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ก ตร ที่เข้าศึกษาให้มีความเข้
ว าใจ
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ตอนที่ 2 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ทางด้านวิชาการ
ตอนที่ 3 แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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นักศึกษาต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในแต่ละตอนให้เข้าใจเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ไม่ เ กิ ด ปั ญ หา หากมี ข้ อ สงสั ย ในเรื่ อ งใดให้ นั ก ศึ ก ษาหาคํ า ตอบจากคู่ มื อ ฉบั บ นี้ และ
ถ้ายังไม่กระจ่างให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา หรือคณะที่นักศึกษาสังกัด ดังนั้น
นักศึกษาต้องรักษาคู่มือนี้ไว้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แห่งนี้
กรณีที่สูญหายนักศึกษาสามารถเข้าดูได้จาก http://www.academic.cmru.ac.th/
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(อดีต-ปัจจุบัน)
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ทําเนียบอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สีของตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย 5 สี ดังต่อไปนี้
สีน้ําเงิน
สีเขียว

หมายถึง
หมายถึง

สีทอง
สีส้ม
สีขาว

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สถาบันพระมหากษัตริย์
แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในแหล่ง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เ ป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่
เสริ ม สร้ า งพลั ง ปั ญ ญาของแผ่ น ดิ น ฟื้ น ฟู พ ลั ง การเรี ย นรู้ เชิ ด ชู ภู มิ ปั ญ ญาของท้ อ งถิ่ น
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมใน
การจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูมาเป็นเวลามากกว่า 80 ปี ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่
จัดการศึกษา รวมเป็น 4 แห่ง ดังนี้
1. วิทยาเขตเวียงบัว ตั้งอยู่ เลขที่ 202 ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 132 ไร่
2. วิทยาเขตแม่สา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่
3. วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก ตั้งอยู่ เลขที่ 180 หมู่ 7 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 6,000 ไร่
4. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ที่ ตําบลปางหมู อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ประมาณ 109 ไร่
ปัจจุบันมีนกั ศึกษาภาคปกติประมาณ 17,000 คน ภาคพิเศษ ประมาณ 9,000
คน มีอาจารย์ประมาณ 500 คน จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร
ประกาศนียบัตร หลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ความเป็นมา
2467
ก่อตั้งเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ" ในเนื้อที่
ประมาณ 55 ไร่ บริเวณบ้านเวียงบัว (ที่ต้งั ปัจจุบนั ) ที่ดินแปลงนี้ได้มาจากเงินรายได้
ของรัฐบาลมณฑลพายัพ จํานวน 15 ไร่ และเจ้าราชภาติกวงศ์ (คําตัน ณ เชียงใหม่)
ยกให้อีก 40 ไร่ ราคาที่ดินรวมทั้งหมดในสมัยนั้น ประมาณ 1,318.75 บาท
อาคารชุดแรกสิ้นค่าใช้จ่าย 60 บาท เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ 19 พฤษภาคม 2467
มีนักเรียน จํานวน 28 คน จากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน และแม่ฮ่องสอน
มีนายชืน่ สิโรรส (ป.ป.ก) เป็นครูใหญ่

2468
2470
2485
2490
2496
2498
2499

2503
2512
2517
2518
2519
2521
2522
2528
2529

เปิดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
เปลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
จังหวัดเชียงใหม่"
ปรับปรุงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสามัญและเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูมูล
จังหวัดเชียงใหม่"
เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่" เริ่มใช้สีดํา-เหลือง
และพระพิฆเนศวรเป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน
จัดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) เป็นรุ่นแรก
เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เป็นปีแรก
รวมแผนกฝึกหัดครูสตรีของโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดเชียงใหม่ (เดิมอยู่ที่โรงเรียน
สตรีวฒ
ั โนทัยพายัพ) เป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่" เริม่ จัดการศึกษาแบบ
สหศึกษา
ยกฐานะเป็น "วิทยาลัยครูเชียงใหม่" เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)
เริ่มเปิดสอนภาคนอกเวลา (เดิมเรียก " ภาคค่ํา" ต่อมาเรียก "ภาคสมทบ")
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
(มศว.ปัจจุบนั )
ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 การบริหารวิทยาลัยครูข้ึนอยู่กับ
สภาการฝึกหัดครู
ใช้หลักสูตรการฝึกหัดครูของสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 มีหลักสูตร ป.กศ.สูง
และ ปริญญาตรี (ค.บ. 2 ปี)
วิทยาลัยครูเชียงใหม่เริ่มขยายพื้นทีไ่ ปยังวิทยาเขตแม่สา โดยใช้พื้นทีจ่ ากราชพัสดุ
ซึ่งตั้งอยูท่ ี่บ้านแม่สาหลวงตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เริ่มโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.)
ในวันเสาร์-อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ปี)
ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 จัดการศึกษาใน
สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เริ่มโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ทุกสาขาอาชีพ
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นการจัดการศึกษาปวงชน (กศ.ปช.)

