(๒) หามสงเสียงดัง ทําความรําคาญ หรือแสดงกิริยามารยาทไมเหมาะสมใน
หองสอบหรือบริเวณใกลเคียงหองสอบ
(๓) หามเขาหองสอบหลังจากเริ่มสอบวิชานั้นแลว ๑๕ นาที
(๔) หามออกจากหองสอบกอน ๓๐ นาที นับจากเริ่มสอบวิชานั้น
(๕) หามเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากผูกํากับการสอบ
(๖) หามผูเขาสอบติดตอหรือพูดจากับผูหนึ่งผูใดในเวลาสอบ เมื่อมีกิจจําเปน
ตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใดในระหวางสอบหรือมีขอสงสัยใหแจงตอผูกํากับการสอบ และใหผูกํากับ
การสอบเปนผูพิจารณาอนุญาต
(๗) หามผูเขาสอบนําสิ่งใด ๆ เขาหองสอบ เวนแตปากกา ดินสอ ไมบรรทัด
ยางลบ และสิ่งที่ประกาศใหทราบลวงหนาหรือสิ่งที่ผูสอนอนุญาตไวลวงหนาใหนําเขาหองสอบ
เพื่อใชในการสอบได หรือสิ่งที่ผูกํากับการสอบอนุญาตใหนําเขาหองสอบได
(๘) หามผูเขาสอบนํากระดาษคําตอบ กระดาษขอสอบ กระดาษที่ใชในการสอบ
ออกจากหองสอบ ยกเวนในสวนที่ผูสอนวิชานั้นกําหนดไวใหนําออกจากหองสอบได
(๙) อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ ขอปฏิบัติสําหรับผูเขาสอบ มีดังตอไปนี้
(๑) ใหผูเขาสอบแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวผูเขาสอบ
กรณีไมมีบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวผูเขาสอบมาแสดงในวันสอบ ใหแสดงบัตร
ประจําตัวอื่นซึ่งออกใหโดยหนวยงานราชการพรอมกับแสดงหลักฐานอื่นที่มหาวิทยาลัยออกให
ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของผูกํากับการสอบหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) ใหผูเขาสอบนั่งประจําโตะตามที่กําหนดไวหรือตามที่ผูกํากับการสอบ
กําหนด จะเปลี่ยนที่นั่งกอนไดรับอนุญาตไมได
(๓) ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามขอปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือตามที่ผูกํากับ
การสอบชี้แจงโดยเครงครัด
ขอ ๘ กรณีผูเขาสอบมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตหรือแสดงวามีเจตนาจะไมปฏิบัติ
ตามขอหามหรือขอปฏิบัติที่กําหนดไวตามระเบียบนี้ ใหผูกํากับการสอบตักเตือนตามควรแกกรณี
หากไมเชื่อฟงผูกํากับการสอบอาจสั่งใหผูเขาสอบคนนั้นออกจากหองสอบไดแลวใหผูกํากับการ
สอบทําบันทึกรายงานขอเท็จจริงตออธิการบดี

-๓-

กรณีผูกํากับการสอบพบวามีเอกสารหรือหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูเขาสอบ
มีเจตนาทุจริตในการสอบ ใหทําบันทึกรายงานขอเท็จจริงตออธิการบดีพรอมแนบเอกสารหรือ
หลักฐานดังกลาว
ขอ ๙ เมื่อปรากฏวาผูเขาสอบทุจริตในการสอบ ใหผูกํากับการสอบรวบรวมหลักฐาน
และบันทึกลักษณะความผิดไวในกระดาษคําตอบพรอมทั้งลงชื่อผูกํากับการสอบ เพื่อเปนหลักฐาน
แสดงวาผูเขาสอบมีการทุจริตในการสอบแลวบันทึกรายงานตออธิการบดี
กรณีผูเขาสอบเปนนักศึกษาใหอธิการบดีพิจารณาสั่งการลงโทษตามขอ ๑๐
ขอ ๑๐ การดําเนินการทางวินัยสําหรับนักศึกษาตามขอ ๙ ใหถือวาเปนโทษทางวินัย
และมีฐานความผิดใหพักการเรียนหรือใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ทางวินัยและพิจารณาโทษตามควรแกกรณี ดังนี้
(๑) สอบตกในรายวิชานั้น และใหพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษา
ใชสําหรับนักศึกษาที่ประพฤติผิดเปนครั้งแรก
(๒) สอบตกในรายวิชานั้น และใหพักการเรียนสองภาคการศึกษา
ใชสําหรับนักศึกษาที่เคยถูกลงโทษตาม (๑)
(๓) พนสภาพการเปนนักศึกษา
ใชสําหรับนักศึกษาที่เคยถูกลงโทษตาม (๒)
การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ใหอธิการบดีแตงตั้ง “คณะกรรมการสอบสวน”
ประกอบดวย คณบดีของคณะที่นักศึกษาผูนั้นสังกัด เปนประธานกรรมการ
นิติกรของมหาวิทยาลัย ๑ คน อาจารยจากคณะที่รับผิดชอบในรายวิชานั้น ๑ คน
ผูแทนจากกองพัฒนานักศึกษา ๑ คน เปนกรรมการ และรองคณบดีที่นักศึกษาผูนั้นสังกัด
คนหนึ่ง เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหไดขอเท็จจริง และรายงานผล
การสอบสวนพรอมเสนอความเห็นการลงโทษตออธิการบดี ทั้งนี้ กรณีการลงโทษตาม (๓)
ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
กรณีการดําเนินการทางวินัยสําหรับนักศึกษาซึ่งเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนบุคลากรในสังกัดองคกร
เอกชน เมื่ออธิการบดีสั่งลงโทษแลวใหมหาวิทยาลัยแจงใหตนสังกัดทราบโดยพลัน
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
---------------------------ดวยเห็นสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความใน ข อ ๖ ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ว า ด ว ย
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และดวยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๕๐ จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังนี้
ขอ ๑ คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา
๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ
๑.๑.๑ อัตราคาธรรมเนียม
นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตรใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ในลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา ตามอัตราที่กําหนดในตารางแนบทายประกาศนี้
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง กรณีเปนหลักสูตรที่สอน
เปนภาษาตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒ กรณีที่นักศึกษามีเหตุผลและความจําเปนในการลงทะเบียนเรียนที่มี
จํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีจํานวนหนวยกิตนอยกวา
๑๓ หนวยกิต หรือ กรณีมหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนในภาคฤดูรอน แลวแตกรณี ให
เรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
(๑) ลงทะเบียนเรียนไมเกิน ๖ หนวยกิต ใหเรียกเก็บ รอยละ ๕๐
ตามอัตราคาธรรมเนียมในขอ ๑.๑.๑
(๒) ลงทะเบียนเรียน ๗-๑๒ หนวยกิต ใหเรียกเก็บ รอยละ ๗๐
ตามอัตราคาธรรมเนียมในขอ ๑.๑.๑
เหตุ ผ ลและความจํ า เป น ตามวรรคหนึ่ ง ให นั ก ศึ ก ษาเสนอเรื่ อ งขอความ
เห็นชอบกอนการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด

-๒-

๑.๑.๓ กรณี ล งทะเบี ย นเรี ย นในภาคฤดู ร อ น ให เ รี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาเพิ่มอีก ๕๐๐ บาท
๑.๑.๔ กรณี ล งทะเบี ย นเรี ย นร ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ ให เ รี ย กเก็ บ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ ทั้งนี้ ไมตองเรียก
เก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๑.๑.๓
๑.๑.๕ กรณีนักศึกษาตางชาติ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๖ กรณีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปนความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนไปตามขอตกลงของโครงการ
๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ
๑.๒.๑ อัตราคาธรรมเนียม
นักศึกษาภาคพิเศษทุกหลักสูตรใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ในลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา ตามอัตราที่กําหนดในตารางแนบทายประกาศนี้
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง กรณีเปนหลักสูตรที่สอน
เปนภาษาตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๒.๒ กรณีที่นักศึกษามีเหตุผลและความจําเปนในการลงทะเบียนเรียนทีม่ ี
จํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีจํานวนหนวยกิตนอยกวา
๖ หน ว ยกิ ต ให เ รี ย กเก็ บอั ต ราคา ธรรมเนีย มการศึ ก ษา ร อ ยละ ๗๐ ตามอัต ราค าธรรมเนี ย มใน
ขอ ๑.๒.๑
เหตุ ผ ลและความจํ า เป น ตามวรรคหนึ่ ง ให นั ก ศึ ก ษาเสนอเรื่ อ งขอความ
เห็นชอบกอนการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑.๒.๓ กรณีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกพื้นที่ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
๑.๒.๔ กรณี ล งทะเบี ย นเรี ย นร ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ให เ รี ย กเก็ บ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ
๑.๒.๕ กรณีนักศึกษาตางชาติ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาอื่น ๆ
ให ใ ช อั ต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตามข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ
ที่กําหนดไวเฉพาะโครงการนั้น ๆ

-๓-

ขอ ๒ คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจายเปนรายครั้ง
๒.๑ คาธรรมเนียมการสมัครเขาเรียน ๓๐๐ บาท
๒.๒ คาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนด ๓๐๐ บาท
๒.๓ คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
๒.๓.๑ นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาปกติละ ๗๐๐ บาท
๒.๓.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ ๗๐๐ บาท
๒.๔ คาขอกลับคืนสถานภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากพนสภาพเพราะเหตุ
ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาครั้งละ ๕๐๐ บาท และตองชําระคารักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษา ตามขอ ๒.๓ ใหครบทุกภาคการศึกษาที่หยุดการเรียน
๒.๕ คาธรรมเนียมการโอนหรือยกเวนรายวิชา ครั้งละ ๒๐๐ บาท
๒.๖ คาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา ครั้งละ ๕๐๐ บาท
๒.๗ คาธรรมเนียมการโอนสภาพนักศึกษา ครั้งละ ๕๐๐ บาท
๒.๘ คาธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
๒.๙ คาธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา คือ ใบรับรอง
ผลการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา และใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ทั้งนี้ ยกเวนหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกใหครั้งแรกเมื่อสําเร็จการศึกษา
๒.๑๐ คาธรรมเนียมการออกเอกสารใบแทนใบเสร็จรับเงิน และหรือใบแทน
เอกสารตาง ๆ นอกเหนือจากขอ ๒.๙ ที่มหาวิทยาลัยเคยออกใหแลว ฉบับละ ๕๐ บาท
๒.๑๑ คาธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวนักศึกษา หลังจากที่มหาวิทยาลัย
เคยออกใหแลว ครั้งละ ๑๐๐ บาท
๒.๑๒ คาลงทะเบียนบัณฑิต คนละ ๕๐๐ บาท
๒.๑๓ คาปรับการขอรับประกาศนียบัตร ปริญญาบัตรนานเกินกวาระยะเวลา
๓ เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหรับ ชุดละ ๕๐๐ บาท
๒.๑๔ คาปรับกรณีการใชบริการหอสมุด หรือ การใชบริการอื่นใดที่
มหาวิทยาลัยจัดใหแกนกั ศึกษา ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมโดยจัดทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัย และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-๔-

ขอ ๓ คาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเมื่อแรกเขาเปนนักศึกษา
คาประกันทรัพยสินเสียหาย ๕๐๐ บาท
เงินคาประกันทรัพยสินเสียหาย ใหแยกบัญชีรับไวตางหากเปนเงินฝาก
ถอนคืนใหแกนักศึกษาที่มิไดทําทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย และมายื่นคํารองขอคืนภายใน
๙๐ วัน นับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา หากไมมาถอนคืนภายในกําหนด
ดังกลาว ใหมหาวิทยาลัยโอนเงินเขาเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษา ตั้งแตปก ารศึกษา
๒๕๕๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ตารางแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
คาธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สาขาวิชา

การประถมศึกษา
การวัดผลและการวิจัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ
การศึกษานอกระบบ
เกษตรศาสตร
คณิตศาสตร
คอมพิวเตอรศึกษา
เคมี
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ชีววิทยา
ดนตรีศึกษา
นาฏศิลป
พลศึกษา
ฟสิกส
ภาษาจีน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ศิลปศึกษา
สังคมศึกษา
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
การโปรแกรมและรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
เกษตรศาสตร
คณิตศาสตร
คหกรรมศาสตร
เคมี
ชีววิทยา
เทคโนโลยีเซรามิกส
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปตยกรรม
พืชศาสตร
ฟสิกส
ภูมิสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สถิติประยุกต
สัตวศาสตร
สาธารณสุขศาสตร
ออกแบบผลิตภัณฑ

ภาคปกติ
6,000
6,000
6,000
6,500
6,000
7,000
7,000
7,000
7,000
6,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
6,500
6,000
6,500
7,000
6,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000

ภาคพิเศษ
6,500
6,500
6,500
7,000
6,500
7,500
7,500
7,500
7,500
6,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,000
6,500
7,000
7,500
6,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

-2หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
1
1
1
1
2
3
4
1
2

สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน
จิตวิทยา
ดุริยางคไทย
ดุริยางคสากล
นาฏศิลปและการละคร
ภาษาเกาหลี
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุน
ภาษาไทย
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ (สอนเปนภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ(สอนเปนภาษาอังกฤษ)
วัฒนธรรมศึกษา
วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
สารสนเทศศาสตร
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
การทองเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง
บริหารรัฐกิจ
นิติศาสตร
นิเทศศาสตร
การบัญชี
การจัดการ
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การบริหารทรัพยากรมนุษย
เศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตรธุรกิจ

คาธรรมเนียมการศึกษา
ภาคปกติ
6,000
6,000
7,000
7,000
7,000
6,500
6,500
6,500
6,000
6,500
6,500
7,000
6,500
7,000
6,000
7,000
7,000
7,000
7,000
6,000
6,500
7,000
7,000
6,000
6,000
7,000
6,000
6,000
6,000

หมายเหตุ 1. สาขาวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษ เก็บคาธรรมเนียมพิเศษเพิ่ม ภาคเรียนละ 10,000 บาท
2. คาธรรมเนียมเหมาจาย รวมคาใชจาย ดังนี้
2.1 คาบํารุงสถาบัน
2.2 คาบํารุงหอสมุด
2.3 คาบํารุงหองพยาบาลและบริการสุขภาพ
2.4 คาบํารุงการใชบริการอินเทอรเน็ต
2.5 คาบํารุงกีฬา
2.6 คาลงทะเบียนรายวิชา
2.7 คากิจกรรมนักศึกษา
2.8 คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
2.9 คาธรรมเนียมออกบัตรประจําตัวนักศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง มาตรการการดําเนินการตามระเบียบการแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2547
เพื่อใหการแตงกายของนักศึกษาเหมาะสม คงไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (1) มหาวิทยาลัยเห็นสมควรประกาศ เรื่อง มาตรการ
การดําเนินการตามระเบียบการแตงกายของนักศึกษา เพื่อใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามอยางเครงครัด ดังนี้
การแตงกายของนักศึกษาภาคปกติ
1. นักศึกษาชาย
1.1 เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว หรือแขนสั้นไมมีลวดลาย มีกระเปาดานซาย ถาเปนแขนยาว หามพับ
แขน ใหชายเสื้ออยูในกางเกง
1.2 กางเกงขายาว ทรงสุภาพ สีดํา สีกรมทา หรือสีน้ําเงินเขม ไมมีลวดลาย ไมอนุญาตใหสวม
กางเกงยีนสโดยเด็ดขาด
1.3 กรณี ที่ ผู ก เน็ ค ไท ให ใ ช เ น็ ค ไทของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สี ก รมท า ติ ด เข็ ม เครื่ อ งหมาย
มหาวิทยาลัย นักศึกษาปที่ 1 ทุกคนตองผูกเน็คไท
1.4 เข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย
1.5 ถุงเทาใชสีเรียบ ไมมีลวดลาย
1.6 รองเทาหนัง หรือรองเทาผาใบหุมสนสีดํา ไมอนุญาตใหสวมรองเทาแตะโดยเด็ดขาดในงาน
พิธีการใหใชรองเทาหนังหุมสนสีดําเทานั้น
1.7 ไวทรงผมทรงสุภาพ ไมตกแตงสีผม ไมไวหนวดเครา
2. นักศึกษาหญิง
2.1 เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นมีปก ไมรัดรูป ติดกระดุมมหาวิทยาลัย ชายเสื้ออยูในกระโปรง
2.2 ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเหนืออกดานซาย
2.3 กระโปรงทรงสุภ าพ ไมมีลวดลาย สีดํา สีกรมทา หรือสีน้ําเงินเขมและไมอนุญ าตใหใ ส
กระโปรงยีนสและกางเกงยีนสโดยเด็ดขาด
2.4 เข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย
2.5 รองเทาหนัง หรือรองเทาผาใบหุมสน หรือรัดสน สีดํา ไมมีลวดลาย ไมอนุญาตใหสวม
รองเทาแตะโดยเด็ดขาด สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ใหสวมถุงเทาสั้นสีขาวดวย งานพิธีการให
ใชรองเทาหนังหุมสนสีดําเทานั้น
2.6 ผมทรงสุภาพ ไมตกแตงสีผมจนดูไมสุภาพ

3. สําหรับเสื้อที่นอกเหนือจากเครื่องแบบนักศึกษา อนุญาต ดังนี้
3.1 เสื้อประจําโปรแกรมวิชา คณะ ชมรม อนุญาตเฉพาะในชวงบายวันพุธที่มี กิจกรรมเทานั้น
3.2 เสื้อพื้นเมือง อนุญาตเฉพาะวันศุกร
3.3 เสื้อกีฬา กางเกงวอรม หรือเสื้อที่ใชสวมเพื่อการเรียนวิชาที่มีปฏิบัติการ อนุญาตเฉพาะวันที่มี
การเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวเทานั้น
การแตงกายของนักศึกษาภาคพิเศษ
1. นักศึกษาชาย
1.1 แตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยมของสังคมไทย หรือชุดนักศึกษา
1.2 แตงเครื่องแบบของหนวยงานตนสังกัดของนักศึกษา
1.3 ไมอนุญาตใหสวมรองเทาแตะ
1.4 ชายเสื้ออยูในกางเกงยกเวนเสื้อทรงซาฟารี
1.5 ไมอนุญาตใหใสเสื้อยึดคอกลมหรือคอวี
2. นักศึกษาหญิง
2.1 แตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยมของสังคมไทยหรือชุดนักศึกษา
2.2 แตงเครื่องแบบของหนวยงานตนสังกัดของนักศึกษา
2.3 ไมอนุญาตใหสวมกางเกง ยกเวนกางเกงตามเครื่องแบบของหนวยงานตนสังกัดนักศึกษา
2.4 รองเทาหนังหรือรองเทาผาใบหุมสน หรือรัด สน สีสุภ าพ ไมอนุญาตใหสวมรองเทาแตะ
โดยเด็ดขาด
2.5 ชายเสื้ออยูในกางเกงยกเวนเครื่องแบบบางหนวยงานที่กําหนดใหชายเสื้ออยูขางนอกกางเกง
2.6 ไมอนุญาตใหใสเสื้อยึดคอกลมหรือคอวี
มาตรการ
1. นักศึกษาที่มีสิทธิ์เขาชั้นเรียน เขาหองสอบ หรือมาติดตอหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จะตอง
แตงกายใหเรียบรอยตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2. ใหคณบดี หัวหนาภาควิชา ประธานโปรแกรมวิชา อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา อาจารย
ผูกํากับการสอบและผูเกี่ยวของทุกทาน ไดปฏิบัติตามประกาศอยางเครงครัด
ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาที่เกี่ยวของกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
บริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การลงทะเบียนรายวิชาผานระบบอินเทอรเน็ต
ในการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาตองลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ตตามระยะเวลาที่
กําหนดในปฏิทินวิชาการ ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1
นักศึกษาศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนเสนอแนะ พรอมทั้งปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
ขั้นที่ 2
นักศึกษาลงทะเบียนทางระบบอินเทอรเน็ต
ขั้นที่ 3
นักศึกษาสามารถเพิ่ม/ถอนรายวิชา หรือยาย Section ทางระบบ
อินเทอรเน็ต
ขั้นที่ 4
นักศึกษา Print ใบลงทะเบียน เพื่อนําไปชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดเริ่มใชระบบอินเทอรเน็ตในการลงทะเบียนตั้งแต
ป 2547 เปนตนมา โดยมีขอแนะนําในการลงทะเบียน ดังนี้
1. นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนได ไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับภาคฤดูรอนไมเกิน
9 หนวยกิต
2. นักศึกษาภาคพิเศษ ทุกชัน้ ปลงทะเบียนได ไมเกิน 15 หนวยกิต ภาคฤดูรอน
ไมเกิน 9 หนวยกิต
3. ไมควรลงทะเบียนในกรณีตอไปนี้
3.1 รายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ลงทะเบียนไดแลว
3.2 วัน-เวลาเรียนหรือเวลาสอบซ้ํากับรายวิชาที่ลงทะเบียนไดแลว
3.3 ลงทะเบียนใน Section ที่มีจํานวนผูลงทะเบียนครบแลว
3.4 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเกินกวาทีก่ ําหนดไว
3.5 รายวิชาฝกประสบการณไมสามารถลงทะเบียนรวมกับวิชาอื่น
3.6 รายวิชาที่จําเปนตองเรียนวิชาอื่นมากอน
4. การเขาสูระบบ Login แตละครั้งจะสามารถอยูในระบบได 30 นาที

5. เมื่อตองใชเครื่องคอมพิวเตอรรว มกับผูอื่น หลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว
ตอง Logout ออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อปองกันบุคคลอื่นเขามาแกไขขอมูล
การลงทะเบียน
การเขาสูระบบลงทะเบียน (Login)
1. เปดเว็บไซตสําหรับลงทะเบียนตาม URL ดังนี้ http://www.academic.cmru.ac.th/regisonline
หรือ http://academic.cmru.ac.th/regisonline
2. ปอนรหัสนักศึกษา และ รหัสผาน 6 ตัวอักษร เพื่อทําการ Login เขาสูระบบลงทะเบียน
3. กดปุม ตกลง เพื่อเขาสูระบบ

4. เมื่อทําการ Login สําเร็จ จะเขาสูหนาหลักของระบบลงทะเบียน ซึ่งจะประกอบดวยรายละเอียด
ตาง ๆ ไดแก รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุลและเมนูหลักของระบบการลงทะเบียนซึ่งประกอบดวย

หนาหลัก
ในหนาจอนี้จะปรากฏรายวิชาเมื่อนักศึกษาไดทําการลงทะเบียนเรียบรอยแลว หากไมได
ลงทะเบียนหนาจอจะแสดงวา “ไมพบรายวิชาที่ลงทะเบียน”

การเพิ่มรายวิชา
1. คลิกที่ปุม เพิ่ม / คนหา หรือ Search เพื่อทําการคนหารายวิชาที่ตองการเพิ่ม สามารถทําการคนหาไดโดย
- เลือกคนหาวิชาตามรหัส ใหเลือกประเภทนักศึกษา ปอนรหัสวิชา และ Section แลวกดปุม
คนหาโดยสามารถคนหาไดพรอมกัน 5 วิชา
- คนหาวิชาตามสาขาวิชา โดยเลือกประเภทนักศึกษา ปอนรหัสสาขาวิชาที่ตองการ
หากไมทราบรหัสสาขาวิชาสามารถตรวจสอบรหัสสาขาวิชาไดจากปุม คนหารหัสสาขาวิชา
- คนหาวิชาตามชื่อวิชา (ปอนชื่อวิชาอยางนอย 5 ตัวอักษร)

2. ผลของการคนหาจะปรากฏดังรูปดานลาง โดยจะแสดงรายวิชาและรายละเอียดตาง ๆ ไดแก
Section รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต วัน/เวลา/หองเรียน จํานวนที่รับ จํานวนคนที่ลงได เพื่อเปน
ขอมูลใหนักศึกษาไดนําไปตัดสินใจ
- คลิกที่ ชื่อวิชา เพื่อดูรายละเอียดของวิชา เชน ชื่ออาจารยผสู อน, วัน/เวลา/หอง สอบ

- คลิกที่ จํานวนคนที่ลงได เพื่อตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชานี้

3. กดปุม เพิ่ม ในรายวิชาที่ตองการเพิ่ม จะปรากฏหนาตางเพื่อทําการยืนยันรายการเพิ่มรายวิชา
เมื่อกดปุม OK รายวิชาจะถูกเพิ่มลงไป

1

2

การถอนรายวิชา
ในรายวิชาที่ลงทะเบียนไดแลวแตนักศึกษาไมตองการเรียนรายวิชานัน้ สามารถทําการ
ถอนรายวิชานั้นไดโดยการคลิกที่ปุม ถอน จะปรากฏหนาตางยืนยัน เมื่อกดปุม OK รายวิชาที่
ตองการถอนนั้น จะถูกยกเลิกออกไป

1

2

3

การยาย Section
เมื่อนักศึกษาตองการที่จะยายเวลาเรียนของรายวิชาที่ลงทะเบียนไดแลว สามารถทําได
โดยการยาย Section ของวิชานั้น ๆ โดยการกดที่ปุม ยาย จะปรากฏหนาตางยืนยันกดที่ปุม OK

1

2

จะแสดง Section ทั้งหมดของรายวิชานั้น ๆ นักศึกษาสามารถทําการยายเขา Section ที่
ตองการไดโดยคลิกที่ปุม ยาย จากนั้นจะปรากฏหนาตางยืนยันการยาย เมื่อกดปุม OK รายวิชาจะถูก
ยายไปยัง Section ใหม

1

2

3

แผนการเรียนเสนอแนะ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาในภาคการศึกษาปจจุบนั ที่ทางสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนไดเสนอแนะไวใหโดยเลือกที่เมนู แผนการเรียนเสนอแนะ จะปรากฏ
รายวิชาตาง ๆ ตามหมูเรียนของนักศึกษา

ใชเมาสคลิกที่ชื่อรายวิชา จะแสดงจํานวน Section ทั้งหมดของรายวิชานัน้ ๆ แลวจึงทํา
การเพิ่มรายวิชานั้นตามวันเวลา Section ที่นักศึกษาเลือกเรียน

ใบชําระเงินคาเทอม
นักศึกษาสามารถพิมพเอกสารการลงทะเบียนเพื่อนําไปชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยเขาไปที่ เมนู ใบชําระเงินคาเทอม จะปรากฏรายละเอียด
ดานลาง

