


 
      ปณิธานปณิธานปณิธาน :::      

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น”””   
 

      ปรัชญาปรัชญาปรัชญา   :::      

“““คนดีสรางชาติไทยคนดีสรางชาติไทยคนดีสรางชาติไทย      ราชภัฏเชียงใหมสรางคนดีราชภัฏเชียงใหมสรางคนดีราชภัฏเชียงใหมสรางคนดี”””   
 

      คติพจนคติพจนคติพจน   :::
“

         
““นตฺถิ นตฺถิ นตฺถิ     ปฺ ปฺ ปฺญาญาญาสมา  อาภาสมา  อาภาสมา  อาภา”””      

แสงสวางใดเสมอดวยปญญาแสงสวางใดเสมอดวยปญญาแสงสวางใดเสมอดวยปญญาไมมีไมมีไมมี   

 

 



สารจากอธิการบดี 
 

 ขอแสดงความชื่นชมและขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนที่ไดมีโอกาสเขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมดวยความยินดียิ่ง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนสถาบันระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน             
มีภาระหนาท่ีใหการศึกษาทางดานวิชาการ  และวิชาชีพช้ันสูง  ทําการวิจัยเพ่ือเผยแพรองคความรูใหม  
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ พรอมทั้งผลิตครูและพัฒนาอาชีพครู  
ดวยภารกิจดังกลาว  มหาวิทยาลัยจึงมุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถและมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพตามความตองการของทองถ่ิน  เปนบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม  มีความสามารถ พัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพของตนเองใหสอดคลองกับยุคโลกาภิวัตนโดยตระหนักถึงความเปนไทยอยูเสมอ 
 นักศึกษาทุกคนที่มีโอกาสไดเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้  ถาไดเรียนรูระเบียบ  
ขอบังคับและศึกษาแนวทางปฏิบัติตลอดจนสาระสําคัญของหลักสูตร ท่ีเขาศึกษาใหมีความเขาใจและ
สามารถปฏิบัติไดถูกตองชัดเจน  ตั้งแตเริ่มตนเขาศึกษาจนกระทั่งจบหลักสูตร  จะทําใหการศึกษา
บรรลุผลสําเร็จไดเปนอยางดี 
 ขอใหนักศึกษาทุกคนจงประสบความสําเร็จในการศึกษาตามความประสงค  และใช
โอกาสที่ไดเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้พัฒนาตนเองในทุก ๆ ดาน เพ่ือเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
และเปนกําลังสําคัญของแผนดินสืบไป 
 
 

                     
                        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา) 
                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมแหงนี้ 
 
 
 
        สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตอนที่ ตอนที่ 11   

แนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

• ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

• ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

• ผูบริหารสงูสุดของมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม  
 (อดีต-ปจจุบัน) 

• คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

• คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม 

• แผนผงัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม  

• ทําเนียบอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

 

 



 

 
 

สขีองตราสญัลกัษณประกอบดวย 5 ส ีดงัตอไปนี ้
 

 สนี้าํเงนิ หมายถงึ สถาบนัพระมหากษัตริย 
สเีขียว หมายถงึ แหลงทีต่ั้งของมหาวทิยาลัยอยูในแหลง 

      ธรรมชาติและสิง่แวดลอมที่สวยงาม 
สีทอง  หมายถงึ ความเจริญรุงเรอืงทางภมูิปญญา 
สีสม  หมายถงึ ความรุงเรืองของศลิปวฒันธรรมทองถิน่ 
สีขาว  หมายถงึ ความคดิอนับรสิุทธิ์ของนกัปราชญแหง 

      พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 



 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสราง
พลังปญญาของแผนดิน  ฟนฟูพลังการเรียนรู  เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน  สรางสรรคศิลปวิทยา  
เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  
การใชประโยชนจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงคให
การศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  
ปรับปรุง  ถายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครูและสงเสริม 
วิทยฐานะครูมาเปนเวลามากกวา  80  ป   ปจจุบันไดขยายพื้นที่จัดการศกึษา  รวมเปน  4  แหง  ดังนี ้
 1. วิทยาเขตเวียงบัว  ตั้งอยู  เลขที่  202  ตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดเชยีงใหม   
มีเนื้อที่  ประมาณ   132 ไร 
 2. วิทยาเขตแมสา  ตั้งอยู  หมูที ่ 3  ตําบลแมสา  อําเภอแมริม  จังหวดัเชยีงใหม  มีเนื้อที่   
ประมาณ  50  ไร 
 3. วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก  ตั้งอยู เลขที่ 180  หมู 7  ตําบลขี้เหล็ก  อําเภอแมริม  จังหวดั
เชียงใหม  มีเนือ้ที่  6,000  ไร 
 4. วิทยาลัยแมฮองสอน  ตั้งอยูที ่ ตําบลปางหมู  อําเภอเมืองแมฮองสอน  จังหวัด
แมฮองสอน  มีเนื้อที่ประมาณ  109   ไร 
 ปจจุบันมีนกัศกึษาภาคปกตปิระมาณ  12,000   คน  ภาคพิเศษ  ประมาณ  8,000   คน    
มีอาจารยประมาณ   500   คน  จัดการศกึษาหลักสูตรปริญญาตรี   หลักสูตรประกาศนียบัตร   
หลักสูตรมหาบัณฑิต   และหลักสูตรดุษฎบีัณฑิต 
 
ความเปนมา 
2467 กอตั้งเปน "โรงเรียนฝกหดัครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ" ในเนื้อที ่
 ประมาณ 55 ไร บริเวณบานเวียงบวั (ที่ตั้งปจจุบัน) ที่ดินแปลงนี้ไดมาจากเงินรายไดของ 
 รัฐบาลมณฑลพายัพ จํานวน 15 ไร  และเจาราชภาติกวงศ  (คําตัน ณ เชียงใหม)   ยกให 
 อีก 40 ไร ราคาที่ดินรวมทั้งหมดในสมัยนัน้ ประมาณ 1,318.75 บาท อาคารชุดแรกสิ้น 
 คาใชจาย 60  บาท เปดสอนครั้งแรกเมื่อ  19  พฤษภาคม  2467 มีนักเรียน จํานวน 28 คน 
 จากจังหวดัเชยีงใหม  เชียงราย ลําพูน  และแมฮองสอน  มีนายชื่น สิโรรส  (ป.ป.ก)  
 เปนครูใหญ 
 
 



 

2468 เปดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 
2470 เปลี่ยนหลักสตูรและเปลี่ยนชื่อเปน  "โรงเรียนฝกหัดครปูระกาศนียบตัร 
 จังหวัดเชียงใหม" 
2485 ปรับปรุงเปนโรงเรียนฝกหดัครูสามัญและเปลี่ยนชื่อเปน "โรงเรียนฝกหัดครูมูล 
 จังหวัดเชียงใหม" 
2490 เปลี่ยนชื่อเปน "โรงเรียนฝกหัดครูเชียงใหม" เร่ิมใชสีดํา-เหลือง  และพระพิฆเนศวร 
  เปนสัญลักษณของสถาบัน 
2496 จัดสอนหลักสูตร ประกาศนยีบัตรประโยคครูประถม  (ป.ป.)  เปนรุนแรก 
2498 เร่ิมใชหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปนปแรก 
2499 รวมแผนกฝกหัดครูสตรีของโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดเชียงใหม (เดิมอยูที่โรงเรียน 
 สตรีวัฒโนทัยพายัพ) เปน "โรงเรียนฝกหัดครูเชียงใหม" เร่ิมจัดการศึกษาแบบสหศึกษา
2503 ยกฐานะเปน "วิทยาลัยครูเชยีงใหม" เปดสอนหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาการศึกษา 
 ช้ันสูง (ป.กศ. สูง) 
2512 เร่ิมเปดสอนภาคนอกเวลา (เดิมเรียก " ภาคค่ํา" ตอมาเรียก "ภาคสมทบ") 
2517 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี  2  ป โดยใชหลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
          (มศว.ปจจุบัน) 
2518 ประกาศใชพระราชบัญญัติวทิยาลัยครู พ.ศ. 2518 การบริหารวิทยาลยัครูขึ้นอยูกับ 
 สภาการฝกหัดครู 
2519 ใชหลักสูตรการฝกหัดครูของสภาการฝกหดัครู พ.ศ. 2519 มีหลักสูตร ป.กศ.สูง และ
 ปริญญาตรี (ค.บ. 2 ป) 
2521 วิทยาลัยครูเชยีงใหมเร่ิมขยายพื้นที่ไปยังวิทยาเขตแมสา โดยใชพื้นที่จากราชพัสดุ   
 ซ่ึงตั้งอยูที่บานแมสาหลวงตําบลแมสา  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม   
2522 เร่ิมโครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.)  
 ในวนัเสาร-อาทิตย ระดับปรญิญาตรี (หลักสูตร 2 ป) 
2528 ประกาศใชพระราชบัญญัติวทิยาลัยครู  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2528  จัดการศึกษาใน 
 สาขาวิชาการศึกษา   สาขาวชิาศิลปศาสตร  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
2529 เร่ิมโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)  ทุกสาขาอาชีพ ตอมา 
 เปลี่ยนช่ือเปนการจัดการศกึษาปวงชน (กศ.ปช.) 
 



 

2529 รวมวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน คือวิทยาลัยครูเชียงใหม เชียงราย ลําปาง  และ
 อุตรดิตถ เขาดวยกันเปน "สหวิทยาลัยลานนา" 
2535    พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทาน 
 นาม วิทยาลัยครูเปน "สถาบันราชภัฏ"  ตั้งแตวนัที่  14  กุมภาพันธ  2535 
2537 ขยายพืน้ที่ไปยังวิทยาเขต-สะลวง-ขี้เหล็ก   อําเภอแมริม   จังหวดัเชยีงใหม 
2538 ประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ใหสถาบันราชภัฏเปนสถาบัน
 อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
2540 จัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยจดัการศึกษา ณ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก 
2541 จัดการศึกษาในระดับบณัฑติศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจยั และ 
 พัฒนาทองถ่ินเปนหลักสูตรแรก 
2547 เปลี่ยนชื่อโครงการจัดการศกึษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) เปนการจัดการการเรียนการสอน 
 ภาคพิเศษ 
  
 วันที่ 10  มิถุนายน   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา 
 โปรดกระหมอมลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547
 อันมีผลใหสถาบันราชภัฏเปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และมีสถานภาพ 
 เปนนิติบุคคลโดยสมบูรณ 
  
 วันที่ 14  มิถุนายน  พระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  ไดประกาศใน 
 ราชกิจจานุเบกษา  ชาวราชภัฏ 41 แหง  จงึรวมใจพิธีถวายราชสดุดี  เฉลิมฉลองนาม 
 “มหาวิทยาลัยราชภฏั”  พรอมกันทั่วประเทศในวนัอังคารที่  15  มิถุนายน 2547   
 เวลา 09.09 น.   
2547 จัดตั้งวิทยาลัยแมฮองสอน  ณ ตําบลปางหมู  อําเภอเมือง  จังหวดัแมฮองสอน มีเนื้อที่ 
  109 ไร  6 ตารางวา 

 



 

ผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

   1.  นายชื่น             สิโรรส                    2467 - 2470 
    2.  หลวงพิพัฒนครุุกิจ                              2470 - 2480 
    3.  นายสนิท            ศิริเผา                2480 - 2484 
    4.  นายเปรม           ปรมศิริ (รักษาการแทน) 2484 - 2485 
    5.  นายทว ี           โปราณานนท                2485 - 2493 
    6.  นายประยุทธ         สวัสดิสิงห                  2493 - 2496 
    7.  นายพษิณ ุ           ชัชวาลยปรีชา             2496 - 2502 
   8.  นายศิริ             ศุขกิจ                     2502 - 2506 
    9.  นางบุญฉว ี          พรหมโมปกรณกิจ 2506 - 2507 
   10.  นายศริิ             ศุขกิจ                     2507 - 2508 
   11.  นางประชุมพร      อมาตยกุล (รักษาการแทน)  2508 - 2509 
   12.  นายประสิทธิ ์      สุนทโรทก                  2509 - 2515 
   13.  นางสาวบุญจนัทร  วงศรักมิตร                 2515 - 2524 
   14.  นายวิเชียร          เมนะเศวต              2524 - 2528 
   15.  รศ.ดร.มังกร           ทองสุขดี                2528 - 2534  
   16.  ผศ.สายสมร      สรอยอินตะ                 2534 – 2542 
   17.  รศ.วรรณวด ี  มาลําพอง  2542 - 2546  
   18.  ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา       2546 - ปจจุบัน 

 
หมายเหตุ 2467 - 2501          ครูใหญ 
  2502 - 2507          อาจารยใหญ 
  2508 - 2518          ผูอํานวยการ 
  2519 - 2537          อธิการ 
  2538 - ปจจุบัน         อธิการบดี 
 



 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม 
 

1.      ผศ.ดร.เรืองเดช      วงศหลา     อธิการบดี                 ประธานกรรมการ 
2.   อาจารยประคอง      ฤกษวันเพญ็ รองอธิการบดีฝายบริหาร          กรรมการ 
3.   รศ.สนิท       สัตโยภาส  รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4.   ผศ.ไพศาล       สิทธิเลิศ  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา      กรรมการ 
5.   ผศ.เพิ่มศักดิ ์       สุริยะจันทร   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6.   อาจารย ดร.ธรรมกิติ์   ธรรมโม  รองอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา        กรรมการ  
7.   อาจารยถนัด       บุญชัย  รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
8. ผศ.ประชัน       รักพงษ  ผูชวยอธิการบดีฝายงานวิทยาเขต 
       และเครือขาย กรรมการ 
9.   ผศ.สุมิตรา       ศรีชูชาติ  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล กรรมการ 
10.  อาจารยณรงค        พนันตา    ผูชวยอธิการบดีรับผิดชอบงานสํานักงาน 
     อธิการบดี                  กรรมการ 
11.  ผศ.เยี่ยมลักษณ       อุดาการ   คณบดีคณะครศุาสตร กรรมการ 
12.  รศ.น.สพ.ศุภชยั       ศรีธิวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร       กรรมการ 
13.   ผศ.ดร.อรพินท       ศิริบุญมา  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
14.  ผศ.สุกัญญา       คํานวณสกณุ ี คณบดีคณะวทิยาการจัดการ กรรมการ 
15.  ผศ.ดร.พัฒนา       บุญญประภา คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการ
16.  อาจารยประจกัษ      เข็มมุกด  คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน กรรมการ 
17.  อาจารยพิชัย       ระบอบ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการ 
      และงานทะเบยีน  กรรมการ 
18.   อาจารย ดร.ศภุกฤษ    เมธีโภคพงษ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
19.  ผศ.สุชานาฎ       สิตานุรักษ  ผูอํานวยการสถาบันภาษา  
      ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
20. ผศ.มนตรี        ศิริจันทรช่ืน ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา กรรมการ 
 



 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

1.   ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี นายกสภามหาวิทยาลัย 
2.   ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
3.   ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
4.   รศ.วาที่ ร.ต.สกล  แกวศิริ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
5.   ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานกิร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
6.   ดร.อุทัย ส่ือกระแส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวฒุิ 
7.   นายบุญเอื้อ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวฒุิ 
8.   นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวฒุิ 
9.   ดร.จรูญ คํานวนตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวฒุิ 
10. ศ.ดร.มนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวฒุิ 
11. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวฒุิ 
12. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวฒุิ 
13. รศ.ดร.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวฒุิ 
14. นายทินกร นําบุญจิตต กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวฒุิ 
15. นายวัชระ ตันตรานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวฒุิ 
16 รศ.สนิท สัตโยภาส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
17. ผศ.เยี่ยมลักษณ อุดาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
18. รศ.น.สพ.ศุภชยั ศรีธิวงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
19. ผศ.มนตรี ศิริจันทรช่ืน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
20. รศ.ประสิทธิ์  กิจจนศิริ กรรมการสภากรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
    คณาจารยประจํา 
21. ผศ.สารุง ตันตระกูล กรรมการสภากรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
    คณาจารยประจํา 
22. อาจารย ดร.สุธีร นนทภา กรรมการสภากรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
    คณาจารยประจํา 
23. อาจารยสัญญา สะสอง กรรมการสภากรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
    คณาจารยประจํา 
24. อาจารยถนัด บุญชัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อาคาร 1 สํานักงานอธิการบด ี อาคาร 14 คณะครุศาสตร 
อาคาร 2 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร อาคาร 15 โรงเรียนอนุบาลสาธิต 
อาคาร 3 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 17 ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพโรงแรม 
อาคาร 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคาร 18 อาคารเทพรัตนราชสุดา 
อาคาร 5 อาคารเรียน 5 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 22 อาคารเรียนประถม - มัธยมสาธิต 
อาคาร 7 บานสาธิต อาคาร 23 ศูนยการศึกษาพิเศษ 
อาคาร 8 โรงยิมเนเซียม อาคาร 24 หอพักนักศึกษาหญิง 
อาคาร 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 25 สโมสรนักศึกษา 
อาคาร 10 สาขาวิชาดนตรี อาคาร 26 สํานักวิทยบริการ 
อาคาร 11 สาขาวิชานาฏศิลป อาคาร 27 อาคารราชภัฏเฉลมิพระเกียรติ 
อาคาร 12 สาขาวิชาศิลปะ อาคาร 28 ศูนยวิทยาศาสตร 
อาคาร 13 

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

สาขาวิชาฟสิกส/ชีววิทยา/สาธารณสุขศาสตร 

  



ทําเนียบอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คณะครุศาสตร
ผศ.เยี่ยมลักษณ อุดาการ คณบดี

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองคณบดีฝายวิชาการ

อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ รองคณบดีฝายบริหาร

อ.สาโรจน สอาดเอี่ยม รองคณบดีฝายแผนงาน วิจัยและพัฒนา

อ.ปริญญา สําราญบํารุง ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

1 . รศ.ประวัติ พื้นผาสุข กศ.บ. (สังคมศึกษา),  M.S. (Educational Administration)

2 . ผศ.ดร.สิริวันทน ชัยญาณะ กศ.บ. (คณิต-อังกฤษ), ศษ.ม. (การศึกษาผูใหญและการศึกษา
ตอเน่ือง), กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)

3 . รศ.ณัฐวุฒิ ณ ปน ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-การสอน)

4 . ผศ.ปยะดา พูลทาจักร ค.บ. (การแนะแนว),  ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),  ศษ.ม. (วิจัย
และสถิติการศึกษา),  PG Dip Prof EdSt. (Higher Education 
Specialist)

5 . รศ.ศิริพร ขีปนวัฒนา ค.บ. (สังคมศึกษา),  ค.ม. (การประถมศึกษา)

6 . อ.สมบูรณ ยาวินัง ค.บ. (การประถมศึกษา),  ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

7 . รศ.วาที่ ร.ต.สกล แกวศิริ กศ.บ. (วิทยาศาสตร),   กศ.ม. (การสอนเคมี)

8 . อ.วลัยพร ทองหยอด ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป - บริหารงานบุคคล),  ศษ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว)

9 . อ.อรทัย อินตา ค.บ. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยม,  ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)

10 . อ.ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคํา ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป), วท.ม. (การสอนเคมี),                        
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

11 . ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),                  
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

12 . อ.นันทนภัส รัตนศิลปชัย ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

13 . อ.ดร.สุนันทา เอี่ยมสําอางค กศ.บ. (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ),  M.A. (Curriculum and 
Instruction), Ph.D. (Curriculum & Instruction/Program Evaluation)

14 . ผศ.ศันทนี คุณชยางกูร พย.บ. (พยาบาลศาสตร),  ศษ.ม. (การวัดผลและประเมินผล
ึ15 . อ.ดร.สุธีร นนทภา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การศึกษาผูใหญและการศึกษา

ตอเน่ือง), Ph.D. (Teaching English as a Second  Language and
 Adult Ed./ Human Development & Familly Science)

16 . ผศ.คณิณญา พรนริศ วท.บ. (ศึกษาศาสตร – คหกรรมศาสตร),  ค.ม. (การศึกษานอกระบบ)



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

18 . อ.จินตนา ปณฑวงศ ศศ.บ.(ธุรกิจศึกษา), ป.อนุบาล,  ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย),  Cert in 
Higher Education Specialist

19 . อ.ชไมมน ศรีสุรักษ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย),  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

20 . ผศ.เยี่ยมลักษณ อุดาการ กศ.บ. (ชีววิทยา-เคมี),  ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร),  ป.อนุบาล, 
Dip. (Early Childhood)

21 . ผศ.อภิญญา มนูญศิลป ค.บ. (การอนุบาลศึกษา), ป.อนุบาล,  PG Dip in Early Childhood, 
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

22 . รศ.สุรินทร ยอดคําแปง ค.บ. (สังคมศึกษา),  กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ), Cert in Special 
Education

23 . อ.ศศิพินต สุขบุญพันธ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ  1 เหรียญทอง, กศ.ม. 
(จิตวิทยาการศึกษา) ,  M.Spec.Ed. (Special Education)

24 . ผศ.สมเกตุ อุทธโยธา กศ.บ. (การประถมศึกษา),  กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ),  PG Dip Prof 
EdSt. (Higher Education Specialist)

25 . ผศ.ประพันธ สุทธาวาส กศ.บ. (คณิต-ฟสิกส),  กศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)

26 . อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ วท.บ. (จิตวิทยา),  วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)

27 . ผศ.รัชนี พุทธประเสริฐ กศ.บ. (ประถมศึกษา),  ค.ม. (อุดมศึกษา)

28 . ผศ.สนธยา สวัสด์ิ ค.บ. (การแนะแนว),  ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

29 . ผศ.ดร.พวงพยอม ชิดทอง วท.บ. (จิตวิทยา), กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา),                           
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

30 . อ.พัดชา ปณฑะดิษ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)

31 . อ.ดร.เรืองวิทย นนทภา กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป),  ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), Ph.D. 
(Computer Science & Educational Technology)

32 . อ.สําเนา หมื่นแจม ค.บ. (การประถมศึกษา),  ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

33 . อ.นิรันดร พัฒนกุล ค.บ. (พลศึกษา),  วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)

34 . รศ.พีระพงศ บุญศิริ กศ.บ. (พลศึกษา),  M.S. in Ed. (Physical Ed.), PG Dip Prof  
EdSt. (Higher Education Specialist)

35 . ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร กศ.บ. (พลศึกษา) เกียรตินิยม, ศศ.ม. (พลศึกษา)

36 . ผศ.ดร.ฉัตรรุง เงินอน วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร),  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร),    
 ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น)

37 . ผศ.ดาวรุง วีระกุล ศษ.บ. (วิธีสอนภาษาอังกฤษ),  ศษ.ม. (การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา)



38 . อ.สุวินัย นวมเจริญ ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), ศศ.ม. (บริหารจัดการ - 
ศึกษาวิจัยพัฒนาทองถิ่น)

39 . อ.แสงจันทร เกษากิจ ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา),  ศษ.ม. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา)

40 . อ.กิตตินันท หอมฟุง กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา),  ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

41 . อ.คะนอง ธรรมจันตา ค.บ. (พลศึกษา),  ศษ.ม. (วิชาการสงเสริมสุขภาพ)

42 . อ.อภิสิทธิ์ ชัยมัง กศ.บ. (พลศึกษา),  ศศ.ม. (พลศึกษา)

43 . อ.ขจร ตรีโสภณากร วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา),  วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)

44 . อ.พิชัยณรงค กงแกว ศศ.บ. (พลศึกษา),  วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)

45 . อ.ปริญญา สําราญบํารุง ค.บ. (พลศึกษา),  วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)

46 . อ.ธดิา ยารังษี ค.บ. (การวัดผลการศึกษา),  ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น)

47 . อ.เสาวภา ปญจอริยะกุล ค.บ. (การวัดผลการศึกษา),  ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น)

48 . อ.สายฝน อิ่นแกว ศษ.บ. (การสอนเคมี),  ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา)

49 . อ.วชิรา เครือคําอาย ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ),  ศษ.ม (อาชีวศึกษา)

50 . อ.ทัศนีย อารมยเกล้ียง กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา - การตลาด),  ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

51 . อ.ทัศนีย บุญแรง ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว),  ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ  
การแนะแนว)

52 . อ.ศิริมาศ โกศัลยพิพัฒน ค.บ. (ปฐมวัย),  ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

53 . อ.ชิตินทรีย บุญมา ศศ.บ. (พลศึกษา),  วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)

54 . อ.ไพรัช โกศัลยพิพัฒน ค.บ. (พลศึกษา), ค.ม. (พลศึกษา)

55 . อ.อาภา พัฒนประสิทธิ์ วท.บ. (ชีววิทยา), กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)

56 . อ.ดร.เกตุมณี มากมี ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), ค.ม. (การประถมศึกษา),                
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)

57 . อ.จักรกฤช วิชา กศ.บ. (พลศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

58 . อ.สนิท หาจัตุรัส วท.บ. (ศึกษาศาสตร - พลศึกษา), ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)

59 . อ.สาโรจน สอาดเอี่ยม ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

60 . อ.อนงคศิริ วิชาลัย ค.ม. (การประถมศึกษา), ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร)

61 . อ.ยุพิน อินทะยะ ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร), ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-การสอน)

62 . อ.พิมพทอง สังสุทธิพงศ กศ.บ. (พลศึกษา), ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

63 . อ.ประพิณ ขอดแกว ค.บ. (เคมี), กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)

64 . อ.ปวีณา โฆสิโต บธ.บ. (การบัญชี), บธ.บ. (บริหารธุรกิจ), วท.ม.(จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ)

65 . อ.มนทกานต เมฆรา วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)

66 . อ.อนุรักษ แทนทอง วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)



67 . อ.พิรุฬห แกวฟุงรังษี ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร) เกียรตินิยมอันดับ 2

68 . อ.นรินทรทิพย ชํานาญยา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) เกียรตินิยมอันดับ 1

69 . อ.ยุทธนา อารักษพุทธนันท วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก), วท.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)

70 . อ.อิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธิ์ ศศ.บ. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา), รป.บ. (บริหารรัฐกิจ), ศศ.ม. 
(จิตวิทยาสังคม)

71 . อ.สุพัตรา ทาวงศ วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก), วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)

72 . อ.อุบล พวงมาลา ศษ.บ. (สุขศึกษา), ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา)

73 . อ.ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท วท.ด. (สรีรวิทยา)

74 . อ.โทโมเอะ อะซาอิ วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)

75 . อ.ธีรธร เลอศิลป ศบ.(การออกแบบภายใน), ศศ.ม.(งานบริการฟนฟูสมรรถภาพ
สําหรับคนพิการ)
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผศ.ดร. อรพินทร  ศิริบุญมา     คณบดี

อาจารยกรเพชร เพชรรุง รองคณบด ายวชาการ

อาจารยทัศนีพร ประภัสสร รองคณบดีฝายบริหาร

อาจารยวาทินี คุมแสง รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา

อาจารยเอกพงศ สุริยงค ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

1 . ผศ.มนตรี ศิริจันทรชื่น    ศศ.บ. (สังคมศึกษา), ศศ.ม. (บริหารจัดการศึกษา)

2 . อ.โฆษิต ไชยประสทธ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม), ศศ.ม. (ชนบทศึกษาและการพัฒนา)

3 . อ.ชุติวรรณ สิทธิเลิศ วท. . ( งคมวทยาและมานุษยวิทยา), วท.ม. (การวางแผน
ส่ิงแวดลอมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท)

4 . อ.นิตยา พุทธรักษา     กศ.บ., M.A. (Sociology)

5 . อ.ศรเทพ ฉายวัฒนา    กศ.บ., สศ.ม. (สังคมสงเคราะหทางการศึกษา)

6 . อ.สุรสิงห แสงโสด ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน), ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น)

7 . ผศ.รณชิต แมนมาล     ค.บ. (การสอนดนตรี), ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)

8 . อ.ไกรสิทธิ์ พิรุณ         ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (บริหารการจัดการศึกษา)

9 . ดร.ธนพชร นุตสาระ ค.บ. (ดนตรีศึกษา), Cert. in Completion of Research Study,      
ศศ.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา), Ph.D (music)

10 . อ.นิรุตร แกวหลา ค. . (ดนตร กษา), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)

11 . อ.บูรณพันธุ ใจหลา ค. . (ดนตร กษา), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)

12 . อ.พรสวรรค จันทะวงศ ค.บ. (ดนตรีศึกษา), M.A. (Ethonomusicology)

13 . อ.เมธินี ตุยสา ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดุริยางคไทย)

14 . อ.สายชล เกษรศรี      ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

15 . ผศ.เอกพิชัย สอนศร      ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา), ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)

16 . ผศ.บุษบัน ศรสารคาม   ค.บ. (นาฎศิลปไทย), ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)

17 . อ.พิมลแข สุวรรณกนิษฐ   ค.บ. (นาฎศิลปไทย), ศศ.ม. (บริหารจัดการศึกษา)

18 . อ.วาที่ ร.ต.สรายุทธ อองแสงคุณ ค. . (นาฎศลปไทยศึกษา โขน)

19 . อ.วัฒนาลัย ธรเสนา ศศ. . (นาฎศลปและดุริยางคศิลป)

20 . อ.วิภาดา เพชรโชติ     ศศ.บ. (นาฎศิลปไทย), กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),                 
PG Dip Prof EdSt. (Higher Education Specialist)

21 . ผศ.สงวนศรี วรรณสูตร     ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)

22 . อ.สุทธินันท ชื่นชม อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

23 . ผศ.ขนิษฐา โกมลตรี      กศ.บ. เกียรตินิยม, กศ.ม. (ประวัติศาสตร)

24 . ผศ.จิตราภรณ สุทธาวาส     กศ.บ., อ.ม. (ประวัติศาสตร)

25 . รศ.อรุณรัตน วิเชียรเขียว  ศศ.บ., อ.ม. (ประวัติศาสตร)
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26 . ผศ.นันทพร วรกุล        ค.บ., ศศ.ม. (ปรัชญา)

27 . อ.สัญญา สะสอง ศศ.ม. (ปรัชญา)

28 . อ.ณัฐวุฒิ ลือดี ศศ.บ. (ภูมิศาสตร)

29 . อ.กิติญา ชูวิทยเจริญกิจ ค. . (ภาษาจีน), M.A. (Languistics and applied linguistics)

30 . อ.ขวัญใจ กิจชาลารัตน   ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1, B.A. (Chinese & 
Literature), M.A. (Linquistics & Applied Linquistics)

31 . อ.ประนอม ลํางาม B.A. (Chinese), M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)

32 . อ.เมษา มหาวรรณ ค.บ. (ภาษาจีน)

33 . ผศ.วรรณิดา ถึงแสง คบ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยม, อ.ม. (ภาษาจีน)

34 . อ.วิราช ทูลแกว       ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว), B.A. (Chinese & Literature),       
M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)

35 . อ.กรุณา กลจักร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน), M.A. (การสอนภาษาญี่ปุน)

36 . อ.วิลาวัณย หงษอนุรักษ   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)

37 . อ.ศศิธร ศรีรัตน       ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน), Cert. in Japanese Language Teaching , 
Cert. in Completion of Research Study

38 . อ.สารนิช พละปญญา     ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน), Cert. in Japanese Language Teaching

39 . ผศ.กรรณิการ พันชนะ     กศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมลานนา)

40 . อ.กรเพชร เพชรรุง      กศ.บ., กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)

41 . อ.ณรงค พนันตา      กศ.บ. (ภาษาไทย)

42 . รศ.สนิท สตโยภาส     กศ.บ., ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)

43 . ผศ.ดร. อรพินทร  ศิริบุญมา     ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส) ,

D.E.A. (Linguistique-ดี),                                            
Doctorat (Linguistitique-เกียรตินิยมดีมาก)

44 . อ.สุทธินี เดชารัตน ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), Maitrise en F.L.E.

45 . อ.ดร.สิทธิชัย สาเอยม      กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  ศศ.ม. (ภาษาศาสตรอาเซียอาคเนย),         
อ.ด. (ภาษาศาสตร) Cert. in English as a Second Language

46 . ผศ.เจริญศรี พื้นผาสุข      กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , M.S. (English)

47 . ผศ.ดร.ประภสัสร กระแสชัย     กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, M.Ed. (English),       
Ed.D. (English)

48 . ผศ.ดร.อัญชลี วงศหลา M.Ed. (English), Ph.D. (Reading/ESL), Cert.in Pragmatics

49 . ผศ.นาตยา หิรัญสถิตยพร   ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

50 . อ.กนิษฐ ดีหนอ ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการส่ือสาร)
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51 . อ.กุสุมา สุขเกษม      ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-การสอนภาษาอังกฤษ),
Adv. Cert. in Reading Development, Dip in TESOL, PG. Dip. in 
Arts (Applied Linguistics)

52 . อ.เกศินี ศรีรัตน       ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

53 . อ.จารุณี นาคเจริญ ศศ. .(ภาษาองกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

54 . อ.จิตรา อินทรกําแพง ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)

55 . อ.จุติญาณี เพิ่มทันจิตต ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

56 . อ.ฉันทนา ศศิธรามาศ    กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) Cert. in 
English as a Second Language

57 . อ.ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู      ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร), Dip. in Applied 
Linguistics, ศศ.ด. (ภาษาศาสตร)

58 . อ.ทัศนีพร ประภัสสร     กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม (การสอนภาษาอังกฤษ), Cert. in 
Teaching and Testing (UCLES), Cert. in ESL

59 . อ.นิตยา สงวนงาม     ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

60 . อ.ภัทรกมล รักสวน ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), Cert. in Teaching

61 . อ.ลลิดา วิบูลยวัชริยกุล ศศ. .(ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

62 . อ.วรพรรณ สิทธิเลิศ      กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), Cert. in 
English as a Second Language, Cert. in Communication in 
English

63 . อ.วราพร ไชยคุนา ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)

64 . อ.สลิลา พันชนะ     ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

65 . ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ), Cert. in Action Research, Cert.in English as 
a Second Language

66 . อ.อารีย บินประทาน ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

67 . อ.เอกรัฐ อนทรแสง     ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ),  Cert. in 
English as a Second Language

68 . อ.พรรณิการ อุทธวัง ศศ. .(การจดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม)

69 . อ.ประคอง ฤกษวันเพ็ญ    กศ.บ., กศ.ม. (ภูมิศาสตร)

70 . อ.วีรพล เชาวนลักษณ   กศ.บ. (ภูมิศาสตร), วท.ม. (ภูมิศาสตร)

71 . อ.สุโข เสมมหาศักดิ์ วท.บ. (ภูมิศาสตร), วท.ม. (ภูมิศาสตร)

72 . ผศ.ประชัน รกพงษ       กศ.บ., อ.ม. (ประวัติศาสตร), น.บ. (นิติศาสตร)

73 . อ.รักฎา เมธิโภคพงษ รบ., รม. (การเมืองการปกครอง)

74 . อ.ศรีธน นันตาลิต พบ. . ( ฐประศาสนศาสตร), น.บ., น.ม.