2529
2535
2537
2538
2540
2541
2547

รวมวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน คือวิทยาลัยครูเชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง และ
อุตรดิตถ์ เข้าด้วยกันเป็น "สหวิทยาลัยล้านนา"
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามวิทยาลัยครูเป็น "สถาบันราชภัฏ" ตั้งแต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
ขยายพื้นทีไ่ ปยังวิทยาเขต-สะลวง-ขี้เหล็ก อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่
จัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก
จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัย
และพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลักสูตรแรก
เปลี่ยนชื่อโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) เป็นการจัดการการเรียน
การสอนภาคพิเศษ
วันที่ 10 มิถนุ ายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
อันมีผลให้สถาบันราชภัฏเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีสถานภาพ
เป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์

2547

วันที่ 14 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ชาวราชภัฏ 41 แห่ง จึงร่วมใจพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมฉลองนาม
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” พร้อมกันทั่วประเทศในวันอังคารที่ 15 มิถนุ ายน 2547
เวลา 09.09 น.
จัดตั้งวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ณ ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มีเนื้อที่ 109 ไร่ 6 ตารางวา

ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1. นายชื่น
2. หลวงพิพัฒน์คุรุกิจ
3. นายสนิท
4. นายเปรม
5. นายทวี
6. นายประยุทธ
7. นายพิษณุ
8. นายศิริ
9. นางบุญฉวี
10. นายศิริ
11. นางประชุมพร
12. นายประสิทธิ์
13. นางสาวบุญจันทร์
14. นายวิเชียร
15. รศ.ดร.มังกร
16. ผศ.สายสมร
17. รศ.วรรณวดี
18. ผศ.ดร.เรืองเดช
หมายเหตุ

สิโรรส
ศิริเผ่า
ปรมศิริ (รักษาการแทน)
โปราณานนท์
สวัสดิสิงห์
ชัชวาลย์ปรีชา
ศุขกิจ
พรหมโมปกรณ์กิจ
ศุขกิจ
อมาตยกุล (รักษาการแทน)
สุนทโรทก
วงศ์รกั มิตร
เมนะเศวต
ทองสุขดี
สร้อยอินต๊ะ
ม้าลําพอง
วงศ์หล้า

2467 - 2501
2502 - 2507
2508 - 2518
2519 - 2537
2538 - ปัจจุบัน

ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อํานวยการ
อธิการ
อธิการบดี

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

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.อาวุธ
ผศ.ดร.เรืองเดช
ดร.ศุภวัตร
รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล
ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.กิตติชัย
ดร.อุทัย
นายบุญเอื้อ
นายบุญรัตน์
ดร.จรูญ
ศ.ดร.มนัส
นางอรวรรณ
นายปริญญา
รศ.สุรชัย
นายทินกร
นายวัชระ
อาจารย์ประคอง
ผศ.สุกัญญา
อาจารย์ประจักษ์
อาจารย์ดร.ศุภกฤษ
อาจารย์ ดร.บังอร
อาจารย์ทรงเกียรติ
อาจารย์สัญญา
อาจารย์วิทญา
อาจารย์ถนัด

ศรีศกุ รี
วงศ์หล้า
ภูวกุล
แก้วศิริ
วัฒนานิกร
สื่อกระแสร์
บัวสรวง
วงศ์ใหญ่
คํานวนตา
สุวรรณ
ชยางกูร
ปานทอง
ขวัญเมือง
นําบุญจิตต์
ตันตรานนท์
ฤกษ์วนั เพ็ญ
คํานวณสกุณี
เข็มมุกด์
เมธีโภคพงษ์
ฉัตรรุ่งเรือง
สังฆมณี
สะสอง
ตันอารีย์
บุญชัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