- กดทีร่ ูปเครื่องพิมพ จะปรากฏรายละเอียดเกีย่ วกับการพิมพดังนี้

- กดปุม OK เพื่อทําการพิมพออกทางเครื่องพิมพ

คําแนะนําในการพิมพใบชําระเงิน
- ความตองการของระบบ นักศึกษาจะตองโปรแกรม Adobe Acrobat กอนจึงจะสามารถเปด
หนาจอใบเสร็จรับเงินได
- ระบบจะยอมใหนักศึกษาเขามาพิมพใบชําระเงินไดหลังจากการลงทะเบียนแตละภาค
การศึกษาเสร็จสิ้นลงและอยูในชวงของการชําระเงิน
- หามขูด ขีด ลบ แกไข ขอมูลในใบเสร็จรับเงิน หากมีปญหาหรือขอสงสัยใหติดตอ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท 0-5388-5970

เปลี่ยนรหัสผาน
เมื่อนักศึกษาไดรับใบแจงรหัสผานจากทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไป
แลว นั ก ศึก ษาสามารถเปลี่ย นแปลงรหัสผา นของตนเองไดที่เมนู เปลี่ย นรหัสผ าน โดยใหใ ส
รหัสผานเดิม ใน ชอง รหัสผานเดิม และใสรหัสผานที่ตั้งขึ้นใหม ที่ ชอง กรอกรหัสผานใหม และ
ชอง กรอกรหัสผานใหมอีกครั้ง แลวกดปุม เปลี่ยนรหัสผาน

ยืนยัน/ออกจากระบบ
เมื่อนักศึกษาทําการลงทะเบีย นเสร็จ แลวใหก ดปุม ยืนยัน/ออกจากระบบ หรือ ปุม
Logout กอนเลิกการใชงานทุกครั้ง เพื่อบันทึกเวลาการเขาใชงานระบบลงทะเบียนของนักศึกษา
รวมถึงเปนการยืนยันการลงทะเบียนและความปลอดภัยของขอมูลของนักศึกษาเอง

การยกเลิกรายวิชา
นักศึกษาที่ตองการยกเลิกรายวิชาใหขอแบบฟอรมจากสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และปฏิบัติตามขั้นตอนในแบบฟอรมดังกลาวอยางเครงครัด ทั้งนี้ตองเปนไปตาม
เวลาที่กําหนดในปฏิทินวิชาการ
การขอโอนและยกเวนการเรียนรายวิชา
นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษจะขอโอนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาตาง ๆ
ไดโดยปฏิบัติ ดังนี้
1. ขอแบบคํารองการขอโอนหรือยกเวนการเรียนที่ สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน หรือดาวนโหลดทาง http://www.academic.cmru.ac.th
2. ยื่นคํารองพรอมทั้งแนบหลักฐาน โดยสําเนาระเบียนผลการเรียนที่จะขอโอนหรือ
ยกเวนการเรียนรายวิชา และคําอธิบายรายวิชาที่ไดเรียนมาแลว (กรณีที่สําเร็จการศึกษามาจาก
สถาบันอื่น) ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
3. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหนักศึกษาติดตอรับผลการพิจารณาเพื่อนําไปชําระเงิน
คาธรรมเนียมที่การเงิน นักศึกษาสําเนาหลักฐานไวท่ตี นเอง 1 ชุด เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
นําใบเสร็จรับเงินพรอมทั้งคํารองยื่นคืนที่ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การประกาศผลการเรียน
1. มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการเรียนทุกภาคการศึกษาทางอินเทอรเน็ตโดย นักศึกษา
สามารถดูหรือตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาตาง ๆ ที่เรียนในแตละภาคการศึกษาหรือทั้งหมด
ไดทาง http://www.academic.cmru.ac.th
2. นักศึกษาไดผลการเรียน “I” ในรายวิชาใด จะตองติดตามและพบอาจารยผูสอน
ในรายวิชานั้นทันที เพื่อดําเนินการแกผลการเรียน “I” ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการเรียน “I” หากพนกําหนดงานทะเบียนและวัดผลจะปรับเปน “F”
หรือ “U” แลวแตกรณี
3. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคแตขาดสอบจะไดผลการเรียน “M” และจะตอง
ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาทีข่ าดสอบ
ปลายภาคการศึกษา พุทธศักราช 2550 ในกรณีทไี่ ดรับอนุญาตใหสอบ จะตองดําเนินการให

เรียบรอยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพนกําหนดงานทะเบียนและวัดผลจะปรับเปน “F”
หรือ “U” แลวแตกรณี
การขอลาพักการเรียน
ในภาคการศึกษาใดที่นกั ศึกษาไมสามารถมาลงทะเบียนได หรือลงทะเบียนเรียนแลวแต
มีความจําเปนไมสามารถเรียนตอไปจนครบภาคการศึกษานั้นได นักศึกษาขอลาพักการเรียนได
โดยปฏิบัติดังนี้
1. ขอแบบคํารองขอลาพักการเรียนที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. ไดรับความยินยอมจากผูปกครอง
3. ขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา/ประธานสาขาวิชา
4. ยื่นคํารองตอคณะโดยคณบดีเปนผูอนุมัติ
5. นําคํารองที่อนุมัติแลวไปชําระเงินคารักษาสภาพที่งานการเงิน
6. นําคํารองพรอมทั้งใบเสร็จรับเงินยื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อเปนหลักฐานการศึกษา
7. นักศึกษาตองยืน่ คํารองขอลาพักการเรียน และชําระเงินใหเสร็จสิ้นกอนวันเริ่มสอบ
ปลายภาคมิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
8. กรณีทนี่ ักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ตองการลาพัก
การเรียน ใหดําเนินการกอนสอบปลายภาค มิฉะนัน้ รายวิชาที่ลงทะเบียนไดและชําระเงินไว
แตละรายวิชาจะเปน “F” หรือ “U” แลวแตกรณี
การขอยายสถานศึกษา
นักศึกษาที่มคี วามประสงคจะขอยายสถานศึกษาใหยื่นคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เพื่อดําเนินการทําหนังสือติดตอมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาจะยายไป เมื่อมหาวิทยาลัย
ตอบหนังสือรับนักศึกษาเขาเรียนกลับมาใหนกั ศึกษารับคํารองไปชําระเงินที่การเงิน จํานวน
1,000 บาท แลวนําคํารองพรอมทั้งใบเสร็จรับเงินยื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อรับหนังสือและผลการเรียนของนักศึกษาไปรายงานตัวตอมหาวิทยาลัยที่ยายไป (นักศึกษาตอง
ยื่นคํารองกอนการสอบปลายภาค)

การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
นักศึกษาที่มคี วามประสงคจะเปลี่ยนประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติไปเปน
นักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาตองยื่นคํารองตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย ที่สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตยและจันทร-ศุกร) ขอเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษา
ภาคปกติ ตองสอบคัดเลือกเขาศึกษาเปนนักศึกษาภาคปกติใหไดกอน จึงจะยื่นคํารองขอ
เปลี่ยนเปนนักศึกษาภาคปกติได
การลาออก
นักศึกษาที่มคี วามประสงคจะลาออกตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง และยื่น
คํารองตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยทีค่ ณะโดยคณบดีเปนผูอนุมัติและนําคํารองที่ไดรับอนุมัติ
แลวยื่นสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรอรับสําเนาใบคํารอง เพื่อนําไปรับเงิน
คาประกันของเสียหายคืนไดที่การเงิน
การแจงเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ยศ คํานําหนา
นักศึกษาที่ไดเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ยศ หรือคํานําหนาตองปฏิบัติดังนี้
1. ขอคํารองตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ยศ หรือคํานําหนาพรอมกับคํารอง
3. ยื่นคํารองทันทีที่มกี ารเปลี่ยน ชื่อ นามสกุล ยศ หรือคํานําหนาทั้งนีก้ อน
สอบปลายภาคสุดทาย 1 เดือน ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
นักศึกษาที่มคี วามประสงคจะขอใบรับรองผลการศึกษาตองปฏิบัติดังนี้
1. ขอคํารองตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยที่ สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
2. ถานักศึกษาตองการใบรับรองผลการศึกษาเปนภาษาอังกฤษใหเขียนชื่อ-สกุลเปน
ภาษาอังกฤษใหชัดเจน
3. นําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนียมทีก่ ารเงิน อัตราฉบับละ 100 บาท

4. นําคํารองพรอมใบเสร็จรับเงินยื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรณีที่
สําเร็จการศึกษาแลวใหแนบรูปถายสวมเสื้อครุย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
การขอใบรับรองการเปนนักศึกษา
นักศึกษาที่มคี วามประสงคจะขอใบรับรองการเปนนักศึกษาตองปฏิบัติดังนี้
1. ขอคํารองตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. นําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนียมทีก่ ารเงิน จํานวน 100 บาท
3. ใหนําคํารองพรอมใบเสร็จรับเงินยืน่ ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การลงทะเบียนบัณฑิต
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตองไปลงทะเบียนบัณฑิตทีก่ ารเงินจํานวน
500 บาท แลวนําหลักฐานการลงทะเบียนบัณฑิตมารับใบรับรองคุณวุฒิที่สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ในวันทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
การรับปริญญา
นักศึกษาควรติดตามรายละเอียดและถือปฏิบัติดังนี้
1. มหาวิทยาลัยจะกําหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรปละครั้งทุก ๆ ป
โดยติดตามกําหนดการรับรายงานตัวจากกองพัฒนานักศึกษาทางอินเทอรเน็ต
2. มหาวิทยาลัยจะประกาศใหนักศึกษามารายงานตัวเพื่อขอรับพระราชทานปริญญาบัตร
ลวงหนา 1 เดือน
3. การมารายงานตัวใหนกั ศึกษานําสําเนาใบรับรองคุณวุฒมิ าแสดง
4. นักศึกษาที่ไมประสงคจะไปรับพระราชทานปริญญาบัตรใหมาขอรับปริญญาบัตร
ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายหลังจากวันกําหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรไปแลว
1 สัปดาหพรอมทั้งแสดงหลักฐานตามขอ 3

การขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ
บัณฑิตที่ทําใบรับรองคุณวุฒิหายประสงคจะขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒินกั ศึกษาตอง
ปฏิบัติดังนี้
1. แจงความที่สถานีตํารวจในทองที่ที่ทําใบรับรองคุณวุฒหิ าย
2. ยื่นคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ
โดยแนบหลักฐานการแจงความพรอมสําเนา
3. สงรูปถายสวมเสื้อครุย ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
4. นําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนียมทีก่ ารเงิน จํานวน 100 บาท แลวนําคํารองและ
ใบเสร็จรับเงินยื่นตอที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. การยื่นคํารองขอใบแทน ใบรับรองคุณวุฒิบณ
ั ฑิตจะมาขอรับไดหลังจาก
วันยื่นคํารอง 1 สัปดาห
บัตรประจําตัวนักศึกษา
ใหนักศึกษาติดตอกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขายอยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม

การใชบริการขอมูลสารสนเทศผานระบบอินเทอรเน็ตสําหรับนักศึกษา
http://www.academic.cmru.ac.th

จะประกอบไปดวยหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้
 ระบบขอมูลสารสนเทศ
 ระบบลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษา
 ระบบทะเบียนประวัตินกั ศึกษา
 ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษา
 การตรวจสอบผลการเรียน
 การตรวจสอบรายวิชาที่เปดสอนแตละภาคการศึกษา
 การตรวจสอบแผนการเรียน
 การตรวจสอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา
 การตรวจสอบรายชื่อผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษา
 การแสดงความเห็นและเขียนขอคําถามในกระดานขาว

นักศึกษาจําเปนตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับตนเองเปนอยางดี ในการใชงานระบบให
นักศึกษาปอนขอมูลตาง ๆ ใหถูกตองตามคําแนะนําในวิธีใชงาน ซึ่งในแตละสวนนัน้ อาจมีการ
ปอนรูปแบบขอมูลแตกตางกัน นักศึกษาจําเปนจะตองศึกษาวิธีการใชงานใหละเอียดจึงจะสามารถ
เขาใชงานไดโดยที่ไมเกิดปญหาใด ๆ
1. ระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับนักศึกษา จะมีรูปแบบดังนี้

ซึ่งในสวนของระบบสารสนเทศจะประกอบดวย ปฏิทินวิชาการ ประวัตินักศึกษา
ผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ แผนการเรียน และการบริการการคํานวณผลการเรียน ซึ่ง
นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลของตนเองได
2. ระบบลงทะเบียนเรียน รายละเอียดของการลงทะเบียนจะแสดงไวที่หัวขอ การเขาสูระบบ
ลงทะเบียนนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนผานระบบอินเทอรเน็ตดวยตนเอง

3. ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษา จะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมทางวิชาการทุกเดือน
ของนักศึกษา โดยนักศึกษาตองปฏิบัติตามกําหนดการตาง ๆ ในปฏิทินวิชาการ
อยางเครงครัด

4. ระบบลงทะเบียนประวัตินกั ศึกษา นักศึกษาใหมทุกคนตองทําการกรอกประวัติของ
ตนเองผาน ระบบอินเทอรเน็ต เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานการเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยใชรหัสนักศึกษาและรหัสผานทีใ่ ชในการลงทะเบียน Login เขาสูระบบ

5. การตรวจสอบผลการเรียน

การตรวจสอบผลการเรียนเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักศึกษาทุกทาน เพราะจะมีผลตอ
สถานภาพนัก ศึก ษา ทางสํานัก สงเสริมวิชาการและงานทะเบีย น ไดพัฒ นาการตรวจสอบ
ผลการเรียนผานทางระบบอินเทอรเน็ตเพื่อความสะดวกของนักศึกษา และไดทําการปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบันใหมากที่สุด
หมายเหตุ ผลการเรียนดังกลาวไมสามารถนําไปใชอางอิงเพื่อประกอบเอกสารทางราชการได
หากทานตองการนําไปใชอางอิงใด ๆ ก็ตาม สามารถติดตอไดโดยตรงที่ สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. การตรวจสอบรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษาถัดไป

การตรวจสอบตารางสอนลวงหนามีความสําคัญตอผูเรียนที่ตองตรวจสอบรายวิชา
ที่จะเปดสอนในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาสามารถประมาณรายจายเรื่องคาลงทะเบียน
และสามารถตรวจสอบไดวามีรายวิชาใดบางทีจ่ ะเปดสอนในภาคการศึกษาถัดไป รวมทั้ง
สามารถตรวจสอบขอมูลวาฝายหลักสูตรและแผนการเรียนไดจัดรายวิชาไดถกู ตองครบถวน
ตามแผนการเรียนและหลักสูตรหรือไม ซึ่งหากมีขอผิดพลาด อาจเนื่องจากเปดผิดรายวิชา
หรือไมครบถวนก็สามารถแจงตอฝายหลักสูตรและแผนการเรียนไดกอนเปดภาคการศึกษา
นั้น ๆ
7. การตรวจสอบแผนการเรียน

การตรวจสอบแผนการเรียนตลอดหลัก สูต รมีค วามจําเปน สําหรับนัก ศึก ษาทุก ทาน
เนื่องจากแผนการเรียนตลอดหลักสูตรดังกลาวเปนแผนการเรียนที่นักศึกษาตองเรียนใหครบเพื่อจะ
สามารถจบการศึก ษาตามหลัก สูต รได ดังนั้น สํ านัก สง เสริม วิชาการและงานทะเบีย น จึงได
พัฒนาการตรวจสอบแผนการเรียนผานระบบอินเทอรเน็ตขึ้น เพื่อใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบ
แผนการเรียนไดดวยตนเองและไดรับขอมูลที่ปรับปรุงใหทันสมัยที่สุดเพื่อบริการแกนักศึกษา

8. การตรวจสอบรายชือ่ ผูสําเร็จการศึกษา

การตรวจสอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาผานระบบอินเทอรเน็ตเปนบริการสําหรับนักศึกษา
ปสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษาซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบไดดวยตนเองจากที่บานหรือที่อื่น ๆ ได
โดยไมจําเปนตองเดินทางเขามาตรวจสอบรายชื่อที่มหาวิทยาลัยซึ่งจะเปนความสะดวกตอนักศึกษา
เปนอยางมาก
9. การตรวจสอบรายชือ่ ผูที่พน สภาพการเปนนักศึกษา

การตรวจสอบรายชื่อผูที่พน สภาพการเปน นักศึก ษาเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะมีเรื่องการ
ขอเงินคืนจากงานการเงินเขามาเกี่ยวของดวย เพราะถาหากพนกําหนดแลวนักศึกษาจะไมสามารถ
ขอคืนเงินจากทางมหาวิทยาลัยได ดังนั้นเมื่อนักศึกษาเขามาเรียนแลวตองตรวจสอบตนเองดวยวา
ผลการเรียนของตนเองอยูในเกณฑตามที่ระเบียบกําหนดหรือไม
10. การแสดงความเห็นและเขียนขอคําถามในกระดานขาว
การแสดงความเห็นหรือเขียนขอคําถาม หรือที่รูจักกันดีในการเขียน Web Board เพื่อ
เปนทางเลือกในการติดตอกับทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนัน้ จึงไดใหนกั ศึกษา
ไดแสดงความเห็นและถามขอสงสัยเกี่ยวกับงานวิชาการ โดยที่ผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบและ
ตอบคําถามไดอยางตรงตามความตองการ เมื่อเขาสูเมนู ติดตอสอบถาม จะพบกับจอภาพดังนี้

นัก ศึก ษาสามารถสอบถามข อสงสัยจากทางสํา นัก สงเสริมวิชาการและงานทะเบีย น
โดยเลือกเขาไปตามฝายงานที่ตองการแลวเลือก ตั้งกระทูใหม ซึ่งนักศึกษาตองสอบถามดวยถอยคํา
ที่สุภาพและเปนคําถามที่เปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น หากมีกระทูใดที่ใชถอยคําไมเหมาะสม
ทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะทําการลบกระทูนั้นออกจากกระดานขาวทันที

กองพัฒนานักศึกษา
สวนที่ 1 งานบริการนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา เปนองคกรที่เสริมสรางใหนักศึกษามีความคิดริเริ่ม เปนตัวอยางที่ดีของสังคม
ในดานความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรและความซื่อสัตยสุจริต พรอมที่จะเปน
ผูใ ห แ ละช ว ยเหลื อด ว ยความเต็ม ใจ รวมทั้ ง เป น องค ก รที่ ช ว ยสนั บสนุ น ภารกิ จ หรื อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของและจําเปน กอนที่นักศึกษาจะสําเร็จ
การศึกษาเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยตอไป ดังนี้
1. คนดี
ไดแก ความสุ ภ าพอ อ นน อ ม กตั ญ ู รู คุ ณ ขยั น ประหยั ด
ซื่อสัตย อดทน สุขุม ลึกซึ้ง รูจักกาลเทศะ
2. สุขภาพดี
ไดแก การมีสุขภาพอนามัย ดานรางกายและจิตใจที่ดี
3. บุคลิกภาพดี
ไดแก การมีลักษณะทาทาง การพูดจา การแตงกายดี วางตัวได
เหมาะสมกับกาลเทศะ
4. ความรูดี
ไดแก การแสวงหาความรูและมีความสามารถในการนําความรูไป
พัฒนาและประยุกตใช
5. ความเปนพลเมืองดี ไดแก ความมี วิ นั ย เคารพในกฎระเบี ย บของสั ง คม เสี ย สละ
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและทํางานรวมกับผูอื่นได
การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค พันธกิจและนําไปสูวิสัยทัศนไดดวย 4 ดาน คือ
1. ดานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
1.1 จัดใหมีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา เพื่อเปนตัวแทนนักศึก ษาในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ โดยใหมีสวนรวมในการริเริ่มกิจกรรม ทําแผนงานและปฏิบัติงานตามลําดับ
1.2 จั ด ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง สภานั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ใ นการตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แ ล
การปฏิ บัติ ง านของสโมสรนัก ศึ ก ษา เพื่ อ ให เ ปน ไปตามข อบั งคั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย
และเปนไปตามนโยบายที่ไดแถลงไวกับนักศึกษา
1.3 จัดใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ
1.4 สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาได จั ด กิ จ กรรมที่ เ ป น ประโยชน กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
และสังคม
1.5 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตลอดทั้งป เพื่อการแขงขันทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสุขภาพพลานามัยโดยรวม

2. ดานปลูกฝงจิตสํานึก บทบาท หนาที่ ของนักศึกษา
2.1 ปลูกฝงจิตสํานึกการแตงกาย ใหเปนไปตามระเบียบหรือประกาศของ มหาวิทยาลัย
2.2 ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย เช น การยื น ตรงเคารพธงชาติ
เขารวมกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ
2.3 ปลูกฝงใหรูบทบาทและหนาที่ของนักศึกษา เชน การเคารพครูอาจารย บุพการี กระทําตน
ใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม
3. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 สง เสริ มใหนั ก ศึก ษาเขา รว มและจั ด กิจ กรรมทางด านศาสนา ศิล ปวั ฒ นธรรม เช น
แหเทียนเขาพรรษา ประเพณียี่เปง
3.2 สงเสริม สนับสนุน และเผยแพร การสรางจิตสํานึกในดานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
และระดับชาติ
4. ดานการบริการนักศึกษา
4.1 จัด สวัสดิก ารและบริก ารตาง ๆ ใหกับนัก ศึก ษา เพื่อชว ยใหนัก ศึก ษาศึก ษาเลาเรีย น
อยางมีความสุขตลอดที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยจนสําเร็จการศึกษา

สวนที่ 2 งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานบริการกิจกรรมนักศึกษา
ความคาดหวังของสังคมที่มีตอบัณ ฑิต ที่สําเร็จจากสถาบัน อุดมศึกษา คือ ความเปนคนดี
พลเมืองดีและเปนผูประกอบอาชีพที่ดี
ลํา พั ง การเรี ย นการสอนตามหลั ก สูต รที่ เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร ไม ส ามารถสรา งบั ณ ฑิ ต
ใหมีคุณลักษณะดังกลาวได จะตองเสริมดวยกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปนหลักสูตรที่ไมเปนลายลักษณอักษรดวย
ดังนั้น การจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาหรือนักศึกษาจัดขึ้นเอง จะมีสวนสรางเสริมและเติมแตง
ใหบัณฑิตมีคุณลักษณะตามที่สังคมปรารถนา เปนการพัฒนานักศึกษาไปพรอมๆ กับงานวิชาการ
งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ( Student Activities ) เปน สว นหนึ่งของงานกิจการ
นัก ศึ ก ษา มี ค วามสํ า คัญ ต อ การพั ฒ นาและเสริ ม สร างบุ ค ลิ ก ภาพของนั ก ศึ ก ษา ให มี ค วามสมบู ร ณ
ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เพื่อนําไปสูการประกอบอาชีพและการเปนสมาชิกที่ดี
ของสังคม นักศึกษาแตละคนยอมมีความแตกตางกันไป ไมวาในดานภูมิหลัง ความสนใจ ความสามารถ
ดังนั้นกิจกรรมนักศึกษาจึงตองมีความหลากหลายใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาแตละคน

มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษา ประกอบดวย
1. กิจกรรมกีฬา
1.1 เขารวมและจัดการแขงขันกีฬาเพื่อสุขภาพ พลานามัย และพัฒนาบุคลิกภาพ พรอมทั้งเปน
การสงเสริมความสัมพันธฉันทมิตร ไดแก การแขงขันกีฬานองใหม การแขงขันกีฬา –
กรีฑาคณะ ชมรม ชุมนุม และสาขาวิชา
1.2 เข าร ว มและจั ด การแขง ขัน กี ฬาเพื่ อมวลชน ได แก กี ฬามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ๘ แห ง
ภาคเหนือ การแขงขันกีฬาอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม การแขงขันกีฬาเยาวชนภาคฤดู
รอนและการแขงขันกีฬาระหวางสถาบันการศึกษาตางๆ
1.3 เข า รว มและจั ด การแขง ขั น กีฬ าเพื่อ ความเปน เลิ ศในระดั บ ชาติ หรือ นานาชาติ เช น
การจั ด การแข ง ขั น ระหว า งภู มิ ภ าค ระหว า งกลุ ม ต า งๆ อาทิ เช น การแข ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
2. กิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
เปนกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและทองถิ่น การจัดกิจกรรมในวันสําคัญ
ของชาติ เชน วันสงกรานต วันลอยกระทง วันเขาพรรษา วันขึ้นปใหม ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ
หรือกิจกรรมทางดาน นาฏศิลป ดนตรี และการละเลนพื้นเมือง
3. กิจกรรมการเมือง
เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงการอยูรวมกันในสังคมอยางเปนระบบ มุงเนนใหนักศึกษาเขาใจ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ภายในมหาวิทยาลัย และเขาใจในองคกรของนักศึกษา ตลอดจน
เขาใจบทบาทและหนาที่ข องนักศึกษาใหถูกตอง กิจ กรรมอาทิ เชน การเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา
นายกสโมสรนักศึก ษากลาง คณะ ชมรม ชุมนุม ใหไดตัวแทนและทีมงาน เขาไปบริหารงานองคก าร
นักศึกษา เพื่อผลประโยชนของนักศึกษาในการทํากิจกรรมตางๆ
4. กิจกรรมวิชาการ
เพื่ อเสริม สรา งภูมิ ปญ ญาให กับ นั ก ศึ ก ษามากขึ้น นํา ความรู ไ ปใช แก ไขป ญ หาตา งๆ
และพัฒนานัก ศึก ษาใหเปน บัณ ฑิต ที่พึงประสงคข องมหาวิทยาลัย เปน นัก วิชาการ และนัก วิชาชีพที่ดี
องคกรนักศึกษาที่รับผิดชอบจะเนนไปที่ คณะ สาขาวิชา และชมรม เปนสวนใหญ กิจกรรมไดแก การจัด
อบรมใหความรูในเรื่องตางๆ เชน การอบรมวินัยจราจร การฝกนักศึกษาวิชาทหาร การใหความรูเรื่อง
โรคเอดส หรือทางดานคายภาษาตางประเทศ การจัดทดสอบพื้น ฐานความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 การจัดคายวิทยาศาสตร การจัดอบรมคอมพิวเตอร คายศิลปะและดนตรี เปนตน
5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและอาสาพัฒนา
เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน สงเสริมใหนักศึกษามีความสามัคคี
รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อสวนรวม สิ่งที่สําคัญคือ ฝกนักศึกษาใหเปนผูนําที่มีความสามารถและเปนผู
ตามที่ดี เปน คนที่เนนในเรื่องของอาสาพัฒนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปน หลัก เชน การ