75 . อ.นิมิต ว นทร น.บ., ศษ.ม., พบ.ม., น.ม. (นิติศาสตร), ป.วิชาวาความ
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76 . ผศ.ดร.ประยุทธ วงศแปง      กศ.บ., M.A. (Advertising Design), Dip in Design &         
Photography, Cert. in Industrial Product Design, Ph.D.             
in Visual Communication Design (Digital Media)

77 . ผศ.อัญชลี โสมดี        กศ.ม. (ศิลปศึกษา)

78 . อ.พิชัย กรรณกุลสุนทร ศ.บ., ศ.ม. (ภาพพิมพ)

79 . อ.ภาสกร โทณะวณิก    ค.บ. (ศิลปศึกษา), ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร)

80 . ผศ.รุทธ ประวัง       ค.บ. (ศิลปศึกษา), ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

81 . อ.สิริพร คืนมาเมือง ศศ.บ. (ประติมากรรม)

82 . อ.เสนห วงคสุฤทธิ์ วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)

83 . ผศ.อํานาจ หงษทอง      กศ.บ.(สาขาศิลปกรรม), นศ.ม. (นิเทศศาสตร)

84 . อ.เอกพงศ สุริยงค ศศ.บ.(สาขาออกแบบนิเทศศิลป), ศศ.ม. (นิเทศศาสตร)

85 . อ.ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง อบ. (ภาษาอังกฤษ), MSBA. (HONORS), Ph.D. in Hospitality, 
Tourism and Marketing

86 . อ.กริช สองทอง บช.บ.(สาขาการจดัการ), ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม          
การทองเที่ยว)

87 . อ.ขัตติยา กลัญทกะปกรณ  ศศ.บ., M.A. (International Hotel & Tourism Management)

88 . อ.นันทิยา ตันตราสืบ ศศ. . (การจดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว)

89 . อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ ศศ. . ( ตสาหกรรมทองเที่ยว), ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว)

90 . อ.วรสุดา วัฒนวงศ     ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (Communicative English)

91 . อ.ศิริพรรณ สุวรรณาลัย ศศ. . (ภาษาองกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการส่ือสาร)

92 . อ.วรศิริ ใจหลา ศษ. . (ภาษาองกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

93 . อ.ดุษฎี รังสีชัชวาล ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

94 . อ.ใบชา วงศตุย วท. . ( ศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศศ.ม. (การจัดการมนุษย
และส่ิงแวดลอม)

95 . อ.วาทินี คุมแสง ศศ.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร)

96 . อ.พจนา สายแกว ศศ. . (เศรษฐศาสตร), ศศ.ม. (บริหารการพัฒนา)

97 . อ.ลัดดา ประสพสมบัติ ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)

98 . อ.สุจิรา อัมรักเลิศ อ. . (บรรณารกษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

99 . อ.ดร.จุไรรัตน จุลจักรวัฒน ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), นบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร),                
ร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)

100 . อ.ปรีชา โพธิ กศ.บ. (ภาษาไทย), น.บ., น.ม. (กฎหมายระหวางประเทศ)

101 . อ.นิรันดร พินิจศร น.บ., น.ม., น.บ.ท.

102 . อ.มณวิภา ยาเจริญ ศศ. . (ภาษาองกฤษ), M.A. (Cultural Management)

103 . อ.กิตติชัย ปญญาวน วท. . ( งคมวทยาและมานุษยวิทยา), พช.ม. (พัฒนาชุมชน)

104 . อ.หทัยรัตน มหาวรรณ ค.บ. (ภาษาจีน)

105 . อ.รัชพล สัมพุทธานนท วท.บ. (ภูมิศาสตร), วท.ม. (ภูมิศาสตร)
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106 . อ.ภาวนา เพ็ชรพราย ศษ.บ.(ภาษาเกาหลี)

107 . อ.ธัญญารัตน อภิวงค ศศ.บ. (ประวัติศาสตร), ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)

108 . อ.มงคล ภิรมยครุฑ ศป. . ( ยางคตะวันตก) เกียรตินิยมอันดับ 2

109 . อ.ไกรลาส จิตรกุล ศศ. . ( ลปะการแสดง), ศศ.ม. (นาฎยศิลปไทย)

110 . อ.อุรพล แดนโพธิ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน)

111 . อ.นิโลบล กันทะวงค ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ)

112 . อ.พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน ค.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)

113 . อ.ไกรวุฒิ ใจคําปน รป. ., รป. .

114 . อ.ณัฐพร จาดยางโทน ศศ.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (ภาษาไทย)

115 . อ.อัศจรรย ใจคําปอ น. .

116 . อ.อัมพวรรณ สุริยะไชย วัฒนประดิษฐ ศศ.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมลานนา)

117 . อ.นัยนา ครุฑเมือง ศศ.บ. (ภาษาไทย), อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)

118 . อ.จักรินรัฐ นยมคา ศศ. . ( ตสาหกรรมทองเที่ยว), ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยกอน
ประวัติศาสตร)

119 . อ.จตุพร เสถียรคง ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ), รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร), 
ร.ป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)

120 . อ.พัฒนินทร ศุขโรจน ศศ.บ. (การส่ือสารมวลชน), ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร),                 
ศศ.ม. (สารนิเทศศาสตร)

121 . อ.ขวัญหทัย กวดนอก ศษ. . (การสอนภาษาอังกฤษ)

122 . อ.อิสริยาภรณ แสงปญญา ค.บ. (ภาษาไทย), กศม. (ภาษาไทย)

123 . อ.จรินทิพย ตรัยตรึงตรีคูณ น. . ( ศาสตร)

124 . อ.อรวรรณ กาคํา ศศ. . (ภาษาญ )

125 . อ.ประภารัตน ทองส้ัน ศศ. . (ภาษาเกาหลี)

126 . อ.อจลา เตชะพิชญภักดี ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)

127 . อ.อังศุมาลิน เจรญสข ศศ. . (ดนตรไทย)

128 . อ.อรวรรณ ชูพันธ น.บ., น.บ.ท.

129 . อ.พรรณธวัช มวญนรา น. ., . . .

130 . ผศ.วรพจน วีรพลิน ศศ. ., . . (บรรณารักษศาสตร)

131 . อ.บรมศักดิ์ กล่ันเรืองแสง วท.บ. (ภูมิศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1, ผ.ม. (การวางผังเมือง)

132 . อ.รชฎ นุเสน ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

133 . อ.สุพิชชา บัวอินทร ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

134 . อ.อัศวินี ไชยวุฒิ บช.บ (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)

135 . Ms. Eun Hae Lee B.A. (Korean Literature & Language)

136 . Ms. Youngran Kim B.A. (Korean Literature & Language)

137 . Ms.Heyeryon Hong B.A. (French), M.A. (Korean)

138 . รศ. Lu Juzheng B.A. (ภาษาไทย)



139 . รศ. Zeng Juzheng B.A. (ภาษาไทย)

140 . Ms.Pai Tian ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Captital Normal University

141 . Mr.Ma Ning B.A. (Teaching Chinese as a Second Languge)

142 . Ms.Wei Ruili B.A. (Teaching Chinese as a Second Languge)

143 . Ms. Yukiko Kawai M.A. (การสอนภาษาญี่ปุน), (Teaching Japanese to Foreign 
People), BS. (Science Education)

144 . Ms. Yumiko Shima B.A. (การสอนภาษาญี่ปุน)

145 . Ms.Saori Umezono B.A. (การสอนภาษาญี่ปุน)

146 . Mr.Forestier Sebastien M.A. (Teaching French as a second Language)

147 . Mr.John Kedward B.A. (Spanish & History & Teaching Certificate)

148 . Mr. Quentin C. Kitson B.A. (History), PG. Cert. in Education

149 . Mr.Andrew Reaney B.S. (Physics & Physiology)

150 . Mr.John Clamp B.A. (Literature)

151 . Dr.Beena Menon B.A. (French), M.A. (Entire  French), M.A. (Entire English), 
Ph.D. (Management)

152 . Mr.Mitchell Gould B.A. (Physics & Physiology), PG. Dip. in Applied Information 
Technology



ผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา      คณบดี

ผศ.กัลยา หงษาวงศ รองคณบดีฝายวิชาการ

อ.ชูชีพชัย แกวมงคลเพชร        รองคณบดีฝายบริหารและงบประมาณ

อ.กฤษฎา บุญชม         รองคณบดีฝายวิจัยและบริการชุมชน

อ.พร้ิมไพร วงคชมภู ผูชวยคณบดี

1 . รศ.ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), Ph.D. (Polymer and 
Rubber Technology)

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

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

4 . อ.พิชัย ระบอบ         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)

7 . อ.ภาคภูมิ รัตนจิรานุกูล วท.บ. (ฟสิกส),  วท.ม. (ฟสิกส)

8 . อ.วิระภรณ ไหมทอง วท.บ. (ฟสิกส),  วท.ม. (ฟสิกส)

9 . อ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต วท.บ. (วัสดุศาสตร), วท.ม. (วัสดุศาสตร), วท.ด. (วัสดุศาสตร)

10 . อ.ฉัตรชัย เครืออินทร วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (ฟสิกส)

11 . อ.ภานุพงษ หมั่นขีด ค.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (รังสีประยุกตและไอโซโทป)

12 . อ.จิราภรณ ปุณยวัจนพรกุล ค.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)

13 . อ.อาทิตย หูเต็ม วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (ฟสิกส)

14 . ผศ.ณฐพัชร ลงกานี         กศ.บ. (เคมี), วท.ม. (การสอนเคมี)

15 . ผศ.กัลยา หงษาวงศ      กศ.บ. (เคมี), วท.ม. (การสอนเคมี)

16 . ผศ.ดร.อโนดาษ รัชเวทย วท.บ. (เคมี),  วท.ม. (เคมี),  วท.ด. (เคมี)

17 . อ.ถาวร รักกาญจนันท กศ.บ. (เคมี), วท.ม. (การสอนเคมี)

18 . อ.ดร.นีรนุช ไชยรังษี       วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี), วท.ด. (เคมี)

19 . อ.สุวคนธ จันทรตะ วท.บ. (เคมี ), วท.ม. (เคมี)

20 . อ.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี)

21 . อ.วาสนา ประภาเลิศ วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี), วท.ม. (เคมี)

22 . อ.พสุ ปราโมกขชน วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี), วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



23 . อ.ดร.มิกิ กัณณะ วท.บ. (เคมี),  วท.ม. (เคมีอนินทรีย), ปร.ด. (เคมี)

24 . อ.นภารัตน จิวาลักษณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)

25 . อ.ดร.สราวุฒิ สมนาม วท.บ. (เคมี),  วท.ม. (เคมี),  วท.ด. (เคมี)

26 . อ.วรางคณา เขาดี วท.บ. (เคมี),  วท.ม. (เคมี)

27 . อ.สุกิจ ทองแบน วท.บ. (เคมี),  วท.ม. (เคมีอินทรีย)

28 . อ.ธิดารัตน หนอสุวรรณ วท.บ. (ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี), วท.ม. (วิทยาการและเทคโน
การอาหาร)

29 . อ.ดวงเดือน เทพนวล วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต)

30 . รศ.เสริมศักดิ์ นันทิทรรภ      กศ.บ. (ชีววิทยา), ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา - ชีววิทยา)

31 . รศ.อําไพ อาภรณชยานนท   กศ.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (การสอนชีววิทยา)

32 . รศ.นวพร ลํ้าเลิศกุล       วท.บ. (ชีววิทยา), M.S. (Biology)

33 . ผศ.บุญวัฒนา บุญธรรม กศ.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา), M.Tech (Science)              
ชวยราชการ

34 . ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย           วท.บ.(ศึกษาศาสตร), วท.ม. (การสอนชีววิทยา), Ph.D. 
(Fermantation & Bioprocessing)

35 . อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา), วท.ด. (ชีววิทยา)

36 . อ.สุชาดา กาญจนาภา     กศ.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (การสอนชีววิทยา)

37 . อ.ดร.วัชรี หาญเมืองใจ วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา), วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

38 . อ.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา)

39 . อ.วิมลรัตน พจนไตรทิพย วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี), วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

40 . อ.อัครสิทธิ์ บุญสงแท วท.บ. (ชีววิทยา),  วท.ม. (ชีววิทยา)

41 . อ.ณัฐธิดา พื้นผาสุข วท.บ. (ชีววิทยา),  วท.ม. (ชีววิทยา)

42 . อ.อัจฉรียา เซียซาร วท.บ. (เทคนิคการแพทย), วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

43 . อ.รุงนภา ทากัน วท.บ. (ชีววิทยา),  วท.ม. (ชีววิทยา)

44 . อ.วีรพงษ จันทะชัย วท.บ. (Bio Science), วท.ม. (Life Science)

45 . อ.ศรัณย จีนะเจริญ วท.บ. (พันธุศาสตร), วท.ม. (พันธุศาสตร)

46 . อ.อรทัย คําสรอย วท.บ. (สัตววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา)

47 . อ.อติณัฐ จรดล วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา)

48 . ผศ.พูลสุข บุณยเนตร      คศ.บ. (อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย), คศ.ม. (คหกรรมศาสตร),
Cert.Textile Extension.

49 . อ.ชินรัตน มวงงาม        คศ.บ. (อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย), ศศ.ม. (วิจัยและพัฒนาทองถิ่น)

50 . ผศ.เสาวภา ศักยพันธ        วท.บ (ศึกษาศาสตร-คหกรรม), คศ.ม. (คหกรรมศาสตร),  PG Dip 
Prof EdSt. (Higher Education Specialist)

51 . อ.ศิริจันทร อุปาละ ค.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย), ศค.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)



52 . อ.วาที่ ร.ต.หญิง จินตนา พันจันดา คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

53 . อ.สิขเรศ คงแกว คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)

54 . รศ.อุไรวรรณ คําไทย         ค.บ. (สุขศึกษา), ค.ม. (สุขศึกษา)

55 . ผศ.วัชรภรณ พิมพใจพงศ      กศ.บ. (คหกรรมศาสตร) เกียรตินิยม,  คศ.ม. (คหกรรมศาสตร)

56 . อ.ดร.จิติมา กตัญู พย.บ. (พยาบาลศาสตร), ศศ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ),                 
สด. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร)

57 . อ.วิทญา ตันอารีย วท.บ. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม), วท.ม. (มลพิษส่ิงแวดลอม),         
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)

58 . อ.สามารถ ใจเตี้ย วท.บ. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม), วท.ม. (มลพิษส่ิงแวดลอม),         
 ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)

59 . อ.วีรวรรณ จันทรทอง พย.บ. (พยาบาลศาสตร), ศษ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)

60 . อ.สิวลี รัตนปญญา พย.บ. (พยาบาลศาสตร), วท.ม. (สุขศึกษาอุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย)

61 . อ.กานตชัญญา แกวแดง วท.บ. (กิจกรรมบําบัด), สม. (สาธารณสุขศาสตร)

62 . ผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา      วท.บ. (อาชีวอนามัย), วท.ม. (อนามัยส่ิงแวดลอม), ปร.ด. (การ
จัดการเทคโนโลยี)

63 . ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา),
ศษ.ด. (ส่ิงแวดลอมศึกษา)

64 . อ.สมิต ไทยเจริญ       วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม)

65 . อ.ชาญ ยอดเละ B.Sc. (Chemistry), M.Sc. (Environmental & Ecological Science) 

66 . อ.ดร.ณรงคพันธ ฉุนรัมย วท.บ. (เคมี), M.S. (Environmental Science), วท.ด. (วิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม)

67 . อ.สุรศักดิ์ นุมมีศรี วศ.บ. (วศิวกรรมสิ่งแวดลอม), ศศ.ม. (การจัดการมนุษยกับ
ส่ิงแวดลอม), วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

68 . รศ.นิยม ยอดมนต กศ.บ. (คณิตศาสตร), กศ.ม. (คณิตศาสตร)

69 . รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ        กศ.บ. (คณิตศาสตร), กศ.ม. (คณิตศาสตร)

70 . รศ.วสันต จินดารัตนาภรณ   กศ.บ. (คณิตศาสตร), กศ.ม. (คณิตศาสตร)

71 . รศ.บุญรัตน เกษมพิทักษพงค  กศ.บ. (คณิตศาสตร), วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร)

72 . รศ.ศุภรัตน ล้ีรัตนาวลี       วท.บ. (ศึกษาศาสตร), วท.ม. (คณิตศาสตร)

73 . 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

74 . อ.วรเชษฐ สมมะณี ค.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1, วท.ม. (คณิตศาสตร)



75 . อ.จักรกริช ถ้ําแกว ค.บ. (คณิตศาสตร)

76 . อ.บูรพา สิงหา วท.บ. (คณิตศาสตร), วท.ม. (คณิตศาสตร)

77 . อ.ปวีณา พิพาด คบ. (คณิตศาสตร)

78 . อ.จุฑามาส ดําเนินสวัสด์ิ วท.บ. (คณิตศาสตร), วท.ม. (คณิตศาสตร)

79 . อ.วิเชษฐ สิงหโต คบ. (คณิตศาสตร)

80 . อ.วัชรงค วงศนุรักษ คบ. (คณิตศาสตร)  เกียรตินิยมอันดับ 2

81 . อ.กมล สนิทธรรม คบ. (คณิตศาสตร),  วท.ม. (สถิติประยุกต)

82 . ผศ.ลักษณา บุศยนํ้าเพชร    ศษ.บ. (คณิตศาสตร), วท.ม. (สถิติประยุกต),

83 . อ.ถนัด บุญชัย          วท.บ., วท.ม. (สถิติประยุกต)

84 . ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ       วท.บ., วท.ม. (สถิติประยุกต)

85 . อ.พิชญสินี ชมภูคํา วท.บ. (ศึกษาศาสตร - คณิตศาสตร), ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร),  
วท.ม. (สถิติประยุกต)

86 . อ.ปรารถนา มินเสน วท.บ. (สถิติ), วท.ม. (สถิติประยุกต)

87 . อ.ปยะชาติ เวียงนาค วท.บ. (สถิติ), วท.ม. (สถิติประยุกต)

88 . อ.มนัสพันธ รินแสงปน       คอ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม), กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)

89 . อ.นพมาศ ชูสาย ศษ.บ. (ศิลปประยุกต - ออกแบบผลิตภัณฑ), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

90 . อ.วีณา ธนาไชยสกุล ศษ.บ. (ศิลปศึกษา), ค.ม. (ศิลปศึกษา)

91 . อ.เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย คอ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ), คอ.ม. (เฟอรนิเจอร)

92 . ผศ.ณรงค สุขประเสริฐ ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป), กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)

93 . อ.ณัฎฐพร จักรวิเชียร ค.บ. (กอสราง), กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)

94 . อ.วินัย ไชยวงคญาติ กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป), ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

95 . อ.ภควดี โอสถาพร ศษ.บ. (เครื่องปนดินเผา), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

96 . อ.สมศักดิ์ บุญแจง วท.บ. (เคมี), วท.ม. (วัสดุศาสตร)

97 . อ.สุวัฒนวงศ พันธเพ็ชร คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

98 . ผศ.อุษณีย มาลี วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิก), ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)           
มาชวยราชการ

99 . อ.เวชสวรรค หลากาศ        วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง)

100 . อ.นิสิต โสมพัฒนะพงษ    ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา-กอสราง)

101 . อ.เสริมศักดิ์ อาษา          วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

102 . อ.ไกรสร ลักษณศิริ       วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), M.S. (Civil Engineering)

103 . อ.เสริมศักดิ์ พงษเมษา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

104 . อ.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

105 . อ.ชูชีพชัย แกวมงคลเพชร        ค.อ.บ. สถาปตยกรรม

106 . อ.สงเสริม นพรัตนไกรลาศ ค.อ.บ. (สถาปตยกรรม), สถ.ม. (ออกแบบชุมชนเมือง)



107 . อ.ไชยเชิด ไชยนันท ค.บ.  (อุตสาหกรรมศิลป), กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)

108 . อ.คณิศร สินธุบุญ ค.อ.บ. (สถาปตยกรรม)

109 . อ.ขวัญชัย เชื้อเมืองพาน ค.อ.บ. (สถาปตยกรรม)

110 . ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา กศ.บ. (การสอนคณิตศาสตร), M.S. (Mathematics),                  
Ph.D. (Education Research and Computer)

111 . ผศ.ดร.เสรี ปานซาง       คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),           
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟา)

112 . อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), M.S. (Educational  Management), 
Ph.D. (Development Communication), Ph.D. (Public 
Management)

113 . ผศ.สารุง ตันตระกูล      ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร - 
คอมพิวเตอร)

114 . อ.กาญจนา ทองบุญนาค      ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), วท.ม  (วิทยาการคอมพิวเตอร)

115 . อ.กาญจนา ขัติทะจักร      วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ)

116 . อ.อํานาจ โกวรรณ       วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

117 . อ.วาที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคํา        วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ,วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ)

118 . อ.วาสนา สันติธีรากุล      วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

119 . ผศ.ชนินทร มหัทธนชัย ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร)

120 . อ.อรนุช พันโท วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

121 . อ.บุษราภรณ มหัทธนชัย ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), คอ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

122 . อ.กฤษณา เขียวมั่ง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

123 . อ.ทิวาวัลย ตะการ วท.บ. (วิทยาคอมพิวเตอร), บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), วท.ม. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

124 . อ.พรวนา กิติศรี ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

125 . อ.พร้ิมไพร วงคชมภู วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ)

126 . อ.พิษณุ สุขเสริฐ ศศ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การศึกษา)

127 . อ.ภาณุวัฒน สุวรรณกูล วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

128 . อ.วิภาวดี ปนไชย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

129 . อ.ศิริกรณ กันขัติ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)



130 . อ.ศิริพงษ ศิริสวัสด์ิ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ)

131 . อ.จิตราภรณ ธาราพิทักษวงศ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ)

132 . อ.พิมพชนก ทํานอง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

133 . อ.จุฬาวลี มณีเลิศ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (วิศวกรรมซอฟตแวร)

134 . อ.รสลิน เพตะกร ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

135 . อ.ภัทราพร พรหมคําตัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

136 . อ.ประธาน คําจินะ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท





























รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค      คณบดี

อ.ทิพยา สิงหลักษณ รองคณบดีฝายวิชาการ

ผศ.สุพจน บุญแรง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน

ผศ.บัญชา อินทะกูล รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

1 . รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค        สพ.บ., Cert. in Meat and Milk Processing

2 . ผศ.รําพึง พูลสุข วท.บ., วท.ม. (พืชไร)

3 . ผศ.สุพจน บุญแรง         ทษ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 2,         
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

4 . ผศ.บัญชา อินทะกูล         พ.ม. , ค.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร)

5 . อ.ธนมนต ธนรัตนพิมลกุล   ค.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร)

6 . อ.นครินทร พริบไหว วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร)

7 . อ.ดร.ธัญญา ทะพิงคแก       วท.บ., M.Sc., Ph.D. (Horticultural Science and Plant 
Biotechnology)

8 . อ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ วท.บ., วท.ม., วท.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

9 . อ.ทิพยา สิงหลักษณ       วท.บ., วท.ม. (การผลิตสัตว)

10 . อ.วชิรนนท แกวตาป วท.บ. (การประมง), วท.ม. (ชีววิทยา)

11 . อ.นักสิทธิ์ ปญโญใหญ วท.บ., วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

12 . อ.ทิตา สุนทรวิภาต วท.บ. (พืชสวน), วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

13 . อ.เบญจมาศ อินทรส วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร)

14 . อ.นริศรา วิชิต วท.บ. (วิศวกรรมกระบวนการอาหาร),                                     
วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

15 . อ.อัตถ อัจฉริยมนตรี วท.บ. (พืชสวน), วท.ม. (เกษตรศาสตรเชิงระบบ)

16 . อ.อภิรดา รินพล วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ), วท.ม.
(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

17 . อ.อภิชญา ทองทับ วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

18 . อ.เกศินี อุปลศิลป วท.บ., วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

19 . อ.ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป บธ.บ. (การโฆษณาและประชาสัมพันธ), วท.ม. (วิทยาศาสตร
การเกษตร), วท.ด. (ปฐพีศาสตร)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร



ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี คณบดี

ผศ.ดารารัตน ไชยาโส รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ

อ.พรพิมล      กาบบัว รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ

ผศ.ธวัชชัย    บุญมี  ผูชวยคณบดีฝายมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 . ผศ.ดร.กมลณัฎฐ พลวัน นศ.บ.,นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ), นศ.ด. (นิเทศศาสตร)

2 . ผศ.กมลทิพย คําใจ          บช.บ., บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)

3 . ผศ.กิติพงษ ฤทธิบุตร         ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)

4 . ผศ.จันทรเพ็ญ ชาติพันธ         กศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

5 . รศ.ชาญชัย ปญญาบาล       วท.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร)

6 . ผศ.ดารารัตน ไชยาโส         ศษ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

7 . ผศ.เดชวิทย นิลวรรณ         ศ.บ. (เศรษฐศาสตร), บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

8 . อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี          บธ.บ. (การตลาด), บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

9 . ผศ.ทวีศักดิ์ ปนทอง         ค.บ. (ประวัติศาสตร), ร.ม. (การเมืองการปกครอง)

10 . อ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม นศ.ม. (การหนังสือพิมพ), Ph.D. (International Communication)

11 . อ.นันทนา อัคนิถิน          ศศ.ม. (บริหารจัดการศึกษา) , Cert Quality in Management and 
Teaching

12 . ผศ.บุญเลิศ กล่ินรัตน        กศ.บ., M.A.T. (Non-Formal Education)

13 . รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย       ศศ.บ., ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ), กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)

14 . อ.พรพิมล วงศสุข ศศ.บ. (การจัดการ), บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

15 . อ.พรพิมล กาบบัว บธ.บ. (การตลาด), พบ.ม. (บริหารทรัพยากรมนษุย)

16 . ผศ.พิไล เลิศพงศพิรุฬห ศ.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร),  PG Dip Prof EdSt. (Higher 
Education Specialist)

17 . ผศ.ไพศาล สิทธิเลิศ         กศ.บ., ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)

18 . ผศ.มานพ ชุมอุน           วท.บ., บธ.ม. (การตลาด)

19 . ผศ.วันทนีย วงศยัง          ปม., ค.บ. (การบริหารโรงเรียน), บธ.บ. (การจัดการทั่วไป),           
ศศ.ม. (วิจัยและพัฒนาทองถิ่น)

20 . ผศ.วาริพิณ มงคลสมัย        บช.บ., บช.ม.(การบัญชีการเงิน),  PG Dip Prof EdSt. (Higher 
Education Specialist)

21 . ผศ.วิไลลักษณ กิติบุตร          ค.บ., ทษ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ)

คณะวิทยาการจัดการ



22 . อ.วีระยุทธ เศรษฐเสถียร     บธ.บ., ศบ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจ),  PG Dip Prof EdSt. (Higher 
Education Specialist)

23 . อ.ศิรสา สอนศรี ศศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

24 . ผศ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ       บช.บ. (บัญชี), บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), PG Dip Prof EdSt. (Higher 
Education Specialist)

25 . รศ.ศิริพร ปญญาบาล        ศ.บ.(เศรษฐศาสตร), ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ)

26 . อ.ศิริลักษณ บุณยฤธานนท     ศศ.บ., ร.ม. (การปกครอง)

27 . ผศ.สมบัติ สิงฆราช         ศ.บ. (เศรษฐศาสตร), ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)

28 . รศ.สมพงษ บุญเลิศ          กศ.บ., ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา),  PG Dip Prof EdSt. 
(Higher Education Specialist)

29 . ผศ.ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ        บธ.บ. (การเงินการธนาคาร), กศ.ม. (ธุรกิจการศึกษา), บธ.บ.        
(การบัญชี), ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ),                     
ผูสอบบัญชีภาษีอากร,Ph.D (Education Administration and 
Leadership), CPA

30 . ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี       บธ.บ. (การบัญชี), บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), บช.ม. (การบัญชี)

31 . ผศ.เสาวณี ใจรักษ         กศ.บ.(คณิตศาสตร-ฟสิกส), กศ.ม. (วัดผลการศึกษา), บธ.บ. 
(การตลาด), บธ.บ. (การบัญชี)

32 . ผศ.อนุวัติ ศรีแกว          คบ.(เกียรตินิยม), บธ.บ. (การตลาด), พบ.ม. (นโยบายและการ
บริหารโครงการ)

33 . อ.กรวีร ชัยอมรไพศาล บช.ม. (การบัญชี)

34 . อ.กัลยา ใจรักษ         วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

35 . อ.ดร.กาญจนา สุระ Ph.D. (Business Adiministration)

36 . อ.จินดาภา ศรีสําราญ บธ.ม. (การตลาด)

37 . ผศ.จิรวรรณ บุญมี บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

38 . อ.เจิมขวัญ รัชชุศานติ        บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

39 . อ.ชุลีกาญจน ไชยเมืองดี บช.ม. (บัญชี)

40 . ผศ.ธวัชชัย บุญมี บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

41 . อ.ปะราสี อเนก บธ.ม. (การตลาด)

42 . อ.พนิดา สัตโยภาส บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

43 . อ.พรรณรัตน บุญกวาง บธ.ม. (การตลาด)

44 . อ.พรวีนัส บุญมากาศ Master of Commerce  (Accounting)

45 . อ.เพียงตะวัน พลอาจ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

46 . อ.มัทนา อินใชย ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)

47 . อ.วรวุฒิ ตุนคํา บช.ม. (บัญชี)



48 . อ.วิภาวี ศรีคะ บช.ม. (บัญชี)

49 . ผศ.วีระศักดิ์ สมยานะ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)

50 . อ.สุวลักษณ อวนสอาด วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)

51 . อ.หิรัญญา ยงพานิช Master of Human Resource Management

52 . อ.ศุภณิช จันทรสอง MA in International Communication

53 . อ.ศิโรช แทนรัตนกุล นศ.ม. (การประชาสัมพันธ)

54 . อ.รัฐ ใจรักษ         วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

55 . อ.กมลวรรธ สุจริต นศ.ม. (การประชาสัมพันธ)

56 . อ.พงศตะวัน แสงสวาง วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

57 . อ.จิรเดชา วันชูเพลา บช.ม.(บัญชี)

57 . อ.ศุภฤกษ ธาราพิทักษวงค บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

59 . อ.วินยาภรณ พราหมณโชติ MA International Business Administration

60 . อ.สุดารัตน แสงแกว วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

61 . อ.เติมพันธ บุญมาประเสริฐ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

62 . อ.ภัทรานิษฐ สงเสริมสมบัติ บธ.ม. (การจัดการ)

63 . อ.รัชนี เสารแกว บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

64 . อ.เยาวลักษณ วงษประภารัตน วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)

65 . อ.วลัยพร สุพรรณ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

66 . อ.ชยภัทร พุมจันทร วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

67 . อ.พุทธมน สุวรรณอาสน บช.ม. (บัญชี)

68 . อ.สุเมธ หาญเทพินทร บช.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2, บช.ม. (บัญชี)

69 . อ.พิชญานันท อมรพิชญ บช.ม. (บัญชี)

70 . อ.คัมภีรพล สันยทิพย ศศ.บ., ศศ.ม. (นิเทศศาสตร)

71 . อ.นพดล วศินสุนทร นศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตรบูรณาการ)

72 . อ.อุไร ไชยเสน วบ., วม. (วารสารศาสตร)

73 . อ.วิชัย กอสงวนมิตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)



อ.ประจักษ เข็มมุกด      คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน

ผศ.ศักราช ฟาขาว รองคณบดีฝายวิชาการ

อ.ชัยยง ไชยศรี รองคณบดีฝายบริหาร

อ.จีรัง คํานวนตา รองคณบดีฝายแผนและงบประมาณ

1 . อ.ประจักษ เข็มมุกด      กศ.บ.,ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)

2 . ผศ.ศักราช ฟาขาว ค.บ. (ศิลปศึกษา), ศศ.ม. (บริหารการศึกษา)

3 . อ.ชัยยง ไชยศรี ศ.ษม. (การบริหารการศึกษา)

4 . อ.จีรัง คํานวนตา วศ.บ. (ไฟฟา), M.I.C.T.(Master of Information and 
Communication  Technology )

5 . อ.ปทมา รัตนกมลวรรณ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

6 . อ.กิตติ เขียวทอง บธ.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1

7 . อ.จักรพันธ ประดับกูล บธ.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยม

8 . อ.อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม

9 . อ.บุปผา คํานวน บช.บ. เกียรตินิยม

10 . อ.ศักรินทร ศรีอุปโย M.A (Hotel Management and Tourism)                         

วิทยาลัยแมฮองสอน



ตอนที่ ตอนที่ 22 

ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศตาง ๆ ทางดานวิชาการ  
 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย   
     การใชครุยวทิยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง 
     พุทธศักราช  2550 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย   
     การศึกษาระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช  2550 

• ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม  วาดวย   
     การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา  พุทธศักราช  2550 

• ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม  วาดวย   
     การปฏิบัติของผูเขาสอบและผูกํากับการสอบ  พุทธศักราช  2550 

•  ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม  วาดวย   
     คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช  2549 

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เรื่อง  
    กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
    พ.ศ. 2550 

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เรื่อง   
          ขอปฏิบัติเก่ียวกับการสอบสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา 

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เรื่อง   
          แนวปฏิบตัิเก่ียวกับสญัลกัษณ “I” 

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เรื่อง   
          กําหนดรายวิชาที่ใชสัญลักษณ IP 
 
 



• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เรื่อง   
          แนวปฏิบตัิในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบ 
          ปลายภาคการศึกษา 

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เรื่อง เกณฑการยายสาขาวิชา  

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เรื่อง เกณฑการเทียบรายวิชา  

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เรื่อง  
    แนวปฏิบตัิในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา   

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เรื่อง   
มาตรการการดําเนินการตามระเบียบการแตงกายของนักศึกษา  
พ.ศ. 2547  

 







 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
วาดวย  การศึกษาระดับปรญิญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

 เพื่อเปนการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการรับรอง 
วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒) (๗)  และมาตรา ๕๗  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในคราวประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๕๐  วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๐  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  การศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช  ๒๕๕๐” 
 ขอ  ๒ ใหใชขอบังคบันี้สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป 
 ขอ  ๓ ใหยกเลิกขอบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตร   
พ.ศ.  ๒๕๔๙   
 ขอ  ๔ บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คาํสั่ง  หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวหรือ
ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคบันี้แทน  
 ขอ  ๕ ในขอบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย”    หมายความวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สภาวิชาการ”     หมายความวา   สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “อธิการบดี”  หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “คณะหรือวิทยาลัย”  หมายความวา  คณะหรือวิทยาลัยที่มีหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่นักศึกษาสังกัด 
  “คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย”  หมายความวา  คณะกรรมการประจํา
คณะหรือวิทยาลัยแตละแหง  ตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  



 ๒ 

  “คณบดี”       หมายความวา    คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่นักศึกษาสังกัด 
  “สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  หมายความวา  สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “หัวหนาภาควชิา”   หมายความวา   หัวหนาภาควชิาของคณะหรือวิทยาลัย
ที่นักศึกษาสังกัด  
 “หัวหนาสาขาวิชา”  หมายความวา   หั วหน า ส าข า วิ ช า ขอ งคณะหรื อ
วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด 
 “อาจารยที่ปรึกษา”  หมายความวา   อ า จ า ร ย ที่ ไ ด รั บ ก า ร แต ง ตั้ ง โ ด ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อใหทําหนาที่ควบคุมแนะนํา  และใหคําปรึกษาดานการเรียนและ
ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 
  “อาจารยผูสอน”       หมายความวา   อาจารยที่คณะหรือวิทยาลยัมอบหมาย
ใหสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “นักศึกษา”    หมายความวา  นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายความวา   นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมจัดใหเรียนในเวลาราชการหรือหากมีความจําเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหมอาจ
จัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได 
      “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา   นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมจัดใหเรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ   หากมีความจําเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอาจจัดใหเรียนในเวลาราชการดวยก็ได 
 ขอ  ๖  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี   ใหมีอํานาจในการออกคําส่ังและ
ประกาศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ตลอดจนเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชขอบังคับนี้   
 

หมวด ๑ 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 

 ขอ  ๗  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  มุงพัฒนาบุคคลใหเปนทรัพยากรที่มี
คุณคาในระดับสูง  ทั้งดานคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  ดานวิทยาการและดานทักษะชีวิต  
ทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติมุงพัฒนาบุคคลใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี  เพื่อ