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

ผศ.ดร.เรืองเดช
อาจารย์ประคอง
ผศ.ดร.พัฒนา
อาจารย์ถนัด
ผศ.เพิ่มศักดิ์
ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์
ผศ.สุมิตรา
ผศ.บัญชา

วงศ์หล้า
ฤกษ์วันเพ็ญ
บุญญประภา
บุญชัย
สุริยะจันทร์
ธรรมโม
ศรีชูชาติ
อินทะกูล

9. รศ.กาญจนา

สิริกุลรัตน์

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

มานะจุติ
อุดาการ
ศรีธิวงศ์
ศิริบุญมา
คํานวนสกุณี
กิจจนศิริ
เข็มมุกด์
วงศ์แปง
ระบอบ

ผศ.พิทยาภรณ์
ผศ.เยี่ยมลักษณ์
รศ.น.สพ.ศุภชัย
ผศ.ดร.อรพินทร์
ผศ.สุกัญญา
รศ.ประสิทธิ์
อาจารย์ประจักษ์
รศ.ดร.ประยุทธ
อาจารย์พิชัย

19. อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
20. ผศ.สุชานาฎ

สิตานุรักษ์

21. ผศ.มนตรี

ศิริจนั ทร์ชนื่

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีรบั ผิดชอบงาน
พื้นที่สะลวง-ขี้เหล็ก
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีรบั ผิดชอบงาน
วางแผนและพัฒนา
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีรบั ผิดชอบงานประกันคุณภาพ กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

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

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

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สํานักงานอธิการบดี
อาคาร 14
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
อาคาร 15
กองพัฒนานักศึกษา
อาคาร 17
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาคาร 18
อาคารเรียน 5
อาคาร 19
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 22
บานสาธิต
อาคาร 23
โรงยิมเนเซียม
อาคาร 24
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคาร 25
สาขาวิชาดนตรี
อาคาร 26
สาขาวิชานาฏศิลป
อาคาร 27
สาขาวิชาศิลปะ
อาคาร 28
สาขาวิชาฟสิกส/ชีววิทยา/สาธารณสุขศาสตร

คณะครุศาสตร
โรงเรียนอนุบาลสาธิต
ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพโรงแรม
อาคารเทพรัตนราชสุดา
คณะวิทยาการจัดการ
อาคารเรียนประถม - มัธยมสาธิต
ศูนยการศึกษาพิเศษ
หอพักนักศึกษาหญิง
สโมสรนักศึกษา
สํานักวิทยบริการ
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
ศูนยวิทยาศาสตร

คณะครุศาสตร์
ผศ.เยี่ยมลักษณ์
ผศ.ดร.ชาตรี
อ.ปภัส
อ.สาโรจน์
อ.ปริญญา

อุดาการ
มณีโกศล
ฉัตรยาลักษณ์
สอาดเอี่ยม
สําราญบํารุง

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

อ.จักรปรุฬห์
วิชาอัครวิทย์
พรนริศ
ผศ.คณิณญา
อ.สนิท
หาจัตุรัส
ฉัตรยาลักษณ์
อ.ปภัส
ผศ.สนธยา
สวัสดิ์
ผศ.ดร.พวงพะยอม ชิดทอง

7.

อ.ทัศนีย์

บุญแรง

8.

อ.มณทกานต์

เมฆรา

9.
10.

อ.พัดชา
อ.ปวีณา

ปิณฑะดิษ
โฆษิโต

11.
12.
13.
14.

อ.อนุรักษ์
อ.สุพัตรา
อ.ยุทธนา
อ.อิทธิศักดิ์

แท่นทอง
ทาวงศ์
อารักษ์พุทธนันท์
อินทรประสิทธ์

15.
16.

อ.โทโมเอะ
อ.ดร.บุญเลิศ

อซาอิ
คําปัน

17.
18.