อนุรัก ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริมความรู สรางภูมิคุมกัน โรคเอดส สิ่งเสพติด
สาธารณสุขตาง ๆ คายอาสาพัฒนาราชภัฏสูชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เปนตน
6. กิจกรรมทางวิชาชีพ
เพื่อเสริมสรา งความรูใ หกับ นัก ศึก ษา นําไปใชประกอบอาชีพ เพื่อเสริ มสรางรายได
เพื่อนําไปใชจายในระหวางศึก ษาเลาเรีย น หรือสําเร็จการศึกษา เปนกิจ กรรมที่สามารถเรีย นรูโ ดยใช
ระยะเวลาอันสั้น และนําไปใชไดหลังจากไดเรียนรู หรือเขารวมโครงการอาจจะเปนการเสริมความรูใน
สาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยู ใหเพิ่มพูนมากขึ้น เห็นชัดเจนมากขึ้น หรือไมจําเปนจะตองตรงสาขาวิชา ที่เรียนก็
ไดหากนักศึกษา มีความสนใจ และตั้งใจจริง เชน การจัดสาธิตทําอาหาร การอบรมผลิตของชํารวย การ
อบรมแตงหนาเคก การทําขนมตางๆ การตัดตุง การทําเทียนหอม หรือเปนการอบรมทางวิชาชีพ เชน การ
เขียนบทความ การขับรอง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ เครื่องดนตรีไทย
นักศึกษาจะไดรับการบริการงานกิจกรรมนักศึกษา โดยผานองคกรหลัก ดังตอไปนี้
1. กองพัฒนานักศึกษา
2. คณะทุกคณะ ประกอบดวย
2.1. คณะครุศาสตร
2.2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.4. คณะวิทยาการจัดการ
2.5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2.6. บัณฑิตวิทยาลัย
2.7. วิทยาลัยแมฮองสอน
3. องคการนักศึกษา ประกอบดวย
3.1 สภานักศึกษา
3.2 สโมสรนักศึกษากลาง
3.3 สโมสรนักศึกษาทุกคณะ
3.4 หัวหนาหมูเรียนทุกหมูเรียน
3.5 ชมรม หรือ ชุมนุม

สวนที่ 3 งานบริการนักศึกษา
• งานบริการผอนผัน การเขารับตรวจเลือกเปนทหารกองประจําการ
นัก ศึก ษาชายที่ตองการผอนผัน การเขารับตรวจเลือกเปน ทหารกองประจําการเมื่อไดรับ
หมายเรียก (สด.35 ) จากภูมิลําเนาทหาร หากไมตองการเปนทหารในขณะศึกษา ใหดําเนินการยืน่ คํารองขอ
ผอนผันไดในชวงเดือนกันยายน - ธันวาคม ของทุกป โดยยื่นเรื่องที่งานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ วันจันทร - ศุกร ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.30 น. นักศึกษาภาคพิเศษที่เรียนจันทร – ศุกร
เวลา 18.00 – 20.00 น. และนั ก ศึ ก ษาภาคพิเ ศษที่ เ รีย นวัน เสาร – อาทิต ย เวลา 09.00 – 16.30 น.
โดยมีหลักฐานประกอบคํารอง ดังนี้
1. สําเนาใบสําคัญ สด.9
จํานวน 2 ชุด
จํานวน 2 ชุด
2. สําเนาหมายเรียก สด.35
3. สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 2 ชุด
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด
5. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 2 ชุด
หมายเหตุ 1. เอกสาร ขอ 1 - 5 รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
2. ใหนักศึกษายื่น คํารองขอผอนผันตามระยะเวลาที่กํา หนดเทานั้น หากพน
กําหนดถือวานักศึกษาสละสิทธิ์ การขอผอนผันในปนั้น ๆ
• งานบริการนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึก ษาที่มีความประสงคจะเรียนวิชาทหารตอชั้น ปที่ 3,4 และ 5 สามารถสงคํารองไดที่
กองพัฒนานักศึกษา หรือดูรายละเอียดที่ บอรดงานวิชาทหาร ดานหนากองพัฒนานักศึกษา โดยจะเรียน
และฝก ที่มหาวิทยาลัยทุกวันพุธชวงบาย ศูน ยก ารฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ทางไป
สนามกีฬ าสมโภชเชีย งใหม 700 ป และศูน ยฝ ก เขาชนไก จัง หวั ด กาญจนบุ รี เมื่ อ เรี ย นจบชั้น ปที่ 5
และสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรืออนุปริญญา จะไดติดยศเปนวาที่รอยตรี ใชแทนคําวานายได
เชน วาที่รอยตรีสมเกียรติ นามสมมติ
• งานบริการประกันภัยอุบตั ิเหตุ
มหาวิทยาลัย มีน โยบายใหนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ทําประกัน ภัยอุบัติเหตุ ทุกคน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ระยะเวลา
เริ่มตน วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกป
สิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม ของปถัดไป

2. ความคุมครอง เริ่มมีผลทัน ทีที่ไดลงทะเบียนเปน นัก ศึกษา และเสีย คาประกัน คนละ
170 บาท
3. บริษัทใหผลประโยชนและคาสิน ไหมทดแทน รวมทั้งใหคาสิน ไหมทดแทนเพิ่มเติม
ในกรณีที่เปนความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ดังนี้
3.1 เสียชีวิตทุกกรณี และทุพพลภาพ
100,000 บาท
300,000 – 400,000 บาท
3.2 เสียชีวิตจากการรวมกิจกรรมตางจังหวัด
3.3 เสียชีวิตจากการรวมกิจกรรมใน จ.เชียงใหม 200,000 บาท
3.4 คารักษาพยาบาล อุบัติเหตุทั่วไป
10,000 บาท
3.5 คารักษาพยาบาล กรณีรวมกิจกรรมตางจังหวัด 110,000 บาท
3.6 คาปลงศพ (เสียชีวิตจากโรคภัยไขเจ็บ/ที่ไมใชอุบัติเหตุ 20,000 บาท
3.7 คาเคลื่อนยายผูปวย
5,000 บาท
ผูรับผลประโยชน
1. นักศึกษา หรือ บิดา – มารดา
1.1 กรณีบิดา – มารดา ฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต ผูรับผลประโยชน คือ บิดาหรือ
มารดา ฝายใดที่ยังมีชีวิตอยู
1.2 กรณีบิ ด า – มารดา ไม มีห รือ ไม อ ยู ผูรั บผลประโยชน คือ ผูป กครองหรื อ
ผูอุปการะแลวแตกรณีตามลําดับ
1.3 กรณี ไ ม มี ห รื อ ไม อ ยู ทั้ ง บิ ด า – มารดา ผู ป กครอง ผู อุ ป การะ ผู รั บ
ผลประโยชน คือทายาท ตามกฎหมาย ตามลําดับ
2. บุค คลผูรั บผลประโยชน คือ สถานศึ ก ษาที่เป น ผูถื อกรมธรรม คุณ สมบั ติข อง
ผูที่สามารถเคลมประกันอุบัติเหตุได เปนผูที่มีรายชื่ออยูในกรมธรรมเทานั้น

ขั้นตอนการเรียกรองคาสินไหมทดแทน เนื่องจากอุบัติเหตุ
1. หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ใหเขารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลเครือขายที่
กําหนด
2. หากไม เ ข า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลเครื อ ข า ยที่ กํ า หนด ให สํ า รองจ า ยค า
รักษาพยาบาลไปกอน แลวนําใบเสร็จรับเงินพรอมหลักฐานมาเบิก คารักษาพยาบาล
ที่มหาวิทยาลัย
3. งานประกั น อุ บั ติ เ หตุ รั บ เรื่ อ งจะส ง เอกสารไปตั้ ง เบิ ก กั บ ทางบริ ษั ท โดยใช เ วลา
ประมาณ 7 วันทําการ
4. เมื่อไดรับเงิน แลว มหาวิทยาลัย จะสงไปรษณีย บัต รหรือโทรศัพทแจงใหนัก ศึก ษา
มารับเงินคาประกัน
หลักฐานที่ใชประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน เนื่องจากอุบัติเหตุ
1. เขียนคํารองที่งานประกันอุบัติเหตุ
2. ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง
3. ใบรับรองแพทย ฉบับจริง
4. สําเนาประจําตัวนักศึกษา
5. สําเนาบันทึกประจําวัน จากสถานีตํารวจ (ถามี)
• งานบริการนักศึกษามีงานทําและหารายไดระหวางเรียน
มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ชวยเหลือนิสิต นักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย
ในการศึ ก ษาเล า เรี ย น ตามนโยบายของรั ฐ บาล เพื่ อแก ปญ หาสั ง คมและความยากจนเชิ งบู ร ณาการ
ซึ่งจะนําไปสูการแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน รวมทั้งนโยบายสงเสริมใหนักศึกษามีรายได
ระหวางเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม ทั้งชวงที่เปดเรียนและปดภาคเรียน โดยมีหลักเกณฑวิธีปฏิบัติ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัย จะพิจาณาถึงความจําเปนและความเหมาะสม เพื่อมิใหกระทบตอการเรียน
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนิสิต นักศึกษา ที่มาชวยปฏิบัติงานราชการเปนสําคัญ
2. รับสมัครและขึ้น ทะเบีย นนัก ศึก ษาไวตามลําดับกอน – หลังของผูสมัค รโดยขอรับใบ
สมัครและสงใบสมัคร ไดที่งานธุรการ กองพัฒนานักศึกษา
3. นั ก ศึ ก ษาที่ มี สิ ท ธิ์ ทํ า งานดั ง กล า ว ต อ งเป น นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ห รื อ ภาคพิ เ ศษของ
มหาวิทยาลัยเทานั้น
4. ใหหัว หนาหนว ยงานเปน ผูค วบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของนัก ศึก ษาหรือมอบหมาย
ใหบุคลากรในสังกัดที่มีความเหมาะสมปฏิบัติหนาที่แทน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัย
2. สามารถปฏิบัติงานไดทุกอยาง ตามที่หนวยงานมอบหมาย อาทิ งานธุรการ งานพิมพเอกสาร
งานส ง หนั ง สือ งานจั ด สถานที่ งานลงทะเบี ย น งานเตรี ย มเอกสาร งานภาคสนาม งาน
คอมพิวเตอร งานอินเตอรเน็ตและงานอื่น ๆ ฯลฯ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตามป ง บประมาณ ตั้ ง แต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม - 30 กั น ยายนของทุ ก ป ใน 1 ป ก ารศึ ก ษา
นักศึกษาภาคปกติ แบงออกเปน 2 ภาคเรียน นักศึกษาภาคพิเศษแบงเปน 3 ภาคเรียน
คาตอบแทน
1. นักศึกษาตองปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 ปฏิบัติงานเต็มวัน ไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก)
1.2 ปฏิบัติงานครึ่งวัน ไมนอยกวาวันละ 3 ชั่วโมงครึ่ง (ชวงเชา/ชวงบาย)
1.3 กรณี การปฏิบัติงานไมเขาตามขอ 1.1 และ 1.2 ใหจายคาตอบแทนเมื่อนักศึกษา
ปฏิบัติงานครบ 1 ชั่วโมง คาตอบแทนชั่วโมงละ 25 บาท
2. นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ สามารถเบิกคาตอบแทนไดเดือนละไมเกิน 2,500 บาท /
คน / เดือน
เกณฑการพิจารณา
1. เปนนักศึกษาภาคพิเศษที่มีฐานะยากจนและไมมีงานทํา จะพิจารณาเปนอันดับแรก
2. เปนนักศึกษาภาคปกติที่ยื่นเรื่องกูยืมเงินเพื่อการศึกษา แตไมไดรับการพิจารณาใหกูยืม
จะพิจารณาเปนอันดับแรก
3. เปนนักศึกษาที่มีฐานะยากจน แตไมไดกูยืมเงินเพื่อการศึกษา จะพิจารณาเปนอันดับแรก
4. เปนนักศึกษาภาคปกติที่มีฐานะยากจน แตกูยืมเงินเพื่อการศึกษา
5. บิดา - มารดา ของนักศึกษาที่มีอาชีพรับจาง หรืออาชีพเกษตรกร (หาเชากินค่ํา) หรือ
อาชีพอื่น ๆ ที่ไมสามารถสงเสียบุตรธิดา ใหศึกษาเลาเรียนได
6. กรณี บิด า - มารดา มี อาชี พรั บ ราชการหรื อ อาชี พอื่ น ๆ ที่ สามารถสง เสีย บุ ต รธิ ด าได
จะไมรับพิจารณา
7. มีความประพฤติเรียบรอย ซื่อสัตย และอดทน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. นักศึกษาที่มีความประสงค จะทํางานใหสมัครหรือขึ้นทะเบียนไดที่งานธุรการ กองพัฒนา
นักศึกษา เพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

2. เมื่อผลการพิจารณา เปนประการใดจะติดประกาศใหนักศึกษาทราบ หรือแจงทางโทรศัพท
ตามที่นักศึกษาใหเบอรโทรศัพทไว
3. เมื่อนักศึกษา ทราบผลการพิจารณาแลวใหประสานงานธุรการ เพื่อรับทราบขอมูลกอน
การปฏิบัติงานและรายงานตัวกับหนวยงานที่นักศึกษาปฏิบัติตอไป
• งานบริการบัตรประจําตัวนักศึกษา
นักศึกษาติดตอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ไดที่ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สาขายอยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
• งานบริการจดหมาย ธนาณัติ พัสดุ
นักศึกษารับ จดหมาย พัสดุ ธนาณัติ ไดที่งานบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
หมายเหตุ กรณีข อรับ พัสดุ ธนาณัติ ใหนัก ศึก ษาเซ็น ชื่อรับ พรอมแสดงบัต รประจําตั ว
นักศึกษาดวย
• งานบริการหนังสือรับรองความประพฤติ
เปนหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษาระหวางที่ศึกษาเลาเรียน เพื่อใหนักศึกษา ใชใน
การขอทุน สมัครงาน เปนหลักฐานทางคดีเพื่อประกอบการพิจารณาในชั้นศาล หรืออื่น ๆ ที่มีความจําเปน
ตองใช โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. นัก ศึก ษาขอรับคํารองไดที่ งานบริการนัก ศึก ษา พรอมกรอกรายละเอีย ดใหครบถว น
สมบูรณ
2. เนื่ อ งจากเป น เรื่ อ งความประพฤติ ถื อ ว า สํ า คั ญ ให นั ก ศึ ก ษานํ า คํ า ร อ งตามข อ 1
ใหอาจารยที่ปรึกษา รับรองความประพฤติมาดวย
3. เมื่อเตรียมเอกสารหลักฐานครบแลว ใหยื่นเรื่องดังกลาวที่งานวินัยนักศึกษาเพื่อดําเนินการ
ตอไป โดยใชเวลา 1 วันทําการ สามารถติดตอรับได
หลักฐานประกอบคํารอง
1. รูปถายนักศึกษาแตงกายถูกตองตามระเบียบ ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
2. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
• งานบริการเงินกูยืมฉุกเฉินเพือ่ การศึกษา ครั้งละไมเกิน 3,000 บาท
เปนกองทุนที่ชวยเหลือนักศึกษา ที่ไมไดกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาค
พิเ ศษ เพื่ อบรรเทาความเดือ ดร อนของนั ก ศึก ษาในเรื่ องค า ลงทะเบี ย นเรี ย นในแตล ะภาคการศึ ก ษา
ซึ่งนักศึกษาไมมีจายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีขั้นตอนดังนี้

1. นัก ศึก ษาไม มีเ งิ น ชํ าระค าลงทะเบี ยนเรี ย น ตามที่ มหาวิ ท ยาลัย กํา หนด ยื่ น เรื่อ งและ
รับคํารอง หรือสัญญายืมเงินฉุกเฉินเพื่อการศึกษา ไดที่งานบริการนักศึกษา
2. กรอกรายละเอียดในคํารอง พรอมแนบหลักฐานและใหอาจารยที่ปรึกษาลงนามรับรอง
3. นําสงเอกสารที่งานบริการนักศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันที่
ยื่นเรื่อง นักศึกษาจะไดรับการประสานและแจงผลการพิจารณา
เงื่อนไขในการยืมเงิน
1. คํารอง พรอมหลักฐานการยืมเงินใหครบถวน (มีผูค้ําประกันเปนผูปกครอง)
2. ยืมไดครั้งละไมเกิน 3,000 บาท ตอ คน
3. ชําระไดไมเกิน 3 งวด ภายใน 2 เดือน
4. เมื่อครบกําหนดแลว ไมมาชําระหรือไมมาแจงเหตุผล หรือไมมาขอผอนผัน จะถูกปรับ
วันละ 10 บาท และระงับการเขาสอบ การอนุมัติผลการศึกษา และดําเนินคดี
ตามกฎหมาย
หลักฐานการยืมเงิน
1. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบาน
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
4. รู ป ถ า ยเครื่ อ งแบบนั ก ศึ ก ษาถู ก ต อ งตามระเบี ย บ เฉพาะนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาพสี
ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
5. รูปถายชุดสุภาพ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
6. สําเนาบัต รประจํ าตัว ขาราชการหรือสําเนาบัต รประจําตัว ประชาชนของผูค้ําประกั น
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
• งานบริการสุขภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในเรื่องของสุขภาพนักศึกษาเปนอยางมาก ในชวงที่นักศึกษา
ไดศึก ษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัย โดยจัด ใหมีหองพยาบาล เพื่อบริก ารสุข ภาพนัก ศึก ษา อาจารยและ
บุคลากร ณ จตุราคาร ชั้น 1 อาคาร 3 เปน 2 ลักษณะคือ
1. การให บริก ารพยาบาลเบื้อ งตน นั ก ศึ ก ษาที่เ จ็บป ว ยเล็ ก นอ ย ตอ งการยาเพื่อบรรเทา
หรือนอนพักผอน สามารถใชบริการได ดังนี้
1.1 วันจันทร - วันศุกร
นักศึกษาภาคปกติ เปดทําการ 08.00 - 20.00 น.
1.2 วันจันทร - วันศุกร
นักศึกษาภาคพิเศษ เปดทําการ 17.30 - 20.00 น.
1.3 วันเสาร - วันอาทิตย นักศึกษาภาคพิเศษ เปดทําการ 08.00 - 16.00 น.

2. บริการตรวจและวินิจฉัยโรค มหาวิทยาลัยไดจัดแพทยใหบริการตรวจและวินิจฉัยโรค
พรอมสั่งจายยา ดังนี้
2.1 วันจันทร - วันศุกร นักศึกษาภาคปกติ เวลา 12.00 - 14.00 น. ทุกวัน
2.2 วันจันทร - วันศุกร นักศึกษาภาคพิเศษ เวลา 16.00 - 18.00 น. ทุกวัน
2.3 วันเสาร - วันอาทิตย นักศึกษาภาคพิเศษ เวลา 10.00 - 12.00 น. เฉพาะวันเสาร
หมายเหตุ 1. หากนักศึกษามีปญหาเรื่องสุขภาพกะทันหันหรือฉุกเฉินไมสามารถรับบริการ
จากมหาวิทยาลัยได มหาวิทยาลัยจะจัดรถนําสงโรงพยาบาลตอไป
2. กองพัฒนานักศึกษาไดจัดแพทย พยาบาล และเจาหนาที่งานบริการสุขภาพ
ใหบริการ
• งานบริการหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดจัดบริการหอพักใหกับนักศึกษา เพื่อความสะดวก ปลอดภัยและมีบรรยากาศที่
เหมาะสมสํ า หรั บ การศึ ก ษาเล า เรีย น โดยมี อาจารย ป ระจํา หอพั ก คอยดูแ ลตลอดเวลา หอพัก ที่ ท าง
มหาวิ ท ยาลั ย ให บ ริ ก าร มี ดั ง นี้ หอพั ก ชาย 1 และหอพั ก หญิ ง 1 มี แ ม บ า นประจํ า หอพั ก คอยดู แ ล
ความสะอาด ไฟฟา ประปา ของหองพักและอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเขาพัก
1. เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 (หลักสูตร 4 ปหรือ 5 ปเทานั้น)
2. นักศึกษาชั้นปที่ 2, 3 และ 4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเปนรายกรณี ตามความเหมาะสม
3. นักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาใหเขาพักเปนรายกรณีพิเศษ ไดแก
3.1 กรรมการฝายปกครองหอพักและนักศึกษา
3.2 กรรมการหอพัก
3.3 นักศึกษาที่ไดรับทุนตอเนื่อง
3.4 กรรมการสโมสรนักศึกษา
3.5 กรรมการสภานักศึกษา
3.6 นักศึกษาโควตากีฬา
3.7 นักศึกษาที่มคี วามประพฤติเรียบรอย ทําคุณประโยชนและชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
3.8 นักศึกษาที่มคี วามจําเปนอื่น ๆ จะไดรับการพิจารณาตามความเหมาะสม
กําหนดเวลา เปด – ปด หอพัก
1. หอพักชาย
เปดเวลา 06.00 น. ปดเวลา 22.00 น.
2. หอพักหญิง
เปดเวลา 06.00 น. ปดเวลา 22.00 น.

ความจุของนักศึกษาหอพักชายและหญิง
1. หอพักชาย
มี 36 หอง พักได 72 คน
2. หอพักหญิง
มี 15 หอง พักได 46 คน
คาใชจายเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา
1. คาบํารุงหอพัก
1.1 ภาคเรียนปกติ (ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ) จํานวน 2,500 บาท/ภาคเรียน/คน
1.2 ภาคเรียนฤดูรอน (ภาคเรียนที่ 3 ) จํานวน 1,250 บาท/ภาคเรียน/คน
2. คาประกันของเสียหาย จํานวน 500 บาท/คน (จายแรกเขา)
3. คาไฟฟา (แบบเหมาจาย)
4.1 จํานวน 400 บาท/ภาคเรียนปกติ (ภาคเรียนที่ 1 และ 2)
4.2 จํานวน 200 บาท/ภาคเรียนฤดูรอน (ภาคเรียนที่ 3)
ระยะเวลาการรับสมัคร
1. รับสมัค รและยื่น ใบสมั ค รระหว างเดือนมีน าคม ถึง พฤษภาคม ของทุ ก ป ณ งานหอพั ก
นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
2. สอบสัมภาษณ เดือนพฤษภาคม ของทุกป ณ กองพัฒนานักศึกษา
3. ประกาศรายชื่อนัก ศึก ษาที่มีสิทธิ์เขาพักในหอพักมหาวิทยาลัย พรอมรับเอกสารประกอบ
การรายงานตัว เดือนพฤษภาคม ของทุกป
4. รายงานตัวเขาหอพัก ชําระเงินคาบํารุงหอพัก ปฐมนิเทศและประชุมผูปกครองเดือนพฤษภาคม
ของทุกป
• งานบริการขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษาและบริการอาชีพ
มหาวิทยาลัยไดจัด บริก าร ดานขาวสารการศึก ษาตลอดจนอาชีพตาง ๆ การรับสมัค รงาน
ทั้ง Part time และงานประจํ าใหกั บนั ก ศึก ษา ณ บอรด งานแนะแนวการศึก ษาและบริ ก ารอาชี พ
ดานหนากองพัฒนานักศึกษา โดยใหนักศึกษาที่ตองการทํางานพิเศษชวงเรียน วันเสาร - วันอาทิตย และ
หลังเลิกเรียนตอนเย็น ไดมีโอกาสทํางาน นอกเหนือจากโครงการจางนักศึกษาชวยปฏิบัติงานในหนวย
ราชการภายในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มีขาวการศึก ษา ขา วรับสมัค รงาน ขา วการประกวดชิงทุน การศึก ษา ข าวการแสดง
ความสามารถตาง ๆ มากมาย และมีความเคลื่อนไหว เปนปจจุบันอยูตลอดเวลา

• งานบริการใหคําปรึกษา
นักศึกษาที่มีปญหาทางดานการเรียน ครอบครัว เพื่อน อาจารย การเงิน สุขภาพหรืออื่น ๆ
ที่มีความคับของใจ ไมสามารถตัดสินใจหรือแกไขปญหาดวยตนเองได สามารถขอรับคําปรึกษาไดที่งาน
แนะแนว มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือนักศึกษา รับฟงปญหา แกไขปญหา โดยใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
ทั้งรายบุคคลและกลุม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาปรับตัวได และมีความสุขกับการศึกษาเลาเรียนตอไป
สามารถขอรับคําปรึกษาได ดังนี้
1. วันจันทร - วันศุกร ภาคปกติ เวลา 09.00 - 16.00 น.
2. วันจันทร - วันศุกร ภาคพิเศษ เวลา 18.00 - 19.30 น.
3. วันเสาร - วันอาทิตย ภาคพิเศษ เวลา 09.00 - 16.00 น.
• งานบริการขาวประชาสัมพันธ
กองพัฒนานัก ศึก ษา ไดจัด บริการขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษา
รับทราบขาวสารตาง ๆ ที่เปนประโยชน ผานสื่อตาง ๆ หลายชองทาง รวดเร็ว โดยไมเสียโอกาสอันพึง
จะไดรับ ดังตอไปนี้
1. Website กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม www.offstu.cmru.ac.th/
2. จดหมายขาวกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งจะออกทุกวันจันทร มีวางไวที่ดานหนาอาคารราช
ภัฏเฉลิมพระเกียรติ โรงอาหาร และดานหนากองพัฒนานักศึกษา
3. บอรดประชาสัมพันธกองพัฒนานักศึกษา ณ ดานหนากองพัฒนานักศึกษา
4. สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ผานทางคณะ พิงคราชภัฏ สโมสร
นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ชมรมตาง ๆ วิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ
• งานวินัยนักศึกษา
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และความประพฤติเหมาะสม
จึงตองกําหนดใหมีง านวินัย นัก ศึก ษา เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรองเรีย น เพื่อขอความเปน ธรรม
เพราะในทุ ก สังคมยอมมีทั้ง คนดีและคนไมดีปะปนกัน ในระหว างที่ศึ ก ษาเลาเรี ยนในมหาวิ ทยาลั ย
อาจจะถูกคนไมดีทําราย กลั่นแกลง ลัก ขโมย หรือทะเลาะวิวาท นักศึกษาผูมีจิตสาธารณะ คือ เมื่อเห็น
สิ่งไหนที่เพื่อนนัก ศึกษาทําไมถูกตอง ไมเหมาะสม จะไดมีองคก รรองรับ เพื่อชว ยกัน สรางสรรคสังคม
ใหเปนสังคมที่นาอยู สงบ ตอไป
ประเภทของความประพฤติทผี่ ิดวินัย
1. ความประพฤติ ผิ ด ร า ยแรงที่ ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก ชื่ อ เสี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย และ
การเปนนักศึกษา
2. ความประพฤติผิดที่ทําใหเกิดความไมเหมาะสมตอการเปนนักศึกษา
3. ความประพฤติผิดทั่วไป