 ๓ 

พัฒนาองคความรูในการใชแกปญหาและสรางสรรคสังคมคุณภาพ  และสังคมแหงภูมิปญญา  ทั้งนี้
คงไวซ่ึงความเปนไทยและความเปนสากล อันสงผลในการเสริมสรางความเขมแข็งและดุลยภาพ
แหงสังคมทองถ่ิน  และสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพของแตละสาขาวิชา 
 ขอ  ๘  ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน           
๒  ภาคการศึกษาปกติ  ใน ๑  ภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  ๑๕  สัปดาห  
หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาการจัดการศึกษาและจํานวนหนวยกิตใน
สัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ 
   นักศึกษาภาคปกติหนึ่งปการศึกษาใหจัดการเรียนการสอน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
หากมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนใหเปนไปตามแผนการเรียนของสาขาวิชา  สําหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษหนึ่งปการศึกษาใหจัดการเรียนการสอน  ๓   ภาคการศึกษา  ประกอบดวย  ๒ ภาค
การศึกษาปกติและภาคฤดูรอน   
 การกําหนดและการปรับเปลี่ยนวันเปดวันปดของแตละภาคการศึกษาใหจัดทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตองมีระยะเวลาศึกษารวมกันในแตละภาคการศึกษาตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง  แลวแตกรณี 
 กรณีที่มหาวิทยาลัยจะใชระบบการศึกษาอื่นเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาใดของคณะ
หรือวิทยาลัย  ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษานั้น  รวมทั้งรายละเอียดการ
เทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคที่กําหนดไวในหลักสูตรใหชัดเจน  หรือกรณีมหาวิทยาลัยจะ
กําหนดวิธีการใหการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย  หรือท้ังระบบในชั้นเรียนและ 
นอกชั้นเรียนตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  แตตองสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตร  ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นและเสนอตอ 
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  
 ขอ  ๙  การคิดหนวยกิต 
   ๙.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย  หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  ๑๕  
ชั่วโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๙.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกปฏิบัติหรือทดลองไมนอยกวา  ๓๐  ช่ัวโมง  
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 
 ขอ  ๑๐ โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
 ๑๐.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนหมวดวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู
อยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล เขาใจธรรมชาติ เขาใจตนเองและสังคม เปนผูใฝรู สามารถ
คิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี 
  การจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหจัดในลักษณะเปนรายวิชาโดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตร 
กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามสัดสวนที่
เหมาะสม      โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
  การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือ
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 หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๑๔ หนวยกิต  
 กลุมวิชาเฉพาะดานที่จัดในลักษณะวิชาเอก และวิชาโท จํานวนหนวยกิตของ
วิชาเอกตองไมนอยกวา  ๓๐ หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนไมนอยกวา  ๑๕  หนวยกิต 



 ๕ 

 ๑๐.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี เปนหมวดวิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนทุกหลักสูตรเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ใน
หลักสูตร  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต 
  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกําหนดจํานวนหนวยกิตในขอ ๑๐.๑   ๑๐.๒ และ ๑๐.๓     
ใหสูงกวาที่กําหนดไวได โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดมาตรฐานรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพ  ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่
เปนลักษณะเดียวกันในทุกหลักสูตร  เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีใหกับนักศึกษาที่มีความรูที่สามารถวัดมาตรฐานได        
โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๑๑  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรการศึกษา 

๑๑.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  ๑๒๐  หนวยกิต  

๑๑.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอด
หลักสตูรไมนอยกวา  ๗๒  หนวยกิต  

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตรปริญญาตรี  และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ 
โดยครบถวน  และใหระบุคําวา  “ตอเนื่อง”  ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 

๑๑.๓  หลักสูตรปริญญาตรี(๕ ป)ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
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  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป ) หรือเทียบเทา ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   ๑๓.๓  คุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรกําหนดและใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๑๔  การข้ึนทะเบยีนเปนนักศึกษา 
  ๑๔.๑  ผูสมัครเปนนักศกึษาจะมีสถานภาพการเปนนกัศึกษาเมื่อมหาวิทยาลัยได
ขึ้นทะเบยีนผูนั้นเปนนักศึกษาแลว 
  ๑๔.๒  การขึ้นทะเบยีนเปนนักศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศกึษาให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๓ 

การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 
 
 ขอ  ๑๕  การลงทะเบียนเรียน 
  ๑๕.๑  กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๑๕.๒   การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา    
และเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร 
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  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  แตไดลงทะเบียนเรยีนและชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว  จะไมมีสิทธิขอคาธรรมเนียมการศกึษาคืน 
  ๑๕.๖   การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบรูณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ และ
มีหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาที่สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแลว 
 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   นักศึกษาภาคพิเศษ  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๙  ภาค
การศึกษาและใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๒๔  ภาคการศึกษา 
 ๑๘.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  
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   ๑๘.๒.๑  นักศึกษาภาคปกติ  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษา
ปกติ  และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา 
   ๑๘.๒.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  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  นักศึกษาภาคพิเศษ  สําเร็จการศึกษาไมกอน   ๑๒  ภาค
การศึกษาปกติ  และใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๓๐  ภาคการศึกษา 
 การนับเวลาศึกษา ใหนับจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศกึษาในหลักสูตรนั้น 
 

หมวด ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 

 ขอ ๑๙   เวลาเรียน 
  นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิเขาสอบปลายภาคในรายวิชาดังกลาวได  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียน   
นอยกวารอยละ ๘๐ แตไมนอยกวารอยละ ๖๐ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 
 ขอ ๒๐  ใหมีการวัดผลเปนระยะ ๆ ระหวางภาคการศึกษา  และมีการวัดผลเมื่อส้ินสุดการเรียน
การสอนของภาคการศึกษานั้น โดยที่คะแนนระหวางภาคการศึกษาอยูในเกณฑ ไมนอยกวารอยละ ๕๐   
 ขอ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
   ๒๑.๑ ระดับคะแนนที่มีคาระดับคะแนนแบงเปน  ๘  ระดับ  ดังนี ้
                            ระดับคะแนน                   ความหมาย                  คาระดับคะแนน 
      A    ดีเยีย่ม (Excellent) ๔.๐ 
      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 
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  ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดในแตละรายวิชาใหถือตามเกณฑ  ดังนี ้
     (๑)  รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดในกลุมวิชา
ปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพตองไมต่ํากวา C 
     (๒)  รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร   ยกเวนขอ (๑)  ระดับคะแนนที่ถือวาสอบ
ไดตองไมต่ํากวา D 
     (๓)  ถานักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะ
สอบได  เวนแตถาสอบตกในรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีสามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน 
ตามเกณฑที่กําหนดในหลักสูตรได    หรือถามีรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีที่สอบไดครบตามเกณฑที่
กําหนดในหลักสูตรแลวไมจําเปนตองลงทะเบียนเรียนอีก 
   ๒๑.๒  ระดับคะแนนที่ไมมคีาระดับคะแนน     
      ระดับคะแนน             ความหมาย 
        S     เปนที่พอใจ (Satisfactory) 
        U     ยังไมเปนทีพ่อใจ (Unsatisfactory) 
   ๒๑.๓ สัญลักษณอ่ืน ๆ     
         สัญลักษณ   ความหมาย 
        I     การวัดผลไมสมบูรณ (Incomplete) 
        IP     การศึกษายังไมส้ินสุด (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) ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบ  และ/หรือ  มีผลงานที่
ประเมินผลไดตามระดับคะแนน               
        (๒) เปลี่ยนจาก  I    IP และ M  โดยสงผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
     ๒๑.๔.๒  การให  F  นอกเหนือจากขอ  ๒๑.๔.๑  จะกระทําไดในกรณี
ตอไปนี้ 
         (๑)   ในรายวิชาทีน่กัศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๙ 



 ๑๐ 

         (๒)  เมื่อนกัศกึษาทําผิดระเบียบการสอบตามขอบงัคับมหาวิทยาลัย 
           (๓) เปล่ียนจาก   I  IP และ M  ในกรณีที่ผูสอนไมไดสงผลการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 
   ๒๑.๔.๓  การให  S  และ  U  จะกระทําไดในรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให
เรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีผลการประเมินเปนที่พอใจ
หรือยังไมเปนที่พอใจ ดังนี้ 
      (๑) รายวิชาที่ผลการประเมินเปนที่พอใจใหไดระดับคะแนน  S   
      (๒) รายวิชาที่ผลการประเมินยังไมเปนที่พอใจใหไดระดับ
คะแนน  U 
      (๓) ถานักศึกษาไดระดับคะแนน  U  ในรายวิชาใด  นักศึกษา
ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะไดระดับคะแนน  S   
     ๒๑.๔.๔  การให  I  จะกระทําไดในกรณีที่นักศึกษายังทํางานไมเสร็จ             
และนักศึกษาตองดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปล่ียน   I  เปนระดับคะแนนที่มีคาระดับคะแนน   
ถาไมดําเนินการ      ใหอาจารยผูสอนประเมินเฉพาะผลงานที่มีอยูใหเสร็จสิ้นและสงผลการประเมิน
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เปล่ียน  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   จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้
      (๑)  นักศึกษาไดรับอนุมัติการยกเลิกรายวิชาเมื่อพนกําหนด   
การเพิ่มถอนรายวิชา  และกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา                  
๒   สัปดาห 
      (๒)  นักศึกษาลงทะเบียนไวแลว  และไดรับอนุมัติใหลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
      (๓)  นักศึกษาลงทะเบียนไวแลว   แตถูกสั่งใหพักการเรียน 
ในภาคการศึกษานั้น  
    ๒๑.๔.๘  การให  V จะกระทําไดในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติให
ลงทะเบียนเรียนเปนผูเขารวมการศึกษาโดยไมนับหนวยกิต  และสามารถปฏิบัติตามเกณฑท่ีอาจารย
ผูสอนกําหนด  หากไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดใหถือวานักศึกษาขอยกเลิก  ซ่ึงจะไดรับ
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 
และหรอืการศึกษาตามอัธยาศัยใหไดรับระดับคะแนน 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   ตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาจนถึงภาคการศกึษาที่ไดรับผลการศึกษาแลว    
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 คาระดบั
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  และสิทธิอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนและการสอบ 
 ขอ  ๒๔  การลาพักการศึกษา 
 ๒๔.๑  นักศึกษาอาจย่ืนคํารองขอลาพักการศึกษาดวยเหตุผลความจําเปน
แลวแตกรณี  โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ   



 ๑๓ 

 ๒๔.๒ การลาพักการศึกษา  กระทําไดครั้งละไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา                 
ถาจําเปนตองลาพักการศึกษาตอ  ใหยื่นคํารองใหม   
 ๒๔.๓  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม 
การรักษาสถานภาพนักศึกษา 
 ขอ  ๒๕  การลาออก 
   การลาออกใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๖ 

การเปล่ียนสถานภาพนักศึกษา 
 
 ขอ  ๒๖   การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
    การเปลี่ยนประเภทนักศกึษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 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  การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่น  จะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสาขาวิชา  ภาควิชาและคณะที่รับโอนยาย โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๒๗.๒.๓   การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่นใหอยูในดุลพินิจของ
สาขาวิชา  ภาควิชาและคณะที่รับโอนยายไปสังกัด  พิจารณาอนุมัติ 
 ๒๗.๓   การโอนยายสาขาวิชาจะสมบูรณ  เมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียม
การโอนยายสาขาวิชา 
 ๒๗.๔   เมื่อนักศึกษาไดโอนยายสาขาวิชาแลว  รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
ทั้งหมดจะนํามาคํานวณหาคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมดวย  
 ขอ  ๒๘  การรับโอนยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
   ๒๘.๑  มหาวทิยาลัยจะพิจารณารับโอนยายเฉพาะผูที่มีคณุสมบตัิ  ดังตอไปนี ้



 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  หรือภาคการศึกษาสุดทายท่ีมีผลการเรียน  หรือวันสุดทายที่ศึกษา  ฝกอบรม  หรือ
มีประสบการณ 
 ขอ  ๓๐   ผูมีสิทธิไดรับโอนผลการเรียนไดแก  ผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
  ๓๐.๑  ศึกษาในมหาวิทยาลัยและยายสาขาวิชา 
  ๓๐.๒  เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและกลับมาศึกษาใหม 
  ๓๐.๓  สําเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาจากมหาวิทยาลยัและเขาศกึษาระดับ
ปริญญาตรี 
  ๓๐.๔  เปล่ียนสภาพของประเภทนักศกึษาของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๓๑  เงื่อนไขในการเทยีบโอนผลการเรียน 
   ๓๑.๑   ผูขอโอนผลการเรียนตองไมเคยถูกสั่งใหพนสภาพ  ตามขอ ๔๐.๑ 
   ๓๑.๒  การโอนผลการเรียนตองโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา  โดยไม
จํากัดจํานวนหนวยกิตที่ขอโอนผลการเรียน 
 ขอ ๓๒   ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียน  ไดแก  ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี ้
 ๓๒.๑  สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  



 ๑๕ 

 ๓๒.๒  ผานการศึกษาอบรมเนื้อหาสอดคลองตามหลักสูตร ที่จัดโดยหนวยงาน
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
 ๓๒.๓  ผานการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือ  การศึกษาตามอัธยาศัย  
หรือจากประสบการณการทํางาน 
 ขอ  ๓๓  เงื่อนไขการยกเวนการเรียน  
 ๓๓.๑   เปนรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนไมต่ํากวา   C   หรือเทียบเทา 
 ๓๓.๒  เปนรายวิชาที่ไดจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝกอาชีพ  หรือจากประสบการณการทํางาน  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวน 
การเรียน  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 ๓๓.๓  ผูที่ สํ า เ ร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ ากสถาบัน อุดมศึกษา 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ใหไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปทั้งหมด   
โดยไมนําเงื่อนไขขอ  ๒๙  และ  ๓๓.๑   มาพิจารณา 
 ๓๓.๔   จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา  รวมแลวตองไม
เกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 ๓๓.๕   รายวิชาที่ ได รับการยกเวนการเรียน   ใหบันทึกไวในระเบียน 
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 ใหนับเฉพาะภาคการศึกษา 
ที่เคยศึกษาและมีผลการเรียน   
 ขอ  ๓๖  การโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน  นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  



 ๑๖ 

 ขอ ๓๗  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือขอยกเวนการเรียนจะตองมีเวลาศึกษา
อยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา  โดยไมนับภาคการศึกษาที่มีการลาพักการเรียน 
 ขอ  ๓๘  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน  
และการยกเวนการเรียนรายวิชา   
 ขอ  ๓๙  ผูไดรับการเทียบโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม        
แตผูที่ไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 
            หมวด ๘ 

การพนสภาพนักศึกษา 
  
 ขอ  ๔๐   นักศกึษาจะพนสภาพในกรณีดังตอไปนี ้
 ๔๐.๑  นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามเกณฑการประเมินผล
การศึกษา ขอใดขอหน่ึง  โดยพิจารณาผลการประเมินคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแตเริ่มเขา
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําหนดใหประเมิน  ทั้งนี้การนับจํานวนภาคการศึกษาใหนับทั้ง         
ภาคการศึกษาที่มีการลาพักการศึกษาดวย  ดังนี้ 
 ๔๐.๑.๑  ระดับปริญญาตรี   (๔ ป หรือ ๕ ป)    มีคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ํากวา  ๑.๕๐  เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่  ๒  สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  หรือส้ิน    
ภาคการศึกษาที่ ๓  สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  
 ๔๐.๑.๒  ระดับปริญญาตรี    (๔ ป  หรือ ๕ ป)    มีคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ํากวา  ๑.๗๐  เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๔  สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  หรือส้ิน    
ภาคการศึกษาที่ ๖ สําหรับ นักศึกษา  ภาคพิเศษ  
 ๔๐.๑.๓  ระดับปริญญาตรี    (๔ ป  หรือ ๕ ป)    มีคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ํากวา  ๑.๘๐  เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๖  ที่ ๘  ที่ ๑๐  ที่  ๑๒  ที่  ๑๔  สําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ  หรือส้ินภาคการศึกษาที่ ๙  ที่ ๑๒  ที่ ๑๕  ที่ ๑๘  ที่ ๒๑  สําหรับนักศึกษา      
ภาคพิเศษ  
 ๔๐.๑.๔  ระดับปริญญาตรี (๕ ป)  มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา 
๑.๘๐  เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๑๖ และท่ี ๑๘  สําหรับนักศึกษาภาคปกติหรือส้ินภาคการศึกษา
ที่ ๒๔ และที่ ๒๗  สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
 ๔๐.๑.๕  ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํา
กวา  ๑.๘๐  เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๒  ที่ ๔ และที่ ๖  สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  หรือส้ิน    
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    ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติดงันี้ 
 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  
ลงทะเบียนเพ่ิมเติมรายวิชาตางๆ ตามขอ ๔๑.๒ (๒)  มหาวิทยาลัยอาจรวบรวมรายชื่อเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย  เพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาถัดไป  ทั้งนี้นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพการ
เปนนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป  
 ขอ  ๔๒   การใหปริญญา 
    คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ  พิจารณาเสนอชื่อ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑ ตอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นการให
ปริญญาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการใหปริญญา 
 ขอ  ๔๓   การใหปริญญาเกียรตินิยม 
 ๔๓.๑  ผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม  ตองมคีุณสมบัติ  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)  หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๕  ภาคการศึกษาสําหรับปริญญาตรี    
(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  นักศึกษาจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดบัสอง  ตองมีคุณสมบัติตาม
ขอ ๔๓.๑ และไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย  ไมนอยกวา  ๓.๒๕  แตไมถึง  ๓.๕๐ 
    ๔๓.๔  ในกรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะไดรับปริญญาเกียรติ
นิยมอันดับ  ๑  ตองไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  ไมนอยกวา  



 ๑๙ 

๓.๕๐  และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม
นอยกวา  ๓.๕๐  กรณีไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากการศึกษาในสถาบันเดิม  และใน
มหาวิทยาลัยแตละแหงไดไมนอยกวา ๓.๒๕  แตไมถึง  ๓.๕๐   จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 
 ๔๓.๕  นักศกึษาที่ไดรับการยกเวนการเรยีนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 ๔๓.๖  คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ  พิจารณา  
เสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑ และ ๔๓ ตอสภาวิชาการเพื่อให
ความเห็นการใหปริญญาเกียรตินิยมและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการใหปริญญาเกียรติ
นิยม 
 ขอ  ๔๔  ช่ือปริญญา  ใหใชชื่อปริญญาตามที่ตราไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา
ในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวใน 
พระราชกฤษฎีกาหรือกรณีที่ยังไมมีการตราพระราชกฤษฎีกา ใหใชช่ือปริญญาตามหลักเกณฑการ
กําหนดชื่อปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

หมวด ๑๐  
อาจารยท่ีปรึกษา 

 
 ขอ ๔๕    อํานาจหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 
   อาจารยที่ปรึกษามีอํานาจหนาที่ใหคําปรกึษาและแนะนําในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
       ๔๓.๑  ดานการเรียนของนักศึกษาใหถูกตองตามหลักสูตร 
 ๔๓.๒  ดานการศึกษาตามขอบังคับนี้ 
 ๔๓.๓  รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การเปลี่ยนแปลงรายวิชาจากที่
กําหนดในแผนการเรียนการสอน การเพิ่มถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่
ลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาของนักศึกษา 
 ๔๓.๔  วิธีเรียนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
    ๔๓.๕  พิจารณาคํารองตางๆ ของนักศึกษา และดําเนินการใหถูกตอง 
 ๔๓.๖  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  การเขารวมกิจกรรม และความเปนอยูของ
นักศึกษาในขณะที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย 
    ๔๓.๗  รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบวินัย
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีที่นักศึกษากระทําความผิดวินัยใหอาจารยที่ปรึกษารายงานให
หัวหนาสาขาวิชาและคณบดีทราบเพื่อพิจารณานําเสนอรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายในการ
พิจารณาโทษทางวินัยตอไป 



 ๒๐ 

หมวด  ๑๑ 
การประกันคณุภาพของหลกัสูตร 

 
 ขอ  ๔๖  การติดตามและการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใหมีการติดตามและควบคุม
มาตรฐานหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
แตละสาขาวิชา  
 ขอ  ๔๗   การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดง      
การปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  โดยเสนอตอสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัยเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ทุก ๕ ป   
 ขอ ๔๘   ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอบังคับนี้ได  ให เสนอตอสภาวิชาการ 
สภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนกรณีไป 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ  ๔๙  นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยกอนที่ขอบังคับนี้ประกาศใช ใหใชขอบังคับ  
ระเบียบ  และประกาศที่เกี่ยวของสําหรับนักศึกษาดังกลาวจนสําเร็จการศึกษา 
 
     ประกาศ    ณ    วนัที่  ๒๓  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

                                                                                         
       (ศาสตราจารยเกียรติคณุ 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  จึงออกระเบยีบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓  บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว 
ในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบยีบนี้แทน 
 ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “สภาวิชาการ” หมายความวา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “อธิการบดี” หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “สวนราชการ” หมายความวา  สวนราชการตามมาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  
และใหหมายความรวมถึงหนวยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 “สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความวา  สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “นายทะเบียน”   หมายความวา  นายทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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 ขอ ๕  ใหอธิการบดีแตงตั้ง “นายทะเบียน” จากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ในสังกัดของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบในกิจการเกี่ยวกับการออกหลักฐานแสดง 
ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบนี้ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย 
 ขอ ๖   หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้มีดังตอไปนี้ 
  (๑)  ปริญญาบัตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนปุริญญา
บัตร หรือประกาศนียบัตร 
  (๒)  วุฒิบัตร 
  (๓)  ใบรับรองผลการศึกษา 
  (๔)  ใบรับรองคุณวุฒิ 
  (๕)  ใบรายงานผลการศึกษา 
  (๖)  ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
 ขอ ๗  แบบพิมพหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ ๖  ใหใชแบบพิมพที่มหาวิทยาลัย
กําหนด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขแบบพิมพใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 ขอ ๘  ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควบคุมการเก็บรักษาและเบิกจาย 
แบบพิมพหลักฐานแสดงผลการศึกษาตาง ๆ ใหรัดกุม โดยมีบัญชีรับจายเปนหลักฐานเพื่อตรวจสอบได 
 ขอ ๙  วันที่สําเร็จการศึกษาในหลักฐานแสดงผลการศึกษา  ใหถือเอาวันที่สํานักสงเสริม-
วิชาการและงานทะเบียนอนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
 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)  ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทําทะเบียนผูที่ไดรับอนุมัต ิ
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
ใหแกผูที่กําลังศึกษาหรือผูที่สําเรจ็การศึกษาแลว โดยยื่นคํารองขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  (๒)  ใบรายงานผลการศึกษาที่ออกใหคร้ังแรกใหออกเปนภาษาไทย 
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 ซ่ึงอธิการบดีพิจารณาเห็นวาเปนหลักฐานที่เชื่อถือได ใหสํานักสงเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนออกใบแทนโดยไมตองลงรายละเอียดผลการศึกษา  และใหนายทะเบียนหมายเหตุ 
ไวดวยวาหลักฐานแสดงผลการศึกษาสูญหาย 
  (๓)  ใบแทนทุกฉบับ   ใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดี 
ที่อธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมกบัประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
 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
การสําเร็จการศึกษาและการใหปริญญา  และ  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๘ เกณฑการสําเร็จการศึกษาและการขอรับ
ปริญญา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ   พ.ศ.  ๒๕๔๗    สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   ในคราวประชุม   คร้ังที่ 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 
ในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “ผูกํากับการสอบ”   หมายความวา  บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งหรือ
มอบหมายใหเปนผูกํากับการสอบประจําหองสอบ และใหหมายความรวมถึงอาจารยที่รับผิดชอบ
การสอนประจํารายวิชาในกรณีที่กําหนดการสอบเอง 
 “ผูเขาสอบ”    หมายความวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ที่เขาสอบหรือบุคคลอื่นที่เขาสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
 “การสอบ”   หมายความวา  การสอบกลางภาคการศึกษา การสอบปลาย 
ภาคการศึกษา  การสอบที่อาจารยผูรับผิดชอบการสอนประจํารายวิชาเปนผูกําหนด และการสอบ
คัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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 “นักศึกษา”   หมายความวา นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 ขอ ๕  ผูเขาสอบที่เปนนักศึกษาใหแตงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
บุคคลอื่นที่เขาสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยใหแตงกายสุภาพเรียบรอย 
ตามความเหมาะสม 
 ขอ ๖  ขอหามสําหรับผูเขาสอบ มีดังตอไปนี้ 

(๑) หามใชเครื่องมือส่ือสารในหองสอบ 
(๒) หามสงเสยีงดัง  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 และส่ิงที่ประกาศใหทราบลวงหนาหรือส่ิงที่ผูสอนอนุญาตไวลวงหนาใหนําเขาหองสอบ 
เพื่อใชในการสอบได หรือส่ิงที่ผูกํากับการสอบอนุญาตใหนําเขาหองสอบได 

(๘) หามผูเขาสอบนาํกระดาษคําตอบ กระดาษขอสอบ กระดาษที่ใชในการสอบ
ออกจากหองสอบ  ยกเวนในสวนที่ผูสอนวิชานั้นกําหนดไวใหนําออกจากหองสอบได 

(๙) อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ ๗  ขอปฏิบัติสําหรับผูเขาสอบ มีดังตอไปนี้ 

(๑) ใหผูเขาสอบแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวผูเขาสอบ 
กรณีไมมีบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวผูเขาสอบมาแสดงในวันสอบ ใหแสดงบตัร
ประจําตัวอ่ืนซึ่งออกใหโดยหนวยงานราชการพรอมกับแสดงหลักฐานอื่นที่มหาวิทยาลัยออกให 
ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของผูกํากับการสอบหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๒) ใหผูเขาสอบนั่งประจําโตะตามที่กําหนดไวหรือตามที่ผูกํากับการสอบ  
กําหนด จะเปลี่ยนที่นั่งกอนไดรับอนุญาตไมได 

(๓) ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามขอปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือตามที่ผูกํากับ
การสอบชี้แจงโดยเครงครัด 
 ขอ ๘  กรณีผูเขาสอบมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตหรือแสดงวามีเจตนาจะไมปฏิบัติ
ตามขอหามหรือขอปฏิบัติที่กําหนดไวตามระเบียบนี้ ใหผูกํากับการสอบตักเตือนตามควรแกกรณี 
หากไมเชื่อฟงผูกํากับการสอบอาจสั่งใหผูเขาสอบคนนั้นออกจากหองสอบไดแลวใหผูกํากับการ
สอบทําบันทึกรายงานขอเท็จจริงตออธิการบดี 
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  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
พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนบุคลากรในสังกัดองคกร
เอกชน เมื่ออธิการบดีส่ังลงโทษแลวใหมหาวิทยาลัยแจงใหตนสังกัดทราบโดยพลัน 
 ขอ ๑๐  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้   
 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

                                  
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 



 
       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

เร่ือง   กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

---------------------------- 
 
 ดวยเห็นสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เพื่อใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น 
 อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๙ และดวยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่  ๓   /๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๒๐  มีนาคม
๒๕๕๐  จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังนี้ 
 ขอ ๑  คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา 
  ๑.๑  นักศึกษาภาคปกต ิ
  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 
  เหตุผลและความจําเปนตามวรรคหนึ่ง ใหนักศึกษาเสนอเรื่องขอความ
เห็นชอบกอนการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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  ๑.๑.๓ กรณีลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาเพิ่มอีก ๕๐๐ บาท 
  ๑.๑.๔ กรณีลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ใหเรียกเก็บ
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  กรณีที่นักศึกษามีเหตุผลและความจําเปนในการลงทะเบียนเรียนทีม่ี
จํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีจํานวนหนวยกิตนอยกวา 
๖ หนวยกิต ใหเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ ๗๐ ตามอัตราคาธรรมเนียมใน 
ขอ ๑.๒.๑ 
  เหตุผลและความจําเปนตามวรรคหนึ่ง ใหนักศึกษาเสนอเร่ืองขอความ
เห็นชอบกอนการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๑.๒.๓  กรณีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกพื้นที่ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ .๔  กรณีลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาภาคปกติ ใหเ รียกเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ 
  ๑.๒.๕  กรณีนักศึกษาตางชาติ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีก 
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓  นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาอื่น ๆ 
   ใหใชอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
ที่กําหนดไวเฉพาะโครงการนั้น ๆ 
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 ขอ ๒  คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจายเปนรายครั้ง 
 ๒.๑  คาธรรมเนียมการสมัครเขาเรียน  ๓๐๐   บาท 
 ๒.๒  คาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนด ๓๐๐ บาท 
 ๒.๓  คารักษาสถานภาพการเปนนักศกึษา  
  ๒.๓.๑  นักศึกษาภาคปกติ  ภาคการศึกษาปกติละ  ๗๐๐  บาท 
  ๒.๓.๒  นกัศกึษาภาคพเิศษ ภาคการศึกษาละ ๗๐๐ บาท 
 ๒.๔  คาขอกลับคืนสถานภาพการเปนนกัศึกษาเนื่องจากพนสภาพเพราะเหต ุ
ไมชําระคาธรรมเนียมการศกึษาครั้งละ ๕๐๐ บาท  และตองชําระคารักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษา ตามขอ ๒.๓ ใหครบทุกภาคการศึกษาที่หยุดการเรียน 
 ๒.๕  คาธรรมเนียมการโอนหรือยกเวนรายวิชา คร้ังละ ๒๐๐ บาท 
 ๒.๖  คาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา   คร้ังละ ๕๐๐ บาท 
 ๒.๗  คาธรรมเนียมการโอนสภาพนักศกึษา  คร้ังละ ๕๐๐ บาท 
 ๒.๘  คาธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท 
 ๒.๙  คาธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา  คือ  ใบรับรอง 
ผลการศึกษา  ใบรายงานผลการศึกษา และใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา ฉบับละ ๑๐๐   บาท  
ทั้งนี้ ยกเวนหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกใหคร้ังแรกเมื่อสําเร็จการศึกษา 
 ๒.๑๐  คาธรรมเนยีมการออกเอกสารใบแทนใบเสร็จรับเงิน  และหรือใบแทน
เอกสารตาง ๆ นอกเหนือจากขอ ๒.๙  ที่มหาวิทยาลัยเคยออกใหแลว  ฉบับละ  ๕๐ บาท 
 ๒.๑๑  คาธรรมเนียมการออกบัตรประจําตวันักศกึษา หลังจากที่มหาวิทยาลัย 
เคยออกใหแลว  คร้ังละ ๑๐๐ บาท 
 ๒.๑๒  คาลงทะเบียนบัณฑติ คนละ ๕๐๐  บาท  
 ๒.๑๓  คาปรับการขอรับประกาศนยีบัตร  ปริญญาบัตรนานเกนิกวาระยะเวลา 
๓ เดือนนับจากวันที่มหาวทิยาลัยกําหนดใหรับ ชุดละ ๕๐๐ บาท 
 ๒.๑๔  คาปรบักรณีการใชบริการหอสมุด หรือ การใชบริการอื่นใดที่
มหาวิทยาลัยจดัใหแกนกัศึกษา  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอตัราคาธรรมเนียมโดยจัดทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัย และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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 ขอ ๓  คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บเม่ือแรกเขาเปนนักศึกษา 
  คาประกันทรพัยสินเสียหาย ๕๐๐ บาท 
  เงินคาประกนัทรัพยสินเสียหาย  ใหแยกบญัชีรับไวตางหากเปนเงินฝาก 
ถอนคืนใหแกนักศึกษาที่มิไดทําทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย  และมายื่นคํารองขอคืนภายใน 
๙๐ วัน นับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา  หากไมมาถอนคืนภายในกําหนด
ดังกลาว  ใหมหาวิทยาลัยโอนเงินเขาเปนเงนิรายไดของมหาวิทยาลัย 
 

 ทั้งนี้ใหมีผลบงัคับใชกับนกัศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษา  ตั้งแตปการศึกษา  
๒๕๕๐ เปนตนไป 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 

                                                                                   
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
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ตารางแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550

ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต 1 การประถมศึกษา 6,000 6,500

2 การวัดผลและการวิจัย 6,000 6,500
3 การศึกษาปฐมวัย 6,000 6,500
4 การศึกษาพิเศษ 6,500 7,000
5 การศึกษานอกระบบ 6,000 6,500
6 เกษตรศาสตร 7,000 7,500
7 คณิตศาสตร 7,000 7,500
8 คอมพิวเตอรศึกษา 7,000 7,500
9 เคมี 7,000 7,500

10 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 6,000 6,500
11 ชีววิทยา 7,000 7,500
12 ดนตรีศึกษา 7,000 7,500
13 นาฏศิลป 7,000 7,500
14 พลศึกษา 7,000 7,500
15 ฟสิกส 7,000 7,500
16 ภาษาจีน 6,500 7,000
17 ภาษาไทย 6,000 6,500
18 ภาษาอังกฤษ 6,500 7,000
19 ศิลปศึกษา 7,000 7,500
20 สงัคมศึกษา 6,000 6,500
21 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา 7,000 7,500

วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 การโปรแกรมและรักษาความปลอดภัยบนเว็บ 7,000 7,500
2 เกษตรศาสตร 7,000 7,500
3 คณิตศาสตร 7,000 7,500
4 คหกรรมศาสตร 7,000 7,500
5 เคมี 7,000 7,500
6 ชีววิทยา 7,000 7,500
7 เทคโนโลยีเซรามิกส 7,000 7,500
8 เทคโนโลยีสารสนเทศ 7,000 7,500
9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง 7,000 7,500
10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปตยกรรม 7,000 7,500
11 พืชศาสตร 7,000 7,500
12 ฟสิกส 7,000 7,500
13 ภูมิสารสนเทศ 7,000 7,500
14 วิทยาการคอมพิวเตอร 7,000 7,500
15 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 7,000 7,500
16 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 7,000 7,500
17 สถิติประยุกต 7,000 7,500
18 สัตวศาสตร 7,000 7,500
19 สาธารณสุขศาสตร 7,000 7,500
20 ออกแบบผลิตภัณฑ 7,000 7,500

คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร ที่ สาขาวิชา
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ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 การพัฒนาชุมชน 6,000 6,500

2 จิตวิทยา 6,000 6,500
3 ดุริยางคไทย 7,000 7,500
4 ดุริยางคสากล 7,000 7,500
5 นาฏศิลปและการละคร 7,000 7,500
6 ภาษาเกาหลี 6,500 7,000
7 ภาษาจีน 6,500 7,000
8 ภาษาญี่ปุน 6,500 7,000
9 ภาษาไทย 6,000 6,500

10 ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 6,500 7,000
11 ภาษาอังกฤษ 6,500 7,000
12 ภาษาอังกฤษ (สอนเปนภาษาอังกฤษ) 7,000 7,000
13 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 6,500 7,000
14 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(สอนเปนภาษาอังกฤษ) 7,000 7,000
15 วัฒนธรรมศึกษา 6,000 6,500
16 วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 7,000 7,500
17 สารสนเทศศาสตร 7,000 7,500
18 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 7,000 7,500
19 การทองเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง 7,000 7,500

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 บริหารรัฐกิจ 6,000 6,500
นิติศาสตรบัณฑิต 1 นิติศาสตร 6,500 7,000
นิเทศศาสตรบัณฑิต 1 นิเทศศาสตร 7,000 7,500
บัญชีบัณฑิต 1 การบัญชี 7,000 7,500
บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 การจัดการ 6,000 6,500