อ.จุฑารัตน์
อ.นริศรา

เปลวทอง
ศรีทองสุข

19. อ.สิริกาญจน์
20. อ.ธนะดี

สง่า
สุริยะจันทร์หอม

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายแผนงาน และพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กศ.บ. (พลศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์), ค.ม.(การศึกษานอกระบบ)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา),ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)
วท.บ. (จิตวิทยา), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
ค.บ. (การแนะแนว), ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
วท.บ. (จิตวิทยา), กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว), ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว)
บธ.บ.(บริหารธุกิจ-การตลาด), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
บธ.บ. (การบัญชี), บธ.บ. (บริหารธุรกิจ),
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)
วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก), วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก), วท.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ศศ.บ. (จิตวิทยาการให้คําปรึกษา), รป.บ. (บริหารรัฐกิจ)
ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)
วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
ศศ.ม. (จิตวิทยาแนะแนวและการให้คําปรึกษา), คด.
(จิตวิทยาการศึกษา)
วท.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
ค.บ. (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) เกียรตินิยมอันดับ 1,
ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)
ศศ.บ. (จิตวิทยา), ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว), กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)

21. อ.ดร.ชไมมน
22. ผศ.พิทยาภรณ์

ศรีสุรักษ์
มานะจุติ

23. ผศ.เยี่ยมลักษณ์

อุดาการ

24.

มนูญศิลป์

ผศ.อภิญญา

25. อ.ศิริมาศ

โกศัลย์พิพัฒน์

26. รศ.ดร.วีระศักดิ์

ชมพูคํา

27. รศ.ว่าที่ร.ต.สกล
28. ผศ.ปิยะดา

แก้วศิริ
พูลทาจักร์

29. รศ.อนงค์ศิริ
30. ผศ.ดร.ชาตรี

วิชาลัย
มณีโกศล

31.
32.
33.
34.
35.

อ.นันท์นภัส
อ.ประพิณ
อ.สมบูรณ์
อ.อรทัย
อ.วลัยพร

รัตนศิลป์ชัย
ขอดแล้ว
ยาวินัง
อินตา
ทองหยอด

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

อ.ทัศนีย์
อ.ดร.วชิรา
ผศ.เพิ่มศักดิ์
อ.นิรันดร
อ.ดร.ไพรัช
อ.ขจร
อ.อภิสิทธิ์
อ.คะนอง
อ.ปริญญา
อ.พิชัยณรงค์
อ.ดร.ชิตินทรีย์
อ.ดร.อัจฉรียา

อารมณ์เกลี้ยง
เครือคําอ้าย
สุริยจันทร์
พัฒนกุล
โกศัลย์พิพัฒน์
ตรีโสภณากร
ชัยมัง
ธรรมจันตา
สําราญบํารุง
กงแก้ว
บุญมา
กสิยะพัท

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ศศ.บ. (การประถมศึกษา), ป.อนุบาล, Grad Dip in Early
Childhood, ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย), PG Dip Prof EdSt. (Higher
Education Specialist)
กศ.บ. (ชีววิทยา), ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์),
ป.อนุบาล, Dip (Early Childhood)
ค.บ. (การอนุบาลศึกษา, ป.อนุบาล), PG Dip (Early
Chidhood)} ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว), ศษ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว)
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป), วท.ม. (การสอนเคมี),ศษ.ด.
(หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. (เคมี), วท.ม. (การสอนเคมี)
ค.บ. (การแนะแนว), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), ศษ.ม.
(วิจัยและสถิติการศึกษา), PG Dip Prof EdSt. (Higher
Education Specialist)
ศศ.บ. (การสอนภาษาไทย), ค.ม. (การประถมศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), ศษ.ม (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (เคมี), กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา-ชีววิทยา)
ค.บ. (การประถมศึกษา), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยม, ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป-บริหารงานบุคคล),
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)
ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา) เกียรตินิยม, ศศ.ม. (พลศึกษา)
ค.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ค.บ. (พลศึกษา), ค.ม. (พลศึกษา)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
กศ.บ. (พลศึกษา), ศศ.ม. (พลศึกษา)
ค.บ. (พลศึกษา), ศษ.ม. (วิชาการส่งเสริมสุขภาพ)
ค.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ศศ.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ศศ.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.ด. (สรีรวิทยา)