โทษทางวินัยมี 4 ขอดังนี้
1. ตักเตือน
2. ทําทัณฑบน
3. พักการเรียน
4. ใหออกจากสถานศึกษา
กรณีนักศึกษามีเรือ่ งทีเ่ กี่ยวกับงานวินัยนักศึกษาใหนกั ศึกษาดําเนินการ ดังนี้
1. ติดตอประสานงานเพื่อขอทราบขอมูลตาง ๆ ที่งานวินัยนักศึกษา
2. ทําบันทึกชี้แจงเหตุผล และขอเท็จจริง
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่งานวินัยนักศึกษากําหนด
4. รอฟงผลการลงโทษจากคณะกรรมการ กรณีตองมีการสอบสวนหาขอเท็จจริง หากไมมี
ใหดําเนินการตามขอ 3 ตอไป
หมายเหตุ 1. นัก ศึก ษาที่ก ระทํา ผิด วินัย นัก ศึก ษาจะถูก บั น ทึก ประวัติไว เพื่อเปน หลัก ฐาน
และ ดําเนินการทางวินัย ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเลาเรียน
2. นักศึกษาจะถูกยกเลิกสิทธิ์ บางประการที่มหาวิทยาลัยจะให เชน ทุนการศึกษา
ทุน กูยืมฉุก เฉิน ใบรับรองความประพฤติและอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและ
จําเปน
• งานบริการศูนยเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย ( Fitness Center ) และสนามกีฬา
มหาวิ ทยาลั ยไดเ ล็งเห็น ถึง ความสําคัญ ของสุข ภาพอนามัย ของนัก ศึก ษา ในชว งที่ ศึก ษา
เลาเรียน โดยจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย พรอมมีอุปกรณที่ไดมาตรฐาน ซึ่งเชื่อแนวาหากนักศึกษา มี
สุขภาพที่แข็งแรง ก็จะทําใหนักศึกษาเรียนไดดี ราเริง แจมใส และเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถออกไป
รับใชสังคมและตอบแทนบุญคุณของแผนดินอยางสมบูรณแบบ
สนามออกกําลังกายประกอบดวย
1. ศูนยเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย ( Fitness Center ) เปด บริก ารวันจัน ทร – วันศุก ร
เวลา 16.30 – 20.00 น. ปดวันเสาร - วันอาทิตย (ไมเสียคาใชจาย) ตั้งอยูบริเวณ ชั้น 1 อาคาร
หอพักนักศึกษานานาชาติ มีเจาหนาที่ดูแลและใหคําแนะนํา จํานวน 1 คน
2. สนามฟุตบอล เปดบริการทุกวัน วันจันทร – วันอาทิตย เวลา 16.30 – 18.30 น. ไมสามารถ
เลนตอนกลางคืนได เพราะไมมีแสงสวาง
3. ลานกีฬาเอนกประสงค ประกอบดว ย สนามตะกรอ สนามเปตอง สนามบาสเกตบอล
ตั้งอยู บริเวณดา นขางหอพัก นัก ศึก ษานานาชาติ ติด กับถนนโชตนา สามารถเลน ตอน
กลางคืนได เพราะมีแสงสวางเพียงพอ

4. สนามเทนนิส ติดกับภาควิชาดนตรี และ ภาควิชานาฏศิลป สามารถเลนตอนกลางคืนได
เพราะมีแสงสวางเพียงพอ
5. โรงยิมเนเซียม ตั้งอยูบริเวณอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ( อาคาร 15 ชั้น ) สามารถเลนตอน
กลางคืนได เพราะมีแสงสวางเพียงพอ
หมายเหตุ หากนัก ศึก ษาตองการใชสนามเพื่อการแขงขัน หรือฝก ซอม ใหกรอกคํารองสงที่
งานบริการนักศึกษา เพื่อประสานผูเกี่ยวของและอนุญาตตอไป
• งานบริการยืมวัสดุอุปกรณ
กองพัฒนานักศึกษา ไดจัดวัสดุอุปกรณสําหรับใหนักศึกษาทุกชั้นป ทุกคณะ ทั้งรายบุคคลและ
หมูคณะยืม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสริม สนับสนุน ใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดนําไปใชใน
กิจกรรมตางๆ
ขั้นตอนในการยืม
1. ติดตองานบริการนักศึกษา ขอรับแบบฟอรมใบยืม
2. กรอกขอมูล ในแบบฟอรมใหครบถวนสมบูร ณหรือทําบันทึกขอความ เรียน ผูอํานวยการ
กองพัฒนานักศึกษา เพื่อขออนุญาต
3. เตรียมเอกสารใหครบ แนบบัตรประจําตัวนักศึกษาตัวจริง
4. ยื่นที่งานบริการนักศึกษา รับวัสดุอุปกรณ ไดภายใน 1 วันทําการ
กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานบริการนักศึกษา มีขอบขายกวางขวาง เกี่ยวของกับนักศึกษา
ตลอด ตั้ง แตขึ้ น ทะเบีย นเป น นัก ศึ ก ษา ศึ ก ษาเล า เรี ย น สํ าเร็ จ การศึ ก ษาเป น บัณ ฑิ ต และเป น ศิ ษ ยเ ก า
หลักสูตรนี้ไมมีในชั้นเรียน อยูนอกหองทดลอง และนอกหองสมุด โดยสรุปพอสังเขป ที่นักศึกษาเกี่ยวของ
และสามารถขอรับบริการได ตามรายละเอียดที่กลาวไวแลวในขางตน ดังนี้
1. การปฐมนิเทศนักศึกษา
2. งานกิจกรรมนักศึกษา
3. งานผอนผัน การเขารับตรวจเลือกการเปนทหาร
4. งานนักศึกษาวิชาทหาร
5. งานประกันอุบัติเหตุ
6. งานนักศึกษา มีงานทําและมีรายไดระหวางเรียน
7. งานเงินกูยืมฉุกเฉิน ครั้งละ ไมเกิน 500 บาท
8. งานเงินกูยืมฉุกเฉินเพื่อการศึกษา ครั้งละ ไมเกิน 3,000 บาท
9. งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
10. งานจดหมาย ธนาณัติ พัสดุ

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

งานหนังสือรับรองใบแทนบัตรนักศึกษา
งานหนังสือรับรองความประพฤติ
งานบริการสุขภาพอนามัย
งานหอพักนักศึกษา
งานขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษาและอาชีพ
งานใหคําปรึกษา
งานขาวประชาสัมพันธ
งานวินัยนักศึกษา
งานศูนยเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย ( Fitness Center ) และสนามกีฬา
งานยืมวัสดุ อุปกรณ
งานปจฉิมนิเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หองสมุดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2467 พรอมกับการกอตั้งโรงเรียนฝกหัดครู
กสิกรรม ตอมาปพุทธศักราช 2485 ไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนฝกหัดครูมูลจังหวัดเชียงใหม จนถึงป
พุทธศักราช 2503 ไดยกฐานะเปนวิทยาลัยครูเชียงใหมพัฒนาการของหองสมุดไดมีการเปลี่ยนแปลงเปน
หอสมุดวิทยาลัยครูเชียงใหม เดิมหองสมุดตั้งอยูในอาคารเรียนหมายเลข 3 ชั้น 2 ซึ่งใชหองเรียน 4 หอง
จัดเปนหองสมุด ในปพุทธศักราช 2517 ไดยายมายังอาคารเอกเทศ 4 ชั้น (อาคาร6) ตั้งอยูบริเวณหนาสนาม
ฟุตบอลดานทิศใต ปจจุบันคืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปพุทธศักราช 2535 วิทยาลัยครู 36 แหง
ทั่วประเทศ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานนามเปน “สถาบัน
ราชภัฎ” หอสมุดจึงเปลี่ยนชื่อตามสถาบันเปน “หอสมุดสถาบันราชภัฏเชียงใหม” ตอมาในปพุทธศักราช
2543 ไดยายมาอาคารใหม 8 ชั้น หอสมุดจึงปรับฐานะและลักษณะงานบริการเปน “ศูนยวิทยบริการ”
ศูนยบริการคอมพิวเตอรเดิมเปนหนวยงานในสังกัดของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งใน
ปพุทธศักราช 2540 สถาบันไดปรับโครงสรางใหศูนยบริการคอมพิวเตอรเปน หนว ยงานที่ขึ้นตรงกับ
สถาบัน เชนเดียวกับศูนยบริการอินเทอรเน็ต ตอมาในปพุทธศักราช 2544 สถาบันราชภัฏเชียงใหมได
ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 6 จากหอสมุดเดิมเปนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการขยายตัวของ
สถาบัน ในอนาคต ศูน ยบริการคอมพิวเตอรและศูนยบริการอิน เทอรเน็ตไดยายที่ทําการใหม ซึ่งได
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหเปนแหลงทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป
พุทธศักราช 2546 สถาบันไดรวมศูนยบริการอินเทอรเน็ตเขากับศูนยบริการคอมพิวเตอร ใชชื่อหนวยงานวา
“ศูน ยบริก ารคอมพิว เตอร” เพื่อสนับสนุน การดําเนิน งานและพัฒ นาดา นเทคโนโลยีสารสนเทศให มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ปพุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดปรับโครงสรางการบริหารงาน และไดรวมศูนย
วิทยบริการและศูนยบริการคอมพิวเตอรเปนหนวยงานเดียวกันใชชื่อวา “สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ”

งานบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมงานหอสมุด
1. บริการยืม – คืนหนังสือและสื่อโสตทัศน
2. บริการจองหนังสือ
3. บริการวารสารและหนังสือพิมพ
4. บริการกฤตภาคและจุลสาร

5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.

บริการถายเอกสาร
บริการตอบคําถามและชวยการคนควา
บริการขอมูลทางวัฒนธรรมลานนา
บริการหนังสืออางอิง
บริการสืบคนขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยมีฐานขอมูลที่ใหบริการดังนี้ ฐานขอมูลหนังสือและ
สื่อโสตทัศน ฐานขอมูลดรรชนีวารสารและกฤตภาค
หอง Edutainment บริการหองชมสารสนเทศผานเคเบิลทีวี
บริการโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ
บริการหนังสือสํารอง
บริการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริการดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร อาทิ ระบบ e-Learning,e-Mail,เว็บเพจ,FTP Server
บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต
บริการการเขาถึงสื่อสารสนเทศผานการเชื่อมตอระยะไกลจากภายนอก (Dial-up)
บริการดานวิชาการ อาทิ การจัดฝกอบรมคอมพิวเตอรใหแกนกั ศึกษา ชุมชนและหนวยงาน
บริการดานงานซอมคอมพิวเตอรและปรึกษาปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซอฟทแวร และ ฮารดแวร
บริการซอฟทแวรลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท

พื้นที่ใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารวิทยบริการ บริการงานหอสมุด
ชั้น 1 บริเวณจัดนิทรรศการ ฝายประชาสัมพันธ บริการยืม - คืนหนังสือ จองหนังสือ สํารองหนังสือ
บริการยืม - คืนสื่อโสตทัศน บริการหองชมสื่อโสตทัศน หอง Edutainment บริการหองชม
สารสนเทศผานเคเบิลทีวี บริการอุปกรณสื่อโสตทัศนเพื่อการสอนเฉพาะกลุมงาน งานดูแล ซอม
บํารุงรักษาสื่อโสตทัศน บริการตอบคําถามและชวยการคนควา หอง Internet Zone บริการสืบคน
ขอมูลทางอินเทอรเน็ต และมุมความรูตลาดทุน (Set Corner)
ชั้น 2 หนังสือภาษาไทยทั่วไปหมวด 000 – 339 งานบริการวารสาร หนังสือพิมพฉบับลวงเวลา งานกฤต
ภาค และ จุลสาร บริการวารสารเย็บเลม งานวิเคราะหและทํารายการวารสาร บริเวณถายเอกสาร

ชั้น 3 หนังสือภาษาไทยทั่วไป หมวด 340 – 500 หองสมุดสาขานิติศาสตร งานซอมบํารุงและอนุรักษ
หนังสือ
หองราชจักรีวงศ
ชั้น 4 หนังสือภาษาไทยทั่วไป หมวด 600 - 800 ศูนยขอมูลลานนา
ชั้น 5 หนังสือภาษาไทยทั่วไปหมวด 900 หนังสือภาษาตางประเทศ แบบเรียน คูมือครู หนังสือเรียน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนังสือนวนิยาย
ชั้น 6 หนังสืออางอิง หมวด 000 - 900 งานวิจัย วิทยานิพนธ ราชกิจจานุเบกษา และหองเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษามหาราช “ภูมิพล”
ชั้น 7 หองประชุมเอื้องเงิน บริการหองประชุมไมเกิน 50 คน และหองเรียนสื่อสารทางไกล VDO
CONFERENCE
ชั้น 8 สํานักงานผูอํานวยการ งานวิเคราะหและทํารายการหนังสือ สื่อโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 1 จุดบริการ One Stop Service และหองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอรเพือ่ การสืบคนและพิมพงาน INC 11
- บริการขอใชบริการและตออายุ Internet Account
- บริการขอใชพนื้ ที่โฮมเพจมหาวิทยาลัย
- บริการขอใช e-Mail มหาวิทยาลัย
- บริการขอใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรนอกตารางการใหบริการ
- บริการพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ
- บริการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
- บริการสืบคนทางอินเทอรเน็ต หนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ชั้น 2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนและพิมพงาน INC 21 และศูนยซอ มบํารุง
- บริการยืมการดเครือขายไรสาย (Wireless LAN)
- บริการศูนยซอมบํารุง
- บริการแนะนําและแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตน

ชั้น 3 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนและพิมพงาน INC 31 และหองควบคุมระบบเครือขาย
- บริการสอบถามปญหาเครือขายคอมพิวเตอร
- บริการผลิตสื่อการสอนและบริการผลิตสื่อกราฟฟกคอมพิวเตอร
- งานพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยและของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานพัฒนาระบบ e-Learning
ชั้น 4 บริการหองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอรเพือ่ การสืบคน และพิมพงาน INC 41 และหองฝกอบรม INC 42

ระเบียบขอปฏิบัติในการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันและเวลาเปด - ปดบริการ
1. วันเปดบริการ
วันจันทร - ศุกร
วันเสาร - อาทิตย
2. วันปดบริการ

เวลา 08.00 - 20.30 น.
เวลา 08.00 - 16.30 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ
“งดบริการยืมหนังสือระหวางสอบปลายภาค”
ผูมีสิทธิใ์ นการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
2.
3.
4.

อาจารยประจํา อาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขาราชการพลเรือน
บุคลากรและอาจารยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
บุคคลภายนอก อนุญาตเขาใชบริการแตไมสามารถยืมหนังสือและสื่อโสตทัศน

หลักฐานในการสมัครสมาชิก
สามารถนําหลักฐานมาสมัครไดที่งานบริการยืม-คืน ชั้น 1
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. บัตรประจําตัวประชาชน
3. หลักฐานการชําระเงินลงทะเบียนไดแก ใบเสร็จรับเงิน และใบลงทะเบียนที่มีตราประทับ
ของธนาคาร

สิทธิการยืมหนังสือ
ประเภทสมาชิก

จํานวนการยืม
(เลม)
10

ระยะเวลายืม
(วัน)
30

คาปรับ

อาจารยประจํา - อาจารยพิเศษ
5 บาท/วัน
ขาราชการพลเรือน – บุคลากร
7
7
5 บาท/วัน
และ อาจารยโรง เรียนสาธิต
นักศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี
7
7
5 บาท/วัน
-ภาคปกติ/ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
10
15
5 บาท/วัน
นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก
10
15
5 บาท/วัน
หมายเหตุ : 1. หนังสือทั่วไปสามารถยืมติดตอกันไมเกิน 2 ครั้ง (14 วัน) ยกเวนหนังสือนวนิยาย
2. หามนําบัตรผูอื่นมาใชบริการยืมหนังสือและสื่อโสตทัศน
สิทธิการยืมสือ่ โสตทัศน
ประเภทสมาชิก
อาจารยประจํา - อาจารยพิเศษ
ขาราชการพลเรือน - บุคลากร
และอาจารยโรง เรียนสาธิต
นักศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรี
- ภาคปกติ/ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก

จํานวนการยืม
(ชิ้น)

ระยะเวลายืม
(วัน)

คาปรับ

3

3

5 บาท/วัน

3

3

5 บาท/วัน

3

3

5 บาท/วัน

3
3

3
3

5 บาท/วัน
5 บาท/วัน

กรณีหนังสือ/สือ่ โสตทัศนสญ
ู หาย
ในกรณีที่ผูยืมทําหนังสือ/สื่อโสตทัศนสูญหาย ผูยืมตองแจงใหเจาหนาที่ฝายยืม-คืนหนังสือ/
เจาหนาที่ฝายสื่อโสตทัศนทราบทันที ซึ่งตองเสียคาปรับหนังสือ/สื่อโสตทัศน ในกรณีที่เกินกําหนดสงจนถึง
วันที่มาแจงหาย ถาภายใน 7 วัน หากยังหาหนังสือไมพบใหผูยืมปฏิบัติ ดังนี้
1. ซื้อหนังสือ/สื่อโสตทัศน เลมหรือเรื่องเดียวกันมาใชคืน
2. หากซื้อหนังสือ/สื่อโสตทัศน เรื่องเดียวกันไมไดตองชดใชเปนเงิน 2 เทาของราคาทรัพยากร
สารสนเทศที่สูญหาย
3. กรณีที่สามารถหาหนังสือ/สื่อโสตทัศนที่หายกลับคืนมาไดโดยไมชํารุดเสียหาย ผูยืมตองจาย
คาปรับหนังสือ/สื่อโสตทัศน ยอนหลังตามจํานวนวันทีค่ างสง
อัตราคาบริการงานพิมพ
สื่อสิ่งพิมพ
ขาว-ดํา
สี

ขนาดกระดาษ
สีพื้นเต็ม
สีพื้นครึ่ง ไมมีสีพื้น
A4
A4
A4
5
3
1
30
20
10

แผนใส
มีสีพื้น
ไมมีสีพื้น
A4
A4
10
6
45
35

การสมัครขอใช E-mail มหาวิทยาลัย
1. นักศึกษา อาจารยและบุคลากรทีต่ องการขอใชบริการ e-Mail กรอกและยื่นแบบฟอรมขอใช
บริการที่จดุ บริการ One Stop Service ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
* สําหรับนักศึกษาตองแนบสําเนาใบลงทะเบียนในภาคเรียนที่ขอใชบริการดวย
2. หลังจากยื่นคําขอใชบริการแลวสามารถรับ Username และ Password ในการเขาใชบริการ
E-mail ไดที่จุดบริการ One Stop Service ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากยื่นคําขอ
3 วัน
การสมัครขอใชบริการ Internet Account
1. นักศึกษา อาจารยและบุคลากรที่ยังไมมี Internet Account กรอกและยื่นแบบฟอรมขอใชบริการ
ที่จุดบริการ One Stop Service ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
* สําหรับนักศึกษาตองแนบสําเนาใบลงทะเบียนในภาคเรียนที่ขอใชบริการมาดวย
2. หลังจากยื่นคําขอใชบริการแลวสามารถรับ Username และ Password ในการเขาใชบริการ
Internet Account ไดที่จุดบริการ One Stop Service ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลังจากยื่นคําขอ 3 วัน
*** สําหรับ Username และ Password ของนักศึกษาจะหมดอายุหลังจากหมดภาคการศึกษา
นั้นๆ หากนักศึกษาตองการใชบริการตองตออายุ Internet Account ในภาคการศึกษาถัดไป สําหรับอาจารย
และบุคลากร Username และ Password ที่ไดรับสามารถใชไดจนกวาจะพนสภาพ
การสมัครขอใชพื้นที่สําหรับสรางเว็บไซตและ ชื่อเว็บไซต (Domain Name)
1. นักศึกษา อาจารยและบุคลากร กรอกและยืน่ แบบฟอรมขอใชบริการที่จุดบริการ
One Stop Service ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
* สําหรับนักศึกษาตองแนบสําเนาใบลงทะเบียนในภาคเรียนที่ขอใชบริการมาดวย
2. หลังจากยื่นคําขอใชบริการแลวสามารถรับ Username และ password ในการเขาใชบริการพื้นที่
สําหรับสรางเว็บไซต ไดที่จุดบริการ One Stop Service ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลังจากยื่นคําขอ 3 วัน
บริการขอจองหองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอรนอกตารางเรียน
1. อาจารยและบุคลากร กรอกและยื่นแบบฟอรมขอจองหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่จดุ บริการ
One Stop Service ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ตรวจเช็ควันและเวลาวางของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจากเจาหนาที่ หากหองวางและ
ไมมีผลกระทบกับเวลาการใชหองตามปกติของตารางหองปฏิบัติการ จึงจะสามารถใชหองได
แตตองไดรับการอนุญาตจากรองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกอน
การสมัครขอใชบริการยืม - คืน การดเครือขายไรสาย (wireless-LAN)
1. นักศึกษา อาจารยและบุคลากร ติดตอขอใชบริการไดท่อี าคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2
หองซอมบํารุง
2. ผูขอใชบริการตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา บัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัว
ประชาชน อยางใดอยางหนึ่งพรอมทั้งกรอกแบบฟอรมการขอใชบริการ
3. สามารถใชบริการได 5 วันตอการยืม 1 ครั้ง ผูที่นําการดเครือขายไรสายมาสงคืนลาชาตอง
ถูกปรับตามเกณฑที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือวันละ 100 บาท
การขอใชบริการผลิตสือ่ มัลติมเี ดีย (Multimedia)
1. หนวยงาน คณะ ศูนย ที่ตองการใชบริการผลิตสื่อมัลติมีเดีย กรอกและยื่นแบบฟอรมขอใช
บริการที่จดุ บริการ One Stop Service ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมมอบ
สื่อมัลติมีเดีย ใหกับเจาหนาที่ เพื่อทําการแปลงเปนรูปแบบขอมูลตามที่ผูขอใชบริการตองการ
ผูใชบริการจะไดรับเอกสารนัดหมาย เพื่อรับสื่อมัลติมีเดียที่นํามาทําการแปลงขอมูล

ขอควรปฏิบัติและมารยาทในการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอย ไมสวมรองเทาฟองน้ํา กางเกงขาสั้น
2. ปด / เปลี่ยนสัญญาณการสื่อสารโทรศัพทมือถือใหเปนระบบสั่น เพื่อไมใหเปนการรบกวน
สมาธิของผูใชบริการ
3. ไมสงเสียงดังรบกวนสมาธิผูอื่น
4. เมื่อใชหนังสือแลวใหนําไปวางไวที่ชั้นพักหนังสือ
5. ไมสูบบุหรี่ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ไมตัด ฉีกหรือกรีดหนังสือ เอกสาร หรือทรัพยากรใด ๆ ของสํานักวิทยบริการ
7. ไมนําทรัพยากรใด ๆ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกไปโดยไมยืม
ตามระเบียบ
8. ไมนําอาหาร เครื่องดื่มเขาไปรับประทานในหองศึกษาคนควา
9. ชวยกันรักษาความสะอาด และปฏิบัติตามระเบียบของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ปรัชญา
“ ภาษาเปน เครื่องมือในการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตน พัฒนาชาติ สรางเครือขาย
ความรวมมือ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยสูโลกสากล ”
วิสัยทัศน
“ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปนแหลงศึกษาภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
คน ควาวิจัย สืบสาน เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาของชุมชน
ทองถิ่น ปลูกจิตสํานึกใหมีความภาคภูมิใจในคุณคาของวัฒนธรรมไทย ประสานความสัมพันธและ
สรางเครือขายกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ ”
พันธกิจ
1. พัฒนาศูนยภาษาใหเปนแหลงการเรียนรูที่ชวยพัฒนาอาจารย นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป ใหมีทักษะทางภาษาตางๆ รวมทั้งสนับสนุนการเรียน การสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ทุกคนใหมีทักษะพื้นฐานทางภาษา ที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันเปนอยางดี โดยใหเปน
ทั้งศูนยการอบรม และเรียนรูดวยตนเอง
2. พัฒนาระบบวิเทศสัมพัน ธใ หมีประสิทธิภ าพ ประสานกับหนวยงานภายในและ
ระหวางประเทศที่ปฏิบัติภ ารกิจ รว มกับมหาวิทยาลัย สรางความสัมพันธที่จ ะรวมกัน พัฒนาเชิง
วิชาการ และใชทรัพยากรรวมกัน
3. พัฒนาศูนยศิลปวัฒนธรรมใหเปนหนวยประสาน สนับสนุนดานการปฏิบัติภารกิจ
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ประสานการใชทรัพยากรรวมกัน
4. ดํ า เนิ น การบูร ณาการดา นภาษา ศิ ลปะและวัฒ นธรรม โดยการบริ หารจัด การ
จัดกิจกรรม หรือวิจัย เพื่อพัฒนาสูระบบการเรียนรู และประยุกตใชในมหาวิทยาลัยและทองถิ่น
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับนักศึกษาในปจจุบัน

• ศูนยภาษา
เปดใหบริการตางๆแกนักศึกษาทุกคนดังนี้
- หอง Multimedia ใหบริการคอมพิวเตอรกวา 50 เครื่อง สําหรับการใชโปรแกรม
ฝกทักษะทางภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ , จีน , ฝรั่งเศส, ญี่ปุน จากโปรแกรม มัลติมีเดีย
- หอง Audio Lab จํานวน 2 หอง เพื่อใชสําหรับการฝกทักษะการพูด และการฟง
ภาษาตางประเทศ
- หอง Mini Theater บริการภาพยนตร Sound Track ภาษาตางประเทศ มีภาพยนตร
VCD DVD Sound Track ภาษาตางประเทศทั้ง อังกฤษ จีน ญี่ปุน ฝรั่งเศส เยอรมัน มากมาย
ใหเลือกชม โดยสามารถชมแบบสวนตัว หรือเปน หมูคณะในหอง Mini Theatre ดวยระบบภาพ
และเสียงแบบโรงภาพยนตร
- หลักสูตรอบรมภาษาตางประเทศระยะสั้น มีหลักสูตรอบรมภาษาตางประเทศ เชน
TOEIC TOELF IELTS การสนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ฯลฯ สําหรับอาจารย
นักศึกษา และบุคลากร
- บริการอื่น ๆ อีกมากมาย โดยสามารถใชบริการไดทุกวัน วันจันทร – ศุกร
ตั้งแต 08.00 – 20.00 น. และวันเสาร – อาทิตย ตั้งแต 08.00 – 16.00 น.
• ศูนยศิลปวัฒนธรรม / สถาบันลานนาศึกษา
สถาบันลานนาศึกษาประกอบดวย
1. เรือนอนุสารสุนทร
เรือนอนุสารสุนทร เปนสถาปตยกรรมเรือนลานนา ที่ใชเปนหอดนตรีพื้นบานลานนา
2. อาคารเทพรัตนราชสุดา
อาคารเทพรัตนราชสุดา เปนแหลงเรียนรู :
1. ดานวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุลานนาในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบน อันไดแก
ไทยยวน ไทยลื้อ ไทยเขิน ไทยยอง ไทยใหญและชนเผาลัวะ
2. ภูมิปญญาพื้นบาน อาทิเชน ภาษาและวรรณกรรมลานนา ศิลปหัตถกรรม ดนตรี
และนาฏศิลปพื้นบาน
3. แพทยแผนไทยลานนาหรือที่เรียกกันวา “หมอเมือง”
4. องคความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนและเครื่องสักการะแบบลานนา
การใหบริการ
เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.00 น.

หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
Bachelor of Education Program in Elementary Education
ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
Bachelor of Education (Elementary Education)
ชื่อยอ
:
ค.บ. (การประถมศึกษา)
B.Ed. (Elementary Education)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 166 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
127 หนวยกิต
74 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
บังคับ
48 หนวยกิต
CI 1216,2207,3209,3401,4401; PG 4403; EC 3702; PE 4118; THAI 1204; ENG 3503
; GART 1103; DM 2606; MUS 2127; GSOC 2201; GSC 3101; HSC 3332 ;
MATH1609; COM 3621; HOME 2401; GAG 1401; GIT 3201
เลือก
26 หนวยกิต
ใหเลือกจากกลุมยอยตอไปนี้ 2 กลุมยอย
กลุมยอยที่ 1 ภาษาไทย
THAI 1101,1104,1401,2104,2107,2412,2601,2602,3402
กลุมยอยที่ 2 คณิตศาสตร
MATH 1101,2102,2501,3702,2101
กลุมยอยที่ 3 วิทยาศาสตร
PHYS 1201,1202; CHEM 1201; BIO 1101,1102; ASTR 2101; ESC 2101,2102
กลุมยอยที่ 4 สังคมศึกษา
HIST 2102; SOC 1102,2102; ANTH 1301; GEO 1301,1600; LAW 1201; ECON1103
กลุมยอยที่ 5 ภาษาอังกฤษ
ENG 1103,1216,2301,2302,3218,3901
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
36 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 17 หนวยกิต
GED 3801,5801,5802; CI 4603,4604,4801,4802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ชื่อยอ
:
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
B.Ed. (Early Childhood Education)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 166 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
127 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
74 หนวยกิต
บังคับ
30 หนวยกิต
EC 1101,1104,1106,1301,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3303,4305,4306,4307
เลือก
44 หนวยกิต
EC 1103,1105,1201,2106,2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2202,2302,
3115,3116,3117,3203,3304,4210,4211,4212,4308; SPE 1102
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
36 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 17 หนวยกิต
GED 3801,5801,5802; CI 4651,4652,4801,4802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
Bachelor of Education Program in Special Education
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ)
Bachelor of Education (Special Education)
ชื่อยอ
:
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)
B.Ed. (Special Education)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 166 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
127 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
74 หนวยกิต
บังคับ
40 หนวยกิต
SPE 1101,1102,1103,2101,2102,2103,2132,2324,3201,3221,3302,3325,3701,4140,
4901,4902
เลือก
34 หนวยกิต
ก. ใหเลือกจากแขนงวิชาใดวิชาหนึ่ง 1 แขนง 16 หนวยกิต
1) แขนงวิชาการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
SPE 2205,2302,3308,3309,3402,3503
2) แขนงวิชาการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน
SPE 2126,3127,3401,3501,4228,4229
3) แขนงวิชาการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น
SPE 2203,2204,2231,3230,3304,3305,3502
ข. ใหเลือกจากรายวิชาในแขนง ก(1) ก(2) ก(3) ทีไ่ มซ้ํากับ
18 หนวยกิต
รายวิชาที่เลือกแลว หรือรายวิชาตอไปนี้
SPE 1135,2136,2137,2138,2139,2202,3233,3241,3406,4134
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
36 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 17 หนวยกิต
GED 3801,5801,5802; CI 4605,4604,4801,4802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
Bachelor of Education Program in Non-formal Education
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ)
Bachelor of Education (Non-formal Education)
ชื่อยอ
:
ค.บ. (การศึกษานอกระบบ)
B.Ed. (Non-formal Education)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 167 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
128 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก 75 หนวยกิต
บังคับ
21 หนวยกิต
NFED 1101,1102,1105,1107,1117,1119,1120
เลือก
54 หนวยกิต
NFED 1103,1104,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,
1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128
กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
36 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 17 หนวยกิต
GED 3801;NFED 1129,1130,1131,1132,1133,1134
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
Bachelor of Education Program in Physical Education
ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
Bachelor of Education (Physical Education)
ชื่อยอ
:
ค.บ. (พลศึกษา)
B.Ed. (Physical Education)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 166 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
127 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
74 หนวยกิต
บังคับ
54 หนวยกิต
PE 2101,2102,2103,2105,2106,2107,3109,3111,4113,4114,4115,2201,2202,2203,2204,
2212,2214,2215,3226,3227,3228,4238,4241,4242
เลือก
20 หนวยกิต
ใหเลือกจากกลุมยอยตอไปนี้ 2 กลุมยอย
กลุมยอยที่ 1
12 หนวยกิต
PE 2104,2108,2205,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2213,2216,2218,2219,2220,2221,
2222,2223,2224,2225,3107,3110,3112,3217,3230,3231,3232,3233,3234,3235,3236,
4116,4117,4118,4237,4239,4240,4243,4244,4245,4246,4247,4248,4249,4250,4251,
4252,4253,4254,4255
กลุมยอยที่ 2
8 หนวยกิต
PE 2301,2302,2302,2304,2305,2306,3307,3308,3309,3310,4311,4312,4313
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
36 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 17 หนวยกิต
GED 3801,5801,5802; CI 4619,4620,4801,4802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึ ษา
Bachelor of Education Program in Computer Education
ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอรศึกษา)
Bachelor of Education (Computer Education)
ชื่อยอ
:
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
B.Ed. (Computer Education)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 167 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
128 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
75 หนวยกิต
บังคับ
42 หนวยกิต
COM 1301,1302,1401,1601,1701,2601,2602,2701,3401,3202,3301,3401,3501,
3701,4902
เลือก
33 หนวยกิต
ETI 1203,3153,3254,3257,3259,3260,3261,3505,3601,3701,3702,3952,4256
;STAT 1101; COM 3702,4201,4901,4903
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
36 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 17 หนวยกิต
GED 3801;CI 4631,4632,4801,4802;GED 5801,5802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
Bachelor of Education Program in Educational Psychology and
Guidance
ชื่อเต็ม
:
ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
Bachelor of Education (Educational Psychology and Guidance)
ชื่อยอ
:
ค.บ. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
B.Ed. (Educational Psychology and Guidance)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 167 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
128 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
บังคับ
15 หนวยกิต
PG 1101,2106,2107,2202,3115
2.2 กลุมวิชาเอก
60 หนวยกิต
บังคับ
33 หนวยกิต
PG 1102,1103,1301,1302,2203,2304,2305,2404,3306,3307,4901
เลือก
27 หนวยกิต
PG 1104,1105,1201,2110,2111,2112,2113,2401,2403,2406,2407,2408,2409,2410,
3114,3116,3117,3204,3308,3309,3310,3311,3312,3313,3411,3413,3414,3415,3417,
3418,3421,3422,4902; MGT 2202
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
36 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 17 หนวยกิต
GED 3801,5801,5802; CI 4645,4646,4801,4802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
บังคับเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Education Program in Thai
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
Bachelor of Education (Thai)
ชื่อยอ
:
ค.บ. (ภาษาไทย)
B.Ed. (Thai)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 167 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
128 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
75 หนวยกิต
บังคับ
39 หนวยกิต
THAI 1102,1104,1204,1401,2104,2107,2411,2412,2601,3105,3106,4403,4901
เลือก
36 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ครบทุกกลุม
กลุมการใชภาษา
THAI 1103,1105,1106,2105,2102,2208,2109,2106,2108,3104,4101
กลุมหลักภาษา
THAI 1206,1205,3210
กลุมภาษาศาสตร
THAI 2303,3301,3302
กลุมวรรณกรรมและวรรณคดี
THAI 2410,2413,2414,3412,3413
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
36 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 17 หนวยกิต
GED 3801,5801,5802; CI 4607,4608,4801,4802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
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ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education Program in English
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Education (English)
ชื่อยอ
:
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.Ed. (English)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 166 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
127 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
24 หนวยกิต
ENG 1103,1201,1207,1212,1216,2301,2401,3219
2.2 กลุมวิชาเอก
50 หนวยกิต
บังคับ
30 หนวยกิต
ENG 1102,1202,1217,2208,2213,3108,3209,3304,3305
เลือก
20 หนวยกิต
ENG 2105,2302,2513,2519,3109,3205,3218,3404,3901,3903,3904,4114,4222,4314,
4702,4703,4707,4705,4706,4707
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
36 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 17 หนวยกิต
GED 3801,5801,5802; CI 4641,4642,4801,4802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
Bachelor of Education Program in Chinese
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
Bachelor of Education (Chinese)
ชื่อยอ
:
ค.บ. (ภาษาจีน)
B.Ed. (Chinese)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 167 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
128 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
75 หนวยกิต
บังคับ
51 หนวยกิต
CHN 1107,1108,1109,1201,1202,2101,2102,2301,2302,3101,3102,3103,3401,3601,
4101,4504,4505
เลือก
24 หนวยกิต
CHN 2201,2202,2501,3301,3302,3402,3501,3503,3505,3602,4301,4302,4401,4501,
4502,4701
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพกลุมวิชาชีพครู
36 หนวยกิต(ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 17 หนวยกิต
GED 3801; CI 4643, 4644, 4801, 4802; GED 5801, 5802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

4. กลุมปฏิบัติเครื่องเปา TMUS 1341, 1342, 2343
5. กลุมปฏิบัติขบั รองเพลงไทย TMUS 1351, 1352, 2353
ค. ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
3 หนวยกิต
MUS 4904
ง. ปฏิบัติรวมวงดนตรี
4 หนวยกิต
ใหเรียนวิชาปฏิบัตริ วมวงดนตรีตอไปนีก้ ลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียว
1. กลุมปฏิบัติรวมวงดนตรี MUS 2401,2402,3403,3404
2. กลุมปฏิบัติขบั รองประสานเสียง MUS 2405,2406,3407,3408
3. กลุมปฏิบัติรวมวงดนตรีลานนา TMUS 1405,2406,2407,3408
กลุมวิชาเลือก
19 หนวยกิต
1. กลุมทฤษฎีทั่วไป MUS 0101,1109,2110,2111,2224,3112,3113,
3115, 3117, 3222, 3503, 4116, 4223, 4901, 4902, 4903; TMUS 2106
2. กลุมวิชาทฤษฎีและการประพันธ MUS 3105, 3106, 3108,3123,4225,4512,
4513, 4514,4515,4516,4517
3. กลุมเทคโนโลยีทางดนตรี MUS 2105, 2202,2206,3204,3205
4. กลุมดนตรีวิทยา MUS 2118,2119,2120,2226,2226,2227,3121,3504,
3505,4507,4508
5. กลุมดนตรีแจซและประชานิยม MUS 3122, 3223,3224,4123,4124,4509,4510,4511
6. กลุมโยธวาทิต MUS 2124, 3225, 3226,3227,4125,4228
7. กลุมปฏิบัติแจซและประชานิยม MUS 4385, 4318, 4319,4338,4339,4348,
4349,4358,4359,4368,4369,4378,4379,4388,4389,4409,4410
8. กลุมวิชาปฎิบตั ิเครื่องดนตรี
กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล MUS 1311,1312,2313,2314,3315,3316,4317
กลุมปฏิบัตกิ ีตารคลาสสิก MUS 1321,1322,2323,2324,3325,3326,4327
กลุมปฏิบัตกิ ีตารประชานิยม MUS 1331, 1332, 2333,2334,3335,3336,433
กลุมปฏิบัติเครื่องลมไม MUS 1341,1342,2343,2344,3345,3346,4347
กลุมปฏิบัติเครื่องทองเหลือง MUS 1351,1352,2353,2354,3355,3356,4357
กลุมปฏิบัติเครื่องคียบอรด MUS 1361,1362,2363,2364,3365,3366,4367
กลุมปฏิบัติเครื่องกระทบ MUS 1371,1372,2373,2374,3375,3376,4377
กลุมปฏิบัติขบั รองสากล MUS 1381,1382,2383,2384,3385,3386,4387
กลุมปฏิบัติเครื่องดีด TMUS 1311,1312,2313,2314,3315,3316,4317
กลุมปฏิบัติเครื่องสี TMUS 1321,1322,2323,2324,3325,3326,4327
กลุมปฏิบัติเครื่องตี ( ตอ)

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:

ชื่อยอ

:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
Bachelor of Education Program in Music Education
ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศกึ ษา)
Bachelor of Education (Music Education)
ค.บ. (ดนตรีศกึ ษา)
B.Ed. (Music Education)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 166 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพา
127 หนวยกิต
74 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
บังคับ
55 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนแขนงดนตรีไทย หรือแขนงดนตรีสากลเพียงแขนงเดียว
แขนงดนตรีไทย
ทฤษฎี
30 หนวยกิต
MUS 1101, 1201, 2503, 4901; TMUS 1201, 1202, 1203,2101,3102,4212
ปฏิบัติ
25 หนวยกิต
ก. ปฏิบตั ิเครื่องเอก
12 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากกลุมยอยตอไปนีก้ ลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียว
1. กลุมปฏิบัติเครื่องดีด TMUS 1311, 1312,2313,2314,3315
2. กลุมปฏิบัติเครื่องสี TMUS 1321, 1322, 2323,2324,3325,3326
3. กลุมปฏิบัติเครื่องตี TMUS 1331, 1332, 2333,2334,3335,3336
4. กลุมปฏิบัติเครื่องเปา TMUS 1341, 1342, 2343,3444,3345,3346
5. กลุมปฏิบัติขบั รองเพลงไทย TMUS 1351, 1352, 2353,2354,3355,3356
ข. ปฏิบัตเิ ครื่องโท
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากกลุมยอยตอไปนีก้ ลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียว
1. กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล MUS 1311, 1312,2313
2. กลุมปฏิบัตกิ ีตารคลาสสิก MUS 1321, 1322, 2323
3. กลุมปฏิบัตกิ ีตารประชานิยม MUS 1331, 1332, 2333
4. กลุมปฏิบัติเครื่องลมไม MUS 1341, 1342, 2343
กลุมปฏิบัติเครื่องทองเหลือง( ตอ)

5. กลุมปฏิบัติเครื่องทองเหลือง MUS 1351, 1352, 2353
6. กลุมปฏิบัติเครื่องคียบอรด MUS 1361, 1362, 2363
7. กลุมปฏิบัติเครื่องกระทบ MUS 1371, 1372, 2373
8. กลุมปฏิบัติขบั รองสากล MUS 1381,1382,2383
ค. เรียนรายวิชาตอไปนี้
3 หนวยกิต
TMUS 4901
ง. ปฏิบัติรวมวงดนตรี
4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากกลุมยอยตอไปนีก้ ลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียว
1. กลุมปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย TMUS 1401,2402,2403,3404
2. กลุมปฏิบัติรวมวงดนตรีลานนา TMUS 1405,2406,2407,3408
เลือก
19 หนวยกิต
1. กลุมวิชาทฤษฎีดนตรีไทย TMUS 2106, 2107,2108,2204,2205,3103,3104,3105,
3109,3110,3111,3115,3116,3206,3501,3502,4112,4113,4114
2. กลุมวิชาทฤษฎีดนตรีสากล MUS 0101, 1109,2110,2111,2118,2119,2120,2124,
2202,2203,2206,2224,2226,2227,3105,3106,3108,3112,3113,3115,3117,3121,
3122,3123,3204,3205,3222,3223,3224,3225,3226,3227,3503,3504,3505,4116,
4123,4124,4125,4223,4124,4125,4223,4225,4228,4507,4508,4509,4510,4511,
4512,4513,4514,4515, 4516, 4517,4901,4902,4903
3. กลุมปฏิบัติเครื่องดนตรี
กลุมปฏิบัติเครื่องดีด TMUS 1311,1312,2313,2314,3315,3316,4317
กลุมปฏิบัติเครื่องสี TMUS 1321,1322,2323,2324,3325,3326,4327
กลุมปฏิบัติเครื่องตี TMUS 1331,1332,2333,2334,3335,3336,4337
กลุมปฏิบัติเครื่องเปา TMUS 1341,1342,2343,2344,3345,3346,4347
กลุมปฏิบัติขบั รองเพลงไทย TMUS 1351,1352,2353,2354,3355,3356,4357
กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล MUS 1311,1312,2313,2314,3315,3316,4317
กลุมปฏิบัตกิ ีตารคลาสสิก MUS 1321,1322,2323,2324,3325,3326,4327
กลุมปฏิบัตกิ ีตารประชานิยม MUS 1331,1332,2333,2334,3335,3336,4337
กลุมปฏิบัติเครื่องลมไม MUS 1341,1342,2343,2344,3345,3346,4347
กลุมปฏิบัติเครื่องทองเหลือง MUS 1351,1352,2353,2354,3355,3356,4357
กลุมปฏิบัติเครื่องคียบอรด MUS 1361,1362,2363,2364,3365,3366,4367
กลุมปฏิบัติเครื่องกระทบ MUS 1371,1372,2373,2374,3375,3376,4377
กลุมปฏิบัติขบั รองสากล ( ตอ)

กลุมปฏิบัติขบั รองสากล MUS 1381,1382,2383,2384,3385,3386,4387
4. กลุมปฏิบัตดิ นตรีไทยทั่วไป TMUS 2601, 2602,3603,3604,3605,3606,3607,4608
5. กลุมปฏิบัติหนาทับ TMUS 2609,3610,3611,3612
6. กลุมปฏิบัติขบั รอง TMUS 2613,2614,2515,3617
7. กลุมดนตรีศึกษา MUS 2127,2207,3128,3129,3130,4131,4132,4207,4208,4209,
4210, 4211, 4212
8. กลุมปฏิบัตกิ ารรวมวงดนตรี MUS 2401, 2402, 3403, 3404, 2405,2406,4307,3408,
TMUS 1401, 2402,2403,3404,1405,2406,2407,3408
แขนงดนตรีสากล
74 หนวยกิต
บังคับ
55 หนวยกิต
ทฤษฎี
30 หนวยกิต
MUS 1102, 2103, 2104, 2503,3107,4222,4901,1201,1202,1203,
หมายเหตุ ผูท่ไี มผานเกณฑการทดสอบความรูพื้นฐานทฤษฎีดนตรีสากลใหลงทะเบียนเรียน
วิชาMUS 1101 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพืน้ ฐาน กอนที่จะเรียนวิชา 2561102 ทฤษฎี
การประสานเสียง 1 โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑสําหรับการศึกษา
ปฏิบัติ
25 หนวยกิต
ก. ปฏิบตั ิเครื่องเอก
12 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาในหมูปฏิบัติตอไปนี้เพียงกลุมเดียว
1. หมูปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล MUS 1311, 1312, 2313,2314,3315,3316
2. หมูปฏิบัตกิ ีตารคลาสสิก MUS 1321, 1322, 2323,2324,3325,3326
3. หมูปฏิบัตกิ ีตารประชานิยม MUS 1331, 1332, 2333,2334,2335,3336
4. หมูปฏิบัตเิ ครื่องลมไม MUS 1341, 1342, 2343,2344,3345,3346
5. หมูปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง MUS 1351, 1352, 2353,2354,3355,3356
6. หมูปฏิบัตเิ ครื่องคียบอรด MUS 1361, 1362,2363,2364,365,3366
7. หมูปฏิบัตเิ ครื่องกระทบ MUS 1371, 1372, 2373,2374,3375,3376
8. หมูปฏิบัตขิ ับรองสากล MUS 1381, 1382, 2383,2384,3385,3386
ข. ปฏิบัตเิ ครื่องโท
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาตอไปนี้กลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุม เดียว
1. กลุมปฏิบัติเครื่องดีด TMUS 1311, 1312, 2313
2. กลุมปฏิบัติเครื่องสี TMUS 1321, 1322, 2323
3. กลุมปฏิบัติเครื่องตี TMUS 1331, 1332, 2333
กลุมปฏิบัติเครื่องเปา ( ตอ)

กลุมปฏิบัติเครื่องตี TMUS 1331,1332,2333,2334,3335,3336,4337
กลุมปฏิบัติเครื่องเปา TMUS 1341,1342,2343,2344,3345,3346,4347
กลุมปฏิบัติขบั รองเพลงไทย TMUS 1351,1352,2353,2354,3355,3356,4357
9. กลุมทฤษฎีดนตรีไทย TMUS 2106, 2107, 2108,2205,3103,3105,3109,3110,
3111,3115, 3116,3206,3501,3502,4112,4113,4114
10. กลุมปฏิบัตดิ นตรีไทยทั่วไป TMUS 2601, 2602, 3603,3604,3605,3606,3607,4608
11. กลุมปฏิบัติหนาทับ TMUS 2609,3610,3611,3612
12. กลุมปฏิบัติขบั รอง TMUS 2613,3614,2615,3617
13. กลุมวิชาดนตรีศกึ ษา MUS 2127, 2207,3128,3129,3130,4131,4132,4208,
4209, 4210, 4211,4212,4213,4214,4215,4216,4217
2.2 กลุมปฏิบัติรวมวง MUS 2401,2402,3403,3404,2405,2406,3407,3408;
TMUS 1401,2402,2403,3404,1405,2406,2407,3408
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพกลุมวิชาชีพครู 36 หนวยกิต(ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 17 หนวยกิต
GED 3801; CI 4625, 4626, 4801,4802,5801,5802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:

ชื่อยอ

:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป
Bachelor of Education Program in Thai Classical Dance
ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป)
Bachelor of Education (Thai Classical Dance)
ค.บ. (นาฏศิลป)
B.Ed. (Thai Classical Dance)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 166 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
127 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
74 หนวยกิต
บังคับ
47 หนวยกิต
DM 1201,1301,1302,2202,2203,2401,2602,3304,3305,3306,3405,3501,3502,
4903, 4905, 4906
เลือก
27 หนวยกิต
DM 2101,2204,2205,2206,2303,2601,2603,2606,3102,3103,3207,3208,3209,
3307,3308,3309,3402,3403,3404,3406,3407,3408,3409,3410,3411,3412,3413,3414,
3503,3504,3505,3506,3509,3901,4104,4210,4310,4311,4312,4313,4314,4415,4416,
4507, 4508, 4604,4605,4902,4904
2.4 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพกลุมวิชาชีพครู
36 หนวยกิต (ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 17 หนวยกิต
GED 3801; CI 4627, 4628, 4801,48025801,5802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:

ชื่อยอ

:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
Bachelor of Education Program in Art Education
ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
Bachelor of Education (Art Education)
ค.บ. (ศิลปศึกษา)
B.Ed. (Art Education)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 166 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
127 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
74 หนวยกิต
บังคับ
49 หนวยกิต
GART 1101,2101,3101,3102,4902 ; ART 1101,2201,3301,4301; FINE 1101,1102,1201,
1301; AAT 1101,1102,2201
เลือก
25 หนวยกิต
ใหเลือกจากแขนงวิชาตอไปนี้ทุกแขนงวิชา โดยเลือกเรียนแขนงวิชาละ 6 หนวยกิต
1) แขนงวิชาทัศนศิลป
1.1) รายวิชาจิตรกรรม FINE 2101,2104,2105,3101
1.2) รายวิชาภาพพิมพ FINE 1202, 3204, 3205,3206; AAT 2301
1.3) รายวิชาประติมากรรม FINE 2301, 2302,2304,
1.4) รายวิชาศิลปะไทย FINE 4101
AAT 1401, 2104, 3201, 3203; AATH 3102,3201,3402,3403
3) แขนงวิชาความเขาใจทางศิลปะ
GART 1103,3103,3901 ; ART 1102,1103,1104,1105,2202,2203,3304,2205 ,
3101,3302, 3303,4101,4201,4302
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพกลุมวิชาชีพครู 36 หนวยกิต(ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 17 หนวยกิต
GED 3801; CI 4623, 4624,4801,4802,5802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
Bachelor of Education Program in Social Studies
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
Bachelor of Education (Social Studies)
ชื่อยอ
:
ค.บ. (สังคมศึกษา)
B.Ed. (Social Studies)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 166 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
127 หนวยกิต
74 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
บังคับ
45 หนวยกิต
RE 1101, 2201; GSOC 4901, 4903; SOC 1102; GEO 1301, 1600, 3612; POL 3103;
LAW 2504; HIST 2102, 3103, 4401; ECON 1103, 1104
เลือก
29 หนวยกิต
PHIL 2401,3301; RE 1206,2204,2205,3101,3211; ANTH 1102;
SOC 1101,1201,1202,2101,2102,2301,3101,3102,3201,3202,3309,4203,4204,4205,
4206,4210, 4310, 4406; GEO 1401, 3510, 1501, 4608, 2425; POL 1102,3101,4101,
4102; LAW 1102, 2405, 2416, 2503; HIST 1101, 1102,1103,1201,1205,1301,1701,
2103,2301, 2303,2306,2501,2704,3102,3201,3202,3203,3301,3401,3402,3501,3601,
3703, 4101, 4201, 4301; ECON 2103,2106,3507,3401
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพกลุมวิชาชีพครู
36 หนวยกิต (ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 17 หนวยกิต
GED 3801; CI 4617, 4618, 4801,4802,5801,5802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อภาษาไทย

:
:
:

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Education Program in Biology
ครุศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
ค.บ. (ชีววิทยา)
Bachelor of Education (Biology)
B.Ed. (Biology)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 166 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
127 หนวยกิต
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาแกน
PHYS 1103, 1104, 1105, 1106; CHEM 1103, 1104, 1105, 1106; BIO 1101, 1102,1103,
MATH 1401, COM 4203
2) กลุมวิชาเอก
44 หนวยกิต
บังคับ
35 หนวยกิต
CHEM 3705,3706; BIO 1301,1401,2101,2102,2501,2701,3104,3306,3601,4901,4905
เลือก
9 หนวยกิต
BIO 3101,3102,3201,3301,3402,3403,3411,3707,4702,4713,4716
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพกลุมวิชาชีพครู 36 หนวยกิต (ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)
4) กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 17 หนวยกิต
GED3801, 5801, 5802; CI 4615, 4616, 4801, 4802;
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ชื่อภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Physics
ชื่อภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส)
ค.บ. (ฟสิกส)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Physics)
B.Ed. (Physics)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 166 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
127 หนวยกิต
1) วิชาแกน
30 หนวยกิต
PHYS 1103,1104,1105,1106;CHEM 1103,1104,1105,1106;BIO 1101,1102,
1103,1104; MATH 1401;COM 4203
2) วิชาเอก
44 หนวยกิต
บังคับ
35 หนวยกิต
PHYS 2101,2103,2104,2106,2107,3105,3106,3109,3111,3112,4101,4201
,4905;MATH1402,2401
เลือก
9 หนวยกิต
PHYS 1201,1202,2201,2202,2203,3102,3104,3107,3108,3201,3301,3302
,3303,3304,4102,4103,4202,4301,4302,4303,4304,4305,4306,4307,4308,
4309,4401,4402,4403,4404,4405,4406,4407,4408,4501,4502,4503,4901;
ASTR 2101,3101,3102,4101,4102,4103;ESC 2101 2102,3101,3102,3104,
3301,4101,4102; MATH 3401
กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
36 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
4) กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 17 หนวยกิต
GED 3801;CI 4611,4612,4801,4802;GED 5801,5802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อภาษาไทย