2 การตลาด 6,000 6,500
3 คอมพิวเตอรธุรกิจ 7,000 7,500
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย 6,000 6,500

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 1 เศรษฐศาสตร 6,000 6,500
2 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 6,000 6,500

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  คาข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม
                        2.9  คาธรรมเนียมออกบัตรประจําตัวนักศึกษา

หลักสูตร คาธรรมเนียมการศึกษาที่ สาขาวิชา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  มาตรการการดําเนินการตามระเบียบการแตงกายของนักศึกษา  พ.ศ.  2547 
 

เพื่อใหการแตงกายของนักศึกษาเหมาะสม คงไวซ่ึงเกียรติและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา  31 (1) มหาวิทยาลัยเห็นสมควรประกาศ  เร่ือง  มาตรการ
การดําเนินการตามระเบียบการแตงกายของนักศึกษา  เพื่อใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามอยางเครงครัด  ดังนี้ 
 การแตงกายของนักศึกษาภาคปกต ิ

1.  นักศึกษาชาย   
1.1 เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนยาว หรือแขนสั้นไมมีลวดลาย  มีกระเปาดานซาย ถาเปนแขนยาว  หามพับ

แขน ใหชายเสื้ออยูในกางเกง 
1.2 กางเกงขายาว ทรงสุภาพ สีดํา สีกรมทา หรือสีน้ําเงินเขม ไมมีลวดลาย  ไมอนุญาตใหสวม

กางเกงยีนสโดยเด็ดขาด 
1.3 กรณีที่ ผูกเน็คไท  ใหใช เน็คไทของมหาวิทยาลัย  หรือสีกรมทา   ติดเข็มเครื่องหมาย

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 กระโปรงทรงสุภาพ  ไมมีลวดลาย สีดํา   สีกรมทา หรือสีน้ําเงินเขมและไมอนุญาตใหใส

กระโปรงยีนสและกางเกงยีนสโดยเด็ดขาด 
2.4 เข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย 
2.5 รองเทาหนัง  หรือรองเทาผาใบหุมสน หรือรัดสนสีดํา ไมมีลวดลาย  ไมอนุญาตใหสวม

รองเทาแตะโดยเด็ดขาด สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ใหสวมถุงเทาสั้นสีขาวดวย งานพิธีการให
ใชรองเทาหนังหุมสนสีดําเทานั้น   

2.6 ผมทรงสุภาพ ไมตกแตงสีผมจนดูไมสุภาพ   
 



3.  สําหรับเสื้อท่ีนอกเหนือจากเครื่องแบบนกัศึกษา อนุญาต ดงันี ้
3.1 เสื้อประจําโปรแกรมวิชา  คณะ   ชมรม  อนุญาตเฉพาะในชวงบายวันพุธที่มี กิจกรรมเทานั้น   
3.2 เสื้อพื้นเมือง  อนุญาตเฉพาะวันศุกร   
3.3 เส้ือกีฬา  กางเกงวอรม  หรือเสื้อท่ีใชสวมเพื่อการเรียนวิชาที่มีปฏิบัติการ อนุญาตเฉพาะวันที่มี

การเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวเทานั้น  
 

การแตงกายของนักศึกษาภาคพิเศษ 
1.  นักศึกษาชาย   

1.1 แตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณนีิยมของสังคมไทย  หรือชุดนักศกึษา 
1.2 แตงเครื่องแบบของหนวยงานตนสังกัดของนักศึกษา 
1.3 ไมอนุญาตใหสวมรองเทาแตะ 
1.4 ชายเสื้ออยูในกางเกงยกเวนเสื้อทรงซาฟารี 
1.5 ไมอนุญาตใหใสเสื้อยึดคอกลมหรือคอวี 

 2.  นักศึกษาหญิง  
2.1 แตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยมของสังคมไทยหรือชุดนกัศึกษา 
2.2 แตงเครื่องแบบของหนวยงานตนสังกัดของนักศึกษา 
2.3 ไมอนุญาตใหสวมกางเกง  ยกเวนกางเกงตามเครื่องแบบของหนวยงานตนสังกัดนักศึกษา 
2.4 รองเทาหนังหรือรองเทาผาใบหุมสนหรือรัดสนสีสุภาพ  ไมอนุญาตใหสวมรองเทาแตะ           

โดยเด็ดขาด 
2.5 ชายเสื้ออยูในกางเกงยกเวนเครื่องแบบบางหนวยงานที่กําหนดใหชายเสื้ออยูขางนอกกางเกง 
2.6 ไมอนุญาตใหใสเสื้อยึดคอกลมหรือคอวี 

 มาตรการ 
1. นักศึกษาที่มีสิทธิ์เขาชั้นเรียน  เขาหองสอบ หรือมาติดตอหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จะตอง

แตงกายใหเรียบรอยตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
2.  ใหคณบดี  หัวหนาภาควิชา  ประธานโปรแกรมวิชา  อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา อาจารย               

ผูกํากับการสอบและผูเกี่ยวของทุกทาน ไดปฏิบัติตามประกาศอยางเครงครัด 
 

  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.  2547  เปนตนไป 
 
   ประกาศ  ณ  วนัที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.  2547 
 

                                     
                                                                                (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.เรืองเดช  วงศหลา) 

                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 



ตอนที่ ตอนที่ 33 

แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของ 
กับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 



สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานสงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย ภารกิจหลักคือการประสานงานและใหบริการดานวิชาการแกหนวยงานและ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ดูแลและกํากับการนําระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานวิชาการไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนจึงมีความสําคัญและเกี่ยวของโดยตรงกับนักศึกษา นับตั้งแตการสมัครเขาเรียน       การ
รายงานตัวเขาเปนนักศึกษา จนกระทั่งวันสําเร็จการศึกษา นักศึกษาควรศึกษาระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ ใหละเอียดและถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อใหการเรียนเปนไปอยางราบรื่นและสําเร็จ
การศึกษาสมดังความตั้งใจ 

ที่ตั้ง 
 ช้ัน 1 อาคาร1 ทิศเหนือ 

เวลาเปดทําการ 
 เปดบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 
 วันจันทร – วันศุกร เวลา 8.00 น. – 20.00 น. 
 วันเสาร – วันอาทิตย เวลา 8.00 น. – 16.00 น. 
 

บริการของสาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
การลงทะเบียนรายวิชาผานระบบอินเทอรเน็ต 
 ในการลงทะเบียนเรียนนกัศกึษาตองลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ตตามระยะเวลาที่
กําหนดในปฏทิินวิชาการ  ตามขั้นตอนดังตอไปนี ้
 ขั้นท่ี 1  นักศึกษาศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนเสนอแนะ พรอมทั้งปรึกษา
   อาจารยที่ปรึกษา 
 ขั้นท่ี 2  นักศึกษาลงทะเบียนทางระบบอินเทอรเนต็ 
 ขั้นท่ี 3  นักศึกษาสามารถเพิ่ม/ถอนรายวิชา หรือยาย Section  ทางระบบ 
   อินเทอรเน็ต 
 ขั้นท่ี 4   นักศึกษา Print  ใบลงทะเบียน  เพื่อนําไปชาํระเงินที่ธนาคารไทยพาณชิย  
   จํากัด (มหาชน)  ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
 



 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดเร่ิมใชระบบอินเทอรเนต็ในการลงทะเบียนตั้งแต ป 2547   
เปนตนมา  โดยมีขอแนะนําในการลงทะเบยีน  ดังนี ้
 1.   นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนได  ไมเกิน 22  หนวยกิต  สําหรับภาคฤดูรอนไมเกิน   9 
หนวยกิต 
 2.  นักศึกษาภาคพิเศษ  ทุกชัน้ปลงทะเบียนได  ไมเกิน 15  หนวยกิต  ภาคฤดูรอนไมเกิน  
9  หนวยกิต 
 3.   ไมควรลงทะเบียนในกรณตีอไปนี ้
    3.1  รายวิชาซํ้ากับรายวิชาทีล่งทะเบียนไดแลว 
    3.2  วัน-เวลาเรียนหรือเวลาสอบซ้ํากับรายวิชาที่ลงทะเบยีนไดแลว 
    3.3  ลงทะเบียนใน Section ที่มีจํานวนผูลงทะเบียนครบแลว 
    3.4  จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเกนิกวาที่กําหนดไว   
    3.5  รายวิชาฝกประสบการณไมสามารถลงทะเบียนรวมกับวิชาอ่ืน 
    3.6  รายวิชาทีจ่ําเปนตองเรยีนวิชาอ่ืนมากอน 
 4.  การเขาสูระบบ Login แตละครั้งจะสามารถอยูในระบบได 30 นาท ี 
 5.  เมื่อตองใชเครื่องคอมพิวเตอรรวมกับผูอ่ืน  หลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว 
ตอง Logout ออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อปองกันบุคคลอื่นเขามาแกไขขอมูลการลงทะเบียน 
 
การเขาสูระบบลงทะเบียน (Login) 
  1.  เปดเว็บไซตสําหรับลงทะเบียนตาม URL ดังนี้   
http://www.academic.cmru.ac.th/regisonline หรือ  http://academic.cmru.ac.th/regisonline 
 2.  ปอนรหัสนกัศึกษา และ รหัสผาน 6 ตัวอักษร เพื่อทําการ Login เขาสูระบบ
ลงทะเบียน  
 3.  กดปุม ตกลง เพื่อเขาสูระบบ 



                 
  
 4. เมื่อทําการ Login สําเร็จ จะเขาสูหนาหลักของระบบลงทะเบียน ซ่ึงจะประกอบดวย
รายละเอียดตาง ๆ ไดแก รหัสนักศึกษา ช่ือ – นามสกุลและเมนูหลักของระบบการลงทะเบียน 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 



หนาหลัก 
 ในหนาจอนีจ้ะปรากฏรายวชิาเมื่อนักศึกษาไดทําการลงทะเบียนเรียบรอยแลว หากไมได
ลงทะเบียนหนาจอจะแสดงวา “ไมพบรายวิชาที่ลงทะเบยีน”  
การเพิ่มรายวิชา 
  1.  คลิกที่ปุม เพิ่ม / คนหา หรือ Search เพื่อทําการคนหารายวิชาที่ตองการเพิ่ม สามารถทําการ
คนหาไดโดย 
   -  เลือกคนหาวิชาตามรหัส  ใหเลือกประเภทนักศกึษา ปอนรหัสวิชา และ Section 
แลวกดปุม คนหา โดยสามารถคนหาไดพรอมกัน 5 วิชา 
   -  คนหาวิชาตามโปรแกรมวชิา โดยเลือกประเภทนักศึกษา ปอนรหัสโปรแกรมวิชา
ที่ตองการ หากไมทราบรหสัโปรแกรมวชิาสามารถตรวจสอบรหัสโปรแกรมวิชาไดจากปุม คนหา
รหัสโปรแกรมวิชา 
   -  คนหาวิชาตามชื่อวิชา ( ปอนชื่อวิชาอยางนอย 5 ตัวอักษร ) 
 
 
 
 
 
 
   
   

 
 
      
 
 2.  ผลของการคนหาจะปรากฏดังรูปดานลาง  โดยจะแสดงรายวิชาและรายละเอียด    ตาง 
ๆ ไดแก   Section รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต วัน/เวลา/หองเรียน จํานวนที่รับ จํานวนคนที่ลงได เพือ่
เปนขอมูลใหนักศึกษาไดนาํไปตัดสินใจ  

 

    -  คลิกที่ ชื่อวชิา เพื่อดูรายละเอียดของวิชา เชน ช่ืออาจารยผูสอน, วัน/เวลา/หอง 
สอบ 



    -  คลิกที่ จํานวนคนที่ลงได เพื่อตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชานี ้
 
 
 
 
 
 

 
 3.  กดปุม เพิ่ม ในรายวิชาที่ตองการเพิ่ม  จะปรากฏหนาตางเพื่อทําการยนืยันรายการเพิ่ม
รายวิชา เมื่อกดปุม OK รายวิชาจะถูกเพิ่มลงไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

2     

  
 

  
 
 



การถอนรายวชิา  
 ในรายวิชาที่ลงทะเบียนไดแลวแตนกัศึกษาไมตองการเรยีนรายวิชานัน้ สามารถทําการ
ถอนรายวิชานัน้ไดโดยการคลิกที่ปุม ถอน จะปรากฏหนาตางยืนยัน เมื่อกดปุม OK รายวิชาที่
ตองการถอนนั้น จะถูกยกเลิกออกไป 
 

1  
 
 
 
 
 
 
2  

 

 

 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1  
 

 
 

 
 
     
2  

 
 
 
 
 
 จะแสดง Section ทั้งหมดของรายวิชานัน้ ๆ นักศึกษาสามารถทําการยายเขา Section ที่
ตองการไดโดยคลิกที่ปุม ยาย จากนัน้จะปรากฏหนาตางยืนยนัการยาย เมื่อกดปุม OK รายวิชาจะถกู
ยายไปยัง Section ใหม 

 

 

 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 2 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 เมื่อนักศึกษาทาํการลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว ใหนักศกึษาทําการคลกิที่ ปุม ยืนยนั /  

 

3 

ออกจากระบบ 
แผนการเรียนเสนอแนะ 
 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาในภาคเรียนปจจุบนัทีไ่ดโดยเลือกที่เมนู แผนการ
เรียนเสนอแนะ จะปรากฏรายวิชาตาง ๆ ตามหมูเรียนของนักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 ใชเมาสคลิกที่ช่ือรายวิชา จะแสดงจํานวน Section ทั้งหมดของรายวิชานั้น ๆ แลวจึงทํา
การเพิ่มรายวิชานั้นตามวนัเวลา Section ที่นักศึกษาเลือกเรียน 
 
ใบชําระเงินคาเทอม 
 นักศึกษาสามารถพิมพเอกสารการลงทะเบยีนเพื่อนําไปชาํระเงินที่ธนาคารไทยพาณชิย 
ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยเขาไปที่ เมนู ใบชาํระเงินคาเทอม จะปรากฏรายละเอียดดานลาง 
 
 
 
 
 
  

 
  



-  กดที่รูปเครือ่งพิมพ จะปรากฏรายละเอียดเกีย่วกับการพิมพดังนี ้
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 -  กดปุม OK เพื่อทําการพิมพออกทางเครื่องพิมพ  

 
คําแนะนําในการพิมพใบชําระเงิน 
  -  ความตองการของระบบ ( กรณีใชเครื่องสวนตัว ) นักศกึษาจะตองลงโปรแกรม Adobe 
Acrobat กอนจึงจะสามารถเปดหนาจอใบเสร็จรับเงินได 
  -  ระบบจะยอมใหนกัศึกษาเขามาพิมพใบชําระเงินเฉพาะชวงของการชําระเงิน                     
( ตามปฎิทินวชิาการ ) 
  -  หามขูด ขีด ลบ แกไข ขอมูลในใบเสร็จรับเงิน  
 
การเปล่ียนรหัสผาน 
 เมื่อนักศึกษาไดรับใบแจงรหสัผานจากทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีนไป
แลว นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผานของตนเองไดที่เมนู เปลีย่นรหัสผาน โดยใหใสรหัสผาน
เดิม ในชองรหัสผานเดิม และใสรหัสผานที่ตั้งขึ้นใหม ที่ชองกรอกรหัสผานใหม และชองกรอก
รหัสผานใหมอีกครั้ง แลวกดปุม เปล่ียนรหัสผาน 
 
 
 



การยืนยัน/ออกจากระบบ 
 เมื่อนักศึกษาทาํการลงทะเบียนเสร็จแลวใหกดปุม ยืนยัน/ออกจากระบบ หรือ ปุม 
Logout กอนเลิกการใชงานทุกครั้ง เพื่อบนัทึกเวลาการเขาใชงานระบบลงทะเบียนของนักศึกษา
รวมถึงเปนการยืนยนัการลงทะเบียนและความปลอดภยัของขอมูลของนักศึกษาเอง 

                   
 
การยกเลิกรายวิชา ( Withdrawal ) 
 1. การยกเลิกรายวิชา จะกระทําไดเมื่อพนกาํหนดการเพิ่ม - ถอนรายวิชา และตองดําเนนิการ
ใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไมนอยกวา 2 สัปดาห โดยใหนกัศึกษา Print 
แบบฟอรมทาง http://www.academic.cmru.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนในแบบฟอรมอยาง
เครงครัด 
 2. การยกเลิกรายวิชาจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน 
 
การขอโอนผลการเรียน/ยกเวนการเรียน 
         1. Print แบบคํารองขอโอนผลการเรียน/ยกเวนการเรยีน  
ทาง  http://www.academic.cmru.ac.th  
 2. ยื่นคํารองพรอมทั้งแนบหลักฐานโดยสําเนาทะเบยีนผลการเรียนที่จะขอโอนผลการเรียน/
ยกเวนการเรียน และคําอธิบายรายวิชาที่ไดเรียนมาแลว (กรณีที่สําเร็จการศึกษามาจากสถาบันอื่น)    
ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เพื่อเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ
 3. ประกาศผลการพิจารณาผานอินเทอรเนต็ ทาง http://www.academic.cmru.ac.th 
สิ่งที่ตองดําเนินการหลังการอนุมัติ 
 1. ติดตอขอรับคํารองขอโอนผลการเรียน/ยกเวนการเรียนที่ไดรับการอนุมัติแลวที่สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2. สําเนาคํารองที่ไดรับอนุมัติไวเปนหลักฐาน 1 ชุด 
 3. นําคํารองที่ไดรับการอนุมัติไปชําระเงินคาธรรมเนียมที่งานการเงิน 
 4. นําใบเสร็จรับเงินพรอมทั้งคํารองยื่นคืนที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



การประกาศผลการเรียน 
         1.  มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการเรียนทุกภาคการศึกษาทางอินเทอรเน็ตโดย  นักศกึษา
สามารถดูหรือตรวจสอบผลการเรียนรายวชิาตาง ๆ ที่เรียนในแตละภาคการศึกษาหรอืทั้งหมด   
ไดทาง http://www.academic.cmru.ac.th และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดสงผลการ
เรียนทุกภาคการศึกษาใหผูปกครองทางไปรษณียดวย 
 2.  นักศึกษาไดผลการเรียน “I”   ในรายวิชาใด  จะตองตดิตามและพบอาจารยผูสอน 
ในรายวิชานั้นทันที   เพื่อดําเนินการแกผลการเรียน  “I”  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
เร่ืองแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับผลการเรียน “I”  หากพนกําหนดงานทะเบยีนและวัดผลจะเปลี่ยนเปน “F” 
หรือ  “U” แลวแตกรณ ี  
 3. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคแตขาดสอบจะไดผลการเรียน “M”  และจะตอง
ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ือง  เกณฑการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบ
ปลายภาคการศึกษา   พุทธศกัราช 2550   ในกรณีที่ไดรับอนุญาตใหสอบ  จะตองดําเนินการให
เรียบรอยภายในเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด  หากพนกําหนดงานทะเบียนและวัดผลจะปรับเปน “F” 
หรือ  “U” แลวแตกรณ ี  
 
การขอลาพักการเรียน 
 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไมสามารถมาลงทะเบียนเรียนได หรือลงทะเบียนเรียน
แลวแตมีความจําเปนไมสามารถเรียนตอไปจนครบภาคการศึกษานั้นได นักศึกษาขอลาพักการเรียน
ไดโดยปฏิบัติดังนี้ 
 1. Print แบบคํารองขอลาพักการเรียนทาง http://www.academic.cmru.ac.th 
 2. สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีใบที่สอง หรือนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไป สามารถลา
พักโดยไมตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง 
 3. ขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและหัวหนาสาขาวิชา 
 4. ยื่นคํารองตอคณะโดยคณบดีเปนผูอนุมัติ 
 5. นําคํารองที่อนุมัติแลวไปชําระเงินคารักษาสภาพที่งานการเงิน 
 6. นําคํารองพรอมทั้งใบเสร็จรับเงินยื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเปน
หลักฐาน 
 7. นักศึกษาที่ยังไมไดลงทะเบียนและตองการลาพักการเรียน ใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียน 
และชําระเงินใหเสร็จสิ้นกอนวันเริ่มสอบปลายภาคตามปฎิทินวิชาการ มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปน
นักศึกษา 
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 8. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาลงทะเบียนแลว  ตองการลาพักการเรียน 
ใหดําเนินการกอนวันเริ่มสอบปลายภาคตามปฎิทินวิชาการ มิฉะนั้นรายวิชาที่ลงทะเบียนและชําระ
เงินไวแตละรายวิชาจะไดคาระดับคะแนนเปน  “ F ” หรือ “ U ” แลวแตกรณี 
 
การลาออก 
 นักศึกษาที่มีความประสงคจะลาออกใหดําเนินการเชนเดียวกับการลาพักการเรียน ขอ 1 – 6 
และจากนั้นใหนําสําเนาใบคํารองไปรับเงินคาประกันของเสียหายคืนที่งานการเงิน 
 
การขอยายสถานศึกษา 
          นักศึกษาที่มีความประสงคจะขอยายสถานศึกษาใหยืน่คํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบยีน เพื่อดําเนนิการทําหนังสือติดตอมหาวิทยาลัยที่นกัศึกษาจะยายไป  เมื่อมหาวิทยาลัย
ตอบหนังสือรับนักศึกษาเขาเรียนกลับมาใหนักศกึษารับคํารองไปชําระเงินทีก่ารเงิน  จํานวน  
1,000 บาท  แลวนําคํารองพรอมทั้งใบเสร็จรับเงินยืน่ที่สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน   
เพื่อรับหนังสือสงตัวและผลการเรียนของนักศึกษาไปรายงานตวัตอมหาวิทยาลัยที่ยายไป (นักศึกษาตอง 
ยื่นคํารองกอนการสอบปลายภาค) 
 
การเปล่ียนประเภทนักศึกษา 
          นักศึกษาภาคปกติที่มีความประสงคจะเปลี่ยนประเภทไปเปนภาคพิเศษ สามารถ Print แบบ
คํารองขอยายสถานภาพทาง http://www.academic.cmru.ac.th  
 นักศึกษาภาคพิเศษที่ประสงคจะเปลี่ยนไปเปนภาคปกติ ตอง สอบคัดเลือกเขาศึกษา เปน
นักศึกษาภาคปกติใหไดกอนแลว จึงจะยื่นคํารองขอเปลี่ยนเปนนักศึกษาภาคปกติได 
 
การแจงเปล่ียนคํานาํหนาชือ่ ชื่อ ชื่อสกุล ท่ีอยู 
 นักศึกษาที่มีความประสงคจะขอเปลี่ยน คํานําหนาชื่อ ช่ือ สกุล ที่อยู ตองปฏิบัติดังนี ้
 1.  Print แบบคํารองขอเปลี่ยนขอมูลสวนตัว ทาง http://www.academic.cmru.ac.th
 2.  แนบหลักฐานการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ ช่ือ ช่ือสกุล ที่อยู พรอมกับคาํรอง 
 3.  ยื่นคํารองทนัทีที่มีการเปลีย่น คํานําหนาชื่อ ช่ือ ช่ือสกุล ที่อยู ทั้งนี้ กอนสอบปลาย
ภาคสุดทาย 1 เดือน ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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การขอใบรับรองผลการศึกษา  (Transcript) 
          นักศึกษาที่มีความประสงคจะขอใบรับรองผลการศึกษาตองปฏิบัติดังนี้ 
 1.  Print แบบคํารองขอเอกสารทางการศึกษา ทาง http://www.academic.cmru.ac.th 
 2.  ถานักศึกษาตองการใบรบัรองผลการศึกษาเปนภาษาอังกฤษใหเขียนชื่อ-สกุลเปน
ภาษาอังกฤษใหชัดเจน 
 3.  นําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนียมที่การเงิน อัตราฉบับละ 100 บาท 
 4.  นําคํารองพรอมใบเสร็จรับเงินยื่นที่สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรณีที่
สําเร็จการศึกษาแลวใหแนบรูปถายสวมเสื้อครุย  ขนาด  2  นิ้ว  2  รูป   
                
การขอใบรับรองการเปนนักศึกษา 
          นักศึกษาที่มีความประสงคจะขอใบรับรองการเปนนกัศึกษาตองปฏิบัติดังนี ้
 1.  Print แบบคํารองขอเอกสารทางการศึกษา ทาง http://www.academic.cmru.ac.th 
 2.  นําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนียมที่การเงิน จํานวน 50  บาท  
 3.  ใหนําคํารองพรอมใบเสร็จรับเงินยืน่ที่สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
 
การลงทะเบียนบัณฑิต 
          นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตองไปลงทะเบียนบัณฑติที่การเงินจํานวน 
500 บาท แลวนําหลักฐานการลงทะเบียนบณัฑิตมารับใบรับรองคณุวุฒทิี่สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบยีน ในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
การรับปริญญา 
          นักศึกษาควรติดตามรายละเอียดและถือปฏิบัติดังนี ้
              1.  มหาวิทยาลัยจะกําหนดรบัพระราชทานปริญญาบัตรปละครั้งทุก ๆ ป    
โดยติดตามกําหนดการรับรายงานตวัจากกองพัฒนานักศกึษาทางอินเทอรเน็ต 
              2.  มหาวิทยาลัยจะประกาศใหนักศกึษามารายงานตัวเพื่อขอรับพระราชทานปริญญาบัตร
ลวงหนา  1 เดอืน 
              3.  การมารายงานตัวใหนกัศกึษานําสําเนาใบรบัรองคุณวฒุิมาแสดง  
             4.  นักศึกษาทีไ่มประสงคจะไปรับพระราชทานปริญญาบัตรใหมาขอรับปริญญาบัตร 
ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน ภายหลังจากวนักําหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรไปแลว   
1  สัปดาหพรอมทั้งแสดงหลักฐานตามขอ 3 
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การขอใบแทนใบรับรองคุณวฒุิ ( เฉพาะผูท่ีสําเร็จการศึกษาแลว ) 
         บัณฑิตที่ทําใบรับรองคุณวฒุิหายประสงคจะขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒนิักศึกษาตอง
ปฏิบัติดังนี ้
             1.  แจงความทีส่ถานีตํารวจในทองที่ที่ทําใบรับรองคุณวฒุิหาย 
 2.  Print แบบคํารองขอเอกสารทางการศึกษา ทาง http://www.academic.cmru.ac.th 
              3.  ยื่นคํารองทีสํ่านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  เพือ่ขอใบแทนใบรับรองคุณวฒุิ
โดยแนบหลักฐานการแจงความพรอมสําเนา 
              4.  สงรูปถายสวมเสื้อครุย  ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ตามแบบฟอรมทีม่หาวิทยาลัยกาํหนด 
              5.  นําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนียมที่การเงิน จํานวน 100 บาท แลวนําคํารองและ
ใบเสร็จรับเงินยื่นตอที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
            6.  การยื่นคํารองขอใบแทน ใบรับรองคุณวุฒิ บัณฑิตจะมาขอรับไดหลังจาก 
วันยืน่คํารอง 1 สัปดาห 
 
บัตรประจําตัวนักศึกษา 
 ใหนกัศึกษาตดิตอกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  สาขายอยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม 
 



การใหบริการขอมูลสารสนเทศผานระบบอินเทอรเน็ตสําหรับนักศึกษา 
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จะประกอบไปดวยหวัขอตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

• ระบบขอมูลสารสนเทศนักศกึษา 

• ระบบลงทะเบยีนเรียนนกัศึกษา 

• ระบบทะเบยีนประวัตินกัศึกษา 

• ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศกึษา 

• การตรวจสอบผลการเรียน 

• การตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอบ 

• การตรวจสอบรายวิชาที่เปดสอน 

• การตรวจสอบแผนการเรียน 

• การตรวจสอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา 

• การตรวจสอบรายชื่อผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษา 

• การแสดงความเห็นและเขียนขอคําถามในกระดานขาว 
นักศึกษาจําเปนตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัตนเองเปนอยางดี  ในการใชงานระบบให

นักศึกษาปอนขอมูลตาง  ๆ ใหถูกตองตามคําแนะนําในวธีิใชงาน ซ่ึงในแตละสวนนั้นอาจมีการปอน
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รูปแบบขอมูลแตกตางกัน นกัศึกษาจําเปนจะตองศึกษาวธีิการใชงานใหละเอียดจึงจะสามารถเขาใช
งานไดโดยท่ีไมเกิดปญหาใด ๆ 
1. ระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับนักศึกษา จะมีรูปแบบดังนี ้

    

 
2. ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษา รายละเอียดของการลงทะเบียนจะแสดงไวที่หวัขอ การเขาสู
ระบบลงทะเบยีนนกัศึกษาตองลงทะเบียนเรียนผานระบบอินเทอรเน็ตดวยตนเอง 
 

                            
3. ระบบลงทะเบียนประวัตินกัศึกษา นักศึกษาใหมทกุคนตองกรอกประวัติของตนเองผาน ระบบ
อินเทอรเน็ตเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานการเปนนักศกึษาของมหาวิทยาลัย โดยใชรหัสนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและรหัสผานที่ใชในการลงทะเบียน Login เขาสูระบบ 



                            
 
4. ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษา จะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมทางวิชาการทุกเดอืนของ
นักศึกษา โดยนักศึกษาตองปฏิบัติตามกําหนดการตาง ๆ ในปฏิทินวชิาการอยางเครงครัด  

                  
 
5. การตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอบ 

                  
6. การตรวจสอบรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษาถัดไป              



                               

                             
 การตรวจสอบตารางสอนลวงหนาผูเรียนตองตรวจสอบรายวิชาที่จะเปดสอนในภาค
การศึกษาถัดไป นักศึกษาสามารถประมาณรายจายเรื่องคาลงทะเบียนและสามารถตรวจสอบไดวามี
รายวิชาใดบางที่จะเปดสอนในภาคการศึกษาถัดไป รวมทั้งสามารถตรวจสอบขอมูลวาฝายหลักสูตร
และแผนการเรียนไดจัดรายวิชาไดถูกตองครบถวนตามแผนการเรียนและหลักสูตรหรือไม ซ่ึงหากมี
ขอผิดพลาด อาจเนื่องจากเปดผิดรายวิชาหรือไมครบถวนก็สามารถแจงตอฝายหลักสูตรและแผนการ
เรียนไดกอนเปดภาคการศึกษานั้น ๆ 
7. การตรวจสอบแผนการเรียน   

                               



                                

                                     
 

การตรวจสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร เปนแผนการเรียนที่นักศึกษาตองเรียนใหครบ
เพื่อจะสามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรได  ดังนั้นสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงได
พัฒนาการตรวจสอบแผนการเรียนผานระบบอินเทอรเน็ตขึ้น เพื่อใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบ
แผนการเรียนไดดวยตนเองและไดรับขอมูลที่ปรับปรุงใหทันสมัยที่สุดเพื่อบริการแกนักศึกษา 
 
8. การตรวจสอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา 

                                          

                                            



                                      
            การตรวจสอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาผานระบบอินเตอรเน็ตเปนบริการสําหรับนักศึกษาป
สุดทายที่จะสําเร็จการศึกษาซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบไดดวยตนเองจากที่บานหรือที่อ่ืน ๆ ได 
โดยไมจําเปนตองเดินทางเขามาตรวจสอบรายชื่อที่มหาวทิยาลัยซึ่งจะเปนความสะดวกตอนกัศึกษา
เปนอยางมาก 
9. การตรวจสอบรายชื่อผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษา 

                                           

                        
       การตรวจสอบรายชื่อผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาเปนสิ่งสําคัญเพราะจะมีเร่ืองการขอเงิน
คืนจากงานการเงินเขามาเกี่ยวของดวย เพราะถาพนกําหนดแลวนักศึกษาจะไมสามารถขอคืนเงินจาก
ทางมหาวิทยาลัยได ดังนั้นเมื่อนักศึกษาเขามาเรียนแลวตองตรวจสอบตนเองดวยวาผลการเรียนของ
ตนเองอยูในเกณฑตามที่ระเบียบกําหนดหรือไม          
 
10. การแสดงความคิดเห็นและเขียนขอคําถามในกระดานขาว 



การแสดงความเห็นหรือเขียนขอคําถาม หรือที่รูจักกันดีในการเขียน Web Board เพื่อเปน
ทางเลือกในการติดตอกับทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนั้นจึงไดใหนักศึกษาได
แสดงความเห็นและถามขอสงสัยเกี่ยวกับงานวิชาการ โดยที่ผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบและตอบ
คําถามไดอยางตรงตามความตองการ เมื่อเขาสูเมนู ติดตอสอบถาม จะพบกับจอภาพดังนี้ 

 

                
 
 นักศึกษาสามารถสอบถามขอสงสัยจากทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย
เลือกเขาไปตามฝายงานที่ตองการแลวเลือก ตั้งกระทูใหม ซ่ึงนักศึกษาตองสอบถามดวยถอยคําที่
สุภาพและเปนคําถามที่เปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน หากมีกระทูใดที่ใชถอยคําไมเหมาะสมทาง
สํานักสงเสริมวิชาการจะทําการลบกระทูนั้นออกจากกระดานขาวทันที 
 



ตอนที่ ตอนที่ 44 

แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของ 
กับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

• กองพัฒนานักศกึษา 

• สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 



 

กองพัฒนานักศึกษา 
 

กองพัฒนานักศึกษา  เปนองคกรที่เสริมสรางใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมและ เปนตัวอยางที่ดี
ของสังคมในดานความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ความขยันหมั่นเพียรและความซื่อสัตยสุจริต 
พรอมที่จะเปนผูใหและชวยเหลือดวยความเต็มใจ  รวมท้ังเปนองคกรที่ชวยสนับสนุนภารกิจ  หรือ
นโยบายของมหาวิทยาลัยในดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของและจําเปน กอนที่
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยตอไป  ดังนี้ 

1. คนดี                          ไดแก ความสุภาพออนนอม กตัญูรูคุณ ขยัน ประหยัด                    
ซ่ือสัตย   อดทน  สุขุม  ลึกซึ้ง  รูจักกาลเทศะ 

2. สุขภาพดี  ไดแก  การมีสุขภาพอนามัย  ดานรางกายและจิตใจที่ดี 
3. บุคลิกภาพดี           ไดแก  การมี ลักษณะทาทาง   การพูดจา   การแตงกายดี  

วางตัวไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 
4. ความรูดี  ไดแก  การแสวงหาความรูและมีความสามารถในการนํา

ความรูไปพัฒนาและประยุกตใช 
5. ความเปนพลเมืองดี ไดแก  ความมีวินัย  เคารพในกฎระเบียบของสังคม  เสียสละ               

มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค  พันธกิจและนําไปสูวิสัยทัศนไดดวย  4  ดาน  คือ  
  
1.  ดานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
     1.1  จัดใหมีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา เพื่อเปนตัวแทนนักศึกษาในการทํา 
            กิจกรรมตาง ๆ  โดยใหมีสวนรวมในการริเร่ิมกิจกรรม  ทําแผนงานและปฏิบตัิงาน 
            ตามลําดับ 
     1.2  จัดใหมีการเลือกตั้งสภานักศึกษา เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล  
            การปฏิบัติงานของสโมสรนักศึกษา  เพื่อใหเปนไปตามขอบงัคับของมหาวทิยาลัย 
            และเปนไปตามนโยบายที่ไดแถลงไวกับนักศึกษา 
      1.3  จัดใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ 
      1.4  สนับสนุน  สงเสริม  ใหนักศึกษาไดจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนกับมหาวิทยาลัย 
             และสังคม 
      1.5  สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตลอดทั้งป  จัดการแขงขันกีฬา 
            ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อสุขภาพพลานามัยโดยรวม 
 
 



 