48. ผศ.ดร.ฉัตรรุ่ง

เงินอ้น

49. อ.สําเนา
50. อ.สาโรจน์
51. อ.สุวินัย

หมื่นแจ่ม
สอาดเอี่ยม
น่วมเจริญ

52. อ.แสงจันทร์

เกศากิจ

53. อ.กิตตินันท์
54. อ.พิรุฬห์

หอมฟุ้ง
แก้วฟุ้งรังษี

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

อ.ทัศนันท์
ผศ.ศันทนี
อ.อุบล
อ.พิมพ์ทอง
อ.ธิดา
อ.สายฝน
อ.เสาวภา
อ.ไพรศิลป์
รศ.สุรินทร์

จันทร
คุณชยางกูร
พวงมาลา
สังสุทธิพงศ์
ยารังษี
แสนใจพรม
ปัญจอริยะกุล
ปินทะนา
ยอดคําแปง

64. ผศ.สมเกตุ

อุทธโยธา

65. ผศ.ศศิพินต์

สุขบุญพันธ์

66. รศ.ดร.เกตุมณี

มากมี

67. อ.ธีรธร

เลอศิลป์

68. อ.อาภา

พัฒนประสิทธิ์

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์),
ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
ค.บ.(การประถมศึกษา)เกียรตินิยม, ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ศษ.บ.(บริหารธุรกิจ), ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา),
ศศ.ม.(บริหารจัดการ-ศึกษาวิจัยพัฒนาท้องถิ่น)
ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา),
ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา), ศษ.ม.(เทคโนโลยีทาง การศึกษา)
ค.อ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2,
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
พย.บ.(พยาบาลศาสตร์), ศษ.ม.(การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)
ศษ.บ.(สุขศึกษา), ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา)
กศ.บ.(พลศึกษา), ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ค.บ.(การวัดผลการศึกษา), ศศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
ศษ.บ.(การสอนเคมี), ศษ.ม.(วิจัยและสถิติการศึกษา)
ค.บ.(การวัดผลการศึกษา), ศศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
วท.บ.(สถิติประยุกต์), ศษ.ม.(วิจัยและสถิติการศึกษา)
ค.ฐ.(สังคมศึกษา), กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ),
Cert in Special Education
กศ.บ.(การประถมศึกษา), กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ), PG Dip Prof
EdSt. (Higher Education Specialist)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง, กศ.ม.
(จิตวิทยาการศึกษา), M.Ed. (Special Education)
ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), ค.ม.(การประถมศึกษา), กศ.ด.
(พัฒนศึกษาศาสตร์)
ศบ.(การออกแบบภายใน), ศศ.ม.(งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
สําหรับคนพิการ)
วท.บ.(ชีววิทยา), กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.อรพินทร์
อ.กรเพชร
อ.ทัศนีพร
อ.เอกพงศ์
อ.สลิลา

ศิริบุญมา
เพชรรุ่ง
ประภัสสร
สุริยงค์
พันชนะ

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประสบการณ์ภาคสนาม
ผู้ช่วยคณบดี

1.

สุขเกษม

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน
ภาษาอังกฤษ), Adv. Cert. in Reading Development, Dip in
TESOL, PG. Dip. in Arts (Applied Linguistics)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , M.S. (English)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) Cert. in
English as a Second Language
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), Dip. in Applied
Linguistics, ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) Cert. in English as a Second
Language
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม (การสอนภาษาอังกฤษ), Cert. in
Teaching and Testing (UCLES), Cert. in ESL
ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), Cert. in
English as a Second Language, Cert. in Communication in English
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์อาเซียอาคเนย์),
อ.ด. (ภาษาศาสตร์) Cert. in English as a Second Language
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ), Cert. in Research, Cert.in English as a
Second Language
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), Cert. in
English as a Second Language
ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศษ.บ (การสอนภาษาอังกฤษ), ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
คบ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

อ.กุสุมา

2. ผศ.เจริญศรี
3. อ.ฉันทนา

พื้นผาสุก
ศศิธรามาศ

4. อ.ดร.เฉลิมชัย

ไชยชมภู

5. อ.ทัศนีพร

ประภัสสร

6. ผศ.นาตยา
7. อ.นิตยา
8. อ.วรพรรณ

หิรัญสถิตพร
สงวนงาม
สิทธิเลิศ

9. ผศ.ดร.สิทธิชัย

สาเอี่ยม

10. ผศ.สุชานาฏ

สิตานุรักษ์

11. อ.เอกรัฐ

อินทร์แสง

12.
13.
14.
15.
16.
17.