:
:
:

ชื่อภาษาอังกฤษ

:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
Bachelor of Education Program in Mathematics
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)
ค.บ. (คณิตศาสตร)
Bachelor of Education (Mathematics)
B.Ed. (Mathematics)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 166 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
127 หนวยกิต
1) กลุมวิชาเอก
74 หนวยกิต
บังคับ
36 หนวยกิต
MATH 1101,1401,1402,2102,2301,2401,2501,3301,3702 ,3703,3704; STAT 2101
เลือก
38 หนวยกิต
MATH 2101,2103,2302,3101,3102,3302,3401,3402,3403,3501,3502,3601,
3602,3603,3604,3701,4301,4401,4402,4403,4404,4501,4502,4504,4505,
4601,4602,4604,4901,4902; STAT 1301,1302,2102,2103,2301,2703,3104,
3301,3302,3304,3305,3307,3311,3401,3501,3502; COM 1301,1601,2601,
3401,3701,4203
2) กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
36 หนวยกิต
3) กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ
17 หนวยกิต
GED 3801;CI 4609,4610,4801,4802;GED 5801,5802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศกึ ษา
Bachelor of Education Program in Industrial Technology Education
ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศกึ ษา)
Bachelor of Education (Industrial Technology Education)
ชื่อยอ
:
ค.บ. (อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศกึ ษา)
B.Ed. (Industrial Technology Education)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 167 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
128 หนวยกิต
75 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
บังคับ
56 หนวยกิต
COM 1301,2601,1601,2602,3701;INT 1303,2401,2402,5701;HCA 1304,3503;
PD 3501,3502,3504; ARCH 1301;CONS 3507;ELPW 5704;MCH 3505,3506;
PDT 5705; PT 5708; ICOM 5702,5703
เลือก
19 หนวยกิต
GIT 2411,2412,2413,2414;INT 2410;HCA 2403,2405,2406,2409;
PDT2415; PT 2407; CONS2408
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
36 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ
17 หนวยกิต
GED 3801;CI 4637,4638,4801,4802;GED 5801,5802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
Bachelor of Education Program in Agriculture
ครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
Bachelor of Education (Agriculture)
ชื่อยอ
:
ค.บ. (เกษตรศาสตร)
B.Ed. (Agriculture)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 167 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
128 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
75 หนวยกิต
บังคับ
39 หนวยกิต
MGT 2206; CHEM 1101,1102 ;BIO 1107,1108;GAG 1102,4201,4902,4904,4905;
SOIL 1101; HORT 3501; ANSC 1101;FISH 1101;FM 1101
เลือก
36 หนวยกิต
LAW3408; GAG 1104 ,1301,1302,2102,2103,2105 2106,2107,2108,2109,
2201,3102,3103,4102,4103,4104,4901;SOIL 3201,3302,4601;AGRO1301,
2501,2502,2601;HORT 2201,2301,3203,3204,3401,3502,4101,4302 ,4305,
4401,4405,4502,4503;ANSC 1102,2201,2203,2301,2302,2401,2501,2504,
3104,3301,3503,3504,4403,4404,4405,4406,4407,4508; VET 110,1201,2301,
2303,3302,4402,4403;FISH 2201,2202 ,3202,4201;AGI 2101,1402,2401,3405;
ENT 3202,3301,3302 ;IRG 2101;FM 1201; AEXT 3101
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
36 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ
17 หนวยกิต
GED 3801;CI 4639,4640,4801,4802;GED 5801,5802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:
ชื่อยอ

:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
Bachelor of Arts Program in Psychology
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
Bachelor of Arts (Psychology)
ศศ.บ. (จิตวิทยา)
B.A. (Psychology)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
บังคับ
15 หนวยกิต
PG 1101,2106,2107,2202,3115
2.2 กลุมวิชาเอก
69 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนแขนงวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงแขนงเดียว
1) แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
บังคับ
33 หนวยกิต
PG 1102,1103,1301,1302,2303,2304,2305,2404,3306,3307,4901
เลือก
36 หนวยกิต
PG 1104,1105,1201,2110,2111,2112,2113,2401,2403,2406,2407,2408,2409,
2410,3114,3116,3117,3204,3308,3309,3310,3311,3312,3313,3411,3413,3414,
3415,3417,3418,3421,3422,4902;MGT 2202
2) แขนงวิชาจิตวิทยาองคการ
บังคับ
33 หนวยกิต
PG 1103,2304,2401,2404,2406,2409,3306,3412,3423,4903;HRM 3103
เลือก
36 หนวยกิต
PG 1104,1105,1205,2108,2109,2111,2402,2403,2405,2407,2408,2410,3204,3313,3411,
3413,3414,3415,3416,3417,3418,3419,3420,3421,3422,4424,4425,4426,4904
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ(ตอ)

2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ
1) แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
PG 3801,4801
2) แขนงวิชาจิตวิทยาองคการ
PG 3811,4811
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

7 หนวยกิต

6 หนวยกิต

ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
Bachelor of Arts Program in Tourism Industry
ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการทองเที่ยว)
Bachelor of Arts (Tourism Industry)
ชื่อยอ
:
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการทองเที่ยว)
B.A. (Tourism Industry)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 137 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หนวยกิต
85 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
บังคับ
33 หนวยกิต
ENG 2507,2508,2513,2514,2519,2520; TOUR 1101,1102,1104,1105
เลือก
52 หนวยกิต
ก. ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมภาษาใดภาษาหนึ่ง 18 หนวยกิต
JPN 1105,1106,2407,2408,3701,3702; CHN 1101,1102,1103,1104,1105,1106;
FREN 1101,1102,1103,1104,1105,1106; KOR 1101,1102,2101,2102,3605,3606
ข. เลือกเรียนรายวิชาในแขนงใดแขนงหนึ่งหรือหลายแขนงวิชาตอไปนี้ 34 หนวยกิต
1) แขนงวิชาธุรกิจทองเที่ยว
ENG 3515,3516,4517,4518; ART 1104,4104; ANTH 3301; GEO2424,2423,
4426; LAW 3401;HIST 1104;TOUR 2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,
3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,4201,4202,4203,4204,4205,4206,
4207,4208,4209; HIST 3104; ACC 3205
2) แขนงวิชาธุรกิจโรงแรม
ENG 3509,3510,3521,3522,4511; LAW 3702; TOUR 2301,2303,3301,
3302,3304,3305,4301,4302,4305; MGT 4201
3) แขนงวิชาธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร
ENG 3525,3526; TOUR 2304,2305,2403,3303,3401,3402,4304,4401,4402;
NUTR 1301,2302,2303,2304,3702,4301,4302,4303,4304; ARTC 1102
4) แขนงวิชาธุรกิจบริการขนสง
LAW 3404; TOUR 22042503,2504,3202,3206,4501,4502; MGT 1104
5) แขนงวิชาธุรกิจการบริการงานในสํานักงาน (ตอ)

2
5) แขนงวิชาธุรกิจการบริการงานในสํานักงาน
ENG 1501,1502,2527,3528; OFM 1101,1303,2401
6) แขนงวิชาธุรกิจบริการทั่วไป
TOUR 2603,2605,2606,3601,3602,3603,3604,3702,4601,4602,46034604;
MGT 2204
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและการฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
TOUR 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:
ชื่อยอ

:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
Bachelor of Arts Program in Community Development
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
Bachelor of Arts (Community Development)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
B.A. (Community Development)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
84 หนวยกิต
บังคับ
54 หนวยกิต
GSOC 4901,4902;ANTH 1102;SOC1102,1301,2101,2104,2302,2303,2304,3101,
3201,3301,3312,4301,4310,4312,4901
เลือก
30 หนวยกิต
PG 3413;THAI 2201;ANTH 1301,3201,3202,3203,3204;SOC 1202,2102,2103,
2201,2202,2203,2305,2306,3102,3202,3203,3204,3205,3206,3302,3303,3304,
3305,3306,3307,3308,3309,3310,4201,4204,4205,4206,4207,4208,4302,4303,
4304,4305,4306,4307,4308,4309,4311,4403,4902;POL 2101,4102
2.2 กลุมวิชาโท
30 หนวยกิต
บังคับ
21 หนวยกิต
SOC 1102,1301,2101,2104,2302,3301,4301
เลือก
9 หนวยกิต
ANTH 3203;SOC 2303,2304,2305,2306,3101,3201,3205,3303,3307,3309,4205,
4304,4306,4310,4311,4403
2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
7 หนวยกิต
2.4 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
SOC 3801, 4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:
ชื่อยอ

:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคไทย
Bachelor of Arts Program in Thai Music
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคไทย)
Bachelor of Arts (Thai Music)
ศศ.บ. (ดุริยางคไทย)
B.A. (Thai Music)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
84 หนวยกิต
บังคับ
52 หนวยกิต
ทฤษฎี
27 หนวยกิต
MUS 1101,1201;TMUS 1201,1202,1203,2101,2204,3102,3104
ปฏิบัติ
25 หนวยกิต
ก. ปฏิบตั ิเครื่องเอก
14 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาตอไปนี้กลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุม เดียว
1. กลุมปฏิบัติเครื่องดีด TMUS 1311,1312,2313,2314,3315,3316,4317
2. กลุมปฏิบัติเครื่องสี TMUS 1321,1322,2323,2324,3325,3326,4327
3. กลุมปฏิบัติเครื่องตี TMUS 1331,1332,2333,2334,3335,3336,4337
4. กลุมปฏิบัติเครื่องเปา TMUS 1341,1342,2343,2344,3345,3346,4347
5. กลุมปฏิบัติขบั รองเพลงไทย TMUS 1351,1352,2353,2354,3355,3356,4357
ข. ปฏิบัตเิ ครื่องโท
4 หนวยกิต
ผูที่เรียนปฏิบัติเครื่องตีเปนเครื่องเอกใหเลือกกลุมปฏิบัตกิ ลุมอื่นใน ก. เพียง
กลุมใดกลุมหนึ่งจํานวน 2 รายวิชาเปนเครื่องโท และผูท ี่ไมไดเรียนกลุมปฏิบัติเครื่องตีเปนเครื่อง
เอกใหเลือกกลุมปฏิบัตเิ ครื่องตีใน ก. จํานวน 2 รายวิชาเปนเครื่องโท
ค. เรียนรายวิชาตอไปนี้
3 หนวยกิต
TMUS 4901
ง. ปฏิบตั ิรวมวงดนตรี(ตอ)

ง. ปฏิบตั ิรวมวงดนตรี
4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากกลุมยอยตอไปนีก้ ลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียว
1. กลุมปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย TMUS 1401,2402,2403,3404
2. กลุมปฏิบัติรวมวงดนตรีลานนา TMUS 1405,2406,2407,3408
เลือก
32 หนวยกิต
ทฤษฎี
MUS 1109,2111,2118,2119,2226,2227,3204,3205,3504,3505,4116,4223,4901,
4902,4903;TMUS 2106,2107,2108,2205,3103,3105,3109,3110,3111,3115,3116,
3206,3501,3502,4112,4113,4114
ปฏิบัติ
1. กลุมปฏิบัตดิ นตรีไทยทั่วไป TMUS 2601,2602,3603,3604,3605,3606,3607,4608
2. กลุมปฏิบัติหนาทับ TMUS 2609,3610,3611,3612
3. กลุมปฏิบัติขบั รอง TMUS 2613,2614,2615,3617
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
TMUS 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:
ชื่อยอ

:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคสากล
Bachelor of Arts Program in Music
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคสากล)
Bachelor of Arts (Music)
ศศ.บ. (ดุริยางคสากล)
B.A. (Music)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.1 กลุมวิชาเอก
84 หนวยกิต
บังคับ
52 หนวยกิต
ทฤษฎี
27 หนวยกิต
MUS 1102,1201,2103,2104,2501,2502,3107;TMUS 1201,1202
หมายเหตุ ผู ที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารทดสอบความรู พื้ น ฐานทฤษฎี ด นตรี ส ากล
ใหลงทะเบียนเรียนวิชาMUS1101 พื้นฐานทฤษฎีดนตรีสากล กอนที่จะเรียนวิชา MUS 1102
ทฤษฎีการประสานเสียง 1 โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑสําหรับการศึกษา
ปฏิบัติ
ก. ปฏิบตั ิเครื่องเอก

25 หนวยกิต
14 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาตอไปนี้กลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุม เดียว
1. กลุมปฏิบัติสายสากล MUS 1311,1312,2313,2314,3315,3316,4317
2. กลุมปฏิบัตกิ ีตารคลาสสิก MUS 1321,1322,2323,2324,3325,3326,4327
3. กลุมปฏิบัตกิ ีตารประชานิยม MUS 1331,1332,2333,2334,3335,3336,4337
4. กลุมปฏิบัติเครื่องลม MUS 1341,1342,2343,2344,3345,3346,4347
5. กลุมปฏิบัติเครื่องทองเหลือง MUS 1351,1352,2353,2354,3355,3356,4357
6. กลุมปฏิบัติเครื่องคียบอรด MUS 1361,1362,2363,2364,3365,3366,4367
7. กลุมปฏิบัติเครื่องกระทบ MUS 1371,1372,2373,2374,3375,3376,4377
8. กลุมปฏิบัติขบั รองสากล MUS 1381,1382,2383,2384,3385,3386,4387
ข. ปฏิบัตเิ ครื่องโท (ตอ)

ข. ปฏิบัตเิ ครื่องโท
4 หนวยกิต
ผูที่เรียนปฏิบัติคียบอรดเปนเครื่องเอกใหเลือกกลุมปฏิบัติกลุมอื่นใน ก. เพียง
กลุมใดกลุมหนึ่งจํานวน 2 รายวิชาเปนเครื่องโท และผูที่ไมไดเรียนกลุมปฏิบัติคียบอรดเปนเครื่อง
เอกใหเลือกกลุมปฏิบัติคียบอรดใน ก. จํานวน 2 รายวิชาเปนเครื่องโท
ค. เรียนรายวิชาตอไปนี้
3 หนวยกิต
MUS 4904
ง. ปฏิบตั ิรวมวงดนตรี
4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากกลุมยอยตอไปนีก้ ลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียว
1. กลุมปฏิบัติรวมวงดนตรี MUS 2401,2402,3403,3404
2. กลุมปฏิบัติขบั รองประสานเสียง MUS 2405,2406,3407,3408
3. กลุมปฏิบัติรวมวงดนตรีลานนา TMUS 1405,2406,2407,3408
เลือก
32 หนวยกิต
1. กลุมทฤษฎีทั่วไป MUS 0101,1101,1109,2110,2111,2224,3112,3113,3115,
3117,3222,3503,4116,4223,4229,4901,4902,4903;TMUS 2106;MUS 1101
2. กลุมวิชาทฤษฎีและการประพันธ
MUS 3105,3106,3108,3123,4225,4512,4513,4514,4515,4516,4517
3. กลุมเทคโนโลยีทางดนตรีMUS 2202,2203,2206,3204,3205
4. กลุมดนตรีวิทยา MUS 2118,2119,2120,2226,2227,3121,3504,
3505,4507,4508
5. กลุมดนตรีแจซและประชานิยม MUS 3122,3223,3224,4123,4124,4509,
4510,4511
6. กลุมโยธวาทิต MUS 2124,3225,3226,3227,4125,4228
7. กลุมปฏิบัติแจซและประชานิยม MUS 4318,4319,4338,4339,4348,4349,
4358,4359,4368,4369,4378,4379,4388,4389,4409,4410
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
MUS 3801, 4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:
ชื่อยอ

:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
Bachelor of Arts Program in Cultural Studies
ศิลปศาสตรบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)
Bachelor of Arts (Cultural Studies)
ศศ.บ. (วัฒนธรรมศึกษา)
B.A. (Cultural Studies)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
84 หนวยกิต
บังคับ
54 หนวยกิต
ANTH 1101,2202,3205;ENG 3405,3406;GEO 1401;HIST 1701,2102,2103,
3103,3702;SOC 2102 ;GSOC 2902 ;ART 1103;THAI 2103,2302,2401;
TOUR 1105;TMUS 1202
เลือก
30 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนแขนงใดแขนงหนึ่ง
1) แขนงพิพิธภัณฑศกึ ษา
บังคับ
23 หนวยกิต
HIST 2104 ,2704 ,2706,3106,3706,3707,4701,4902
เลือก
7 หนวยกิต
FINE 2101;HIST 1202,1203,3105,3704,4704;ART 4201
2) แขนงประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี
บังคับ
23 หนวยกิต
FINE 2101;HIST 2703,2705,3106,3708,3709;HIST 4903;ART 2205,2206
เลือก
6 หนวยกิต
HIST 3105,3710,3711,3712,3713,3714,4703;ART 3101,4201
3) แขนงวิชาภาษาและวรรณกรรม(ตอ)

3) แขนงวิชาภาษาและวรรณกรรม
บังคับ
21 หนวยกิต
THAI 1201,1204 ,2404,2405,2602,3406,4901
เลือก
9 หนวยกิต
THAI 2204,2409,2601,3103,3205,3206,3208,3405,3603,3605,3902,4401
4) แขนงศิลปวัฒนธรรมทองถิน่
บังคับ
23 หนวยกิต
ANTH 1301;DM 2205;PE 4117;FCL 2701;HIST 2704 ;NUTR 3302;
GSOC 2901 ;SOC 2103 ;THAI 2405
เลือก
7 หนวยกิต
HIST 2702 ,2703,3106,3703; ART4201 ;THAI 3103,4401
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
HIST 3801, 4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:
ชื่อยอ

:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
Bachelor of Arts Program in Korean
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี)
Bachelor of Arts (Korean)
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)
B.A. (Korean)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
84 หนวยกิต
บังคับ
51 หนวยกิต
KOR 1101,1102,1201,1202,1501,2101,2102,2201,2202,2301,2302,2401,
2402,3101,3102,3601,4902
เลือก
33 หนวยกิต
KOR 2303,2502,3201,3202,3301,3401,3501,3502,3602,3603,3604,3605,
3606 ,3607,3608,3609,3610,4301,4401,4601,4602 ,4903
2.2 กลุมวิชาโท
30 หนวยกิต
บังคับ
21 หนวยกิต
KOR 1101,1201,2101,2102,2401
เลือก
9 หนวยกิต
KOR 1202,1501,2201,2302,2402,2303,2502,3101,3102,3501,3502,3602,
3603,3604,3605,3606,3607,3608,3609,3610,4903
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
KOR 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:
ชื่อยอ

:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
Bachelor of Arts Program in Chinese
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
Bachelor of Arts (Chinese)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
B.A. (Chinese)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
84 หนวยกิต
2.1.1 แบบเอกเดี่ยว
บังคับ
60 หนวยกิต
CHN 1107,1108,1109,1201,1202,2101,2102,2301,2302,3101,3102,3103,3301,
3401,3501,3502,3601,4101,4301,4505
เลือก
24 หนวยกิต
กลุมยอยที่ 1
CHN 2201,2202,2501,3302
กลุมยอยที่ 2
CHN 3402,3503,3504,3505,3602,3701,3702,3703,3704,3705,3901,3902,4302,
4401,4501,4502,4503,4601
2.1.2 แบบเอก-โท
54 หนวยกิต
บังคับ
42 หนวยกิต
CHN 1107,1108,1109,1201,2101,2102,2301,3101,3102,3301,3401,3502,3103,3601
เลือก
12 หนวยกิต
CHN 1202,2201,2202,2302,2501,3402,3501,3503,3505,3504,3602,3701,3702,
3703,3704,3705,3901,3902,4101,4301,4302,4401,4501,4502,4505,4601
2.2 กลุมวิชาโท(ตอ)

2.2 กลุมวิชาโท
30 หนวยกิต
บังคับ
24 หนวยกิต
CHN 1107,1108,1109,1201,2101,2301,3103,3401
เลือก
6 หนวยกิต
CHN 1202,2102,2202,2302,3301,3402,3501,3503,3502,3505,3701,3702,3703,
3704,3705,3901,4507
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
CHN 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:
ชื่อยอ

:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
Bachelor of Arts Program in Japanese
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปนุ )
Bachelor of Arts (Japanese)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน)
B.A. (Japanese)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
2.1.1 แบบเอกเดี่ยว
84 หนวยกิต
บังคับ
39 หนวยกิต
JPN 1101,1102,1401,1402,1501,2103,2104,2201,2202,2301,2302,3101,3102
เลือก
45 หนวยกิต
JPN 1201,1202,1502,2401,2402,2403,2404,3203,3204,3303,3304,3401,3402,
3601,3602,3603,3604,4205,4206,4305,4306,4701,4702,4703,4704,4705,4706
2.1.2 แบบเอก-โท
54 หนวยกิต
บังคับ
39 หนวยกิต
JPN 1101,1102,1401,1402,1501,2103,2104,2201,2202,2301,2302,3101,3102
เลือก
15 หนวยกิต
JPN 1201,1202,1502,2401,2402,2403,2404,3201,3202,3303,3304,3601,3602,
3603,3604,4205,4206,4305,4306,3401,3402,4701,4702,4703,4704,4705,4706
2.2 กลุมวิชาโท
30 หนวยกิต
บังคับ
24 หนวยกิต
JPN 1101,1102,1401,1402,2103,2104,2403,2404

2.2 กลุมวิชาโท เลือก (ตอ)

เลือก
6 หนวยกิต
JPN 1201,1202,1501,1502,2201,2202,2301,2302,2401,2402,3102,3103,3201,
3202,3303,3304,3101,4205,4206,4305,4306,3401,3402,3601,3602,3603,3604,
4701,4702,4703,4704,4705,4706
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
JPN 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:
ชื่อยอ

:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Arts Program in Thai
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
Bachelor of Arts (Thai)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
B.A. (Thai)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
2.1.1 แบบเอกเดี่ยว
84 หนวยกิต
1) กลุมวิชาเอก
บังคับ
54 หนวยกิต
THAI 1101,1202,1202,1204,2101,2103,2204,2205,2402,2601,2602,3101,3201,
3402,3601,3602,3902,4901
เลือก
30 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ครบทุกกลุม
กลุมหลักภาษา
THAI 2102,2301,2302,3102,3103
กลุมการใชภาษา
THAI 2201,2202,2203,2206,2207,2208,2209,3202,3203,3204,3205,3206,3207,
3208,3209,4201
กลุมวรรณกรรมและวรรณคดี
THAI 2401,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,3401,3403,3404,3405,3406,
3407,3408,3409,3410,3411,4401,4402
กลุมการประยุกต
THAI 3603,3604,3605,3701,3901,3903
2.1.2 กลุมวิชาเอก-โท (ตอ)

2.1.2 กลุมวิชาเอก-โท
54 หนวยกิต
บังคับ
33 หนวยกิต
THAI 1101,1201,1202,2205,2402,2601,3201,3402,3601,3902,4901
เลือก
21 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ครบทุกกลุม
กลุมหลักภาษา
THAI 2101,2102,2103,2301,2302,3101,3102
กลุมการใชภาษา
THAI 1202,2201,2202,2203,2204,2206,2207,2208,2209,3202,3203,3204,3205,
3206,3207 ,3208,3209,4201
กลุมวิชาวรรณกรรมและวรรณคดี
THAI 2401,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,3401,3403,3404,3405,3406,
3407,3408,3409,3410,3411,4401,4402
กลุมการประยุกต
THAI 2602,3602,3603,3604,3605,3701,3901,3903
2.2 กลุมวิชาโท
30 หนวยกิต
บังคับ
21 หนวยกิต
THAI 1101,1202,2205,2402,2601,3601,4901
เลือก
9 หนวยกิต
THAI 1201,1204,2101,2102,2103,2201,2202,2203,2204,2206,2207,2208,2209,
2301,2302,2401,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,2602,3101,3102,3103,
3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3401,3402,3403,3404,3405,
3406,3407,3408,3409,3410,3411,3602,3603,3604,3605,3701,3901,3902,3903,
4201,4401,4402
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
THAI 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
ชื่อยอ
:
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (English)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
2.1.1 แบบเอกเดี่ยว
1) กลุมวิชาแกน
24 หนวยกิต
ENG 1103,1201,1207,1212,1216,2301,2401,3219
2) กลุมวิชาเอก
60 หนวยกิต
บังคับ
30 หนวยกิต
ENG 1101,1202,1217,2107,2208,2213,3204,3220,3304,3305
เลือก
30 หนวยกิต
ใหเลือกจากกลุมยอยตอไปนี้
กลุมยอยที่ 1 ภาษาศาสตร
ENG 2104,2105,3106,3108,3109,4110,4111,4112,4113,4114,4115
กลุมยอยที่ 2 ภาษาและทักษะประยุกต
ENG 2203,3209,3210,3214,3218,3402,3403,3901,3902,3903,3904,4206,4215,
4221,4222
กลุมยอยที่ 3 วรรณคดี
ENG 2302,3303,3308,4306,4307,4309,4310,4311,4312,4313,4314
กลุมยอยที่ 4 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
ENG 2513,2514,2519,2520,2527,3506,3528,3529,3530,3531,3532
2.1.2 กลุมวิชาเอก-โท(ตอ)

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:

ชื่อยอ

:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
Bachelor of Arts Program in Business French
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Business French)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ)
B.A. (Business French)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
2.1.1 แบบเอกเดี่ยว
84 หนวยกิต
บังคับ
30 หนวยกิต
FREN 1107,1108 ,1201,1301,2201,2401,2701,3501,3701,4601
เลือก
54 หนวยกิต
FREN 1202 ,1302 ,2301,2402,2702,3201 ,3202 ,3301 ,3401 ,3402 ,
3502 ,3702 ,3703 ,3704 ,3705 ,3706 ,3901 ,4201 ,4501 ,4602 ,4701 ,
4702 ,4703 ,4704 ,4705 ,4706,4707 ,4901
2.1.2 แบบเอก-โท
54 หนวยกิต
บังคับ
21 หนวยกิต
FREN 1107,1108,1201,1301,2201,2401,2701
เลือก
33 หนวยกิต
FREN 1202,1302,2301,2402,2702,3201,3202,3301,3401,3402,3501,3502,
3701,3702,3703,3704,3705,3706,3901,4201,4501,4601,4602,4701,4702 ,
4703 ,4704,4705,4706,4707,4901
2.2 กลุมวิชาโท
30 หนวยกิต
บังคับ
18 หนวยกิต
FREN 1107,1108,1201,1301,2201,2701