 
2.  ดานปลูกฝงจิตสํานึก  บทบาท  หนาท่ี  ของนักศึกษา 
      2.1  ปลูกฝงจิตสํานึกการแตงกาย  ใหเปนไปตามระเบยีบและประกาศของมหาวิทยาลัย

       2.2  ปลูกจิตสํานึกใหรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  เชน  การยนืตรงเคารพธงชาติ 
             เขารวมกิจกรรมในวนัสําคัญของชาติ 
      2.3  ปลูกฝงใหรูบทบาทและหนาที่ของนักศึกษา  เชน  การเคารพบุพการี ครูอาจารย 
              กระทําตนใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 
3.  ดานทํานบุาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

       3.1  สงเสริมใหนักศกึษาเขารวมและจดักิจกรรมทางดานศาสนา ศลิปวัฒนธรรม เชน 
             แหเทยีนเขาพรรษา  ประเพณยีี่เปง 

       3.2  สงเสริม  สนับสนุน  และเผยแพร  การสรางจิตสํานึกในดานวฒันธรรมประเพณ ี
             ทองถ่ินและระดับชาติ 
4.  ดานการบรกิารนักศึกษา 

      จัดสวัสดิการและบริการตาง ๆ ใหกับนกัศึกษา เพื่อชวยใหนกัศึกษาไดศึกษาเลาเรียน                     
อยางมีความสขุตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยจนสําเร็จการศกึษา 
 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
  งานบริการกิจกรรมนักศึกษา 

 ความคาดหวังของสังคมที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จจากสถาบันอุดมศึกษา  คือ  ความเปนคนดี  
พลเมืองดีและเปนผูประกอบอาชีพที่ดี การสรางบัณฑิตใหมีคุณภาพดังกลาว มหาวิทยาลัยไดจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรที่เปนลายลักษณอักษร และเสริมดวยกิจกรรมตาง ๆ ลักษณะของ
หลักสูตรที่ไมเปนลายลักษณอักษร ดังนั้น  การจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาหรือนักศึกษาจัดขึ้นเอง จะ
มีสวนสรางเสริมและเติมแตงใหบัณฑิตมีคุณลักษณะตามที่สังคมปรารถนา  เปนการพัฒนานักศึกษา
ไปพรอมๆ กับงานวิชาการ 
 งานกิจกรรมนกัศึกษา ( Student Activities ) เปนสวนหนึง่ของงานกิจการนักศึกษา                   
มีความสําคัญตอการพัฒนาและเสริมสรางบุคลิกภาพของนักศึกษา  ใหมีความสมบรูณ  ทั้งทางดาน
รางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  เพื่อนําไปสูการประกอบอาชีพและการเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม นักศึกษาแตละคนยอมมีความแตกตางกันไป  ไมวาในดานภูมหิลัง  ความสนใจ  ความสามารถ 
ดังนั้น กจิกรรมนักศึกษาจึงตองมีความหลากหลายใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาแตละ
คน 
  
 



 

 
              กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดใหกับนกัศึกษา  ประกอบดวย  

1.  กิจกรรมกีฬา 
     1.1  เขารวมและจัดการแขงขันกีฬาเพื่อสุขภาพ  พลานามัย และพัฒนาบุคลิกภาพ พรอม 
             ทั้งเปนการสงเสริมความสัมพันธฉันทมิตร  ไดแก การแขงขันกีฬานองใหม   
             การแขงขันกีฬา – กรีฑาคณะ  ชมรม ชุมนุม และสาขาวิชา 
     1.2  เขารวมและจัดการแขงขันกีฬาเพื่อมวลชน ไดแก กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แหง 
             ภาคเหนือ  การแขงขันกีฬาอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม การแขงขันกีฬาเยาวชน 
             ภาคฤดูรอนและการแขงขันกีฬาระหวางสถาบันการศึกษาตางๆ 
      1.3  เขารวมและจัดการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศในระดับชาติ หรือนานาชาติ เชน  
              การจัดการแขงขันระหวางภูมิภาค ระหวางกลุมตางๆ อาทิ เชน การแขงขันกีฬา 
              มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
2.  กิจกรรมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
      การจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและทองถ่ิน กิจกรรมในวันสําคัญของ

ชาติ เชน วันสงกรานต วันลอยกระทง วันเขาพรรษา  วันขึ้นปใหม ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ
หรือกิจกรรมทางดาน นาฏศิลป ดนตรี และการละเลนพื้นเมือง 

3.  กิจกรรมการเมือง 
     เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงการอยูรวมกันในสังคมอยางเปนระบบ  มุงเนนใหนักศึกษาเขาใจ

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ภายในมหาวิทยาลัย และเขาใจในองคกรของนักศึกษา 
ตลอดจนเขาใจบทบาทและหนาที่ของนักศึกษาใหถูกตอง กิจกรรมอาทิ เชน การเลือกตั้งประธานสภา
นักศึกษา    นายกสโมสรนักศึกษากลาง คณะ ชมรม ชุมนุม  ใหไดตัวแทนและทีมงาน เขาไป
บริหารงานองคการนักศึกษา เพื่อผลประโยชนของนักศึกษาในการทํากิจกรรมตางๆ 

4.  กิจกรรมวิชาการ 
     เพื่อเสริมสรางภูมิปญญาใหกับนักศึกษามากขึ้น นําความรูไปใชแกไขปญหาตางๆ                

และพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย เปนนักวิชาการ และนักวิชาชีพที่ดี 
องคกรนักศึกษาที่รับผิดชอบจะเนนไปที่ คณะ สาขาวิชา และชมรม เปนสวนใหญไดแก การจัดอบรม
ใหความรูในเรื่องตางๆ เชน การอบรมวินัยจราจร  การฝกนักศึกษาวิชาทหาร  การใหความรูเร่ือง โรค
เอดส หรือทางดานคายภาษาตางประเทศ การจัดทดสอบพื้นฐานความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษา ช้ัน
ปที่ 1 การจัดคายวิทยาศาสตร การจัดอบรมคอมพิวเตอร คายศิลปะและดนตรี เปนตน 

 
 
 



 

 
5.  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและอาสาพัฒนา 
     เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน สงเสริมใหนักศึกษามีความสามัคคี 

รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อสวนรวม ส่ิงที่สําคัญคือ  ฝกนักศึกษาใหเปนผูนําที่มีความสามารถและ
เปนผูตามที่ดี  เนนในเรื่องของอาสาพัฒนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปนหลัก เชน การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริมความรู สรางภูมิคุมกันโรคเอดส ส่ิงเสพติด 
สาธารณสุขตาง ๆ คายอาสาพัฒนาราชภัฏสูชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เปนตน 

6.  กิจกรรมทางวิชาชีพ 
    เพื่อเสริมสรางความรูใหนักศึกษาได นําไปใชประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสรางรายไดที่

สามารถนําไปเปนคาใชจายในระหวางศึกษาเลาเรียน หรือเมื่อสําเร็จการศึกษาไปแลว กิจกรรมที่จัด
ขึ้นนักศึกษาสามารถเรียนรูโดยใชระยะเวลาอันสั้น และนําไปใชไดหลังจากไดเรียนรู การเขารวม
โครงการอาจจะเปนการเสริมความรูในสาขาวิชานักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูใหเพิ่มพูนมากขึ้น หรือไม
จําเปนจะตองตรงสาขาวิชาที่เรียนก็ไดหากนักศึกษา มีความสนใจ และตั้งใจจริง เชน การสาธิต
ทําอาหาร  การอบรมผลิตของชํารวย          การอบรมแตงหนาเคก การทําขนมตางๆ การตัดตุง การทํา
เทียนหอม หรือเปนการอบรมทางวิชาชีพ เชน การเขียนบทความ  การขับรอง  การแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรม  เชน  เครื่องดนตรีไทย 
        นักศึกษาจะไดรับบริการดานงานกิจกรรมนักศึกษา โดยผานองคกรหลัก ดังตอไปน้ี 

1. กองพัฒนานกัศึกษา 
2. คณะทุกคณะ ประกอบดวย 

2.1 คณะครุศาสตร 
2.2 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
2.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2.4 คณะวิทยาการจัดการ 
2.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2.6 บัณฑิตวิทยาลยั 
2.7 วิทยาลัยแมฮองสอน 

3. องคการนักศึกษา ประกอบดวย 
3.1 สภานักศึกษา   
3.2  สโมสรนักศึกษากลาง 
3.3 สโมสรนักศึกษาทุกคณะ 
3.4 หัวหนาหมูเรียนทุกหมูเรยีน 
3.5 ชมรม หรือ ชุมนุม 



 

 

งานบริการนกัศึกษา 
  งานบริการผอนผนัการเขารับตรวจเลือกเปนทหารกองประจําการ 
นักศึกษาชายที่ตองการผอนผันการเขารับตรวจเลือกเปนทหารกองประจําการเมื่อไดรับ

หมายเรียก (สด.35 ) จากภูมิลําเนาทหาร  หากไมตองการเปนทหารในขณะศึกษา ใหดําเนินการยื่นคํา
รองขอผอนผันไดในชวงเดือนกันยายน -  ธันวาคม  ของทุกป โดยยื่นเรื่องที่งานวิชาทหาร กองพัฒนา
นักศึกษา นักศึกษาภาคปกติ วันจันทร -  ศุกร  ตั้งแตเวลา  09.00-16.30 น. นักศึกษาภาคพิเศษ          
จันทร-ศุกร   เวลา 18.00 -20.00 น.  และนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร-อาทิตย  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
ประกอบดวยหลักฐานที่ไดรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ ดังนี้ 

1. สําเนาใบสําคัญ  สด.9  จาํนวน 2  ชุด 
2. สําเนาหมายเรียก  สด.35  จํานวน 2  ชุด 
3. สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 2  ชุด 
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2  ชุด 
5. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 2  ชุด 
หมายเหตุ ใหนักศึกษายื่นคํารองขอผอนผันตามระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น หากพน 
                         กําหนดถือวานักศึกษาสละสิทธิ์ การขอผอนผันในปนั้น ๆ 

  
   งานบริการนักศึกษาวิชาทหาร 

 นักศึกษาที่มีความประสงคจะเรียนวิชาทหารตอช้ันปที่  3,4 และ 5  สามารถสงคํารองได
ที่ กองพัฒนานักศึกษา หรือดูรายละเอียดที่ บอรดงานวิชาทหาร ดานหนากองพัฒนานักศึกษา โดยจะ
เรียน และฝกที่มหาวิทยาลัยทุกวันพุธชวงบาย  ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 
ทางไป สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป  และศูนยการฝกเขาชนไก   จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อเรียน
จบชั้นปที่ 5 และเมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรืออนุปริญญา  จะไดติดยศเปนวาที่รอยตรี  
ใชแทนคําวานายได เชน วาที่รอยตรีสมเกียรติ   นามสมมติ 
 
   งานบริการประกันภัยอุบตัิเหต ุ

มหาวิทยาลัย มีนโยบายใหนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ทําประกันภยัอุบัติเหตุ ทุก
คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
        1.  ระยะเวลา เร่ิมตน วันที่  1      มิถุนายน  ของทุกป 

   ส้ินสุด วันที่  31  พฤษภาคม ของปถัดไป 
         

 



 

2.  ความคุมครอง เร่ิมมีผลทันทีที่ไดลงทะเบียนเปนนักศกึษา โดยเสียคาประกัน คนละ 
     170  บาท 

        3.  จํานวนเงินประกัน  
 3.1  เสียชีวิตทกุกรณี  และทพุพลภาพ                        100,000  บาท 
 3.2  เสียชีวิตจากการรวมกจิกรรมตางจังหวัด        300,000 – 400,000  บาท 
 3.3  เสียชีวิตจากการรวมกจิกรรมใน จ.เชยีงใหม                         200,000  บาท 
 3.4  คารักษาพยาบาล อุบัติเหตุทั่วไป                                         10,000  บาท 
 3.5  คารักษาพยาบาล กรณีรวมกิจกรรมตางจังหวดั                          110,000  บาท 
 3.6  คาปลงศพ (เสียชีวิตจากโรคภัยไขเจบ็/ที่ไมใชอุบัตเิหตุ               20,000  บาท 
 3.7  คาเคลื่อนยายผูปวย                                                                      5,000  บาท 

        ผูรับผลประโยชน 
        1.  นักศึกษา  หรือ บิดา – มารดา  
             1.1  กรณีบิดา – มารดา  ฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต  ผูรับผลประโยชน คือ บิดาหรือ 

            มารดาฝายใดทีย่ังมีชีวิตอยู 
             1.2  กรณีบิดา – มารดา ไมมีหรือไมอยู ผูรับผลประโยชน คือ ผูปกครองหรือผู 

            อุปการะแลวแตกรณีตามลําดับ 
             1.3  กรณีไมมีหรือไมอยูทั้งบิดา – มารดา  ผูปกครอง  ผูอุปการะ  ผูรับผลประโยชน  

            คือ ทายาท  ตามกฎหมาย ตามลําดบั 
          2.  บุคคลผูรับผลประโยชน  คือ  สถานศึกษาที่เปนผูถือกรมธรรม คุณสมบัติของผูที่
        สามารถเคลมประกันอุบตัิเหตุได เปนผูที่มีรายชื่ออยูในกรมธรรมเทานั้น 
          ขั้นตอนการเรียกรองคาสินไหมทดแทน เนื่องจากอุบัติเหต ุ
           1.  หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ใหเขารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลเครือขาย 

        ที่กําหนด โดยไมเสียคาใชจาย 
           2.  กรณไีมใชโรงพยาบาลเครือขาย ใหสํารองจายกอน แลวนําใบเสร็จรับเงิน 
    พรอมหลักฐานมาเบิกคารักษาพยาบาลที่มหาวิทยาลัย 
           3.  งานประกันอุบัติเหตุรับเรื่องจะสงเอกสารไปตั้งเบิกกับทางบริษัท โดยใชเวลา              
                 ประมาณ  10 วนัทาํการ 
           4.  เมื่อไดรับเงินแลว มหาวิทยาลัยจะสงไปรษณยีบัตรหรือโทรศัพทแจงใหนกัศึกษา     

        มารับเงินคาประกัน 
 
 
 



 

         หลักฐานที่ใชประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน เนื่องจากอุบตัิเหต ุ
          เขียนคํารองที่งานประกนัอุบัติเหต ุ
         1.  ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง 
         2.  ใบรับรองแพทย ฉบบัจริง 
         3.  สําเนาประจําตัวนักศกึษา 
         4.  สําเนาบันทึกประจําวัน จากสถานีตํารวจ  (ถามี) 

 

  งานบริการนักศึกษามีงานทําและหารายไดระหวางเรยีน 
มหาวิทยาลัยมนีโยบาย ชวยเหลือ นักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ขาดแคลนทุน

ทรัพยในการศกึษาเลาเรียน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อแกปญหาสังคมและความยากจนเชิง 
บูรณาการ ซ่ึงจะนําไปสูการแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน รวมทั้งนโยบายสงเสริมให
นักศึกษามีรายไดระหวางเรยีนจากอาชีพทีเ่หมาะสม ทั้งชวงที่เปดเรยีนและปดภาคเรยีน โดยมี
หลักเกณฑวิธีปฏิบัติ  ดังนี ้   
        1.  มหาวทิยาลัย จะพิจาณาถึงความจําเปนและความเหมาะสม เพื่อมิใหกระทบตอการ 
                          เรียนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา ที่มาชวยปฏิบัติงานราชการเปนสําคัญ 
        2.  รับสมัครและขึ้นทะเบียนนกัศึกษาไวตามลําดับกอน – หลังของผูสมัครโดยขอรับ  
                          ใบสมัครและสงใบสมัคร ไดที่งานธุรการ  กองพัฒนานักศึกษา  
        3.  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ทํางานดังกลาว  ตองเปนนักศกึษาภาคปกตหิรือภาคพิเศษของ 
                         มหาวิทยาลัยเทานั้น 
        4.  ใหหวัหนาหนวยงานเปนผูควบคมุ ดูแล การปฏิบัติงานของนกัศึกษาหรือมอบหมาย 
                          ใหบุคลากรในสังกัดที่มีความเหมาะสมปฏิบัติหนาที่แทน 
         ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
         1.  ปฏิบัติงานภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
         2.  สามารถปฏิบัติงานไดทุกอยาง ตามที่หนวยงานมอบหมาย  อาทิ งานธุรการ  
                          งานพิมพ เอกสาร งานสงหนังสือ งานจดัสถานที่ งานลงทะเบียน งานเตรียมเอกสาร 
                          งานภาคสนาม งานคอมพิวเตอร งานอินเตอรเน็ตและงานอื่น ๆ   
         ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 
          ตามปงบประมาณ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายนของทุกป ใน 1 ปการศึกษา               
นักศึกษาภาคปกติ   แบงออกเปน  2  ภาคเรียน  นักศกึษาภาคพิเศษแบงเปน  3  ภาคเรียน 
 
 
 



 

         คาตอบแทน 
         1.  นักศึกษาตองปฏิบัติงาน  ดังนี ้
       1.1  ปฏิบัติงานเต็มวนั  ไมนอยกวาวันละ  7  ช่ัวโมง  (ไมรวมเวลาหยุดพัก) 
     1.2  ปฏิบัติงานครึ่งวัน  ไมนอยกวาวนัละ  3  ช่ัวโมงครึ่ง  (ชวงเชา/ชวงบาย) 
      1.3  กรณี  การปฏิบัติงานไมเขาลักษณะตามขอ  1.1  และ  1.2  ใหจายคาตอบแทน 
         เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานครบ  1  ชั่วโมง  คาตอบแทนชั่วโมงละ  25  บาท 
        2.  นักศึกษาภาคปกตแิละภาคพิเศษ สามารถเบิกคาตอบแทนไดเดือนละไมเกิน 2,500  
                          บาท /คน / เดือน 
          เกณฑการพิจารณา 
          1.  เปนนักศึกษาภาคพิเศษที่มีฐานะยากจนและไมมีงานทํา จะพจิารณาเปนอนัดับแรก 
          2.  เปนนักศึกษาภาคปกติที่ยื่นเรื่องกูยืมเงนิเพื่อการศึกษา  แตไมไดรับการพิจารณาให 
                            กูยืมจะพิจารณาเปนอันดบัแรก 
          3.  เปนนักศึกษาที่มีฐานะยากจน  แตไมไดกูยืมเงนิเพื่อการศึกษา จะพจิารณาเปนอันดับ 
                            แรก 
          4.  เปนนักศึกษาภาคปกติที่มีฐานะยากจน  แตกูยมืเงินเพื่อการศกึษา 
          5.  บิดา - มารดา  ของนักศึกษาที่มีอาชีพรับจาง  หรืออาชีพเกษตรกร (หาเชากินค่ํา) 
                            หรือ อาชีพอ่ืน ๆ  ที่ไมสามารถสงเสียบุตรธิดา  ใหศึกษาเลาเรียนได 
          6.  กรณบีิดา - มารดา มีอาชีพรับราชการหรืออาชีพอ่ืนๆ ที่สามารถสงเสียบุตรธิดาได 
                           จะไมรับพจิารณา 
          7.  มีความประพฤติเรียบรอย  ซ่ือสัตย  และอดทน 
         ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
         1.  นักศึกษาที่มีความประสงค จะทํางาน ใหสมัครหรือข้ึนทะเบียนไดที่งานธุรการ   
                           กองพัฒนานักศึกษา  เพื่อนําเขาที่ประชมุคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
         2.  เมื่อผลการพิจารณา เปนประการใดจะตดิประกาศให นกัศึกษาทราบ หรือแจงทาง 
                          โทรศัพท  ตามที่นักศึกษาใหหมายเลขโทรศัพทไว 
        3.  เมื่อนักศึกษา ทราบผลการพิจารณาแลวใหประสานงานธุรการ  เพื่อรับทราบขอมูล 
                          กอน การปฏบิัติงานและรายงานตวักับหนวยงานที่นกัศึกษาปฏิบัติตอไป 
 
                งานบริการบัตรประจําตัวนักศึกษา 
                    นักศึกษาตดิตอทําบัตรประจําตัวนักศกึษา ไดที่ ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด  
( มหาชน)  สาขายอยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 



 

                 งานบริการจดหมาย  ธนาณตัิ  พัสด ุ
        นักศึกษารับ  จดหมาย  พัสดุ  ธนาณัต ิ ไดที่งานบริการนักศึกษา  กองพัฒนานักศกึษา 
กรณีขอรับ พสัดุ ธนาณัติ ใหนักศกึษาเซน็ชื่อรับ พรอมแสดงบัตรประจําตวันักศกึษาดวย 
 
                 งานบริการหนงัสือรับรองความประพฤต ิ
         หนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษาระหวางที่ศึกษาเลาเรียน สําหรับใหนักศึกษา 
ใชในการขอทุน สมัครงาน เปนหลักฐานประกอบการพจิารณาคดีในชัน้ศาล หรืออ่ืน ๆ ที่มีความ
จําเปน นกัศึกษาสามารถดําเนินการไดดังนี้  
         1.  ขอรับคํารองไดที่ งานบริการนักศกึษา พรอมกรอกรายละเอยีดใหครบถวน 
                            สมบูรณ 
         2.  นําคํารองตามขอ 1 ใหอาจารยที่ปรึกษารับรองความประพฤตมิาดวย 
         3.  ยื่นคํารองที่งานวินยันักศึกษาและพัฒนานักศกึษา และขอรับไดหลังยื่นคํารอง 1 
                           วันทําการ 
         หลักฐานประกอบคํารอง 
          1.  รูปถายนักศกึษาแตงกายถูกตองตามระเบียบ ภาพสี ขนาด 1 นิว้ จํานวน  1  รูป 
          2.  สําเนาบัตรประจําตวันักศกึษา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง       จํานวน  1  ฉบบั 
          3.  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง     จํานวน  1  ฉบบั 

 

    งานบริการเงินกูยืมฉุกเฉินเพื่อการศึกษา  คร้ังละไมเกิน  3,000 บาท  
  จัดเปนกองทนุชวยเหลือนกัศึกษา เพื่อบรรเทาความเดอืดรอนเรื่องคาลงทะเบียนเรียนใน
แตละภาคเรียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ไมไดกูยืมเงินเพือ่การศึกษา และไมสามารถชําระคา 
เลาเรียนตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ โดยนักศึกษาสามารถ
ดําเนินการได ดังนี ้
 1.  นักศึกษา ยืน่เรื่องและรับคํารอง หรือสัญญายืมเงินฉกุเฉินเพื่อการศึกษา  ไดที่งาน 
                          บริการนักศกึษา 
 2.  กรอกรายละเอียดในคํารอง พรอมแนบหลักฐานและใหอาจารยที่ปรึกษาลงนาม 
                          รับรอง  
 3.  นําสงเอกสารที่งานบริการนักศึกษา  เพือ่พิจารณาอนมุัติ  ภายใน 2 วันทําการ นับจาก 
                         วันที่ยืน่เรื่อง นักศึกษาจะไดรับการประสานและแจงผลการพิจารณา 
 
 



 

 เงื่อนไขในการยืมเงิน 
 1.  ยื่นคํารอง พรอมหลักฐานการยืมเงนิใหครบถวน (มผูีค้ําประกันเปนผูปกครอง) 
 2.  ยืมไดคร้ังละไมเกนิ 3,000 บาท ตอ คน 
 3.  ชําระไดไมเกิน 3 งวด  ภายในเวลา 2 เดอืน 
 4.  เมื่อครบกําหนดแลว ไมมาชําระหรือไมมาแจงเหตุผล หรือไมมาขอผอนผัน จะถูก 
                          ปรับ วันละ  10  บาท และระงับการเขาสอบ  การอนุมัตผิลการศึกษา  และดําเนินคด ี
                          ตามกฎหมาย 
 หลักฐานการยมืเงิน 
 1.  สําเนาบัตรประจําตัวนักศกึษา     พรอมรับรองสําเนาถูกตอง     จํานวน     1     ฉบบั 
 2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   พรอมรับรองสําเนาถูกตอง     จํานวน     1     ฉบบั 
 3.  สําเนาทะเบียนบาน          พรอมรับรองสําเนาถูกตอง     จํานวน     1     ฉบับ 
 4.  รูปถายเครื่องแบบนักศกึษาภาคปกติถูกตองตามระเบียบ สวนนักศึกษาภาคพิเศษชุด 
                         สุภาพ ภาพสขีนาด  1  นิว้  จํานวน  1 รูป 
 5.  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกัน 
                          พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน  1  ฉบับ 
  

    งานบริการสุขภาพนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในเรื่องของสุขภาพนักศกึษาเปนอยางมาก  ในระหวางที่
นักศึกษาไดศกึษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัย  โดยจัดใหมหีองพยาบาล แพทย พยาบาล และเจาหนาที่
บริการสุขภาพ ไวบริการแก นักศึกษา อาจารยและบุคลากร ณ จตุราคาร ช้ัน 1  อาคาร  3  เปน  2  
ลักษณะคือ 
 1.  การใหบริการพยาบาลเบือ้งตน นักศกึษาที่เจบ็ปวยเล็กนอย ตองการยาเพื่อบรรเทา 
                         หรือนอนพักผอน  สามารถใชบริการได  ดังนี ้
      1.1  วันจนัทร  -  วันศกุร     นักศึกษาภาคปกติ    เปดทาํการ 08.00- 20.00 น. 
      1.2  วันจนัทร  -  วันศกุร     นักศึกษาภาคพิเศษ   เปดทาํการ 17.30- 20.00 น. 
      1.3  วันเสาร    -   วันอาทติย  นักศกึษาภาคพิเศษ  เปดทําการ 08.00- 16.00 น. 
 2.  การบริการตรวจและวนิิจฉัยโรค  มหาวทิยาลัยไดจัดแพทยใหบริการตรวจและ 
                         วินิจฉยัโรค พรอมสั่งจายยา ดังนี ้
      2.1  วันจนัทร  -  วันศกุร     นักศึกษาภาคปกติ    เวลา 12.00 - 14.00 น. ทุกวนั 
      2.2  วันจนัทร  -  วันศกุร     นักศึกษาภาคพิเศษ   เวลา 16.00 - 18.00 น. ทุกวัน 
      2.3  วันเสาร      นักศึกษาภาคพิเศษ   เวลา  10.00 - 12.00 น.    
  



 

 3.  หากนกัศึกษามีปญหาเรื่องสุขภาพกะทนัหันหรือฉุกเฉินไมสามารถรับบริการจาก 
                         มหาวิทยาลัยได  มหาวิทยาลัยจะจดัรถนําสงโรงพยาบาลตอไป 
   

    งานบริการหอพักนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยไดจัดบริการหอพักใหกับนักศึกษา เพื่อความสะดวก ปลอดภัยและมี
บรรยากาศที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาเลาเรียน  โดยมีอาจารยประจําหอพักคอยดูแลตลอดเวลา 
หอพักที่ทางมหาวิทยาลัยใหบริการ มีดังนี้  หอพักชาย (คามเมธา)  และหอพักหญิง (ธิดาพิฆเณศวร) มี
แมบานประจําหอพักคอยดูแลความสะอาด  ไฟฟา  ประปา  ของหองพัก 
          คุณสมบตัิของนักศึกษาที่จะเขาพัก 

          1.  เปนนักศึกษาชั้นปที่  1  (หลักสูตร  4  ปหรือ  5 ปเทานั้น) 
          2.  นักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาใหเขาพักเปนกรณีพิเศษ  ไดแก 

       2.1  กรรมการฝายปกครองหอพักและนักศึกษา 
       2.2  กรรมการหอพัก 
       2.3  นักศกึษาที่ไดรับทุนตอเนื่อง 
       2.4  กรรมการสโมสรนักศึกษา 
       2.5  กรรมการสภานักศกึษา 
       2.6  นักศกึษาโควตากีฬา 
       2.7  นักศกึษาที่มีความประพฤติเรียบรอย  ทําคุณประโยชนและชือ่เสียงใหแก 
              มหาวทิยาลัย 
       2.8  นักศกึษาที่มีความจาํเปนอื่น ๆ  จะไดรับการพจิารณาตามความเหมาะสม 

          กําหนดเวลา  เปด – ปด  หอพัก 
          1.  หอพักชาย (คามเมธา) เปดเวลา    06.00  น. ปดเวลา     22.00  น. 
          2.  หอพักหญิง (ธิดาพฆิเณศวร) เปดเวลา    06.00  น. ปดเวลา     22.00  น. 

          ความจุของนักศึกษาหอพักชายและหญิง 
         1.  หอพกัชาย  มี   36   หอง พักได     72   คน 
         2.  หอพกัหญิง  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.  คาประกันของเสยีหาย   จํานวน  500 บาท/คน   (จายแรกเขา) 
        3.  คาไฟฟา  (แบบเหมาจาย) 

      3.1  จํานวน  400  บาท/ภาคเรียนปกติ  (ภาคเรียนที่  1 และ 2) 
      3.2  จํานวน  200  บาท/ภาคเรียนฤดูรอน  (ภาคเรยีนที่ 3) 

          ระยะเวลาการรับสมัคร 
          1.  รับสมัครและยื่นใบสมัครระหวางเดือนเมษายน  ถึง พฤษภาคม ของทุกป  ณ งาน  
               หอพักนักศกึษา   กองพัฒนานักศกึษา 
         2.  สอบสัมภาษณ   เดอืนพฤษภาคม  ของทุกป  ณ  กองพัฒนานกัศึกษา 
         3.  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เขาพักในหอพกัมหาวิทยาลัย  พรอมรับเอกสาร 

                            ประกอบการรายงานตัว  เดือนพฤษภาคม ของทุกป 
         4.  รายงานตัวเขาหอพกั ชําระเงินคาบํารุงหอพัก ปฐมนิเทศและประชุมผูปกครอง 

                            เดือนพฤษภาคม ของทุกป 
 
    งานบริการขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษาและบริการอาชีพ 
 มหาวิทยาลัยไดจัดบริการ ดานขาวสารการศึกษาตลอดจนอาชีพตาง ๆ การรับสมัครงาน
ทั้ง Part time และงานประจําใหกับนักศึกษา ณ บอรดงานแนะแนวการศึกษาและบริการอาชีพ         
ดานหนากองพัฒนานักศึกษา  โดยใหนักศึกษาที่ตองการทํางานพิเศษชวงเรียน  วันเสาร - วันอาทิตย 
และหลังเลิกเรียนตอนเย็น  ไดมีโอกาสทํางาน นอกเหนือจากโครงการนักศึกษาชวยปฏิบัติงานใน
หนวย ราชการภายในมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนั้นยัง มีขาวการศึกษา ขาวรับสมัครงาน ขาวการประกวดชิงทุนการศึกษา ขาว
การแสดงความสามารถตาง ๆ มากมาย และมีความเคลื่อนไหว เปนปจจุบันอยูตลอดเวลา 

 
 

   งานบริการใหคําปรึกษา 
 งานแนะแนวมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือนักศึกษา ใหสามารถปรับตัวและมีความสุขกับ
การศึกษาเลาเรียน โดยการรับฟงปญหา แกไขปญหา ตลอดจนใหคําปรึกษาในดานการเรียน 
ครอบครัว เพื่อน อาจารย การเงิน สุขภาพ หรือเร่ืองอื่น ๆ ที่นักศึกษามีความคับของใจ ไมสามารถ
ตัดสินใจหรือแกปญหาไดดวยตนเอง        



 

         วันเวลาท่ีนักศึกษาสามารถขอรับคําปรึกษา 
       1.  วันจนัทร-วันศกุร ภาคปกต ิ เวลา 09.00 - 16.00 น. 
       2.  วันจนัทร-วันศกุร ภาคพิเศษ เวลา   18.00  - 19.30 น. 
       3.  วันเสาร-  วันอาทิตย ภาคพิเศษ เวลา   09.00 -  16.00 น. 