ดีหนอ
สุยะอ้าย
มหาวัน
ศรีรัตน์
กวดนอก
นาคเจริญ

อ.กนิษฐ์
อ.กฤษณะ
อ.กัลยา
อ.เกศินี
อ.ขวัญหทัย
อ.จารุณี

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

อ.จิตรา
อ.จุติญาณี
อ.ดุษฎี
อ.ภัทรกมล
อ.รชฎ
อ.ลลิดา
อ.วรศิริ

อินทรกําแพง
เพิ่มทันจิตต์
รังสีชัชวาล
รักสวน
นุเสน
วิบูลวัชร
ใจหล้า

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

อ.วรสุดา
อ.วราพร
อ.ศิริพรรณ
อ.สลิลา
อ.สุพิชชา
อ.อารีย์
Dr.Beena

วัฒนวงศ์
ไชยคุนา
สุวรรณาลัย
พันชนะ
บัวอินทร์
บินประทาน
Menon

32.
33.
34.
35.

Mr.John
Mr.John
Mr. Quentin C.
ผศ.ดร. อรพินทร์

Kedward
Clamp
Kitson
ศิริบุญมา

36. อ.สุทธินี
37. Mr.Forestier
38. อ.ขวัญใจ

เดชารัตน์
Sebastien
กิจชาลารัตน์

39.
40.
41.
42.

อ.ประนอม
อ.เมษา
ผศ.วรรณิดา
อ.วิราช

ลํางาม
มหาวรรณ์
ถึงแสง
ทูลแก้ว

43.
44.
45.
46.

อ.กิติญา
อ.หทัยรัตน์
Ms.Wang
Mr. Zhang

ชูวิทย์เจริญกิจ
มหาวรรณ์
Fan
Hongjian

ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), Cert. in Teaching
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (Communicative English)
ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
คบ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การวัดผล)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (French), M.A. (Entire French), M.A. (Entire English),
Ph.D. (Management)
B.A. (Spanish & History & Teaching Certificate)
B.A. (Literature)
B.A. (History), PG. Cert. in Education
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส) ,
D.E.A. (Linguistique-ดี), Doctorat (Linguistitique-เกียรตินิยมดีมาก)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), Maitrise en F.L.E.
M.A. (Teaching French as a second Language)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1, B.A. (Chinese &
Literature), M.A. (Linquistics & Applied Linquistics)
B.A. (Chinese), M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)
ค.บ. (ภาษาจีน) M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)
คบ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยม, อ.ม. (ภาษาจีน)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว), B.A. (Chinese & Literature),
M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)
ค.บ. (ภาษาจีน), M.A. (Languistics and applied linguistics)
ค.บ. (ภาษาจีน)
M.A. (การสอนภาษาจีนสําหรับชาวต่างประเทศ)
M.A. (การสอนภาษาจีนสําหรับชาวต่างประเทศ)

47. อ.วิลาวัณย์

หงษ์อนุรักษ์

48. อ.ศศิธร

ศรีรัตน์

49.
50.
51.
52.
53.
54.

อ.สารนิช
อ.กรุณา
อ.อรวรรณ
อ.อุรพล
Ms.Saori
Ms. Yukiko

พละปัญญา
กลจักร
ก่าคํา
แดนโพธิ์
Umezono
Kawai

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Ms. Yumiko
อ.ณัฐวุฒิ
อ.ประภารัตน์
อ.ภาวนา
อ.อจลา
Ms. Youngran
Ms.Jin Hee
อ.กรเพชร
รศ.สนิท
ผศ.กรรณิการ์
อ.กิตติพงษ์
อ.ณัฐพร
อ.นัยนา
อ.พิชญพรพรรณ
อ.สุชัญญา
อ.สุชาดา
อ.อรสุธี
อ.อิสริยาภรณ์
รศ.ดร.ประยุทธ

Shima
ลือดี
ทองสั้น
เพ็ชรพราย
เตชะพิชญภักดี
Kim
Lee
เพชรรุ่ง
สัตโยภาส
พันชนะ
วงศ์ทิพย์
จาดยางโทน
ครุฑเมือง
อนันตบุญวัฒน์
วงค์เวสช์
วัฒนะ
ชัยทองศรี
แสงปัญญา
วงศ์แปง