เลือก
12 หนวยกิต
FREN 1202,1302,2301,2401,2402,2702,3201,3202,3301,3401,3402,3501,
3502,3701,3702,3703,3704,3705,3706,3901,4201,4501,4601,4602,4701,
4702,4703,4704,4705,4706,4707,4901
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
FREN 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

2.1.2 กลุมวิชาเอก-โท
1) กลุมวิชาแกน
24 หนวยกิต
ENG 1103,1201,1207,1212,1216,2301,2401,3219
2) กลุมวิชาเอก
30 หนวยกิต
บังคับ
15 หนวยกิต
ENG 1101,1202,1217,2107,2213
เลือก
15 หนวยกิต
ENG 2105,2513,2519,2527,3109,3204,3208,3214,3220,3303,3304,3305,
3528,3529,3530,3532,4314
2.2 กลุมวิชาโท
30 หนวยกิต
บังคับ
15 หนวยกิต
ENG 1103,1201,1207,1212,2301
เลือก
15 หนวยกิต
ENG 1101,1202,1216,1217,2107,2208,2213,2401,3106,3204,3219,3303,
3903,3904,4314
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
ENG 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
Bachelor of Arts Program in Business English
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Business English)
ชื่อยอ
:
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
B.A. (Business English)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
2.1.1 แบบเอกเดี่ยว
1) กลุมวิชาแกน
24 หนวยกิต
ENG 1103,1201,1207,1212,1216,2301,2401,3219
2) กลุมวิชาเอก
60 หนวยกิต
บังคับ
30 หนวยกิต
ENG 1202,1217,1501,1502,2213,2503,2504,3210,3505,3506
เลือก
30 หนวยกิต
ใหเลือกจากกลุมยอยตอไปนี้
กลุมยอยที่ 1 กลุมภาษาและทักษะประยุกต
ENG 2203,3204,3209,3214,3218,3402,3403,3901,3902,3903,3904,4215,4221,
4222
กลุมยอยที่ 2 กลุมภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
ENG 2513,2514,2519,2520,2523,252,3515,3521,3524,3525,3526,3528,3529,
3530,3531,3532,4512

2.1.2 กลุมวิชาเอก-โท (ตอ)

2.1.2 กลุมวิชาเอก-โท
1) กลุมวิชาแกน
24 หนวยกิต
ENG 1103,1201,1207,1212,1216,2301,2401,3219
2) กลุมวิชาเอก
30 หนวยกิต
บังคับ
15 หนวยกิต
ENG 1217,1501,1502,2503,3505
เลือก
15 หนวยกิต
ENG 1202,2213,2504,2513,2514,2519,2520,2527,3210,3506,3528,3529,3530,
3531,3901,3902,3903,3904,4222
2.2 กลุมวิชาโท
30 หนวยกิต
บังคับ
15 หนวยกิต
ENG 1103,1201,1207,1212,1501
เลือก
15 หนวยกิต
ENG 1202,1216,1217,1502,2213,2301,2401,2503,2504,2513,2519,2527,3210,
3219,3505,3506,3529,3531,3901,3902,3903,3904,4222
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
ENG 3811,4811
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจติ รศิลปและประยุกตศิลป
Bachelor of Arts Program in Fine and Applied Arts
ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป)
Bachelor of Arts (Fine and Applied Arts)
ชื่อยอ
:
ศศ.บ. (วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป)
B.A. (Fine and Applied Arts)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
84 หนวยกิต
บังคับ
30 หนวยกิต
GART 1101;ART 1101,2201;FINE 1101,1102,1201,1301;AAT 1101,1102,2201
เลือก
ใหเลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึง่ เพียงแขนงวิชาเดียว 54 หนวยกิต
1) แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป
บังคับเฉพาะแขนงวิชา
40 หนวยกิต
เลือกเฉพาะแขนงวิชาไมนอยกวา
14 หนวยกิต
2) แขนงวิชาออกแบบประยุกตศิลป
บังคับเฉพาะแขนงวิชา
37 หนวยกิต
เลือกเฉพาะแขนงวิชาไมนอยกวา
17 หนวยกิต
1) แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป
บังคับเฉพาะแขนง
40 หนวยกิต
GART 3902,4901,4903;ART 2103,1103,2101,2102,2103,3105,3401,3403
;AATH 3201,3403
2 ) แขนงวิชาออกแบบประยุกตศิลป
บังคับเฉพาะแขนงวิชา
37 หนวยกิต
GART 3903,4901,4910;FINE 2105,2303;AAT 1401,2103,3101,3201;
AATH 2101,3101,3104
2 ) แขนงวิชาออกแบบประยุกตศิลป เลือก (ตอ)

เลือก
ใหเลือกเรียนเฉพาะแขนงวิชาที่เลือกเรียนดังนี้
1) แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป ใหเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกในกลุมวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวไมนอยกวา 14 หนวยกิต
2) แขนงวิชาออกแบบประยุกตศิลป ใหเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกในกลุมวิชา
จิตรกรรม กลุมวิชาประติมากรรม กลุมวิชาภาพพิมพ กลุมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ กลุมวิชา
ออกแบบตกแตง กลุมวิชาออกแบบพาณิชยศิลป และกลุมวิชาออกแบบนิเทศศิลป โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว ไมนอยกวา 17 หนวยกิต
กลุมวิชาจิตรกรรม
GART 1102;ART 2101;FINE 2104,3101,4101;AAT 2101
กลุมวิชาประติมากรรม
FINE 2302,2304,3302,3303,3304
กลุมวิชาภาพพิมพ
FINE 1202 ,3201,3203,3205
กลุมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
FINE 3301;AAT 2302;AATH 3103,3201
กลุมวิชาออกแบบตกแตง
AAT 2303 ;AATH 3401,3402,3403,3501
กลุมวิชาพาณิชยศิลป
ART 3303 ,2401 ,3102,3105
กลุมวิชาออกแบบนิเทศศิลป
AAT 2304,3103,3104 ,3202,3402,3404;AATH 3104
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป
GART 3801,4801
แขนงวิชาออกแบบประยุกตศลิ ป
ART 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร
Bachelor of Arts Program in Dance and Theatre Arts
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปและการละคร)
Bachelor of Arts (Dance and Theatre Arts)
ชื่อยอ
:
ศศ.บ. (นาฏศิลปและการละคร)
B.A. (Dance and Theatre Arts)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
84 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
บังคับ
54 หนวยกิต
DM 1301,1302,2203,2401,2601,3304,3402,3403,3404,3405,3409,3411,3501,
3502,3901,4507,4902,4907
เลือก
30 หนวยกิต
DM 1201,2101,2303,2202,2204,2205,2206,2603,3102,3103,3207,3208,
3209,3305,3306,3307,3308,3406,3407,3408,3410,3412,3413,3414,3503,
3504,3505,3506,3509,4104,4210,4311,4312,4415,4416,4417,4508,4604,
4605,4904,4905
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
DM 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:

ชื่อยอ

:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
Bachelor of Arts Program in Information Science
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร)
Bachelor of Arts (Information Science)
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร)
B.A. (Information Science)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
84 หนวยกิต
บังคับ
54 หนวยกิต
LSIT 1101,1102,2106,2301,2302,2303,24012402,3103,3202,3401,3501,3502,3901;
SOC 3307; HIST 1104; COMM 3202
เลือก
30 หนวยกิต
LSIT 2101,2103,2104,2201,2501,2502,3105,3106,3107,3201,4107,4203,4204,
4503,4504,4505,4506,4507; HIST 2703; JOUR 3501
2.2 กลุมวิชาโท
30 หนวยกิต
บังคับ
18 หนวยกิต
LSIT 2301,2401,2402,3103,3202,3502
เลือก
12 หนวยกิต
LSIT 2101,2103,2104,2201,2501,2502,3105,3106,3107,3201,4107,4203,4204,
4503,4504,4505,4506,4507; HIST 2703; JOUR 3501
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
LSIT 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย

:

ภาษาอังกฤษ

:

ชื่อเต็ม

:

ชื่อยอ

:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
ในมิติเศรษฐกิจพอเพียง
Bachelor of Arts Program in Tourism and Sufficiency
Economy
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)
Bachelor of Arts (Tourism and Sufficiency Economy)
ศศ.บ. (การทองเที่ยว)
B.A. (Tourism)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
84 หนวยกิต
บังคับ
39 หนวยกิต
TSE 1101,1102,1103,2105,3106,3201;TOUR 1101,1103,1105,2202,2204
ENG 2513 ,2514
เลือก
45 หนวยกิต
TSE 2104 ,2108,2109,3107,3110,3202,4111,4112,4113,4301; HIST 1104,3104;
GAG 1101,2106 ,3103 ;FISH 1101;ECON 1104;PD 1102,2401,2407,2424;
ENG 2507,2508 ,3515,3516,4517,4518;ANTH 3301;ACC 3205,3207;
HORT3501,4401; COM 3301;BCOM 3211;LAW 3401;TOUR 1102,3202,
3203,3204,3206,4201,4203,4205,4207,4208,4304,4502,4603;NUTR 4301,4302;
ART 1104,4104; GEO 2424
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและการฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
TSE 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:

ชื่อยอ

:

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
Bachelor of Public Administration (Public Administration)
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ)
B. P. A. (Public Administration)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
100 หนวยกิต
87 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
บังคับ
45 หนวยกิต
SOC 1102;LAW 1102,2501,2504;POL 1102,1103,1105,1301,2101,2301,2302,3301,
3302,4901,4902
เลือก
42 หนวยกิต
SOC 2201;POL 1101,1104,1302,2303,3103,3201,3303,3304,3101,3305,3306,3307,
3308,3309,3310,4101,4102,4103,4104,4105,4903;LAW 2304,2305,2306,2502,2503,
2511,3301,3503,3504,3506;MGT 2107,2201,3201;HRM 2201,2103,3102,3301;
OFM 1101;GSOC 4902;SOC 2101,2104,2302,2303,3302,3309;EA 1102
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและการฝกประสบการณ
7 หนวยกิต
POL 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:
ชื่อยอ

:

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
Bachelor of Laws Program in Laws
นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร)
Bachelor of Laws (Laws)
น.บ. (นิติศาสตร)
LL.B. (Laws)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 147 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
108 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
บังคับ
84 หนวยกิต
LAW 1101,120,1204,1205,1206,2201,2202,2305,2306,2406,2407,2408,2409,2410,2411,
2412,2501,2504,2506,3201,3202,3503,3504,3505,3506,3507,3508,3701,4601
เลือก
11 หนวยกิต
LAW 1102,1201,1202,2302,2304,2308,2401,2402,2403,2404,2405,2413,2414,2415,2416,
2502,2503,2507,2508,2509,2510,2511,2512,2601,2602,2603,2604,2605,3203,3204,3301,
3302,3304,3305,3306,3307,3308,3401,3402,3404,3405,3406,3407,3408,3409,3410,3509,
3510,3511,351,3513,3514,3601,3701,3702,4301,4302,4401,4402,4403,4404,4405,4501,
4602,4701,4702,4703,4704,4705,4706,4708,4709
2.2 กลุมวิชาโท
30 หนวยกิต
บังคับ
24 หนวยกิต
LAW 1203,1205,1206,2201,2305,2306,2406,2504
เลือก
6 หนวยกิต
LAW 1102,1202,2302,2304,2308,2401,2402,2403,2404,2405,2409,2410,2413,2414,2415,
2416,2502,2503,2507,2508,2509,2510,2511,2512,2601,2602,2603,2604,2605,3203,3204,
3301,3302,3304,3305,3306,3307,3308,3401,3402,3404,3405,3406,3407,3408,3409,3410,
3509,3510,3511,3512,3513,3514,3601,3701,3702,4301,4302,4401,4402,4403,4404,4405,
4501,4602,4701,4702,4703,4704,4705,4706,4708,4709
2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
7 หนวยกิต
2.4 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
LAW 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Geoinformatics
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Geoinformatics)
ชื่อยอ
:
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ)
B.S. (Geoinformatics)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
24 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
GEO 1301,1401,2101;PHYS 1101,1102;CHEM 1101,1102;BIO 1107,1108;
MATH 1401
2.2 กลุมวิชาเอก
60 หนวยกิต
บังคับ
48 หนวยกิต
GEO 1501,2302,2601,3102,3310,3409,3603,3604,3610,3612,3613,4215,4216,
4608,4609,4901
เลือก
12 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในแขนงวิชาตาง ๆ เหลานี้
แขนงวิชาเทคนิคทางภูมศิ าสตร
GEO 1600,2602,3605,4606,4607,4611,4614,4617
แขนงวิชาภูมิศาสตรกายภาพ
GEO 2304,3303,3305,3306,3308,3312,4307,4309,4311,4312
แขนงวิชาภูมิศาสตรสังคม-มนุษย
GEO 2400,2402,2403,2404,2407,2408,2415,2417,2423,2424,2425,3410,3414,
3416,3418,4405,4406,4411,4412,4413,4419,4420,4421,4422,4426,4427,4428,
4429,4730
แขนงวิชาภูมิศาสตรภูมิภาค
GEO 1500,2502,2503,2504,3505,3506,3507,3508,3509,3510
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ (ตอ)

2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
GEO 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
ชื่อยอ
:
วท.บ. (เคมี)
B.S. (Chemistry)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
PHYS 1101,1102;CHEM 1101,1102;BIO 1107,1108;MATH 1401
2.2 กลุมวิชาเอก
69 หนวยกิต
บังคับ
52 หนวยกิต
CHEM2301,2302,2303,2401,2402,2403,2404,2501,2502,2601,
2602 ,3401,3501,3502,3503,3601,3602,3603,3604,3701,3702,3703,
3704,3901,4901
เลือก
17 หนวยกิต
CHEM1201,3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3210,3211 ,3212
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
CHEM3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Biology
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
ชื่อยอ
:
วท.บ. (ชีววิทยา)
B.S. (Biology)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
PHYS 1101,1102; CHEM 1101,1102; BIO 1107,1108; MATH 1401
2.2 กลุมวิชาเอก
69 หนวยกิต
วิชาแกน
22 หนวยกิต
CHEM 3705,3706; BIO 1301,1401,2101,2501,2701,3104
บังคับ
26 หนวยกิต
BIO 2102,3101,3102,3103,3201,3601,4406,4901,4904,4905
เลือกเรียน
21 หนวยกิต
เลือกจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งตอไปนีเ้ พียง 1 กลุม
โดยใหเลือกรายวิชารหัส BIO4xxx ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
กลุมวิชาสัตววิทยา
BIO 3401,3402,3403,3405,3406,3407,3411,3413,3414,3415, 4401,4402,4403,4404,
4405,4408,4409
กลุมวิชาพฤกษศาสตร
BIO 3105,3301,3302,3303,3304,3306,3311,4301,4302,4303,4304, 4305,4307, 4309,
4312
กลุมวิชาจุลชีววิทยา
BIO 3701,3702,3703,3704,3706,3707,3708,3709,3710,3711,3715, 4701,4702, 4703,
4704,4705,4712,4713,4714,4716
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
BIO 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
Bachelor of Science Program in Environmental Sciences
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
Bachelor of Science (Environmental Sciences)
ชื่อยอ
:
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
B.S. (Environmental Sciences)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 144 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
PHYS 1101,1102;CHEM 1101,1102;BIO 1107,1108;MATH1401
2.2 กลุมวิชาเอก
77 หนวยกิต
บังคับ
65 หนวยกิต
BIO 2101;ENV 2101,2201,2202,2301,2302,2303,2304,2401,2402,2403,
2404,3401,3402,3403,3404,3421,35013502,4901,4902;STAT 1301
เลือก
12 หนวยกิต
GEO 1301,1501,3612,4307;BIO 4312;ESC 2101,3301 ;ENV 1401,
1402,3101,3102,3103,3104,3105,3106,3201,3202,3203,3204,3205,
3206,3207,3208,3209,3210,3211,3212,3213,3214,3405,3406,3407,
3408,3409,3410,3411,3412,3413,3414,3415,3416,3417,3418,3419,
3420,3503,3504,3505,3506;SOIL 1101,3301;CONS 3703
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
ENV 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:

ชื่อยอ

:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
Bachelor of Science Program in Public Health
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)
Bachelor of Science (Public Health)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
B.S. (Public Health)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 140 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
PHYS 1101, 1102; CHEM 1101, 1102; BIO 1107 ,1108; MATH 1401
2.2 กลุมวิชาเอก
73 หนวยกิต
HSC 1101,1201,1401,1402,1601,2502,2701,2703,3102,3103,3403,
4204,4205,4404,4901,4902
เลือก
27 หนวยกิต
HSC 1301,2202,2302,2501,2503,2702,2704,3206,3207,3208,3303,
3304,3405,4104,4105,4207
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
HSC 3801, 4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:
ชื่อยอ

:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
Bachelor of Science Program in Home Economics
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร)
Bachelor of Science (Home Economics)
วท.บ. (คหกรรมศาสตร)
B.S. (Home Economics)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
PHYS1101,1102 ;CHEM 1101,1102;BIO1107,1108;MATH1401
2.2 กลุมวิชาเอก
69 หนวยกิต
บังคับ
18 หนวยกิต
ENV 2101;STAT 2207; GHE 1102; NUTR 1401;FCL 1601; HOME 1601;
FCD1101;ARTC1101
เลือก
51 หนวยกิต
ใหเลือกแขนงวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงแขนงเดียว
1. แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ
NUTR1301,1302,1601,2301,2302 ,2303,2304,2305,2306,2307,2401,2402,
3301,3302,3303,3304,3401,3501,3502,3601,3602,3701,3702,3703,3901,
4301,4302,4303,4304,4901,4902
2. แขนงวิชาผาและเครื่องแตงกาย
FCL1602,1701,1702,2301,2302,2401,2402,2403,2404,2703,2704,2705,3401,
3501,3502,3701,3706,3707,3708,4401,4501,4502,4503,4504,4505,4506,4601,
4602,4603,4901,4902
3. แขนงวิชาศิลปประดิษฐ
ARTC1102,1103,1104,1105,1201,1301,1401,2101,2301,2401,2402,2403,2601,
2602,2603,2604,2605,3301,3302,3401,3402,3501,3502,3601,3602,3603,3901,
4201,4501,4901,4902
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ(ตอ)

2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ
แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ NUTR 3801,4801
แขนงวิชาผาและเครื่องแตงกาย FCL 3801,4801
แขนงวิชาศิลปประดิษฐ ARTC 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
7 หนวยกิต

6 หนวยกิต

ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
Bachelor of Science Program in Mathematics
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)
Bachelor of Science (Mathematics)
ชื่อยอ
:
วท.บ. (คณิตศาสตร)
B.S. (Mathematics)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 138 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หนวยกิต
15 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
PHYS 1101,1102;CHEM1101,1102;BIO1107,1108;MATH1401
2.2 กลุมวิชาเอก
69 หนวยกิต
บังคับ
33 หนวยกิต
MATH1101,1402,2301,2401,3101,3102,3301,3402,4401;STAT2102;COM1301
เลือก
36 หนวยกิต
MATH 2101,2102,2103,2302,2702,3302,3401,3403,3501,3502,3601,3602,
3603,3604,3701,4301,4402,4403,4404,4501,4502,4503,4504,4505,4601,4602,
4603,4604,4901 ,4902;STAT1301,1302,2103,2301,2703,3104,3301,3302,3304,
3305,3307,3311,3401,3501,3502;COM1302,1601,2601,2602,3401,3501,3701,
4201
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
MATH3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต
Bachelor of Science Program in Applied Statistics
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต)
Bachelor of Science (Applied Statistics)
ชื่อยอ
:
วท.บ. (สถิติประยุกต)
B.S. (Applied Statistics)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 138 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
PHYS 1101,1102;CHEM1101,1102;BIO1107,1108;MATH1401
2.2 กลุมวิชาเอก
56 หนวยกิต
บังคับ
44 หนวยกิต
MATH 1402,2301,2401;STAT1301,1302,2102,2103,2703,3301,3304,3305;
COM1301,2602,3501
เลือก
12 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาจากกลุมยอยตอไปนี้
กลุมยอยที่ 1 คณิตศาสตร MATH 3602,3401,3502
กลุมยอยที่ 2 ทฤษฎีสถิติ STAT 3101,3102,3104,3105
กลุมยอยที่ 3 รายวิชาเฉพาะดานทางสถิติ
STAT 1201,2301,3302,3303,3306,3307,3308,3309,3310,4301
กลุมยอยที่ 4 รายวิชาดานสถิตปิ ระชากร STAT 2401,2402,3401
กลุมยอยที่ 5 รายวิชาดานการวิจัยดําเนินงาน STAT 3501,3502,3503
กลุมยอยที่ 6 รายวิชาดานวิธีวิทยาการวิจัย STAT 2701, 2702
กลุมยอยที่ 7 รายวิชาดานโครงการพิเศษและหัวขอพิเศษทางสถิติ
STAT 4101,4102,4901,4902
กลุมยอยที่ 8 คอมพิวเตอร STAT 3601;COM 1302,1601,2601,3401,4406

2.3 กลุมวิชาโท (ตอ)

2.3 กลุมวิชาโท
15 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาโทในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่เปดสอนใน
สาขาวิชาตางๆ 1 สาขาวิชา ภายใตการแนะนําของโปรแกรมวิชาสถิติประยุกตโดยรายวิชาตองไมซา้ํ
กับรายวิชาที่เรียนโดยนับหนวยกิตสําหรับสาขาวิชาสถิติประยุกต
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.5 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
STAT 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
Bachelor of Science Program in Computer Science
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)
Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อยอ
:
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
B.S. (Computer Science)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หนวยกิต
15 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
PHYS 1101,1102; CHEM 1101,1102; BIO 1107,1108; MATH 1401
2.2 กลุมวิชาเอก
69 หนวยกิต
บังคับ
36 หนวยกิต
COM 1301,1302,1401,1601,2301,2601,2602,2701,3401,3501,3701,4902
เลือก
33 หนวยกิต
STAT 1101; COM701,2402,3202,3203,3301,3502,3503,3702,3703,4201,4401,
4402,4404,4406,4701,4901,4903
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
COM 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย

:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:
:

Bachelor of Science Program in Information Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
B.S. (Information Technology)

ชื่อยอ

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
PHYS 1101,1102; CHEM 1101,1102; BIO 1107,1108; MATH 1401
2.2 กลุมวิชาเอก
69 หนวยกิต
บังคับ
36 หนวยกิต
COM 1101,1301,1401,1601,2602,2701,3101,3401,3403,3501,3701,4902
เลือก
33 หนวยกิต
STAT 1101; COM 1302,2201,2202,2203,2401,2603,3201,3202,3301,3402,3404,
3502,3503,4201,4202,4401,4403,4405,4701,4901,4903,
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
COM 3811,4811
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย

:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความ
ปลอดภัยบนเว็บ
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Web Programming and Security
ชื่อเต็ม
:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ)
Bachelor of Science (Web Programming and Security)
ชื่อยอ
:
วท.บ. (การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ)
B.S. (Web Programming and Security)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
PHYS 1101,1102;CHEM 1101,1102;BIO 1107,1108;MATH1401
2.2 กลุมวิชาเอก
69 หนวยกิต
บังคับ
36 หนวยกิต
COM 1301,1303,1402,2204,2302,2602,2701,3405,3501,3701,4402,4902
เลือก
33 หนวยกิต
COM 1401,3102,3202,3204,3205,3206,3302,3406,3503,4202,4203,4301,
4601,4901,4903;MATH 1402;STAT 1101
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
COM 3821,4821
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:
ชื่อยอ

:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
Bachelor of Science Program in Product Design
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ)
Bachelor of Science (Product Design)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ)
B.S. (Product Design)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 143 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
91 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
PHYS 1101,1102;CHEM1101,1102;BIO1107,1108;MATH1401
2.2 กลุมวิชาเอก
76 หนวยกิต
บังคับ
62 หนวยกิต
PD 1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,2101,2102,2103,2104
,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111,3101,3102,3201,4401,4402,4901
เอกเลือก (แขนงวิชา) เลือกเรียนไมนอยกวา 14 หนวยกิต
โดยเลือกจากแขนงตอไปนี้
แขนงที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑหัตกรรม
PD 2401,2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,2410,2411,2412,
2413,2414,2415,2416,2417,2418,2419,2420,2421,2422,2423
แขนงที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส
PD 2424,2425,2426,2427,2428,2429,2430,2431
แขนงที่ 3 การออกแบบผลิตภัณฑเฟอรนเิ จอร
PD 2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2442
แขนงที่ 4 การออกแบบผลิตภัณฑโลหะ
PD 2443,2444,2445,2446,2447,2448,2449
แขนงที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก
PD 2450,2451,2452,2453,2454,2455,2456
แขนงที่ 6 การออกแบบผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ(ตอ)

แขนงที่ 6 การออกแบบผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ
PD 2457,2458,2459,2460,2461,2462,2463,2464,2465,2466,2467
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาการปฏิบตั ิการฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
PD 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
Bachelor of Science Program in Ceramic Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเซรามิก)
Bachelor of Science (Ceramic Technology)
ชื่อยอ
:
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิก)
B.S. (Ceramic Technology)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 138 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
PHYS 1101,1102; CHEM 1101,1102; BIO 1107,1108; MATH 1401
2.2 กลุมวิชาเอก
71 หนวยกิต
บังคับ
29 หนวยกิต
CER 1101,1401,1402,1501,1502,2501,2502,2503,2504,4505
เลือก
42 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนแขนงใดแขนงหนึ่งเพียงแขนงเดียว
1. แขนงวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเซรามิกอุตสาหกรรม
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา
42 หนวยกิต
PHYS 4202,4406; CHEM 2301,2601; ESC 2101; MATH 1402; GIT 3101,3102; PD 1103;
MCH 2702; CER 1102,1503,1504,2101,2505,2507,2602,2603,3101,3401,3402,
3403,3501,3502,3505,4101,4401,4501,4502,4503,4504,4506,4507,4508,4509, 4510,
4511,4512,4901,4902,4903; ELPW 3101
2. แขนงวิชาศิลปะเซรามิกอุตสาหกรรม
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา
42 หนวยกิต
ESC 2101; GIT 3101,3102; IA 1201,1212,1213,1217; PD 1103; CER 1102,1103,1201
1202,1301,1503,2102,2201,2301,2302,2303,2304,2305,2306,2307,2308,2505,2506,
2601,2602,2603,3201,3202,3203,3204, 3205,3206,3301,3302,3303,3304,3401,3402,
3403,3502,3505,4101,4301,4302,4303,4304,4305,4401,4501,4502,4503,4504,4507,
4509,4510,4511,4512,4901,4902,4903; ELPW 3101
2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
CER 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย

:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง
(ตอเนื่อง)
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Construction Industrial Technology
(Continuing Program)
ชื่อเต็ม
:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง)
Bachelor of Science (Construction Industrial Technology)
ชื่อยอ
:
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง)
B.S. (Construction Industrial Technology)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 77 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
18 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
53 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
บังคับ
8 หนวยกิต
GIT 3101;IA 3101,3502
เลือก
7 หนวยกิต
GIT 3102; IA3202,3301,4304;CONS 3201,3901,4901;INT3301;ICOM 3614
2.2 กลุมวิชาเอก
30 หนวยกิต
บังคับ
25 หนวยกิต
CONS 3202,3301,3302,3501,3502,3601,4703,4801,4902
เลือก
5 หนวยกิต
ARCH 4312; CONS 3203,3401,4101,4201,4202,4203,4204,4205,4206,4207,
4301,4302,4303,4501,4601,4701,4702,4704,4705,4803
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
3 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต
CONS 3802,4802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม

:

ชื่อยอ

:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาปตยกรรม (ตอเนื่อง)
Bachelor of Science Program in Architecture Industrial Technology
(Continuing Program)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปตยกรรม)
Bachelor of Science (Architecture Industrial Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปตยกรรม)
B.S. (Architecture Industrial Technology)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 75 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
18 หนวยกิต (ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
51 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
13 หนวยกิต
GIT3 101; IA3101, 3502; ARCH 4203; INT 3301
2.2 กลุมวิชาเอก
30 หนวยกิต
บังคับ
10 หนวยกิต
ARCH 4307, 4401, 4905; CONS 4611
เลือก
20 หนวยกิต
ARCH 3101, 4201, 4202,4307,4308,4309,4402,4403,4405,
4406, 4502,4902,4903,4312, 3302
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพกลุมวิชาวิทยาการจัดการ 3 หนวยกิต(ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต
GIT 3802, 4802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:

ชื่อยอ

:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (ตอเนื่อง)
Bachelor of Science Program in Public Health (Continuing Program)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)
Bachelor of Science (Public Health)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
B.S. (Public Health)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 81 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
18 หนวยกิต (ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
57 หนวยกิต
49 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอก
บังคับ
30 หนวยกิต
HSC 1101, 1401,2502,3102,3303,3403,4204,4902
เลือก
19 หนวยกิต
HSC 1301, 1402,1601,2202,3207,3208,3405,4104.4205,4901
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพกลุมวิชาวิทยาการจัดการ 3 หนวยกิต(ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ
5 หนวยกิต
HSC 3802, 4802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หนวยกิต

ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
Bachelor of Science Program in Agriculture
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
Bachelor of Science (Agriculture)
ชื่อยอ
:
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
B.S. (Agriculture)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 143 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
104 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
PHYS 1101,1102;CHEM 1101,1102;BIO 1107,1108;MATH 1401
2.2 กลุมวิชาเอก
76 หนวยกิต
บังคับ
40 หนวยกิต
CHEM2405,2406,3705,3706;BIO 2501,2701;STAT 1101;GAG 1102,4902,
4904,4905;SOIL 1101 ;HORT 3501;ANSC 1101 ;FM 1101
เลือก
36 หนวยกิต
LAW3408;MGT 2206;GAG 1101,1104,1301,1302,2102,2103,2105,2106,
2107,2108,2109,2201,3102,3103,4102,4103,4104,4901;SOIL 3201,3302,
4601;AGRO1301,2501,2502,2601;HORT 2201;HORT 2301,3203,3204,
3401,3502,4101,4302,4305,4401,4405,4502,4503;ANSC 1102,2201,2203,
2301,2302,2401,2501,2504,4501,3104,3301,3503,3504,4403,4404,4405,
4406,4407,4508; VET 1101 ;1201,2301,2303,3302 ,4402,4403; FISH1101,
2201 ,2202 ,3202 ,4201 ,AGI 2101 ,2401,3405 ;ENT 3202 ,3301,3302;
IRG 2101; FM 1201; AEXT 3101
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
GAG 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
Bachelor of Science Program in Animal Sciences
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร)
Bachelor of Science (Animal Sciences)
ชื่อยอ
:
วท.บ. (สัตวศาสตร)
B.S. (Animal Sciences)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 142 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
103 หนวยกิต
15 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
PHYS 1101,1102;CHEM1101,1102;BIO1107,1108;MATH 1401
2.2 กลุมวิชาเอก
75 หนวยกิต
บังคับ
60 หนวยกิต
CHEM2405,2406,3705,3706;BIO 1401,2501,2701;STAT 1101;GAG1102 ,4902
,4904,4905;ANSC 1101,1102,2201,2301,2302,2401,4501;VET 1101,1201
เลือก
15 หนวยกิต
AGRO 2601;ANSC 2203,2501,2504,3104,3301,3503,3504,4403,4404,4405,
4406,4407,4508;VET 2301,2303,3302,4402,4403
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
GAG 3821,4821
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย

:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
ชื่อเต็ม
:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and Technology)
ชื่อยอ
:
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
B.S. (Food Science and Technology)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 145 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
106 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
PHYS 1101,1102; CHEM 1101,1102; BIO 1107,1108; MATH 1401
2.2 กลุมวิชาเอก
78 หนวยกิต
บังคับ
70 หนวยกิต
CHEM 2601,2602,2405,2406,2501,2502,3705,3706; BIO 2701; MATH 1402
; STAT 1101; AGI 2101,2102,2601,3201,3301,3302,3401,3402,3501,3502,3602,
3603,3701,4202,4805,4901,4902
เลือก
8 หนวยกิต
ENG 2533;AGI 3103,3104,3105,3106,3204,3303,3304,3305,3403,3404,3405,3410,
3411,3412,3413,4203,4306,4307,4406,4407,4408,4409,4414,4415,4416,4417,4418,
4419,4503,4604,4702,4703,4704,4705,4701,4802,4803,4804,4806,4905,4906,4907
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
AGI 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร
Bachelor of Science Program in Plant Sciences
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร)
Bachelor of Science (Plant Sciences)
ชื่อยอ
:
วท.บ. (พืชศาสตร)
B.S. (Plant Sciences)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 140 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
101 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
PHYS 1101,1102;CHEM1101,1102;BIO1107,1108;MATH1401
2.2 กลุมวิชาเอก
73 หนวยกิต
บังคับ
40 หนวยกิต
CHEM2405,2406,3705,3706;BIO2501,2701;STAT1101;GAG1102,4902,4904,
4905;SOIL1101;HORT3501;ENT3202;FM1101
เลือก
33 หนวยกิต
LAW 3408;MGT2206;GAG1104,1301,1302,2101,2102,2103,2105,2106,2107,
2108,2109,2201,3102,3103,4102,4103,4104,4901;SOIL 3201,3302,4601;
AGRO1301,2501,2502;HORT2201,2301,3203,3204,3401,3502,4101,4302,
4305,4401,4405,4502;HORT 4503;AGI 2101;ENT 3301,3302 ;IRG 2101;
FM 1201 ;AEXT 3101
2.3 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
6 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
GAG 3811,4811
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร)
Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)
ชื่อยอ
:
นศ.บ. (นิเทศศาสตร)
B.A. (Communication Arts)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
100 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
54 หนวยกิต
ENG 1201,3505;GC 1103,3101;JR 3201;COMM 1101,1102,1103,2101,3202;
AD,1101,2102;MP 1101;PR 1101;MC 1101;MGT 1101;MK 2701
2.2 กลุมวิชาเอก
39 หนวยกิต
1) แขนงวิชาวารสารศาสตร
บังคับ
21 หนวยกิต
COMM 3103;JR 3203,3101,3202,4902,4903,4904
เลือก
18 หนวยกิต
MC 2202,3301,3302,3501,3405,3404,4403,4402;AD 3201,4301,4302,4503,
2101,3501,4401,4501;JR3205;PR 2401,3201,3202,3206,3302,3402,3501,
3502,4101,4201;MC 2201,2203;MP 3205
2) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ
บังคับ
21 หนวยกิต
PR 3202,4101,4502,2401,4902,4903,4904
เลือก
18 หนวยกิต
JR 3103;MC 2202,3301,3302,4403,4402,3501,3405,3404;AD 3201,4301,4302,
4503,2101,3501,4401,450;JR 3205;PR 3201,4201;MC 2201;MCOMM 2203;
JR 3206,3302,3402,3502;MP 3205;JR 3501,3203,3101,3202

3) แขนงวิชาการโฆษณา (ตอ)

3) แขนงวิชาการโฆษณา
บังคับ
21 หนวยกิต
AD 2101,3501,4401,4501,4902,4904,4903
เลือก
18 หนวยกิต
COMM3103;MC 2202,3301,3302,4403,4402,3501,3405,3404;AD 3201,4301,
4302,4503; JR 3205;PR 3201,4201;MC 2201;MCOMM 2203; PR3202,4101,
4502,2401;JR3206,3302,3402,3502;MP 3205;JR 3501,3203,3101,3202
4) แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
บังคับ
21 หนวยกิต
MC 2201,2203,3405,3404,4903,4904,4902
เลือก
18 หนวยกิต
PR 3202 ,4101,4502 ,2401; JR 3206,3302,3402,3502;MP 3205;JR 3501,
3203,3101,3202 ;MC 3501,3405,3404;AD 3201,4301,4302,4503,2101,3501,
4401,4501;JR 3205,3201;PR 4201;COMM3103;MC 2202 ,3301,3302
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
แขนงวิชาวารสารศาสตร
JR 3801,4801
แขนงวิชาการประชาสัมพันธ
PR 3801,4801
แขนงวิชาการโฆษณา
AD 3801,4801
แขนงวิชาสื่อสารมวลชน
MC 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม

:

ชื่อยอ

:

หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนือ่ ง)
Bachelor of Accountancy Program in Accountancy
(Continuing Program)
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
Bachelor of Accountancy (Accountancy)
บช.บ. (การบัญชี)
B.Acc. (Accountancy)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 92 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
18 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
68 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
18 หนวยกิต
ENG 1501,1502;ACC 1104,2701;MGT 4301,4901
2.2 กลุมวิชาเอก
45 หนวยกิต
บังคับ
30 หนวยกิต
ACC 2103,2104,2301,2302,3210,3701,4101,4102,4502,4503
เลือก
15 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงแขนงเดียว 9 หนวยกิต
1) แขนงวิชาการบัญชีบริหาร
9 หนวยกิต
ACC 3304,4902;FB3404
2) แขนงวิชาการบัญชีการเงิน
9 หนวยกิต
ACC 3211,4103,4903
3) แขนงวิชาการสอบบัญชี
9 หนวยกิต
ACC 4506,4507,4906
9 หนวยกิต
4) แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ACC 4603,4604,4907
ใหเลือกเรียนในรายวิชาตอไปนี้
6 หนวยกิต
ACC 2203,3101,3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3209,3901,4201,
4202,4204,4205,4601,4602
2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต
ACC 3802, 4802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:
ชื่อยอ

:

หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
Bachelor of Accountancy Program in Accountancy
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
Bachelor of Accountancy (Accountancy)
บช.บ. (การบัญชี)
B.Acc. (Accountancy)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 142 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
106 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
51 หนวยกิต
บังคับ
51 หนวยกิต
ENG 1501,1502,LAW 2308,ACC 1101,1102,2701;FB 1401;MK 1101;
MGT 1101,4101,4301,4901;ECON 1101,1102,3201;MATH1111;STAT 2105
2.2 กลุมวิชาเอก
45 หนวยกิต
บังคับ
30 หนวยกิต
ACC 2103,2104,2301,2302,3210,3701,4101,4102,4502,4503
เลือก
15 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงแขนงเดียว 9 หนวยกิต
1) แขนงวิชาการบัญชีบริหาร
9 หนวยกิต
ACC 3304,4902;FB 3404
2) แขนงวิชาการบัญชีการเงิน
9 หนวยกิต
ACC 3211,4103,4903
3) แขนงวิชาการสอบบัญชี
9 หนวยกิต
ACC 4506,4507,4906
4) แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
9 หนวยกิต
ACC 4603,4604,4907
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนในรายวิชาตอไปนี้
ACC 2203,3101,3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3209,3901,4201,4202,
4204,4205,4601,4602
2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
ACC 3801, 4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

ชื่อเต็ม

:

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง)
Bachelor of Business Administration Program in Marketing
(Continuing Program)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อยอ
:
บธ.บ. (การตลาด)
B.B.A. (Marketing)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 83 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
18 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
59 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
ENG 1502;MK 1101;MGT 2103,4101,4301
2.2 กลุมวิชาเอก
39 หนวยกิต
บังคับ
27 หนวยกิต
MK 1201,1301,2401,2501,3601,3603,4712,4902,4903
เลือก
12 หนวยกิต
MK 2202 ,3303,2402,2403,3404,3405,2502,2503,2504,2602,3604,3605,
3606,2701,2702,2703,2704,2705,3706,3707,3708,3709,3710,3711,3712,4904
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตแิ ละฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 5 หนวยกิต
2 หนวยกิต
เลือก
MK 3802 ,3812
บังคับ
3 หนวยกิต
MK 4802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หนวยกิต

ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อยอ
:
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
B.B.A. (Business Computer)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
100 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
51 หนวยกิต
บังคับ
51 หนวยกิต
ENG 1501,1502; LAW 2302; ACC 2101,2701,4201; FB 1401; MK 1101;
MGT 1101, 2103,4101,4301,4901; ECON 1103,3201; HRM 1101;
STAT 2105
2.2 กลุมวิชาเอก
42 หนวยกิต
บังคับ
30 หนวยกิต
BCOM 2101,2210,3201,3202,3301,4102,4901;COM 1301,1601,2602
เลือก
12 หนวยกิต
BCOM 3101,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3211,4902;
MGT 3103;COM 1302,3101
2.3 กลุมวิชาฝกปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
BCOM 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
Bachelor of Business Administration Program in Marketing
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อยอ
:
บธ.บ. (การตลาด)
B.B.A. (Marketing)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
100 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
51 หนวยกิต
ENG 1501,1502; LAW 2302; ACC 2101,2701,4201; FB 1401; MK 1101;
MGT 1101,2103,4101,4301,4901; ECON 1103,3201; HRM 1101; STAT 2105
2.2 กลุมวิชาเอก
42 หนวยกิต
บังคับ
27 หนวยกิต
MK 1201,1301,2401,2501,3601,3603,4712,4902,4903
เลือก
15 หนวยกิต
MK 2202 ,2302,3303,2402,2403,3404,3405,2502,2503,2504,2602,3604,
3605,3606,2701,2702,2703,2704,2705,3706,3707,3708,3709,3710,3711,
3712,4904
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตแิ ละฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
MK 3801,3811,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
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ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อยอ
:
บธ.บ. (การจัดการ)
B.B.A. (Management)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
100 หนวยกิต
51 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
บังคับ
51 หนวยกิต
ENG 1501,1502; LAW 2302; ACC 2101,2701,4201; FB 1401; MK 1101;
MGT 1101,2103,4101,4301,4901; ECON 1103,3201; HRM 1101; STAT 2105
2.2 กลุมวิชาเอก
42 หนวยกิต
บังคับ
21 หนวยกิต
MGT 2102,2106,3101,3102,3103,3201,4902
เลือก
21 หนวยกิต
MK 3601; MGT 1104,2105,2107,2109,2201,2202,2203,2204,2205,3104,3105,
3202,3301,4201,4202;HRM 1201,2103; BCOM 3201
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
MGT 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
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ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
Bachelor of Business Administration Program in Human Resource
Management
ชื่อเต็ม
:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)
ชื่อยอ
:
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
B.B.A. (Human Resource Management)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
100 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
51 หนวยกิต
บังคับ
51 หนวยกิต
ENG 1501,1502; LAW 2302; ACC 2101,2701,4201; FB 1401; MK 1101;
MGT 1101,2103,4101,4301,4901; ECON 1103,3201; HRM 1101; STAT 2105
2.2 กลุมวิชาเอก
42 หนวยกิต
บังคับ
21 หนวยกิต
HRM 2101,2102,3101,3102,3103,3201,4901
เลือก
21 หนวยกิต
OFM 1101; MGT 2102,2202,3103,3201; HRM 2103,2201,3202,3301,
4101,4102,4201,4902,4903; BCOM 3201,3204
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
HRM 3801,4801
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
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ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

ชื่อเต็ม

:

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง)
Bachelor of Business Administration Program in Marketing
(Continuing Program)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อยอ
:
บธ.บ. (การตลาด)
B.B.A. (Marketing)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 83 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
18 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
59 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
ENG 1502;MK 1101;MGT 2103,4101,4301
2.2 กลุมวิชาเอก
39 หนวยกิต
บังคับ
27 หนวยกิต
MK 1201,1301,2401,2501,3601,3603,4712,4902,4903
เลือก
12 หนวยกิต
MK 2202 ,3303,2402,2403,3404,3405,2502,2503,2504,2602,3604,3605,
3606,2701,2702,2703,2704,2705,3706,3707,3708,3709,3710,3711,3712,4904
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตแิ ละฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 5 หนวยกิต
2 หนวยกิต
เลือก
MK 3802 ,3812
บังคับ
3 หนวยกิต
MK 4802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หนวยกิต

ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
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ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง)
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer
(Continuing Program)
ชื่อเต็ม
:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อยอ
:
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
B.B.A. (Business Computer)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 80 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
18 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
56 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
18 หนวยกิต
ENG 1502;ACC 4201;FB 1401;MGT 4101,4301,4901
2.2 กลุมวิชาเอก
24 หนวยกิต
บังคับ
BCOM 2101,3201,3202,3211,3301,4102,4901;COM 1302
เลือก
9 หนวยกิต
BCOM 2210,3101,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,4902;COM 3101;
MGT 2103,3103
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ
5 หนวยกิต
BCOM 3802,4802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
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ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

ชื่อเต็ม

:

ชื่อยอ

:

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ตอเนือ่ ง)
Bachelor of Business Administration Program in Management
(Continuing Program)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
บธ.บ. (การจัดการ)
B.B.A. (Management)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 80 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
18 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
56 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
18 หนวยกิต
ENG 1502 ;ACC 4201;FB 1401;MGT 4101,4301,4901
2.2 กลุมวิชาเอก
33 หนวยกิต
บังคับ
24 หนวยกิต
MGT 2102,2103,2106,3101,3102,3103,3201,4902
เลือก
9 หนวยกิต
MK 3601;MGT 1104,2105,2107,2108,2201,2202,2203,2204,2205,3104,31053202,
3301,4201,4202;ECON 3201;HRM 1201,2103;BCOM 3201
2.3 กลุมวิชาปฎิบตั ิการและฝกประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต
MGT 3802,4802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
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ภาษาไทย

:

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
(ตอเนื่อง)
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Business Administration Program in Human Resource
Management (Continuing Program)
ชื่อเต็ม
:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)
ชื่อยอ
:
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
B.B.A. (Human Resource Management)
1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 80 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
18 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
56 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
18 หนวยกิต
ENG 1502;ACC 4201;FB 1401;MGT 4101,4301,4901
2.2 กลุมวิชาเอก
33 หนวยกิต
บังคับ
24 หนวยกิต
HRM 1101,2101,2102,3101,3102,3103,3201,4901
เลือก
9 หนวยกิต
OFM 1101;MGT 2102,2103,2202,3103,3201;ECON 3201;HRM
1201,2103,2201,3202,3301,4101,4102,4201,4902,4903;BCOM 3201,3204
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ
5 หนวยกิต
HRM 3802,4802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
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หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

:
:
:

ชื่อยอ

:

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
Bachelor of Economics Program in Business Economics
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
Bachelor of Economics (Business Economics)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
B.Econ. (Business Economics)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 142 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
103 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
45 หนวยกิต
ENG 1501,1502; POL 1102;LAW 1102;ACC 1103;MK 1101;
MGT 1102;ECON 1101,1102,2101,2102,2201,2202;MATH 1201;STAT 1101
2.2 กลุมวิชาเอก
51 หนวยกิต
บังคับ
30 หนวยกิต
FB 1401,MGT 1101,2103;ECON 1104,2301,3204,3208,3401,4901;HRM 1101
เลือก
21 หนวยกิต
MK 3601,MGT 3103,4301;ECON 2105,2203,2302,3101,3201,3202,3203,3205,
3206,3207,3301,3402,3403,3501,4401,4402,4902,4903;BCOM 3201
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตแิ ละฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
ECON 3811,4811,4813
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
http://www.academic.cmru.ac.th/curr

ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม
:
ชื่อยอ

:

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
Bachelor of Economics Program in Economics
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร)
Bachelor of Economics (Economics)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
B.Econ. (Economics)

1. จํานวนหนวยกิตรวม
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 142 หนวยกิต
2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
103 หนวยกิต
45 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
ENG 1501,1502;POL 1102;LAW 1102;ACC 1103;MK 1101;MGT 1102 ;
ECON 1101,1102,2101,2102,220,2202;MATH 1201;STAT 1101
2.2 กลุมวิชาเอก
36 หนวยกิต
บังคับ
21 หนวยกิต
ECON 1104,2301,3204,3301,3401,3501,4901
เลือก
15 หนวยกิต
ECON 2103,2104,2105,2203,2302,3101,3102,3103,3104,3105,3201,3202
3203,3205,3206,3207,3208,3402 ,3403,3502,3503,3505,4401,4402,4902,4903
2.3 กลุมวิชาโท
15 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมเปนวิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต กรณีไมสามารถเรียนวิชาโทได
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือกแทน 15 หนวยกิต
2.4 กลุมวิชาปฏิบัตแิ ละฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
ECON 3801,4801,4803
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต
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ภาคผนวก
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- ปริญญาตรี 4 ป และ 5 ป
- ปริญญาตรี (ตอเนือ่ ง)
• กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
- กลุมวิชาชีพครู

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สําหรับปริญญาตรี 4 ป และ 5 ป
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับ

33 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต

THAI 0101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)
ENG 0101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
ENG 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0)
LSIT 0101
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
3(3-0)
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา สําหรับสาขาวิชาที่จัดการเรียน การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ตลอดหลักสูตรไมถึง 12 หนวยกิต มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยใหนับ
หนวยกิตเพิ่มในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
ENG 0103
ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิชาเฉพาะดาน
3(3-0)
ENG 0104
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0)

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ใหเลือกเรียนรายวิชาจาก 2 กลุม ดังนี้
1.2.1 เลือก 3 หนวยกิต
PG 0101 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน
GH 0101
ความจริงของชีวิต
1.2.2 เลือก
3 หนวยกิต
ART 0101
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
DM 0101
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
MUS 0101
สุนทรียภาพทางดนตรี

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร6
เลือก
GSOC
GSOC
GSOC
GSOC

0101
0102
0103
0104

วิถีไทย
วิถีโลก
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
กฎหมายในชีวิตประจําวัน

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บังคับ
GSC 0106
GSC 0107
เลือก
PE 0101
GSC 0105
GSC 0109

การคิดและการตัดสินใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน

6 หนวยกิต

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนวยกิต
6 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)
3 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สําหรับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

18 หนวยกิต
6 หนวยกิต

บังคับ
3 หนวยกิต
ENG 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0)
เลือก
3 หนวยกิต
THAI 0101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)
LSIT 0101
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
3(3-0)
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับ อุดมศึกษา สํา หรับ สาขาวิชาที่จัดการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตลอด
หลักสูตรไมถึง 9 หนวยกิต มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยใหนับ หนวยกิตเพิ่มในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้
ENG 0103
ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิชาเฉพาะดาน
3(3-0)
ENG 0104
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0)

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
เลือก
PG 0101
GH 0101
ART 0101
DM 0101
MUS 0101

พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน
ความจริงของชีวิต
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
สุนทรียภาพทางดนตรี

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร3
เลือก
GSOC
GSOC
GSOC
GSOC

0101
0102
0103
0104

วิถีไทย
วิถีโลก
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
กฎหมายในชีวิตประจําวัน

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลือก
GSC 0106
GSC 0107
PE 0101
GSC 0105
GSC 0109

การคิดและการตัดสินใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี 4 ป
ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
PR 3501
ACC 2101
ACC 2701
FB 1401
FB 1403
MK 1101
MK 2504
MK 3601
MGT 1101
MGT 1102
MGT 3102
MGT 3103
MGT 3105
ECON 1103
ECON 1104
HRM 1101
HRM 1201

เลือก 6 หนวยกิต
เลือก 3 หนวยกิต
การประชาสัมพันธหนวยงาน
บัญชีการเงิน
การภาษีอากรธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
การเงินสวนบุคคล
หลักการตลาด
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การบริหารการตลาด
องคการและการจัดการ
ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ
การเปนผูประกอบการ
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
การประกอบธุรกิจชุมชน
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
เศรษฐกิจไทย 1
การบริหารทรัพยากรมนุษย
การพัฒนาบุคลิกภาพ

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู 36 หนวยกิต
FE 1106
FE 3508
CI 1207
CI 2303
ETI 2101
ER 2104
ER 3409
PG 1203
PG 3703
EA 3305
SPE 3601

บังคับ
ความเปนครู
แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
หลักการศึกษาและหลักสูตร
หลักการจัดการเรียนรู
เทคโนโลยีการศึกษา
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
การประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาแบบเรียนรวม

เลือก
FE 3203
FE 3204
FE 4901
FE 4902
CI 3201
CI 3210
CI 3301
CI 3302
CI 4601
ETI 1204
ETI 3301
ETI 4101
ER 4105
PG 2301
PG 3101
PG 3302
PG 3501
PG 3502
PG 3603
EA 1101
EA 1102
EA 2104
EA 3101
EA 4301
EC 1102
EC 2101
EC 3501
EC 4501

การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
สัมมนาปญหาการศึกษา
กิจกรรมรวมหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ทักษะและเทคนิคการสอน
การนิเทศการศึกษา
ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
การผลิตวัสดุกราฟก
การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
การวิเคราะหและการประเมินโครงการทางการศึกษา
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
ความคิดสรางสรรค
ทฤษฏีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
จิตวิทยาการแนะแนว
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
หลักการบริหารการศึกษา
ภาวะผูนํา
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
ธุรกิจการศึกษา
การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การแนะแนวผูป กครองเด็กปฐมวัย
การใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย

30 หนวยกิต
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)

6 หนวยกิต
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)