 

    งานบริการขาวประชาสมัพันธ 
 กองพัฒนานักศึกษา ไดจัดบริการขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา  เพื่อใหนกัศกึษา
รับทราบขาวสารตาง ๆ ที่เปนประโยชน ผานสื่อตาง ๆ หลายชองทางอยางรวดเร็ว โดยไมเสียโอกาส
อันพึงจะไดรับ ดังตอไปนี้ 

1.  Website  กองพัฒนานักศกึษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
                          www.offstu.cmru.ac.th/  

2.  จดหมายขาวกองพัฒนานกัศึกษา  ซ่ึงจะออกทุกวนัจันทร  มีประชาสัมพันธไว 
                         ดานหนาอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกยีรติ  โรงอาหาร  และดานหนากองพัฒนานักศกึษา 

3.  บอรดประชาสัมพันธกองพัฒนานักศึกษา  ณ  ดานหนากองพัฒนานักศึกษา 
4.  ส่ือประชาสัมพันธตาง ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ผานทางคณะ พิงคราชภัฏ 

                             สโมสรนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ชมรมตาง ๆ  วิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ 
   

  

    งานวินัยนักศึกษา 
  งานวินัยนักศึกษาสงเสริมใหนักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และความ
ประพฤติที่เหมาะสม และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรองเรียน เพื่อขอความเปนธรรม ในระหวางที่
ศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัย นักศึกษาอาจจะถูกคนไมดีทําราย  กล่ันแกลง  ลักขโมย หรือทะเลาะ
วิวาท  
        ประเภทของความประพฤติท่ีผิดวินัย 

        1.  ความประพฤติผิดรายแรงที่กอใหเกิดความเสียหายแกช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยและ 
              การเปนนักศึกษา 

        2.  ความประพฤติผิดที่ทําใหเกิดความไมเหมาะสมตอการเปนนักศึกษา 
        3.  ความประพฤติผิดทั่วไป 

        โทษทางวนิัยมี  4  ขอดงันี้ 
1. ตักเตือน 
2. ทําทัณฑบน 
3.   พักการเรียน 
4.   ใหออกจากสถานศึกษา 



 

        กรณีนักศึกษามีเร่ืองที่เก่ียวกับงานวินัยนักศึกษาใหนกัศึกษาดําเนินการ  ดังนี ้
1. ติดตอประสานงานเพื่อขอทราบขอมูลตาง ๆ ที่งานวินัยนักศึกษา 
2. ทําบันทึกชี้แจงเหตุผล  และขอเท็จจริง 
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่งานวินัยนักศึกษากําหนด 
4. รอฟงผลการลงโทษจากคณะกรรมการ กรณีตองมีการสอบสวนหาขอเท็จจริง หาก 

                                ไมมี  ใหดําเนินการตามขอ  3  ตอไป 
       หมายเหตุ 1.  นักศึกษาทีก่ระทําผิดวนิัยนักศึกษาจะถูกบันทึกประวตัิไว เพื่อเปน 
        หลักฐาน   และ ดําเนินการทางวินัย ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเลาเรียน 

         2.  นักศึกษาจะถูกยกเลิกสิทธิ์ บางประการที่มหาวิทยาลัยจะให เชน 
                       ทุนการศึกษา  ทุนกูยืมฉุกเฉิน  ใบรับรองความประพฤติและอ่ืน ๆ   
       ตามความเหมาะสมและจําเปน 

 
   งานบริการศูนยเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย  ( Fitness Center )  และสนามกีฬา 

 มหาวิทยาลัยไดเห็นถึงความสําคัญของสุขภาพอนามัยของนักศึกษา  ในชวงที่ศึกษาเลา
เรียน  จึงจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย  พรอมมีอุปกรณที่ไดมาตรฐาน ซ่ึงเชื่อแนวาหากนักศึกษา  มี
สุขภาพที่แข็งแรง  ก็จะทําใหนักศึกษาเรียนไดดี  ราเริง  แจมใส  และเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถ
ออกไปรับใชสังคมและตอบแทนคุณของแผนดินอยางสมบูรณแบบ  
         สนามออกกําลังกายประกอบดวย 

         1.  ศูนยเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย ( Fitness Center ) เปดบริการ 
            วันจนัทร – วันศุกรเวลา  16.30 – 20.00 น. ปดวนัเสาร - วันอาทิตย (ไมเสีย 
            คาใชจาย) ตั้งอยูบริเวณ ช้ัน 1  อาคารหอพักนกัศึกษานานาชาต ิ มีเจาหนาทีดู่แลและ 
            ใหคําแนะนํา จํานวน  1  คน 
        2.  สนามฟุตบอล  เปดบริการทุกวัน วันจนัทร – วนัอาทิตย  เวลา  16.30 – 18.30 น. ไม 

                           สามารถเลนตอนกลางคนืได เพราะไมมีแสงสวาง  
        3.  ลานกีฬาเอนกประสงค  ประกอบดวย  สนามตะกรอ  สนามเปตอง  สนาม  
             บาสเกตบอลตั้งอยู  บริเวณดานขางหอพักนกัศึกษานานาชาติ  ติดกับถนนโชตนา  
             สามารถเลนตอนกลางคืนได เพราะมีแสงสวางเพียงพอ 
        4.  สนามเทนนิส  ติดกบัอาคารดนตรี  และ  อาคารนาฏศิลป  สามารถเลนตอน 
             กลางคืนไดเพราะมแีสงสวางเพยีงพอ 
       5. โรงยิมเนเซียม  ตั้งอยูบริเวณอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกยีรติ ( อาคาร 15 ช้ัน )  
             สามารถเลนตอนกลางคืนได เพราะมีแสงสวางเพียงพอ 



 

 
หมายเหตุ หากนักศึกษาตองการใชสนามเพื่อการแขงขันหรือฝกซอม  ให
กรอกคํารองสงที่งานบริการนักศึกษา เพื่อประสานผูเกี่ยวของและอนุญาตตอไป 

  
   งานบริการยืมวัสดุอุปกรณ 

 กองพัฒนานักศึกษา ไดจัดวัสดุอุปกรณสําหรับใหนักศึกษาทุกชั้นป ทุกคณะ  ทั้ง
รายบุคคลและหมูคณะยืม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสริม  สนับสนุน  ใหนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยไดนําไปใชในกิจกรรมตางๆ 
         ขั้นตอนในการยืม 

          1.  ติดตองานบริการนักศึกษา  ขอรับแบบฟอรมใบยืม  
          2.  กรอกขอมูล ในแบบฟอรมใหครบถวนสมบูรณหรือทําบันทึกขอความ เรียน 
               ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา เพื่อขออนุญาต 
          3.  เตรียมเอกสารใหครบ  แนบบัตรประจําตัวนักศึกษาตัวจริง 
          4.  ยื่นเรื่องที่งานบริการนักศึกษา  รับวัสดุอุปกรณ  ไดภายใน 1 วันทําการ 
 
           กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานบริการนักศึกษา มีขอบขายกวางขวาง เกี่ยวของกับ

นักศึกษาโดยตลอด ตั้งแตขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ศึกษาเลาเรียน สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตและ
เปนศิษยเกา โดยสรุปงานที่นักศึกษาตองเกี่ยวของและสามารถขอรับบริการได ตามรายละเอียดที่
กลาวไวแลวขางตนมี ดังนี้ 

1.  การปฐมนิเทศนักศึกษา 
2. งานกิจกรรมนักศึกษา  
3. งานผอนผัน การเขารับตรวจเลือกการเปนทหาร 
4.     งานนักศึกษาวิชาทหาร (เรียน รด.) 
1. งานประกันอุบัติเหตุ 
2. งานนักศึกษา มีงานทําและมีรายไดระหวางเรียน  
3. งานเงินกูยืมฉุกเฉิน คร้ังละ ไมเกิน 500 บาท 
4. งานเงินกูยืมฉุกเฉินเพื่อการศึกษา คร้ังละ ไมเกิน 3,000 บาท 
5. งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
6. งานจดหมาย ธนาณัติ  พัสดุ 
11.  งานหนังสือรับรองความประพฤติ 
12.  งานบริการสุขภาพอนามัย 
13.  งานหอพักนักศึกษา 



 

14.  งานขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษาและอาชีพ 
15.  งานใหคําปรึกษา 
16.  งานขาวประชาสัมพันธ 
17.  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
18.  งานศูนยเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย  ( Fitness Center )  และสนามกีฬา 
19.  งานยืมวัสดุ อุปกรณ  
20.  งานปจฉิมนิเทศ 
21. งานศิษยเกาสัมพันธ 
22. งานพระราชทานปริญญาบัตร 
23. งานอาจารยที่ปรึกษา 
24. งานกีฬาและนันทนาการ 

 



   

 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ิมกอตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2467 
พรอมกับการกอตั้งโรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรมโดยใชช่ือวา “ หองสมุด ” ตอมาปพุทธศักราช 2485 ได
เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนฝกหดัครูมูลจังหวดัเชียงใหม จนถึงปพุทธศักราช 2503 ไดยกฐานะเปนวิทยาลัย
ครูเชียงใหมและหองสมุดตัง้อยูในอาคารเรียน 3 ช้ัน 2 ในปพุทธศักราช 2517 พัฒนาการของหองสมุดได
มีการเปลี่ยนแปลงเปนหอสมุดวิทยาลัยครูเชียงใหม  ไดยายมายังอาคาร 6 เอกเทศ 4 ช้ัน  ตั้งอยูบริเวณทิศ
ใตของสนามฟุตบอล ปจจบุันคืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปพทุธศักราช 2535 วิทยาลัยครู 36 
แหงทัว่ประเทศ ไดรับพระมหากรุณาธิคณุจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัพระราชทานนามเปน 
“สถาบันราชภัฎ” หอสมุดจึงเปลี่ยนชื่อตามเปน “หอสมุดสถาบันราชภัฎเชียงใหม” ตอมาในป
พุทธศักราช2543 ไดยายมายงัอาคารใหม 8 ช้ัน และปรับฐานะและลักษณะงานบริการเปน “ ศูนยวิทย
บริการ” 

ตอมาในปพุทธศักราช 2544 สถาบันราชภัฏเชียงใหมไดปรับปรุงซอมแซมอาคาร 6 จากหอสมุด
เดิมเปนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนยบริการคอมพิวเตอรและศูนยบริการอินเทอรเน็ตมาที่ทําการ
ใหม การพัฒนาปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหเปนแหลงทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได
ดําเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งปพุทธศักราช 2546 สถาบันไดรวมศูนยบริการอินเทอรเน็ตเขากับ
ศูนยบริการคอมพิวเตอร ใชช่ือหนวยงานวา “ศูนยบริการคอมพิวเตอร” เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
และพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ปพุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดปรับโครงสรางการบริหารงาน และไดรวม
ศูนยวิทยบริการและศูนยบริการคอมพิวเตอรเปนหนวยงานเดียวกันใชช่ือวา “สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ” 

 
งานบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุมงานหอสมุด 

1. บริการยืม-คืนหนังสือและสื่อโสตทัศน 
2. บริการจองหนังสือ 
3. บริการวารสารและหนังสือพิมพ 
4. บริการกฤตภาคและจุลสาร 
5. บริการถายเอกสาร 
6. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
7. บริการขอมูลทางวัฒนธรรมลานนา 



   

 

8. บริการหนังสืออางอิง 
9.   บริการสืบคนขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยมีฐานขอมูลที่ใหบริการดังนี้ ฐานขอมูลหนังสือและ 
        ส่ือโสตทัศน ฐานขอมูลดรรชนีวารสารและกฤตภาค 
10.  หอง Edutainment บริการหองชมสารสนเทศผานเคเบิลทีวี 
11.  บริการโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ 
12.  บริการหนังสือสํารอง 
13.  บริการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. บริการดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร อาทิ ระบบ e-Learning 
2. บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต 
3. บริการการเขาถึงส่ือสารสนเทศผานการเชื่อมตอระยะไกลจากภายนอก (Dial-up) 
4. บริการดานวิชาการ อาทิ การจัดฝกอบรมคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษา ชุมชนและหนวยงาน 
5. บริการดานงานซอมคอมพิวเตอรและปรึกษาปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซอฟทแวร และ

ฮารดแวร 
6. บริการซอฟทแวรลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท 

 
พื้นที่ใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารวิทยบริการ บริการงานหอสมุด 
ช้ัน 1  บริเวณจัดนิทรรศการ ฝายประชาสัมพันธ บริการยืม-คืนหนังสือ จองหนังสือ สํารองหนังสือ 

บริการยืม-คืน ส่ือโสตทัศน บริการหองชมสื่อโสตทัศน หอง Edutainment บริการหองชม
สารสนเทศผานเคเบิลทีวี บริการอุปกรณส่ือโสตทัศนเพื่อการสอนเฉพาะกลุมงาน งานดูแล ซอม
บํารุงรักษาสื่อโสตทัศน บริการตอบคําถามและชวยการคนควา หอง Internet Zone บริการ
สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต และมุมความรูตลาดทุน (Set Corner) 

ช้ัน 2 หนังสือภาษาไทยทั่วไปหมวด 000-339  งานบริการวารสาร หนังสือพิมพฉบับลวงเวลา งานก
ฤตภาค และจุลสาร บริการวารสารเย็บเลม งานวิเคราะหและทํารายการวารสาร บริเวณถาย
เอกสาร 

ช้ัน 3 หนังสือภาษาไทยทั่วไป หมวด 340-500 หองสมุดสาขานิติศาสตร งานซอมบํารุงและอนุรักษ
หนังสือ หองราชจักรีวงศ 

ช้ัน 4  หนังสือภาษาไทยทั่วไป หมวด 600-800 ศูนยขอมูลลานนา 



   

 

ช้ัน 5  หนังสือภาษาไทยทั่วไปหมวด 900 หนังสือภาษาตางประเทศ แบบเรียน คูมือครู หนังสือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนังสือนวนิยาย 

ช้ัน 6 หนังสืออางอิง หมวด 000-900  งานวิจัย วิทยานิพนธ ราชกิจจานุเบิกษา และหองเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษามหาราช “ภูมิพล” 

ช้ัน 7 หองประชุมเอื้องเงิน บริการหองประชุมไมเกิน 50 คน และหองเรียนส่ือสารทางไกล VDO 
CONFERENCE 

ช้ัน 8 สํานักงานผูอํานวยการ งานวิเคราะหและทํารายการหนังสือ ส่ือโสตทัศนและส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช้ัน 1 จุดบริการ One Stop Service และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนและพิมพงาน INC 11 

- บริการขอใชบริการและตออายุ Internet Account 
- บริการขอใชพื้นที่โฮมเพจมหาวิทยาลัย 
- บริการขอใช e-Mail มหาวิทยาลัย 
- บริการขอใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรนอกตารางการใหบริการ 
- บริการพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ 
- บริการผลิตส่ือมัลติมีเดีย 
- บริการสืบคนทางอินเทอรเน็ต หนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ช้ัน 2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนและพิมพงาน INC 21 และศูนยซอมบํารุง 
- บริการยืมการดเครือขายไรสาย (Wireless LAN) 
- บริการศูนยซอมบํารุง 
- บริการแนะนําและแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตน 

ช้ัน 3 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนและพิมพงาน INC31 และหองควบคุมระบบเครือขาย 
- บริการสอบถามปญหาเครือขายคอมพิวเตอร 
- บริการผลิตส่ือการสอนและบริการผลิตส่ือกราฟฟกคอมพิวเตอร 
- งานพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยและของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานพัฒนาระบบ e-Learning 

ช้ัน 4 บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน และพิมพงาน INC41 หองฝกอบรม INC42 
 

 
 



   

 

 
ระเบียบขอปฏบิัติในการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เวลาเปดทําการ 

เปดบริการทุกวันยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 
วันจันทร - ศุกร  เวลา 08.00-20.30 น. 
วันเสาร - อาทิตย  เวลา 08.00-16.30 น. 
 “งดบริการยืมหนังสือระหวางสอบปลายภาค” 

ผูมีสิทธ์ิในการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. อาจารยประจํา อาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขาราชการพลเรือน 
2. บุคลากรและอาจารยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
3. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
4. บุคคลภายนอก อนุญาตเขาใชบริการแตไมสามารถยืมหนังสือและสื่อโสตทัศนได 

หลักฐานในการสมัครสมาชิก 
 สามารถนําหลักฐานมาสมัครไดที่งานบริการยืม-คืน ช้ัน 1 

1. บัตรประจําตัวนักศึกษา 
2. บัตรประจําประชาชน 
3. หลักฐานการชําระเงินลงทะเบียนไดแก ใบเสร็จรับเงิน และใบลงทะเบียนที่มีตราประทับ

ของธนาคาร 
สิทธิการยืมหนังสือ 

ประเภทสมาชกิ จํานวนการยืม 
(เลม) 

ระยะเวลายืม 
(วัน) 

คาปรับ 

อาจารยประจํา-อาจารยพิเศษ 10 30 5 บาท/วัน 
ขาราชการพลเรือน-บุคลากร และอาจารยโรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

7 7 5 บาท/วัน 

นักศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี ภาคปกติ/
ภาคพิเศษ 

7 7 5 บาท/วัน 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 10 15 5 บาท/วัน 
นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก 10 15 5 บาท/วัน 
หมายเหตุ :  1. หนังสือทั่วไปสามารถยืมติดตอกันไมเกิน 2 คร้ัง (14 วัน)  
  2. หามนําบัตรผูอ่ืนมาใชบริการยืมหนังสือและสื่อโสตทัศน 



   

 

สิทธิการยืมสื่อโสตทัศน 

ประเภทสมาชกิ จํานวนการยืม 
(เลม) 

ระยะเวลายืม 
(วัน) 

คาปรับ 

อาจารยประจํา-อาจารยพิเศษ 3 3 5 บาท/วัน 
ขาราชการพลเรือน-บุคลากร และอาจารยโรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

3 3 5 บาท/วัน 

นักศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี ภาคปกติ/
ภาคพิเศษ 

3 3 5 บาท/วัน 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 3 5 บาท/วัน 
นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก 3 3 5 บาท/วัน 
 
กรณีหนังสือ/สื่อโสตทัศนสูญหาย 
 ในกรณีที่ผูยืมทําหนังสือ/ส่ือโสตทัศนสูญหาย ผูยืมตองแจงใหเจาหนาที่ฝายยืม-คืนหนังสือ/
เจาหนาที่ฝายสื่อโสตทัศนทราบทันที ซ่ึงตองเสียคาปรับหนังสือ/ส่ือโสตทัศน ในกรณีที่เกินกําหนดสง
จนถึงวันที่มาแจงหาย ถาภายใน 7 วัน หากยังหาหนังสือไมพบใหผูยืมปฏิบัติดังนี้ 

1. ซ้ือหนังสือ/ส่ือโสตทัศน เลมหรือเร่ืองเดียวกันมาใชคืน 
2. หากซื้อหนังสือ/ส่ือโสตทัศน เร่ืองเดียวกันไมไดตองชดใชเปนเงิน 2 เทาของราคาทรัพยากร

สารสนเทศที่สูญหาย 
3. กรณีที่สามารถหาหนังสือ/ส่ือโสตทัศนที่หายกลับคืนมาไดโดยไมชํารุดเสียหาย ผูยืมตอง

จายคาปรับหนังสือ/ส่ือโสตทัศน ยอนหลังตามจํานวนวันที่คางสง 
 
อัตราคาบริการงานพิมพ 

ขนาดกระดาษ แผนใส  
สื่อสิ่งพิมพ สีพื้นเต็ม 

A4 
สีพื้นครึ่ง 

A4 
ไมมีสีพื้น 

A4 
มีสีพื้น 

A4 
ไมมีสีพื้น 

A4 
ขาว-ดํา 5 3 1 10 6 

สี 30 20 10 45 35 
 
 
 
 



   

 

การสมัครขอใช E-mail มหาวิทยาลัย 
 1.  นักศึกษา อาจารยและบุคลากรที่ตองการขอใชบริการ e-Mail กรอกและยื่นแบบฟอรมขอใช 
            บริการที่จุดบริการ One Stop Service ช้ัน 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

      * สําหรับนักศึกษาตองแนบสําเนาใบลงทะเบียนในภาคเรียนที่ขอใชบริการดวย 
2.  หลังจากยืน่คําขอใชบริการแลว  สามารถรับ Username และ Password ในการเขาใชบริการ 
    E-mail ไดทีจุ่ดบริการ One Stop Service ช้ัน 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากยื่นคขอ  
    3 วัน 

 
การสมัครขอใชบริการ Internet Account 
 1.  นักศึกษา อาจารยและบุคลากรที่ยังไมม ีInternet Account กรอกและยื่นแบบฟอรมขอใช 
                   บริการที่จุดบริการ One Stop Service ช้ัน 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      * สําหรับนักศึกษาตองแนบสําเนาใบลงทะเบียนในภาคเรียนที่ขอใชบริการดวย 
 2.  หลังจากยืน่คําขอใชบริการแลวสามารถรับ Username และ Password ในการเขาใชบริการ  
                    Internet Account ไดที่จุดบรกิาร One Stop Service ช้ัน 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    หลังจากยื่นคําขอ 3 วัน 
       *  สําหรับ Username และ Password ของนักศึกษาจะหมดอายหุลังจากหมดภาคการศึกษา 
                       นั้น ๆหากนักศึกษาตองการใชบริการตองตออายุ Internet Account ในภาคการศึกษาถัดไป 
                       สําหรับอาจารยและบุคลากร Username และ Password ที่ไดรับสามารถใชไดจนกวาจะ 
                       พนสภาพ 

 
การสมัครขอใชพื้นที่สําหรับสรางเว็บไซตและชื่อเว็บไซต (Domain Name) 
 1.  นักศึกษา อาจารยและบุคลากร กรอกและยื่นแบบฟอรมขอใชบริการที่จุดบริการ One Stop 
                  Service ช้ัน 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     * สําหรับนักศึกษาตองแนบสําเนาใบลงทะเบียนในภาคเรียนที่ขอใชบริการดวย 
 2.  หลังจากยืน่คําขอใชบริการแลวสามารถรับ Username และ Password ในการเขาใชบริการ 
                   พื้นที่สําหรับสรางเว็บไซต ไดที่จุดบริการ One Stop Service ช้ัน 1 อาคารเทคโนโลยี 
                   สารสนเทศหลังจากยืน่คําขอ 3 วัน 
 
 
 
 



   

 

บริการขอจองหองปฏิบตัิการคอมพิวเตอรนอกตารางเรียน 
 1.  อาจารยและบุคลากร กรอกและยื่นแบบฟอรมขอจองหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่จุดบริการ 
                  One Stop Service ช้ัน 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.  ตรวจเช็ควนัและเวลาวางของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจากเจาหนาที่ หากหองวางและไมม ี
                  ผลกระทบกับเวลาการใชหองตามปกติของตารางหองปฏิบัติการ จึงจะสามารถใชหองไดแต 
                  ตองไดรับการอนญุาตจากรองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกอน 

 
การสมัครขอใชบริการยืม-คนื การดเครือขายไรสาย (Wireless-LAN) 
 1.  นักศึกษา อาจารยและบุคลากร ติดตอขอใชบริการไดที่อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 2 
                   หองซอมบํารุง 
 2.  ผูขอใชบริการตองแนบสําเนาบัตรประจําตวันักศกึษา บัตรขาราชการหรือบัตรประจําตวั 
                  ประชาชน อยางใดอยางหนึ่งพรอมทั้งกรอกแบบฟอรมการขอใชบริการ 
 3.  สามารถใชบริการได 5 วนัตอการยืม 1 คร้ัง ผูที่นําการดเครือขายไรสายมาสงคืนลาชาตองถูก 
                  ปรับตามเกณฑทีสํ่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือวันละ 100 บาท 
 
การขอใชบริการผลิตสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) 
 หนวยงาน คณะ ศูนย ทีต่องการใชบริการผลิตส่ือมัลติมีเดีย กรอกและยืน่แบบฟอรมขอใช
บริการที่จุดบรกิาร One Stop Service ช้ัน 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  พรอมมอบสื่อมัลติมีเดียใหกับ
เจาหนาที่ เพื่อทําการแปลงเปนรูปแบบขอมูลตามที่ผูขอใชบริการตองการ ผูใชบริการจะไดรับเอกสาร
นัดหมาย เพื่อรับสื่อมัลติมีเดียที่นํามาทําการแปลงขอมูล 
 

ขอควรปฏิบัติและมารยาทในการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอย ไมสวมรองเทาฟองน้ํา กางเกงขาสั้น 
2. ปด/เปลี่ยนสัญญาณการสื่อสารโทรศัพทมือถือใหเปนระบบสั่น เพื่อไมใหเปนการรบกวนสมาธิ

ของผูใชบริการ 
3. ไมสงเสียงดังรบกวนสมาธิผูอ่ืน 
4. เมื่อใชหนังสือแลวใหนําไปวางไวที่ช้ันพักหนังสือ 
5. ไมสูบบุหร่ีในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ไมตัด ฉีกหรือกรีดหนังสือ เอกสาร หรือทรัพยากรใด ๆ ของสํานักวิทยบริการ 
7. ไมนําทรัพยากรใด ๆ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกไปโดยไมยืมตาม

ระเบียบ 



8. ไมนําอาหาร เครื่องดื่มเขาไปรับประทานในหองศึกษาคนควา 
9. ชวยกันรักษาความสะอาด และปฏิบัติตามระเบียบของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
คูมือการใชงาน Windows Live สําหรับ นักศึกษามหาลัยราชภฏัเชียงใหม 

 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจัดบริการ  Mail Windows Live หรือ E-mail ที่มี
ประสิทธิภาพเหนือกวาการใช E-Mail ในระบบ Free Mail  โดยทั่วๆไปไวบริการนกัศกึษา โดยมีพื้นที่ใน
การ จัดเก็บ E-mail มากถึง 10 GB และสามารถสงไฟลพรอมกับ E-Mail ไดสูงสุดถึง 20 MB ตอการสง
ในหนึ่งครั้ง นอกจากนีย้ังมีบริการเสริมตางๆ เพิ่มขึ้นจาก Free Mail อีกมากมาย เชน ระบบการสราง 
Blog ของตน, ระบบ Sky drive (ระบบจัดเก็บขอมูล Online ) อีกทั้งนักศึกษาสามารถนํา E-Mail Account 
ของนักศึกษาเขาใชงานระบบ IM หรือ Windows live messenger (MSN) ไดเหมือน hotmail และยงัมีส่ิง
ใหมๆ ใหนักศกึษาไดใชบริการและเรียนรูอีกมากมาย โดยการเขาใชงาน ระบบ Windows live Mail ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  มรูีปแบบของการเขาใชงาน ดงัตอไปนี้  
 -  Username : รหัสนักศึกษา@live.cmru.ac.th 
 -  Password : วันเดือนปเกดิ ของนักศึกษา (สามารถเปลี่ยนแปลงไดภายหลัง) 

วิธีการเขาใชงานเบื้องตน  
 ระบบ Mail Windows live ของนักศึกษาสามารถเลือกเขาใชงานได 2 ทางเลือกไดแก  
 1.  การเขาใชงานผานทางหนา Web Browser :  www.outlook.comจากนั้นกก็รอก Username 
and Password เพื่อเขาสูระบบ 

  

  

   

 

mailto:%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2@live.cmru.ac.th


 

2.  การเขาใชงานผานทางหนา Web Browser :   www.cmru.ac.th  เลือกที่ CMRU mail  

 
 
 
 

จากนั้นก็พิมพ Username and Password เพือ่เขาสูระบบ 
 

 
 
 
   

 

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


 

 

ภาพแสดงรูปแบบของการใชงาน E-Mail ในระบบ Mail Windows Live  

 สําหรับนักศึกษาที่สนใจเรยีนรูการใชงาน Mail Windows Live เพิ่มเติม สามารถติดตอขอรับการ
อบรมการใชงานไดที่ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอรโทร 053-885924 

 

   

 



สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อ เปนแหลงศึกษา
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ  คนควาวิจัย สืบสาน เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต  
และภูมิปญญาของชุมชนทองถ่ิน ปลูกจิตสํานึกใหมีความภาคภูมิใจในคุณคาของวัฒนธรรมไทย  
ประสานความสัมพันธและสรางเครือขายกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ  
 พันธกิจหลักของสถาบันมีดังนี้ 
 1.  พัฒนาศูนยภาษาใหเปนแหลงการเรียนรูที่ชวยพัฒนาอาจารย นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป ใหมีทักษะทางภาษาตางๆ รวมทั้งสนับสนุนการเรียน การสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ทุกคนใหมีทักษะพื้นฐานทางภาษา ที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี โดยใหเปน 
ทั้งศูนยการอบรม และเรียนรูดวยตนเอง 
 2.  พัฒนาระบบวิเทศสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ ประสานกับหนวยงานภายในและ
ระหวางประเทศที่ปฏิบัติภารกิจรวมกับมหาวิทยาลัย สรางความสัมพันธที่จะรวมกันพัฒนาเชิง
วิชาการ และใชทรัพยากรรวมกัน 
 3.  พัฒนาศูนยศิลปวัฒนธรรมใหเปนหนวยประสาน สนับสนุนดานการปฏิบัติภารกิจ
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ประสานการใชทรัพยากรรวมกัน 
 4.  ดําเนินการบูรณาการดานภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบริหารจัดการ  
จัดกิจกรรม   หรือวิจัย   เพื่อพัฒนาสูระบบการเรียนรู และประยุกตใชในมหาวิทยาลัยและทองถ่ิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับนักศึกษาในปจจุบัน 
 5.   สรางระบบประกันคุณภาพในสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม แบงหนวยงานหลักเปน 3 ดาน ดังนี้ 

 
ศูนยภาษา  (ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ) 
 ภารกิจหลักของศูนยภาษามีดังนี้ 
 1. จัดทดสอบความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) 
           ดําเนินการสอบ English Proficiency Test เพื่อวดัทักษะและความสามารถใน 
                           การใชภาษาอังกฤษ ของนกัศึกษาใหม  
 2. จัดสอนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (Remedial English)  
         สําหรับนักศึกษาที่สอบ English Proficiency Test ไมผาน ศูนยภาษาจัดสอนวิชา 
                           เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช 
                           ภาษาอังกฤษและเปนการเตรียมความพรอมในการศึกษาตอระดับทีสู่งขึ้น  
  
 



 3. จัดสอบวัดความรูและทักษะดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
           จัดสอบการวัดความรูและทักษะภาษาไทย CMRU TP-Test สําหรับนักศึกษา 
                            ตางชาติที่มีความประสงคจะศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลยั 
                             ราชภัฏเชียงใหม 
           จัดสอบการวัดความรูและทักษะภาษาอังกฤษ CMRU EP-Test  สําหรับนักศึกษาที่ 
                            มีความประสงคจะศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัย 
                            ราชภัฏเชียงใหม   
 4. จัดฝกอบรมภาษาตางประเทศสําหรับอาจารย นักศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 
          จัดหลักสูตรอบรมภาษาตางประเทศระยะสั้น เชน TOEIC  TOEFL  IELTS 
                           การสนทนาภาษาอังกฤษ  ภาษาจนี ภาษาเกาหลี ภาษาญีปุ่น ฯลฯ  
          จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ เชน ภาษาองักฤษสําหรับ 
                           งานภัตตาคารรานอาหาร ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก ภาษาอังกฤษสําหรับการ 
                           แปล ฯลฯ    
 5. การบริการวิชาการแกสังคม 
       บริการวิชาการสูชุมชน  
          จัดอบรมหลักสูตรภาษาตางประเทศใหแกหนวยงานภายนอกทั้งสวนราชการและ 
                            เอกชน   
          จัดสัมมนา – เสวนา ภาษาตางประเทศ ตามโครงการแลกเปลี่ยน 
 6. การใหบริการแกนักศึกษา  
          หอง Multimedia ใหบริการคอมพิวเตอร จํานวน 50 เครื่อง สําหรับการใช 
                          โปรแกรมฝกทักษะทางภาษาตางประเทศ เชน ภาษาองักฤษ จีน ฝร่ังเศส ญี่ปุน  
                          จากโปรแกรม มัลติมีเดีย 
         หอง Audio Lab จํานวน 1 หอง เพื่อใชสําหรับการฝกทักษะการพูด และการฟง 
                           ภาษาตางประเทศ 
          หอง Mini Theater บริการภาพยนตร Sound Track ภาษาตางประเทศ มีภาพยนตร  
                           VCD  DVD Sound Track ภาษาตางประเทศทั้ง อังกฤษ จีน ญี่ปุน ฝร่ังเศส เยอรมัน 
                           จํานวนมากมายใหเลือกชม โดยสามารถชมแบบสวนตวั หรือเปนหมูคณะในหอง  
                           Mini Theatre ดวยระบบภาพและเสียงแบบโรงภาพยนตร 
 เวลาเปดทําการ  
 เปดบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ   
 วันจันทร – วันศุกร   เวลา  08.30 – 20.00 น.    
 วันเสาร – อาทิตย    เวลา  08.30 – 16.00 น. 



 
ศูนยศิลปวัฒนธรรม (สถาบันลานนาศึกษา) 
 งานหลักของศนูยศิลปวัฒนธรรม มีดังนี้ 
 1. งานพิพิธภณัฑ ประกอบไปดวย 
      1.1  เรือนอนุสารสุนทร ซ่ึงเปน สถาปตยกรรมเรือนลานนา ที่ใชเปนหอดนตรีพืน้บาน 
                         ลานนา 

     1.2  อาคารเทพรัตนราชสุดา ซ่ึงใชเปนสถานที่จัดแสดงและแหลงขอมูลดานตาง ๆ ดังนี้              
 1.2.1  วิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุลานนาซึ่งอาศัยในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
                           ไดแก ไทยยวน ไทยล้ือ ไทยเขิน ไทยยอง ไทยใหญและชนเผาลัวะ  
             1.2.2  ภูมิปญญาพื้นบาน อาทิเชน ภาษาและวรรณกรรมลานนา ศิลปหัตถกรรม 
                       ดนตรีและนาฏศิลปพื้นบาน 

              1.2.3  แพทยแผนไทยลานนาหรือที่เรียกกนัวา “หมอเมือง”  
              1.2.4  องคความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนและเครื่องสกัการะแบบลานนา 

2.  งานศึกษาคนควา  วิจัยและพัฒนา  มีหนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
2.1 สงเสริมสนับสนุนงานดานการวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมอยางกวางขวาง 
2.2 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยอันเปนรากฐานสําคัญในการ 

                            สรางชุมชนที่เขมแข็งและแกปญหาวกิฤติของชาติในปจจุบัน 
 3.  งานอนุรักษสงเสริม และเผยแพร  มีหนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

3.1 สงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือในการจดักจิกรรมทํานุบํารุง 
                           ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.2 วางแผนและดําเนินงานดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน 
3.3 จัดฝกอบรม  ใหความรูทางศิลปวัฒนธรรม 
3.4 ประชาสัมพันธเกี่ยวกับคานยิมไทยทางสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ อยางกวางขวาง 

                            และตอเนื่อง 
3.5 เผยแพรขอมูลทางวิชาการผานระบบสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย 
3.6 เผยแพรขอมูลดานวัฒนธรรมทางอินเตอรเน็ต เอกสารสื่อพิมพ วิทยุ และโทรทัศน 

4.  งานขอมูลทองถิ่นทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา  มีหนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
4.1 จัดหอวัฒนธรรมแสดงเครื่องดนตรีพื้นบานลานนา ดวยระบบซีดี – รอม 
4.2 จัดทําระบบขอมูลทางวัฒนธรรม โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.3 จัดแสดงนิทรรศการ และผลงานทางวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ  
4.4 จัดหองสมุดวัฒนธรรม ศูนยขอมูลทองถ่ิน เพื่อใชเปนศูนยบริการวิชาการ  

 
 



 
5.  งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มีหนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

5.1 รวบรวมเอกสารสําคัญในอดีตของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนหลักฐานทาง 
                            ประวัติศาสตรที่เปนลายลักษณอักษรชดัเจน 

5.2 รวบรวมและแสดงภาพถายหรือภาพเหมือนของผูบริหาร ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  
5.3 รวบรวมและจัดแสดงภาพถายสถานที่และเหตุการณตาง ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับ 

                            มหาวิทยาลัยในอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบนั 
5.4 รวบรวมสิ่งของเครื่องใชที่สําคัญที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรความเปนมาของ 

                            มหาวิทยาลัยเทาที่จะสามารถรวบรวมได 
5.5 รวบรวมแถบภาพเกี่ยวกับบุคคล  เหตุการณ  และกิจกรรมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

                            ในอดีตจนถึงปจจุบัน 
6.  งานอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรมและธรรมชาติทองถิ่น  มีหนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

6.1 จัดเก็บและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรและโบราณคดีในแตละอําเภอให 
                            เปนระบบเพื่อประโยชนแกการศกึษา คนควา และตรวจสอบดูแล 

6.2 สนับสนุน และดําเนินงานดานการประชาสัมพันธเผยแพรสถานที่ที่เปนแหลง 
                            รวบรวม  โบราณวัตถุ เพือ่เปดใหประชาชนเขาชม เนนถึงการปฏิบัติที่ 
                            สอดคลองและเปนไปตามกฎหมายโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ 

6.3 การปฏิบัติหนาที่หลักของหนวยอนุรักษในระดับทองถ่ินมีดังนี้ 
6.3.1 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแหลงส่ิงแวดลอมศิลปกรรมและธรรมชาติใน 

                                      ทองถ่ินใหหนวยงานกลาง 
6.3.2 ประชาสัมพันธไปยังประชาชนในทองถ่ินโดยการเผยแพรความรู ความ 

                                      เขาใจในเรื่องการอนุรักษส่ิงแวดลอมและการสงวนรักษาสมบัติของชาติ 
6.3.3 ตรวจสอบและดูแลสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
6.3.4 สนับสนุนใหมีการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมในแตละทองถ่ินใหถูกวิธี 

                                      เปนระบบและเหมาะสมกับลักษณะสภาพของสิ่งแวดลอมศลิปกรรม 
6.3.5 ปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนพัฒนาการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม  

                                      ของศูนย  งานแผนและนโยบายสิง่แวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรและ 
                                       เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

7.   การใหบริการตาง ๆ แกนักศึกษา ดังนี ้
      หองประชมุ สําหรับผูเขารวมประชุม จาํนวน 40 คน พรอมโสตทัศนูปกรณที่ทนัสมัย 

  เวลาเปดทําการ  
  เปดบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ   
  วันจันทร – วันอาทิตย   ตั้งแต  08.30 – 16.00 น.    



งานวิเทศสัมพันธ (ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ) 
1.  รับผิดชอบงานดานการติดตอประสานงาน อํานวยความสะดวกเรื่องการตางประเทศและ 
     เปนหนวยสนับสนุนคณะ/สํานักในการพัฒนาบุคลากรและงานบรกิารทางวิชาการ 

 2.   สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ  
                     เพือ่นําไปสูการพฒันานักศกึษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 3.  ประสานงานเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนและอํานวยความสะดวกในสวนที่เกี่ยวของ 
                  กับการปฏิบัติงานของบุคลากรชาวตางประเทศ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี 
                  คุณภาพและดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
 4.  ใหบริการแกบุคลากรและนักศึกษา ดังนี ้
       4.1  อํานวยความสะดวกดานการออก วีซา หนังสือเดินทาง ใบอนญุาตทํางาน ใหกับ 
                           อาจารยและนักศึกษาชาวตางประเทศรวมถึงบุคลากรและนักศึกษาของ 
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่จะเดินทางไปตางประเทศ 
       4.2  ประสานงานเกีย่วกบัการรับนักศกึษาแลกเปลี่ยน การรับผูเชี่ยวชาญจาก 
                           ตางประเทศ การรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนตางประเทศ การสงอาจารยไป 
                           ปฏิบัติงานตางประเทศ 
        4.3  ตอนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ผูเชี่ยวชาญและอาจารยชาวตางประเทศ 
                          (ประเทศญีปุ่น , จีน , ฮังการี , แคนาดา , เวียดนาม , เกาหลี , อียิปต , สหรัฐอเมริกา, 
                           ฮองกง ฯลฯ) 
        4.4  บานพักนานาชาต ิมีหนาที่ดแูลดานที่พักสําหรบันักศึกษาแลกเปลี่ยนและ 
                       ชาวตางประเทศ ที่เดนิทางมาศึกษาและปฏิบัติภารกิจตามโครงการความรวมมือ 
                           ดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   
 เวลาเปดทําการ  
 เปดบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ   
 วันจันทร – วันศุกร   ตั้งแต  08.30 – 20.00 น.    
 วันเสาร – อาทิตย    ตั้งแต  08.30 – 16.00 น. 
 



ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Education Program in Elementary Education 
ชื่อเต็ม  : 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 
   2.1  กลุมวิชาเอก                                                         74  หนวยกิต 
    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 ;  
     MATH 1609; COM 3621; HOME 2401; GAG 1401; GIT 3201  
       เลือก                                                          26  หนวยกิต 
    ใหเลือกจากกลุมยอยตอไปนี้  2  กลุมยอย 
    กลุมยอยท่ี  1  ภาษาไทย 
    THAI 1101,1104,1401,2104,2107,2412,2601,2602,3402  
    กลุมยอยท่ี  2  คณิตศาสตร 
    MATH  1101,2102,2501,3702,2101  
    กลุมยอยท่ี  3  วิทยาศาสตร 
    PHYS 1201,1202; CHEM 1201; BIO 1101,1102; ASTR 2101; ESC 2101,2102  
    กลุมยอยท่ี  4   สังคมศึกษา 
   HIST 2102; SOC 1102,2102; ANTH 1301; GEO 1301,1600; LAW 1201; ECON1103  
    กลุมยอยท่ี  5  ภาษาองักฤษ 
    ENG 1103,1216,2301,2302,3218,3901  

2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
  กลุมวิชาชีพครู   36  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.3  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี  17  หนวยกิต 
    GED 3801,5801,5802; CI 4603,4604,4801,4802  
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       6  หนวยกิต 

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



ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Education Program in Early Childhood Education 
ชื่อเต็ม  : 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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
  กลุมวิชาชีพครู                                                      36  หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก) 

   2.3  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี  17  หนวยกิต 
    GED 3801,5801,5802; CI 4651,4652,4801,4802  
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       6  หนวยกิต 
    

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Education Program in Non-formal Education 
ชื่อเต็ม  : 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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 128  หนวยกิต 
   2.1  กลุมวิชาเอก 75  หนวยกิต 

 บังคับ   21 หนวยกิต 
   NFED 1101,1102,1105,1107,1117,1119,1120  
         เลือก   54  หนวยกิต 
    NFED 1103,1104,1106,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116, 
   1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128  
   กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

  กลุมวิชาชีพครู   36  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
  2.3   กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี 17 หนวยกิต 
       GED 3801;NFED 1129,1130,1131,1132,1133,1134  
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
   

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

 
 

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Education Program in Physical Education 
ชื่อเต็ม  : 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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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, 
 2212,2214,2215,3226,3227,3228,3229,4238,4241,4242  

    เลือก                                                           20  หนวยกิต 
    ใหเลือกจากกลุมยอยตอไปนี้  2  กลุมยอย 

  กลุมยอยท่ี  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 

  กลุมยอยท่ี  2                                                        8  หนวยกิต 
 PE 2301,2302,2302,2304,2305,2306,3307,3308,3309,3310,4311,4312,4313  

2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
  กลุมวิชาชีพครู                                                    36  หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก) 

   2.3  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี  17  หนวยกิต 
    GED 3801,5801,5802; CI 4619,4620,4801,4802  
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       6  หนวยกิต 
    

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

 



 



ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Education Program in Computer Education 
ชื่อเต็ม  : 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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
   2.3  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี   17  หนวยกิต  
    GED 3801;CI 4631,4632,4801,4802;GED 5801,5802  
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
    

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

 
 



    
ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว  
ภาษาองักฤษ :  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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
  กลุมวิชาชีพครู   36  หนวยกิต  (ดูรายละเอียดภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี     17  หนวยกิต 
    GED 3801,5801,5802; CI 4645,4646,4801,4802  

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  บังคับเรียนไมนอยกวา       6  หนวยกิต  
 

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

 
 
 
 



 



  
ตอนที่ ตอนที่ 55 

หลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
หลักสูตรหลักสูตร  

ครุศาสตรบัณฑติครุศาสตรบัณฑติ 



 

หลักสูตรหลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต 



 

หลักสูตรหลักสูตร  
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 



  
หลักสูตรหลักสูตร  

นิติศาสตรบัณฑตินิติศาสตรบัณฑติ 



  
หลักสูตรหลักสูตร  

วิทยาศาสตรบัณฑติวิทยาศาสตรบัณฑติ 



  
หลักสูตรหลักสูตร  

นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตรบัณฑิต 



  
หลักสูตรหลักสูตร  

บัญชีบัณฑติบัญชีบัณฑติ 



  
หลักสูตรหลักสูตร  

บริหารธุรกิจบัณฑติบริหารธุรกิจบัณฑติ 



  
หลักสูตรหลักสูตร  

เศรษฐศาสตรบัณฑติเศรษฐศาสตรบัณฑติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Education Program in Thai 
ชื่อเต็ม  : 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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 
    ใหเลือกเรยีนรายวิชาตอไปนีค้รบทุกกลุม  
    กลุมการใชภาษา 
 THAI 1103,1105,1106,2105,2102,2208,2109,2106,2108,3104,4101  
 กลุมหลักภาษา 
 THAI 1206,1205,3210  
 กลุมภาษาศาสตร 
 THAI 2303,3301,3302  
 กลุมวรรณกรรมและวรรณคด ี
 THAI 2410,2413,2414,3412,3413  

2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
  กลุมวิชาชีพครู   36  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.3  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี  17  หนวยกิต 
    GED 3801,5801,5802; CI 4607,4608,4801,4802  
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       6  หนวยกิต 
    

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



ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Education Program in English 
ชื่อเต็ม  : 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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 1102,1202,1217,2107,2208,2213,3108,3209,3304,3305 
 เลือก                                                        20  หนวยกิต 
 ENG 2105,2302,2513,2519,3109,3205,3218,3404,3901,3903,3904,4114,4222,4314,  
 4702,4703,4704,4705,4706,4707 

2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
  กลุมวิชาชีพครู                                                     36  หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี  17  หนวยกิต 
    GED 3801,5801,5802; CI 4641,4642,4801,4802  
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       6  หนวยกิต 
    

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Education Program in Chinese 
ชื่อเต็ม              : ครุศาสตรบัณฑิต  (ภาษาจนี) 
    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   กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพีกลุมวิชาชีพครู   36  หนวยกิต(ดูรายละเอยีดจากภาคผนวก) 
  2.3  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี   17  หนวยกิต 
  GED 3801; CI 4643, 4644, 4801, 4802; GED 5801, 5802  
          3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                             6  หนวยกิต 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Education Program in Thai Classical  Dance 
ชื่อเต็ม              : ครุศาสตรบัณฑิต  (นาฏศิลป) 
   Bachelor  of  Education (Thai Classical  Dance) 
ชื่อยอ              : ค.บ. (นาฏศิลป) 
   B.Ed. (Thai Classical  Dance) 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  166  หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดจากภาคผนวก) 
                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  กลุมวิชาพื้นฐานวชิาชพีกลุมวิชาชพีครู            36  หนวยกิต  (ดูรายละเอียดจากภาคผนวก) 
     2.3  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี  17  หนวยกิต 
    GED 3801; CI 4627, 4628, 4801,48025801,5802  
          3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       6  หนวยกิต 
 

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

 
 
 
 
 
 



ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Education Program in Art Education 
ชื่อเต็ม              : ครุศาสตรบัณฑิต  (ศิลปศึกษา) 
    Bachelor  of  Education (Art Education) 
ชื่อยอ              : 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, 2302,2304,3304    
    1.4) รายวิชาศิลปะไทย FINE 4101 
      2) แขนงวิชาศิลปประยุกต 
    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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพกลุมวิชาชพีครู            36  หนวยกิต (ดูรายละเอียดจากภาคผนวก) 

   2.3  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี  17  หนวยกิต 
    GED 3801; CI 4623, 4624,4801,4802 ; GED 5801,5802   
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 
 

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



ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Education Program in Social Studies 
ชื่อเต็ม              : 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 (ดูรายละเอยีดจากภาคผนวก) 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                     127 หนวยกิต 
   2.1  กลุมวิชาเอก                                                         74  หนวยกิต 

 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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพกลุมวิชาชพีครู             36  หนวยกิต (ดูรายละเอียดจากภาคผนวก) 
   2.3  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี 17  หนวยกิต 
    GED 3801; CI 4617, 4618, 4801,4802,5801,5802  
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                      6  หนวยกิต 
 

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

 
 
 
 



ภาษาไทย  :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
ภาษาองักฤษ     :  Bachelor of Education Program in Chemistry  
ชื่อเต็ม      :   ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
    Bachelor  of  Education (Chemistry) 
ชื่อยอ         :  ค.บ. (เคมี) 
   B.Ed. (Chemistry) 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  167  หนวยกิต  
2.  รายวิชา 
  1 . หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   33  หนวยกิต (ดูรายละเอียดจากภาคผนวก) 
         2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                         128 หนวยกิต 
                   1)   กลุมวิชาแกน 30  หนวยกิต 

 PHYS 1103,1104,1105,1106; CHEM 1103,1104,1105,1106; BIO 1101,1102,1103,1104; 
 MATH 1401; COM  4203  

                      2)   กลุมวิชาเอก                                          45  หนวยกิต 
                                  บังคับ                                  37 หนวยกิต 

                    CHEM 2301,2302,2303,2401,2402,2403,2404,2501,2502,2601,2602,3501,3502,3601, 

 3602, 3705, 3706, 4901  

 เลือก                                     8  หนวยกิต 
 CHEM 1201,3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3210, 

 3211, 3212,3401,3405,3503,3603,3604,3901   
                             3)  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพกลุมวิชาชีพครู    36  หนวยกิต (ดูรายละเอียดจากภาคผนวก) 
     4)  กลุมวิชาปฏบิตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี  17  หนวยกิต 
    GED 3801, 5801, 5802; CI 4613, 4614, 4801, 4802  
    3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                              6  หนวยกิต 
    

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

 
 
 
   



 



ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววทิยา   
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Education Program in  Biology 
ชื่อภาษาไทย :   ครุศาสตรบัณฑิต  (ชีววิทยา) 
    ค.บ. (ชีววทิยา) 
ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Bachelor  of  Education (Biology)  
   B.Ed. (Biology) 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม                                            
  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  166  หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
  1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป                                                 33  หนวยกิต (ดรูายละเอียดจากภาคผนวก) 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ            127  หนวยกิต 
                     1)   กลุมวิชาแกน                  30  หนวยกิต 

 PHYS 1103, 1104, 1105, 1106; CHEM 1103, 1104, 1105, 1106;   BIO 1101, 1102,1103,   
1104 ; 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 
                           3)  กลุมวิชาพื้นฐานวชิาชพีกลุมวิชาชพีครู           36  หนวยกิต (ดูรายละเอียดจากภาคผนวก) 
     4)  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี  17  หนวยกิต 
    GED3801, 5801, 5802; CI 4615, 4616, 4801, 4802; 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        6  หนวยกิต 
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ภาษาไทย     :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส 
ภาษาองักฤษ           :  Bachelor  of  Education  Program  in  Physics 
ชื่อเต็ม                   :   ครุศาสตรบัณฑิต  (ฟสิกส) 
    Bachelor  of  Education (Physics)  
ชื่อยอ                      :  ค.บ. (ฟสิกส) 
   B.Ed. (Physics) 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
   หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  166  หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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  
 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

  กลุมวิชาชีพครู    36  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
   4)  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  17  หนวยกิต 
    GED 3801;CI 4611,4612,4801,4802;GED 5801,5802      
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หนวยกิต 
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ภาษาไทย  :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร 
ภาษาองักฤษ  :  Bachelor  of  Education Program in Mathematics 
ชื่อภาษาไทย         :   ครุศาสตรบัณฑิต  (คณิตศาสตร) 
     ค.บ. (คณิตศาสตร) 
ชื่อภาษาอังกฤษ      :  Bachelor  of  Education (Mathematics) 
    B.Ed. (Mathematics) 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
   หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  166  หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
  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)  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
    กลุมวิชาชีพครู     36  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
         3)  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   17  หนวยกิต 
   GED 3801;CI 4609,4610,4801,4802;GED 5801,5802  
  3.    หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
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ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Education Program in Agriculture 
ชื่อเต็ม  : 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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
   กลุมวิชาชีพครู   36  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 2.3   กลุมวิชาปฏบิตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี   17  หนวยกิต 
   GED 3801;CI 4639,4640,4801,4802;GED 5801,5802  

        3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
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ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Arts Program in Psychology 
ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (จิตวิทยา) 
    Bachelor  of  Arts (Psychology) 
ชื่อยอ  : ศศ.บ. (จิตวิทยา) 
    B.A. (Psychology) 
 

1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
   หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   136   หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
       1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ 97  หนวยกิต 
  2.1   กลุมวิชาแกน 15  หนวยกิต 
  บังคับ    15  หนวยกิต 

 PG 1101,2106,2107,2202,3115 
  2.2  กลุมวิชาเอก  69  หนวยกิต 
   ใหเลือกเรยีนแขนงวิชาใดวิชาหนึ่งเพยีงแขนงเดียว 
   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  กลุมวิชาพื้นฐานวชิาชพี 
    กลุมวิชาวิทยาการจัดการ  6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 

2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี(ตอ) 



 
                2.4  กลุมวิชาปฏบิตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี         7  หนวยกิต 
     1)  แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 

  PG 3801,4801 
  2)  แขนงวิชาจิตวิทยาองคการ   
  PG 3811,4811 

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                  6  หนวยกิต 
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ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Education Program in Music  Education 
ชื่อเต็ม              : ครุศาสตรบัณฑิต  (ดนตรีศึกษา) 
    Bachelor  of  Education (Music  Education) 
ชื่อยอ              : ค.บ. (ดนตรีศกึษา) 
    B.Ed. (Music  Education) 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  166  หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                 33  หนวยกิต(ดูรายละเอยีดจากภาคผนวก) 
               2.  หมวดวิชาเฉพา                                                         127  หนวยกิต 
   2.1   กลุมวิชาเอก                                                         74  หนวยกิต 
    บังคับ                                                             55  หนวยกิต 

   ใหผูเรียนเลือกเรียนแขนงดนตรีไทย  หรือแขนงดนตรีสากลเพียงแขนงเดียว 
                     แขนงดนตรีไทย 

         ทฤษฎี                                                                 30  หนวยกิต 
MUS 1101, 1201, 2503, 4901; TMUS 1201, 1202, 1203,2101,3102,4212 

 ปฏิบตั ิ                                                                 25  หนวยกิต 
 ก.  ปฏิบัติเคร่ืองเอก                                             12  หนวยกิต 
           ใหเลือกเรยีนจากกลุมยอยตอไปนี้กลุมใดกลุมหนึ่งเพยีงกลุมเดียว 
  1.   กลุมปฏิบัติเครื่องดีด TMUS 1311, 1312,2313,2314,3315  
  2.   กลุมปฏิบัติเครื่องสี TMUS 1321, 1322, 2323,2324,3325,3326  
  3.   กลุมปฏิบัติเครื่องต ีTMUS 1331, 1332, 2333,2334,3335,3336  
  4.   กลุมปฏิบัติเครื่องเปา TMUS 1341, 1342, 2343,3444,3345,3346  
  5.   กลุมปฏิบัตขิับรองเพลงไทย TMUS 1351, 1352, 2353,2354,3355,3356  
 ข.  ปฏิบตัิเคร่ืองโท                                              6  หนวยกิต 

   ใหเลือกเรยีนจากกลุมยอยตอไปนี้กลุมใดกลุมหนึ่งเพยีงกลุมเดียว 
  1.   กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล MUS 1311, 1312,2313 
  2.   กลุมปฏิบัติกีตารคลาสสิก MUS 1321, 1322, 2323  
   3.   กลุมปฏิบัติกีตารประชานยิม 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.   กลุมปฏิบัตขิับรองสากล MUS 1381,1382,2383  

  ค.  เรียนรายวิชาตอไปนี ้                                  3  หนวยกิต 
  TMUS 4901  

  ง. ปฏิบตัิรวมวงดนตร ี                                  4  หนวยกิต 
    ใหเลือกเรยีนจากกลุมยอยตอไปนี้กลุมใดกลุมหนึ่งเพยีงกลุมเดียว 

   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 

 กลุมปฏิบัติเครื่องต ีTMUS 1331,1332,2333,2334,3335,3336,4337  
 กลุมปฏิบัติเครื่องเปา TMUS 1341,1342,2343,2344,3345,3346,4347  

  กลุมปฏิบัตขิับรองเพลงไทย TMUS 1351,1352,2353,2354,3355,3356,4357  
 กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล MUS 1311,1312,2313,2314,3315,3316,4317  
 กลุมปฏิบัติกีตารคลาสสิก MUS 1321,1322,2323,2324,3325,3326,4327  
 กลุมปฏิบัติกีตารประชานยิม 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  
    กลุมปฏิบัตขิับรองสากล ( ตอ) 
 



 กลุมปฏิบัตขิับรองสากล MUS 1381,1382,2383,2384,3385,3386,4387  
 4.   กลุมปฏิบัตดินตรีไทยท่ัวไป TMUS 2601, 2602,3603,3604,3605,3606,3607,4608 
 5.  กลุมปฏิบัติหนาทับ TMUS 2609,3610,3611,3612 
 6.  กลุมปฏิบัตขิับรอง TMUS 2613,2614,2515,3617  
 7.   กลุมดนตรีศึกษา MUS 2127,2207,3128,3129,3130,4131,4132,4207,4208,4209, 
  4210, 4211, 4212 

  8.  กลุมปฏิบัตกิารรวมวงดนตรี  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   ผูที่ไมผานเกณฑการทดสอบความรูพื้นฐานทฤษฎีดนตรสีากลใหลงทะเบียนเรยีน 
 วิชาMUS 1101 ทฤษฎีดนตรสีากลขั้นพื้นฐาน กอนที่จะเรยีนวิชา 2561102 ทฤษฎีการประสานเสียง 
 1 โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑสําหรับการศึกษา        
  ปฏิบตัิ                                                       25  หนวยกิต 
         ก.  ปฏิบัติเคร่ืองเอก                                           12  หนวยกิต 
                            ใหเรียนรายวิชาในหมูปฏิบัตติอไปนี้เพยีงกลุมเดียว   

  1. หมูปฏิบัติเคร่ืองสายสากล MUS 1311, 1312, 2313,2314,3315,3316  
 2. หมูปฏิบัติกีตารคลาสสิก MUS 1321, 1322, 2323,2324,3325,3326 
 3.  หมูปฏิบัติกีตารประชานิยม MUS 1331, 1332, 2333,2334,2335,3336  
 4.  หมูปฏิบัติเคร่ืองลมไม MUS 1341, 1342, 2343,2344,3345,3346  
 5.   หมูปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง MUS 1351, 1352, 2353,2354,3355,3356  
 6.   หมูปฏิบัติเคร่ืองคียบอรด MUS 1361, 1362,2363,2364,365,3366  
 7.    หมูปฏิบัติเคร่ืองกระทบ MUS 1371, 1372, 2373,2374,3375,3376  
 8.   หมูปฏิบัตขิับรองสากล MUS 1381, 1382, 2383,2384,3385,3386  

         ข.  ปฏิบตัิเคร่ืองโท                                             6    หนวยกิต 
          ใหเลือกเรยีนจากกลุมวิชาตอไปนี้กลุมใดกลุมหนึ่งเพยีงกลุมเดียว 

 1.   กลุมปฏิบัติเครื่องดีด TMUS 1311, 1312, 2313  
 2.   กลุมปฏิบัติเครื่องสี TMUS 1321, 1322, 2323  
 3.   กลุมปฏิบัติเครื่องต ีTMUS 1331, 1332, 2333  

     กลุมปฏิบัติเครื่องเปา ( ตอ) 
 



 4.   กลุมปฏิบัติเครื่องเปา TMUS 1341, 1342, 2343  
 5.   กลุมปฏิบัตขิับรองเพลงไทย TMUS 1351, 1352, 2353   

  ค.   ใหเรียนรายวชิาตอไปนี้                                   3  หนวยกิต 
  MUS 4904 

     ง.   ปฏิบตัิรวมวงดนตร ี                                        4  หนวยกิต 
   ใหเรียนวิชาปฏิบัติรวมวงดนตรีตอไปนี้กลุมใดกลุมหนึง่เพียงกลุมเดียว  
  1.   กลุมปฏิบัติรวมวงดนตร ีMUS 2401,2402,3403,3404  

 2.   กลุมปฏิบัตขิับรองประสานเสียง MUS 2405,2406,3407,3408  
  3.   กลุมปฏิบัติรวมวงดนตรีลานนา TMUS 1405,2406,2407,3408  

   กลุมวิชาเลือก  19  หนวยกิต 
 1.   กลุมทฤษฎีท่ัวไป 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.   กลุมเทคโนโลยีทางดนตร ี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.   กลุมวิชาปฎิบตัิเคร่ืองดนตร ี
   กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล MUS 1311,1312,2313,2314,3315,3316,4317  
   กลุมปฏิบัติกีตารคลาสสิก MUS 1321,1322,2323,2324,3325,3326,4327   
   กลุมปฏิบัติกีตารประชานยิม 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  
  กลุมปฏิบัตขิับรองสากล 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) 



 กลุมปฏิบัติเครื่องต ีTMUS 1331,1332,2333,2334,3335,3336,4337  
 กลุมปฏิบัติเครื่องเปา TMUS 1341,1342,2343,2344,3345,3346,4347  
  กลุมปฏิบัตขิับรองเพลงไทย 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.   กลุมปฏิบัตดินตรีไทยท่ัวไป TMUS 2601, 2602, 3603,3604,3605,3606,3607,4608 
  11.   กลุมปฏิบัติหนาทับ TMUS 2609,3610,3611,3612  
 12.   กลุมปฏิบัตขิับรอง TMUS 2613,3614,2615,3617 
 13.   กลุมวิชาดนตรีศึกษา 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   กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพกลุมวิชาชพีครู  36  หนวยกิต(ดรูายละเอียดจากภาคผนวก) 
   2.4    กลุมวิชาปฏบิตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี  17  หนวยกิต 
     GED 3801; CI 4625, 4626, 4801,4802,5801,5802  
 3.   หมวดวิชาเลือกเสรี                                                         6  หนวยกิต 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Arts Program in Tourism Industry 
ชื่อเต็ม  : 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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ 98  หนวยกิต 
        2.1  กลุมวิชาเอก 85  หนวยกิต 
   บังคับ 33  หนวยกิต 
 ENG 2507,2508,2513,2514,2519,2520; TOUR 1101,1102,1104,1105 
 เลือก      52  หนวยกิต 
 ก. ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมภาษาใดภาษาหนึง่  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)  แขนงวชิาธุรกิจทองเที่ยว  

  ENG 3515,3516,4517,4518; ART 1104,4104; ANTH 3301; GEO2424,2423, 
  4426; LAW 3401;HIST 1104;TOUR 2201,2202,2203,2205,2206,2207, 
  3201,3203,3204,3205,3207,4201,4202,4203,4204,4205,4206, 
  4207,4208,4209; HIST 3104; ACC 3205 
2)  แขนงวชิาธุรกิจโรงแรม  

  ENG 3509,3510,3521,3522,4511; LAW 3702; TOUR 2301,2303,3301, 
  3302,3304,3305,4301,4302,4305; MGT 4201  
 3)  แขนงวชิาธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร  

  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)  แขนงวชิาธุรกิจบริการขนสง  
  LAW 3404; TOUR 22042503,2504,3202,3206,4501,4502; MGT 1104  

  5)  แขนงวิชาธุรกิจการบริการงานในสํานกังาน (ตอ) 



  
 
 5)   แขนงวชิาธุรกิจการบริการงานในสํานักงาน  
  ENG 1501,1502,2527,3528; OFM 1101,1303,2401  
 6)   แขนงวชิาธุรกิจบริการทั่วไป  
  TOUR 2603,2605,2606,3601,3602,3603,3604,3702,4601,4602,4603,4604;  
  MGT 2204  
 2.2  กลุมวิชาพื้นฐานวชิาชพี 

กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 2.3  กลุมวิชาปฏิบตัิการและการฝกประสบการณวิชาชพี  7  หนวยกิต 
 TOUR 3801,4801  
           3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
   

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Arts Program in Community Development 
ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การพฒันาชุมชน) 
    Bachelor  of  Arts (Community Development) 
ชื่อยอ  : ศศ.บ. (การพฒันาชุมชน) 
    B.A. (Community Development) 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
   หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   136   หนวยกติ 
2.  รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี   7  หนวยกิต 
 SOC 3801, 4801  

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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



 



ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคไทย 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Arts Program in Thai Music 
ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ดุริยางคไทย) 
    Bachelor  of  Arts (Thai Music) 
ชื่อยอ  : ศศ.บ. (ดุริยางคไทย) 
    B.A. (Thai Music) 
 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
      หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   136   หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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  

          ปฏิบตั ิ                                                                   25  หนวยกิต 
 ก.   ปฏิบัติเคร่ืองเอก                                               14  หนวยกิต 

  ใหเลือกเรยีนจากกลุมวิชาตอไปนี้กลุมใดกลุมหนึ่งเพยีงกลุมเดียว 

    1.  กลุมปฏิบัตเิคร่ืองดีด TMUS 1311,1312,2313,2314,3315,3316,4317 
    2.  กลุมปฏิบัตเิคร่ืองสี TMUS 1321,1322,2323,2324,3325,3326,4327  

   3.  กลุมปฏิบัตเิคร่ืองต ีTMUS 1331,1332,2333,2334,3335,3336,4337  
    4.  กลุมปฏิบัติเครื่องเปา TMUS 1341,1342,2343,2344,3345,3346,4347 
    5.  กลุมปฏิบัตขิับรองเพลงไทย TMUS 1351,1352,2353,2354,3355,3356,4357 
  ข.   ปฏิบตัิเคร่ืองโท                                               4  หนวยกิต 
           ผูที่เรียนปฏิบัติเครื่องตีเปนเครื่องเอกใหเลือกกลุมปฏิบัติกลุมอ่ืนใน  ก.  เพียง
กลุมใดกลุมหนึ่งจํานวน  2  รายวิชาเปนเคร่ืองโท  และผูที่ไมไดเรียนกลุมปฏิบัติเครื่องตีเปนเครื่อง
เอกใหเลือกกลุมปฏิบัติเครื่องตีใน  ก.  จํานวน  2  รายวชิาเปนเครื่องโท 
   ค.   เรียนรายวชิาตอไปนี ้                                       3  หนวยกิต 

        TMUS 4901  
 

ง.    ปฏิบัติรวมวงดนตรี(ตอ)    
 
 



 
  ง.    ปฏิบัติรวมวงดนตร ี                                        4  หนวยกิต 
   ใหเลือกเรยีนจากกลุมยอยตอไปนี้กลุมใดกลุมหนึ่งเพยีงกลุมเดียว 
    1.  กลุมปฏิบัตริวมวงดนตรีไทย TMUS 1401,2402,2403,3404  
         2.  กลุมปฏิบัตริวมวงดนตรลีานนา 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  

 ปฏิบตัิ   
 1.  กลุมปฏิบัตดินตรไีทยท่ัวไป TMUS 2601,2602,3603,3604,3605,3606,3607,4608  
        2. กลุมปฏิบัตหินาทับ TMUS 2609,3610,3611,3612  
   3.  กลุมปฏิบัตขิับรอง TMUS 2613,2614,2615,3617 

2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.3  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี     7  หนวยกิต 
  TMUS 3801,4801  

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคสากล 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Arts Program in Music 
ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ดุริยางคสากล) 
    Bachelor  of  Arts (Music) 
ชื่อยอ  : ศศ.บ. (ดุริยางคสากล) 
    B.A. (Music) 
 
1. จํานวนหนวยกิตรวม 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   136   หนวยกิต 
2. รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 97  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
      2.1  กลุมวิชาเอก 84  หนวยกิต   
    บังคับ  52  หนวยกิต 
 ทฤษฎี  27  หนวยกิต 

MUS 1102,1201,2103,2104,2501,2502,3107;TMUS 1201,1202  
  หมายเหตุ   ผูที่ไมผานเกณฑการทดสอบความรูพื้นฐานทฤษฎีดนตรีสากล            
ใหลงทะเบียนเรียนวิชาMUS1101  พื้นฐานทฤษฎีดนตรีสากล  กอนที่จะเรียนวิชา  MUS  1102  
ทฤษฎีการประสานเสียง  1  โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑสําหรับการศึกษา 

          ปฏิบตั ิ                                                 25  หนวยกิต 
 ก.   ปฏิบัติเคร่ืองเอก                                                 14  หนวยกิต 

      ใหเลือกเรยีนจากกลุมวิชาตอไปนี้กลุมใดกลุมหนึ่งเพยีงกลุมเดียว 
    1.  กลุมปฏิบัตสิายสากล MUS 1311,1312,2313,2314,3315,3316,4317  
    2.   กลุมปฏิบัติกีตารคลาสสิก MUS 1321,1322,2323,2324,3325,3326,4327  

  3.  กลุมปฏิบัติกีตารประชานยิม 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.   กลุมปฏิบัตขิับรองสากล MUS 1381,1382,2383,2384,3385,3386,4387  
 

ข.   ปฏิบตัิเคร่ืองโท (ตอ)       



  ข.   ปฏิบตัิเคร่ืองโท         4  หนวยกิต 
         ผูที่เรียนปฏิบัติคียบอรดเปนเครื่องเอกใหเลือกกลุมปฏิบัติกลุมอ่ืนใน  ก.  เพียงกลุม
ใดกลุมหนึ่งจํานวน  2  รายวชิาเปนเครื่องโท  และผูที่ไมไดเรียนกลุมปฏิบัติคียบอรดเปนเครื่องเอก
ใหเลือกกลุมปฏิบัติคียบอรดใน  ก.  จาํนวน  2  รายวิชาเปนเครื่องโท 
   ค.   เรียนรายวชิาตอไปนี ้         3  หนวยกิต 

  MUS 4904  
  ง.    ปฏิบัติรวมวงดนตร ี 4  หนวยกิต 
   ใหเลือกเรยีนจากกลุมยอยตอไปนี้กลุมใดกลุมหนึ่งเพยีงกลุมเดียว 
   1.  กลุมปฏิบัตริวมวงดนตรี  MUS 2401,2402,3403,3404  
    2.  กลุมปฏิบัตขิับรองประสานเสียง  MUS 2405,2406,3407,3408  
    3.  กลุมปฏิบัตริวมวงดนตรลีานนา  TMUS 1405,2406,2407,3408  
  เลือก     32  หนวยกิต 

  1. กลุมทฤษฎีท่ัวไป 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. กลุมเทคโนโลยีทางดนตรMีUS 2202,2203,2206,3204,3205  

  4.  กลุมดนตรวีิทยา  MUS 2118,2119,2120,2226,2227,3121,3504, 
    3505,4507,4508  
  5.  กลุมดนตรแีจซและประชานิยม MUS 3122,3223,3224,4123,4124,4509, 
    4510,4511  
  6.  กลุมโยธวาทิต MUS 2124,3225,3226,3227,4125,4228  
  7.  กลุมปฏิบัตแิจซและประชานิยม  MUS 4318,4319,4338,4339,4348,4349, 
    4358,4359,4368,4369,4378,4379,4388,4389,4409,4410 

2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.3  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี     7  หนวยกิต 
 MUS 3801, 4801  

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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



ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Arts Program in Cultural Studies 
ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (วัฒนธรรมศึกษา) 
    Bachelor  of  Arts (Cultural Studies) 
ชื่อยอ  : ศศ.บ.  (วัฒนธรรมศึกษา) 
    B.A. (Cultural Studies) 
 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
       หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   136   หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 
 ใหเลือกเรยีนแขนงใดแขนงหนึ่ง 
   1)  แขนงพิพิธภัณฑศึกษา 
   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)  แขนงประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคด ี
   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 2204,2409,3103,3205,3208,3405,3603,3605,3902,4401    
   4)  แขนงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
   บังคับ   23  หนวยกิต 
   ANTH 1301,2201;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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.3  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี     7  หนวยกิต 
   HIST 3801, 4801 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเกาหล ี
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Arts Program in Korean 
ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาเกาหลี) 
    Bachelor  of  Arts (Korean) 
ชื่อยอ  : ศศ.บ.  (ภาษาเกาหลี) 
    B.A. (Korean) 
1.   จํานวนหนวยกิตรวม 
  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   136   หนวยกิต 
2.   รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
    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 1101,1102,1201,2101,2102,2301,2401  
  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  กลุมวิชาพื้นฐานวชิาชพี 
  กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
  2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี   7  หนวยกิต 
 KOR 3801,4801    
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 
 ชื่อวิชา  คําอธิบายรายวชิาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต 

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



  

 



 ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
 ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Arts Program in Chinese 
 ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาจนี) 
    Bachelor  of  Arts (Chinese) 
 ชื่อยอ : ศศ.บ. (ภาษาจนี) 
    B.A. (Chinese) 
 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
       หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   136   หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 97  หนวยกิต 
      2.1  กลุมวิชาเอก          
    2.1.1  แบบเอกเดี่ยว   84  หนวยกิต 

 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 
  กลุมยอยท่ี 1  
  CHN 2201 ,2202,2501,3302 
  กลุมยอยท่ี 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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี   7  หนวยกิต 
                CHN 3801,4801 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Arts Program in Japanese 
ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาญี่ปุน)   
    Bachelor  of  Arts (Japanese) 
ชื่อยอ  : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน)   
    B.A. (Japanese) 
 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
     หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   136   หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
               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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี   7  หนวยกิต 
     JPN 3801,4801   
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Arts Program in Thai   
ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาไทย) 
    Bachelor  of  Arts (Thai) 
ชื่อยอ  : ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
    B.A. (Thai) 
 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
         หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   136   หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 97  หนวยกิต 
      2.1  กลุมวิชาเอก 
             2.1.1  แบบเอกเดี่ยว   
          1)  กลุมวิชาเอก 84  หนวยกิต 
    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 
    ใหเลือกเรยีนรายวิชาตอไปนีค้รบทุกกลุม  
 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 
กลุมวรรณกรรมและวรรณคด ี
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 
    ใหเลือกเรยีนรายวิชาตอไปนีค้รบทุกกลุม  
 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 

 กลุมวิชาวรรณกรรมและวรรณคด ี
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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดจากภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี     7  หนวยกิต 
 THAI 3801,4801 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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



ภาษาไทย  :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 
ภาษาองักฤษ  :  Bachelor  of  Arts Program in Business French 
ชื่อเต็ม   : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ) 
     Bachelor  of  Arts (Business French) 
ชื่อยอ   : ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ) 
     B.A. (Business French) 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
        หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   136   หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี     7  หนวยกิต 
 FREN 3801,4801 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Arts Program in English 
ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาองักฤษ) 
    Bachelor  of  Arts (English) 
ชื่อยอ  : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
    B.A. (English) 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
       หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   136   หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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   
 กลุมยอยท่ี 1  ภาษาศาสตร 
 ENG 2104,2105,3106,3108,3109,4110,4111,4112,4113,4114,4115 
 กลุมยอยท่ี 2  ภาษาและทักษะประยุกต 
 ENG 2203,3209,3210,3214,3218,3402,3403,3901,3902,3903,3904,4206,4215, 
 4221,4222  
 กลุมยอยท่ี 3  วรรณคด ี
 ENG 2302,3303,3308,4306,4307,4309,4310,4311,4312,4313,4314  
 กลุมยอยท่ี 4  ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ 
 ENG 2513,2514,2519,2520,2527,3506,3528,3529,3530,3531,3532 
 

  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 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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี     7  หนวยกิต 
 ENG 3801,4801 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Arts Program in Business English 
ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาองักฤษธุรกิจ) 
    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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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   
 กลุมยอยท่ี 1  กลุมภาษาและทักษะประยุกต 

 ENG 2203,3204,3209,3214,3218,3402,3403,3901,3902,3903,3904,4215,4221, 
 4222  

 กลุมยอยท่ี 2  กลุมภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
 ENG 2513,2514,2519,2520,2523,2527,3515,3521,3524,3525,3526,3528,3529, 
 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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี    7  หนวยกิต 
ENG 3811,4811 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิจติรศิลปและประยุกตศิลป 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Arts  Program in Fine and Applied Arts 
ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป) 
    Bachelor  of  Arts  (Fine and Applied Arts) 
ชื่อยอ  : ศศ.บ. (วิจติรศิลปและประยกุตศิลป) 
    B.A. (Fine and Applied Arts) 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
        หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   136   หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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       
 ใหเลือกเรียนแขนงวชิาใดแขนงวิชาหนึง่เพียงแขนงวชิาเดียว   54  หนวยกิต 

 1) แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป  
  บังคับเฉพาะแขนงวิชา 40  หนวยกิต 
  เลือกเฉพาะแขนงวิชาไมนอยกวา 14  หนวยกิต 
 2) แขนงวิชาออกแบบประยกุตศิลป 
  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  
 บังคับเฉพาะแขนงวชิา 37  หนวยกิต  
 GART 3903,4901,4910;FINE   2105,2303;AAT 1401,2103,3101,3201; 
 AATH 2101,3101,3104 
 

2 ) แขนงวิชาออกแบบประยุกตศิลป   เลือก (ตอ) 
 



เลือก    
ใหเลือกเรยีนเฉพาะแขนงวชิาที่เลือกเรียนดังนี ้

  1) แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป ใหเลือกเรียนจากรายวชิาเลือกในกลุมวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวไมนอยกวา 14 หนวยกิต 
  2) แขนงวิชาออกแบบประยกุตศิลป ใหเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกในกลุมวิชา
จิตรกรรม  กลุมวิชาประติมากรรม กลุมวิชาภาพพิมพ กลุมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ กลุมวิชา
ออกแบบตกแตง กลุมวิชาออกแบบพาณิชยศิลป และกลุมวิชาออกแบบนิเทศศิลป โดยไมซํ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว ไมนอยกวา 17 หนวยกิต 
 กลุมวิชาจิตรกรรม 
 GART 1102;ART 2101;FINE 2104,3101,4101;AAT 2101 

กลุมวิชาประตมิากรรม 
 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 

กลุมวิชาพาณชิยศิลป 
 ART 3303 ,2401 ,3102,3105 

กลุมวิชาออกแบบนิเทศศิลป 
 AAT 2304,3103,3104 ,3202,3402,3404;AATH 3104 

2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.3  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี     7  หนวยกิต 
  แขนงวชิาออกแบบนิเทศศิลป     
  GART 3801,4801 

  แขนงวชิาออกแบบประยุกตศิลป       
  ART  3801,4801 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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



ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Arts Program in Dance and Theatre Arts 
ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (นาฏศิลปและการละคร) 
    Bachelor  of  Arts (Dance and Theatre Arts) 
ชื่อยอ  : ศศ.บ. (นาฏศลิปและการละคร) 
    B.A. (Dance and Theatre Arts) 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
      หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   136   หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  97  หนวยกิต 
   2.1  กลุมวิชาเอก  84  หนวยกิต 
    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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.3  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี     7  หนวยกิต 
 DM 3801,4801 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Arts Program in Information Science 
ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (สารสนเทศศาสตร) 
    Bachelor  of  Arts (Information Science) 
ชื่อยอ  : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร) 
    B.A. (Information Science) 
1.   จํานวนหนวยกิตรวม 
  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  136  หนวยกิต 
 2.  รายวิชา 
           1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
           2.  หมวดวิชาเฉพาะ 97  หนวยกิต 
        2.1  กลุมวิชาเอก  84  หนวยกิต 
   บังคับ    54  หนวยกิต 
  LSIT 1101,1102,2106,2301,2302,2303,2401,2402,3103,3202,3401,3501,3502,3901;   
  SOC 2104,3307; 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  กลุมวิชาพื้นฐานวชิาชพี 
  กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก)  
        2.4  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชพี   7  หนวยกิต 
 LSIT 3801,4801  
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หนวยกิต 

 
ชื่อวิชา  คาํอธิบายรายวชิาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต 

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



ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวในมติิเศรษฐกิจพอเพียง  
ภาษาองักฤษ  : Bachelor of Arts Program in Tourism and Sufficiency Economy  
ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว) 
   Bachelor  of Arts (Tourism and Sufficiency Economy) 
ชื่อยอ  : 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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
  2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและการฝกประสบการณวิชาชีพ 7  หนวยกิต 
 TSE 3801,4801    
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หนวยกิต 
    

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



ภาษาไทย :   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Public Administration Program in Public Administration 
ชื่อเต็ม  : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (บริหารรัฐกิจ) 
    Bachelor of Public Administration (Public Administration) 
ชื่อยอ  : รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
    B. P. A.  (Public Administration) 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  139  หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ 100  หนวยกิต 
          2.1  กลุมวิชาเอก  87  หนวยกิต 
    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  กลุมวิชาพื้นฐานวชิาชพี 
    กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
          2.3  กลุมวิชาปฏิบัติการและการฝกประสบการณ 7 หนวยกิต 
     POL 3801,4801   
     3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
   

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor  of  Laws  Program  in Laws  
ชื่อเต็ม  : นิติศาสตรบัณฑิต   (นิติศาสตร) 
    Bachelor  of  Laws  (Laws) 
ชื่อยอ  : น.บ.  (นิติศาสตร) 
    LL.B. (Laws) 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
   หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   148   หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก) 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ   109  หนวยกิต 
             2.1  กลุมวิชาเอก 
        บังคับ  84  หนวยกิต 
 LAW1101,1203,1204,1205,1206,2201,2202,2305,2306,2307,2406,2407,2408,2409,2410, 
 2411,2412,2501,2504,3201,3202,3206,3503,3504,3505,3506,3507,3508,3701,4601  
        เลือก                                                              12  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, 
 3510,3511,3512,3513,3514,3601,3701,3702,4301,4302,4401,4402,4403,4404,4405,4501, 
 4602,4701,4702,4703,4704,4705,4706,4708,4709  
              2.2  กลุมวชิาโท  30  หนวยกิต 
            บังคับ    24  หนวยกิต 
 LAW 1203,1205,1206,2201,2305,2306,2406,2504   
           เลือก   6   หนวยกิต 
 LAW 1102,1201,1202,2302,2304,2308,2401,2402,2403,2404,2405,2409,2410,2413,2414, 
 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  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก) 
           2.4  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   7  หนวยกิต 
 LAW 3801,4801  
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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



 



 
 ช่ือภาษาไทย         :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส 
 ช่ือภาษาอังกฤษ     :  Bachelor  of  Science  Program  in  Physics 
 ช่ือภาษาไทย        :   วิทยาศาสตรบณัฑิต  (ฟสิกส) 
    ค.บ. (ฟสิกส) 
 ช่ือภาษาอังกฤษ     :  Bachelor  of  Science (Physics)  
   B.S. (Physics) 
  1.   จํานวนหนวยกิตรวม 
   หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  166  หนวยกิต 
  2.   รายวิชา 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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  
 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

  กลุมวิชาชีพครู    36  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
   4)  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  17  หนวยกิต 
    GED 3801;CI 4611,4612,4801,4802;GED 5801,5802      
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หนวยกิต 
 

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



ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภมูิสารสนเทศ 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Science Program in Geoinformatics 
ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบณัฑิต  (ภูมิสารสนเทศ) 

  Bachelor  of   Science (Geoinformatics) 
ชื่อยอ  : วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ) 
                 B.S.  (Geoinformatics) 
1. จํานวนหนวยกิตรวม 
       หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   136   หนวยกิต 
2. รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 97  หนวยกิต 
   2.1  กลุมวิชาแกน  24  หนวยกิต 

 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 
 ใหเลือกเรยีนจากรายวิชาในแขนงวิชาตาง ๆ เหลานี้   

 แขนงวชิาเทคนิคทางภูมิศาสตร  
 GEO 1600,2602,3605,4606,4607,4611,4614,4617 
 แขนงวชิาภูมิศาสตรกายภาพ  
 GEO 2304,3303,3305,3306,3308,3312,4307,4309,4311,4312   

 แขนงวชิาภูมิศาสตรสังคม-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   
 แขนงวชิาภูมิศาสตรภูมิภาค  
 GEO 1500,2502,2503,2504,3505,3506,3507,3508,3509,3510 
 

2.3  กลุมวิชาพื้นฐานวชิาชพี (ตอ) 



 
  2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี      7  หนวยกิต 

 GEO 3801,4801 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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

 
 



ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเคมี 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Science Program in Chemistry 
ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบณัฑิต  (เคม)ี 

  Bachelor  of   Science (Chemistry) 
ชื่อยอ  : วท.บ. (เคม)ี 
                 B.S.  (Chemistry) 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
      หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   136   หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 
 CHEM 2301,2302,2303,2401,2402,2403,2404,2501,2502,2601, 
 2602 ,3401,3501,3502,3503,3601,3602,3603,3604,3701,3702,3703, 
 3704,3901,4901  
    เลือก     17  หนวยกิต 

 CHEM 1201,3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3210,3211 ,3212  
2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี     7  หนวยกิต 

 CHEM 3801,4801 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 

 
ชื่อวิชา  คาํอธิบายรายวชิาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต 

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



ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor  of  Science Program  in  Biology   
ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต  (ชีววิทยา) 
    Bachelor  of  Science (Biology) 
ชื่อยอ  : วท.บ. (ชีววิทยา) 
    B.S. (Biology) 
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 
 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 

 เลือกจากกลุมวชิาใดกลุมวิชาหนึ่งตอไปนี้เพียง 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   
 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดรูายละเอียดภาคผนวก) 
   2.4  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ    7  หนวยกิต 

 BIO 3801,4801  
 3. หมวดวิชาเลอืกเสร ี  6  หนวยกิต 
 

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



ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Science Program in Environmental Sciences 
ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบณัฑิต  (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 
    Bachelor of Science  (Environmental Sciences) 
ชื่อยอ  : วท.บ.  (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 
    B.S.  (Environmental Sciences) 
1. จํานวนหนวยกิตรวม 
            หนวยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  144  หนวยกิต 
2. รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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, 
 2404,3401,3402,3403,3404,3421,3501,3502,4901,4902;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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี   7  หนวยกิต 
 ENV 3801,4801 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หนวยกิต 
 

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



 



ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Science Program in Public Health 
ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบณัฑิต  (สาธารณสุขศาสตร) 

  Bachelor  of   Science (Public Health) 
ชื่อยอ  : วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 
                 B.S.  (Public Health) 
 
1. จํานวนหนวยกิตรวม 
      หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  140  หนวยกิต 
2. รายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
   กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
   2.4   กลุมวิชาปฏบิตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี  7  หนวยกิต 
           HSC 3801, 4801   
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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



ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Science Program in Home Economics 
ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบณัฑิต  (คหกรรมศาสตร) 
    Bachelor  of  Science (Home Economics) 
ชื่อยอ  : วท.บ. (คหกรรมศาสตร) 
    B.S. (Home Economics) 
 
1.   จํานวนหนวยกิตรวม 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  136  หนวยกิต 
2. รายวิชา 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 
   ใหเลือกแขนงวิชาใดวชิาหนึง่เพียงแขนงเดยีว 
   1.  แขนงวชิาอาหารและโภชนาการ 
    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.  แขนงวชิาผาและเครื่องแตงกาย 
    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.  แขนงวชิาศิลปประดิษฐ 
    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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ(ตอ) 



   2.3  กลุมวิชาพื้นฐานวชิาชพี 
   กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก)  
   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี   7  หนวยกิต 
   แขนงวชิาอาหารและโภชนาการ  NUTR 3801,4801  
   แขนงวชิาผาและเครื่องแตงกาย   FCL 3801,4801  
   แขนงวชิาศิลปประดิษฐ   ARTC 3801,4801  
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Science Program in Mathematics 
ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบณัฑิต  (คณิตศาสตร) 

  Bachelor  of   Science (Mathematics) 
ชื่อยอ  : วท.บ. (คณิตศาสตร) 
                 B.S.  (Mathematics) 
1. จํานวนหนวยกิตรวม 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  138  หนวยกิต 
2. รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 99  หนวยกิต 
   2.1  กลุมวิชาแกน 15  หนวยกิต 
  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;COM 1301 

    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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี    7  หนวยกิต 
 MATH 3801,4801 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 

 
ชื่อวิชา  คาํอธิบายรายวชิาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต 

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



 



ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาสถิติประยุกต 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Science Program in Applied Statistics 
ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบณัฑิต  (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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 
  เลือกเรียนรายวิชาจากกลุมยอยตอไปนี ้

 กลุมยอยท่ี 1  คณิตศาสตร  MATH 3602,3401,3502  
 กลุมยอยท่ี 2  ทฤษฎีสถิต ิ STAT 3101,3102,3104,3105  

 กลุมยอยท่ี 3  รายวิชาเฉพาะดานทางสถิต ิ
 STAT 1201,2301,3302,3303,3306,3307,3308,3309,3310,4301 

 กลุมยอยท่ี 4 รายวิชาดานสถติิประชากร STAT 2401,2402,3401 
 กลุมยอยท่ี 5  รายวิชาดานการวิจัยดําเนินงาน STAT 3501,3502,3503 
 กลุมยอยท่ี 6 รายวิชาดานวิธีวิทยาการวิจัย STAT 2701, 2702 

 กลุมยอยท่ี 7 รายวิชาดานโครงการพิเศษและหัวขอพิเศษทางสถิต ิ
 STAT 4101,4102,4901,4902 
 กลุมยอยท่ี 8 คอมพิวเตอร STAT 3601;COM 1302,1601,2601,3401,4406 
 
 

 2.3  กลุมวิชาโท  (ตอ) 
 



 
   2.3  กลุมวิชาโท  15  หนวยกิต 
    ใหเลือกเรียนรายวิชาโทในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่เปดสอนใน
สาขาวิชาตางๆ 1 สาขาวิชา ภายใตการแนะนําของโปรแกรมวิชาสถิติประยุกตโดยรายวิชาตองไมซํ้า
กับรายวิชาที่เรียนโดยนับหนวยกิตสําหรับสาขาวิชาสถิติประยุกต 

2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.5  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี   7  หนวยกิต 
 STAT 3801,4801 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Science Program in Computer Science 
ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบณัฑิต  (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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                         99  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 1301,1302,1401,1601,2301,2601,2602,2701,3401,3501,3701,4902   
    เลือก                                                           33  หนวยกิต 
 STAT  1101; COM1701,2402,3202,3203,3301,3502,3503,3702,3703,4201,4401,  
 4402,4404,4406,4701,4901,4903   

2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี     7  หนวยกิต 
 COM 3801,4801  
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        6  หนวยกิต 
   

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

 
 
 
 
 
 
  



ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Science  Program  in Information Technology 
ชื่อเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    : Bachelor of Science (Information Technology) 
ชื่อยอ  : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

  B.S. (Information Technology) 
1.   จํานวนหนวยกิตรวม 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต 
2.   รายวิชา 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

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  กลุมวิชาพื้นฐานวชิาชพี  

กลุมวิชาชีพวทิยาการจัดการ   6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก)
   

 2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี         7 หนวยกิต 
 COM 3811,4811  
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                             6 หนวยกิต 
  

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

 
 
 
 
 



 



ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความ 
    ปลอดภัยบนเวบ็ 
ภาษาองักฤษ :  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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาชีพวทิยาการจัดการ   6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี    7  หนวยกิต 
 COM 3821,4821 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Science Program in Product Design   
ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบณัฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ) 
    Bachelor of Science (Product Design) 
ชื่อยอ  : วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ) 
    B.S. (Product Design) 
1. จํานวนหนวยกิตรวม 
  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา    143  หนวยกิต 
2. รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 การออกแบบผลิตภัณฑเฟอรนเิจอร 
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   การออกแบบผลิตภัณฑบรรจภุัณฑ(ตอ) 



 
 
แขนงที่  6   การออกแบบผลิตภัณฑบรรจภุัณฑ 
PD 2457,2458,2459,2460,2461,2462,2463,2464,2465,2466,2467 

2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

       2.4  กลุมวิชาการปฏิบัตกิารฝกประสบการณวิชาชีพ     7    หนวยกิต 
PD 3801,4801   

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of  Science Program in Ceramic  Technology 
ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีเซรามิก) 

  Bachelor  of   Science (Ceramic  Technology) 
ชื่อยอ  : วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิก) 
                  B.S.  (Ceramic  Technology) 
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; 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.   แขนงวิชาศลิปะเซรามิกอุตสาหกรรม                                           
 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 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดรูายละเอียดภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ     7  หนวยกิต 
 CER 3801,4801   
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                         6  หนวยกิต 
   

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



ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง   
    (ตอเนื่อง) 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Science Program in Construction  Industrial Technology   
   (Continuing Program) 
ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบณัฑิต  (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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ                                       3  หนวยกิต (ดูรายละเอียดภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี    5  หนวยกิต 
    CONS 3802,4802                     
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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



ภาษาไทย       :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    สถาปตยกรรม  (ตอเนื่อง) 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Science Program in Architecture Industrial Technology 
   (Continuing Program) 
ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบณัฑิต  (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปตยกรรม)  

  Bachelor  of   Science (Architecture Industrial Technology) 
ชื่อยอ  : 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; IA 3101, 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  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพกลุมวิชาวิทยาการจัดการ     3  หนวยกิต (ดูรายละเอียดจากภาคผนวก)  
              2.4  กลุมวิชาปฏบิตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี       5  หนวยกิต 
 GIT 3802, 4802 
         3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                           6  หนวยกิต 
 

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

 
 
 
 
 
 



ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Science Program in Agriculture 

ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบณัฑิต  (เกษตรศาสตร) 
  Bachelor  of   Science (Agriculture) 

ชื่อยอ  : วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
                 B.S.  (Agriculture) 
1. จํานวนหนวยกิตรวม 
  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  143  หนวยกิต 
2. รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 

 CHEM 2405,2406,3705,3706;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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี     7  หนวยกิต 
  GAG 3801,4801 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาสัตวศาสตร 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Science Program in Animal  Sciences 
ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบณัฑิต  (สัตวศาสตร) 

  Bachelor  of   Science (Animal  Sciences) 
ช่ือยอ  : วท.บ. (สัตวศาสตร) 
                 B.S.  (Animal  Sciences) 
1. จํานวนหนวยกิตรวม 
  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  142  หนวยกิต 
2. รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 103  หนวยกิต 
   2.1  กลุมวิชาแกน 15  หนวยกิต 
  PHYS 1101,1102;CHEM1101,1102;BIO1107,1108;MATH 1401  
   2.2  กลุมวิชาเอก 75  หนวยกิต 
    บังคับ    60  หนวยกิต 
 CHEM 2405,2406,3705,3706;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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี    7  หนวยกิต 
 GAG 3821,4821 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                                      การอาหาร 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Science Program in Food Science and Technology 
ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบณัฑิต  (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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                  106  หนวยกิต 
   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 กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี    7  หนวยกิต 
 AGI 3801,4801   
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        6  หนวยกิต 
   

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาพชืศาสตร 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Science Program in Plant Sciences 
ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบณัฑิต  (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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 

 CHEM 2405,2406,3705,3706;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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 

   2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี  7  หนวยกิต 
  GAG 3811,4811 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
 

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



 



 

ภาษาไทย   :    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts 
ชื่อเต็ม                :   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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ    100  หนวยกิต 
   2.1   กลุมวิชาแกน  54  หนวยกิต 
    ENG 1201,3532; GC 1103,3101;JR 3201;COMM 1101,1102,1103,2101,3202; 
    AD,1101,2102;MP 1101;PR 1101,3601;MC 1101;MGT 1101;MK 2701  
      2.2  กลุมวิชาเอก   39  หนวยกิต 
    1)  แขนงวชิาวารสารศาสตร  
      บังคับ  21  หนวยกิต 
      COMM  3103;JR 3101,3102,3203    
      เลือก    18  หนวยกิต 
     MC 2202,3301,3302,3404,3405,3501,4402,4403;AD 2101,3201,3501,4301,4302, 
     4401,4501,4503;JR 3205,3206,3302,3402,3501,3502;PR 2401,3201,3202,4101, 
     4201,4502;MP 3205      
    2)  แขนงวชิาการประชาสัมพนัธ   
          บังคับ  21  หนวยกิต 
     PR 2401,3202,4101,4502,4902,4903,4904    
     เลือก     18  หนวยกิต 
     JR3101,3103,3202,3203,3205,3206,3302,3402,3501,3502;MC2201,2202,3301,3302, 
     3404,3405,3501,4402,4403;AD 2101,3201,3501,4301,4302,4401,4501,4503; 
     PR 3201,4201;MP 3205;    
 
 
 
 



 

    3)  แขนงวชิาการโฆษณา  
          บังคับ  21  หนวยกิต 
     AD 2101,3501,4401,4501,4902,4903,4904    
     เลือก       18  หนวยกิต 
     COMM3103;MC   2201,2202,3301,3302,3404,3405,3501,4402,4403; 
     AD 3201,4301,4302,4503;JR 3101,3202,3203,3205,3206,3302,3402,3501,3502; 
     PR 2401,3201,3202,4101,4201,4502;MP 3205    
    4)  แขนงวชิาสื่อสารมวลชน   
          บังคับ  21  หนวยกิต 
     MC  2201,2203,3404,3405,4902,4903,4904      
     เลือก    18  หนวยกิต 
     PR 2401,3201,3202,4101,4201,4502;JR 3101,3202,3203,3205,3206,3302,3402, 
     3501,3502;MP 3205;MC  2202,3301,3302,3404,3405,3501,4402,4403; 
     AD 2101,3201,4301,4302,4401,4501,4503;COMM 3103;  
      2.3   กลุมวิชาปฏบิตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี     7   หนวยกิต 
    แขนงวชิาวารสารศาสตร  
     JR 3801,4801   
    แขนงวชิาการประชาสัมพนัธ   
    PR 3801,4801     
    แขนงวชิาการโฆษณา                    

 AD 3801,4801     
    แขนงวชิาสื่อสารมวลชน     
 MC  3801,4801    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 
    

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

 



ภาษาไทย :    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor  of  Accountancy Program in Accountancy 
ชื่อเต็ม  : บัญชีบัณฑิต  (การบัญชี) 
    Bachelor  of Accountancy (Accountancy) 
ชื่อยอ  : บช.บ.  (การบัญชี) 
    B.Acc. (Accountancy) 
1. จํานวนหนวยกิตรวม 
   หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 142 หนวยกิต 
2. รายวิชา 

  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
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 
 ใหเลือกเรียนในรายวิชาตอไปนี้ 6  หนวยกิต 
 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  คาํอธิบายรายวชิาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต 
http://www.academic.cmru.ac.th/curr 



ภาษาไทย :   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี   (ตอเนื่อง) 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor  of  Accountancy Program in Accountancy                
    (Continuing Program) 
ชื่อเต็ม  : บัญชีบัณฑิต  (การบัญชี) 
    Bachelor  of Accountancy (Accountancy) 
ชื่อยอ  : บช.บ.  (การบัญชี) 
    B.Acc. (Accountancy) 
1. จํานวนหนวยกิตรวม 
   หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 92 หนวยกิต 
2. รายวิชา 

        1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  18  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
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 

 4)   แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 9  หนวยกิต 
   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  คาํอธิบายรายวชิาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต 
http://www.academic.cmru.ac.th/curr 



ภาษาไทย :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการตลาด 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Marketing 
ชื่อเต็ม  : 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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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   กลุมวิชาปฏิบตัิและฝกประสบการณวิชาชพี 7  หนวยกิต 
 MK 3801,3811,4801    
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6     หนวยกิต 

   
ชื่อวิชา  คาํอธิบายรายวชิาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต 

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



ภาษาไทย    :     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ภาษาองักฤษ  :     Bachelor of Business Administration Program in Business Computer 
ชื่อเต็ม    :    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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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   กลุมวิชาฝกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   7 หนวยกิต 
  BCOM 3801,4801   
        3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หนวยกิต 
 

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการ 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Management 
ชื่อเต็ม  : 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 

   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 
    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  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี   7  หนวยกิต            
   MGT 3801,4801               
            3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หนวยกิต 
 

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

 



 
 

ภาษาไทย :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย 
ภาษาองักฤษ :  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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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      21  หนวยกิต 

 HRM 2101,2102,3101,3102,3103,3201,4901    
 เลือก                                                                        21  หนวยกิต 
 OFM 1101; MGT 2102,2202,3103,3201; HRM 1201,2103,2201,3202,3301, 
 4101,4102,4201,4902,4903; BCOM 3201,3204  

  2.3  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี   7  หนวยกิต 
         HRM 3801,4801    
                 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
  

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

 



  

ภาษาไทย :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง) 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Marketing 
 (Continuing Program) 

ชื่อเต็ม  : 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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 ,2302,3303,2402,2403,3404,3405,2502,2503,2504,2602,3604,3605,2302 
 3606,2701,2702,2703,2704,2705,3706,3707,3708,3709,3710,3711,3712,4904 
 2.3 กลุมวิชาปฏบิตัิและฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด  5  หนวยกิต 
 เลือก  2  หนวยกิต 
 MK  3802 ,3812  
 บังคับ   3  หนวยกิต 

 MK 4802  
     3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 

    
ชื่อวิชา  คาํอธิบายรายวชิาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต 

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



ภาษาไทย   :     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) 
ภาษาองักฤษ  :     Bachelor of Business Administration Program in  Business Computer 
            (Continuing Program) 
ชื่อเต็ม     :   บริหารธุรกิจบัณฑิต  (คอมพวิเตอรธุรกิจ) 
            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  กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี       5  หนวยกิต 
                 BCOM 3802,4802   
          3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หนวยกิต 
   

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

        
      
      
      
           



ภาษาไทย :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการ (ตอเนื่อง) 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Management 
   (Continuing Program) 
ชื่อเต็ม  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
    Bachelor of Business Administration (Management) 
ชื่อยอ  : บธ.บ. (การจัดการ) 
    B.B.A. (Management) 
1.   จํานวนหนวยกิตรวม 
   หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  80  หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  18  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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 1104,2105,2107,2109,2201,2202,2203,2204,2205,3104,3105,3202, 
 3301,4201,4202;ECON 3201;HRM 1201,2103;BCOM 3201  

2.3  กลุมวิชาปฎิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี   5 หนวยกิต   
 MGT 3802,4802   

                3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต   
      

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย 
    (ตอเนื่อง) 
ภาษาองักฤษ :  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 (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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  กลุมวิชาปฏบิตัิการและฝกประสบการณวิชาชพี        5   หนวยกิต 
  HRM  3802,4802  
          3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6   หนวยกิต   
 

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

 
  



ภาษาไทย :   หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Economics Program in Business Economics 
ชื่อเต็ม  : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)  
    Bachelor of Economics (Business Economics) 
ชื่อยอ  : ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)  
    B.Econ. (Business Economics) 
1.  จํานวนหนวยกิตรวม 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  142  หนวยกิต 
2.  รายวิชา 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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  กลุมวิชาปฏิบตัิและฝกประสบการณวิชาชพี   7  หนวยกิต 
   ECON 3811,4811,4813   
     3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 

 
ชื่อวิชา  คําอธิบายรายวชิาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต 

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

 



ภาษาไทย :   หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Economics Program in Economics 
ชื่อเต็ม  : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) 
    Bachelor of Economics  (Economics) 
ชื่อยอ  : ศ.บ.  (เศรษฐศาสตร) 
    B.Econ. (Economics) 
1.   จํานวนหนวยกิตรวม 
  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  142  หนวยกติ 
2.   รายวิชา 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต (ดูรายละเอยีดภาคผนวก) 
 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   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 
    ใหเลือกเรยีนสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 เชียงใหมเปนวิชาโท ไมนอยกวา  15  หนวยกิต  กรณไีมสามารถเรียนวิชาโทได   
 ใหเลือกเรยีนรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือกแทน 15 หนวยกิต 
 2.4  กลุมวิชาปฏิบตัิและฝกประสบการณวิชาชพี              7  หนวยกิต 
 ECON 3801,4801,4803  
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 
  

ชื่อวิชา  คําอธิบายรายวชิาและแผนการเรียนเสนอแนะสามารถเปดดูเอกสารผานทางเว็บไซต 
http://www.academic.cmru.ac.th/curr 
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  - ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

• กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
  -   กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
  
 

 



หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ปริญญาตรี 4 ป และ 5 ป 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต 
           1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12  หนวยกิต 
  บังคับ   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 การสอนรายวิชา               
 ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรไมถึง 12  หนวยกิต  มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม  โดยใหนับหนวยกิตเพิ่มในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 
  ENG  0103 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิชาเฉพาะดาน 3(3-0) 
  ENG  0104 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0) 
   1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6  หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนรายวิชาจาก   2  กลุม    ดังนี้ 
    เลือก       3  หนวยกิต 
  PG  0101 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน 3(3-0) 
  GH  0101 ความจริงของชีวิต 3(3-0) 
  เลือก      3  หนวยกิต 
  ART  0101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 3(3-0) 
  DM  0101 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0) 
  MUS  0101 สุนทรียภาพทางดนตรี 3(3-0) 
 1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร 6  หนวยกิต   
  เลือก        6  หนวยกิต 
   GSOC  0101 วิถีไทย 3(3-0) 
   GSOC  0102 วิถีโลก 3(3-0) 
   GSOC  0103 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0) 
   GSOC  0104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0) 
 1.4   กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     9  หนวยกิต 
  บังคับ        6  หนวยกิต 
   GSC  0106 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0) 
   GSC  0107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2) 
   เลือก      3  หนวยกิต 
   PE  0101 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 3(3-0) 
   GSC  0105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0) 
   GSC  0109 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0) 
 



หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  18  หนวยกิต 
 1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 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) 
  เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา  สําหรับสาขาวิชาที่จัดการเรียนรายวิชา 
  ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรไมถึง  9  หนวยกิต  มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
  เพิ่มเติม  โดยใหนับหนวยกิตเพิ่มในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 
  ENG  0103 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิชาเฉพาะดาน 3(3-0) 
  ENG  0104 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0) 
   1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร 3  หนวยกิต 
   เลือก     3  หนวยกิต 
  PG  0101 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน 3(3-0) 
  GH  0101 ความจริงของชีวิต 3(3-0) 
  ART  0101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 3(3-0) 
  DM  0101 สุนทรยีภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0) 
  MUS  0101 สุนทรียภาพทางดนตรี 3(3-0) 
 1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต
    เลือก    3  หนวยกิต 
   GSOC  0101 วิถีไทย 3(3-0) 
   GSOC  0102 วิถีโลก 3(3-0) 
   GSOC  0103 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0) 
   GSOC  0104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0) 
 1.4   กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     6  หนวยกิต 
    เลือก  6  หนวยกิต 
   GSC  0106 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0) 
   GSC  0107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2) 
   PE  0101 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 3(3-0) 
   GSC  0105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0) 
   GSC  0109 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0) 

 
 
 

 
 
 

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 



 
 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
 ระดับปริญญาตรี 4 ป   เลือก 6 หนวยกิต 
 ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เลือก 3 หนวยกิต 
 PR  3501 การประชาสัมพันธหนวยงาน 3(3-0) 
 ACC  2101 บัญชีการเงิน 3(3-0) 
 ACC  2701 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0) 
 FB  1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 
 FB  1403 การเงินสวนบุคคล 3(3-0) 
 MK  1101 หลักการตลาด 3(3-0) 
 MK  2504 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 
 MK  3601 การบริหารการตลาด 3(3-0) 
 MGT  1101 องคการและการจัดการ 3(3-0) 
 MGT  1102 ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ 3(3-0) 
 MGT  3102 การเปนผูประกอบการ 3(3-0) 
 MGT  3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 3(3-0) 
 MGT  3105 การประกอบธุรกิจชุมชน 3(3-0) 
 ECON  1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0) 
 ECON  1104 เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) 
 HRM  1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0) 
 HRM  1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0) 

 



กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
      กลุมวิชาชีพคร ู    36  หนวยกิต
    บังคับ      30  หนวยกิต 
    FE  1106 ความเปนคร ู 3(3-0) 
    FE  3508 แหลงการเรียนรูและภูมปิญญาทองถิ่น 2(2-0) 
    CI  1207  หลักการศกึษาและหลักสูตร 3(3-0) 
    CI  2303  หลักการจัดการเรียนรู 3(3-0) 
    ETI  2101 เทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0) 
    ER  2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(3-0) 
    ER  3409 การวิจัยเพื่อการพฒันาการเรียนการสอน 3(3-0) 
    PG  1203 การประยุกตจติวทิยาเพื่อการเรียนรู 3(3-0) 
    PG  3703 การจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาผูเรียน 3(3-0) 
    EA  3305 การประกนัคุณภาพการศกึษา 2(2-0) 
    SPE  3601 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0) 
    เลือก               6  หนวยกิต 
    FE  3203 การศึกษากบัการพัฒนาประเทศ 2(2-0) 
    FE  3204 กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิน่ 2(2-0) 
    FE  4901 การศึกษาเอกเทศทางการศกึษา 2(2-0) 
    FE  4902 สัมมนาปญหาการศึกษา  3(3-0) 
  CI  3201  กิจกรรมรวมหลักสูตร     2(2-0) 
  CI  3210  การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่     2(2-0) 

  CI  3301  ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2) 
    CI  3302  การนิเทศการศึกษา 2(2-0) 
    CI  4601  ทักษะสําหรับครูวทิยาศาสตร    3(2-2) 
    ETI  1204 การใชส่ือมวลชนเพื่อการศึกษา 2(2-0) 
    ETI  3301 การผลิตวัสดุกราฟก 3(2-2) 
    ETI  4101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล 2(2-0) 
    ER  4105 การวิเคราะหและการประเมินโครงการทางการศึกษา 2(2-0) 
    PG  2301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0) 
    PG  3101 ความคิดสรางสรรค 2(2-0) 
    PG  3302 ทฤษฏแีละปฏิบตักิารทางจิตวทิยาสงัคม 2(2-0) 
    PG  3501 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน 3(3-0) 
    PG  3502 จิตวิทยาการแนะแนว 2(2-0) 
    PG  3603 เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว 2(2-0) 
    EA  1101 หลักการบริหารการศึกษา 2(2-0) 
    EA  1102 ภาวะผูนํา 2(2-0) 
    EA  2104 คุณธรรมสําหรับผูบริหาร 2(2-0) 
    EA  3101 ธุรกิจการศึกษา 2(2-0) 
    EA  4301 การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ 2(2-0) 
    EC  1102 จิตวิทยาพฒันาการและการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัย 3(3-0) 
    EC  2101 การศึกษาปฐมวัย 2(2-0) 
    EC  3501 การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
    EC  4501 การใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
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