74. อ.ภาสกร
75. ผศ.รุทธ

โทณะวณิก
ประวัง

ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น), Cert. of Long-Term Training Program for
Foreign Teachers of the Japanese Language, Dip of In-Service
Teachers Training Program for International Students,Cert.Inservice Teachers Training Program for International Students
(MONBUSHO)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น), Cert. in Japanese Language Teaching,
Cert. in Completion of Research Study
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น), Cert. in Japanese Language Teaching
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น), M.A. (การสอนภาษาญี่ปุ่น)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
B.A. (การสอนภาษาญี่ปุ่น)
M.A. (การสอนภาษาญี่ปุ่น), (Teaching Japanese to Foreign
People), BS. (Science Education)
B.A. (การสอนภาษาญี่ปุ่น)
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์)
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)
ศษ.บ.(ภาษาเกาหลี)
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)
B.A. (Korean Literature & Language)
B.A. (Korean Literature & Language)
กศ.บ., กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
กศ.บ., ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
กศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย), อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)
ค.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)เกียรตินิยมอันดับ 1, ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย), อม. (ภาษาไทย)
อบ. (ภาษาไทย), อม.(ภาษาไทย)
ค.บ. (ภาษาไทย), กศ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.บ., M.A. (Advertising Design), Dip in Design &
Photography, Cert. in Industrial Product Design, Ph.D. in Visual
Communication Design (Digital Media)
ค.บ. (ศิลปศึกษา), ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)
ค.บ. (ศิลปศึกษา), ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

ผศ.อัญชลี
ผศ.อํานาจ
อ.ณัฐวัฒน์
อ.สายพิณ
อ.สิริพร
อ.เสน่ห์
อ.เอกพงศ์
อ.พิมลแข
อ.วัฒนาลัย
อ.วิภาดา

โสมดี
หงส์ทอง
โสมดี
สังคีตศิลป์
คืนมาเมือง
วงค์สุฤทธิ์
สุริยงค์
สุวรรณกนิษฐ์
ธรเสนา
เพชรโชติ

86.
87.
88.
89.
90.

ผศ.บุษบัน
อ.ไกรลาส
อ.ว่าที่ ร.ต.สรายุทธ
อ.ไกรสิทธิ์
ดร.ธนพชร

ศรีสารคาม
จิตร์กุล
อ่องแสงคุณ
พิรุณ
นุตสาระ

91. ผศ.รณชิต
92. ผศ.เอกพิชัย
93. อ.ณัฐนรี
94. อ.นิรุตร์
95. อ.บูรณพันธุ์
96. อ.พรสวรรค์
97. อ.มงคล
98. อ.เมธินี
99. อ.สายชล
100. ผศ.วรพจน์
101. ผศ.สงวนศรี
102. อ.นิโลบล

แม้นมาลัย
สอนศรี
รัตนสวัสดิ์
แก้วหล้า
ใจหล้า
จันทะวงศ์
ภิรมย์ครุฑ
ตุ้ยสา
เกษรศรี
วีรพลิน
วรรณสูตร
วิมลสิทธิชัย

103. อ.พัฒนินทร์

ศุขโรจน์

104. อ.สุจิรา
105. อ.สุทธินันท์
106. อ.สุรชาติ

อัมรักเลิศ
ชื่นชม
พุทธิมา

กศ.บ. (ศิลปศึกษา), กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
กศ.บ. (สาขาศิลปกรรม), นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
คบ. (อุตสาหกรรม), ศศ.ม. (สื่อศิลปและการออกแบบสื่อ)
ศป.บ. (ศิลปศึกษา), ค.ม. (ศิลปศึกษา)
ศป.บ. (ประติมากรรม) , ศป.ม. (ภาพพิมพ์)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
ศศ.บ.(สาขาออกแบบนิเทศศิลป์), ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
ค.บ. (นาฎศิลป์ไทย), ศศ.ม. (บริหารจัดการศึกษา)
ศศ.บ. (นาฎศิลป์และดุริยางคศิลป์)
ศศ.บ. (นาฎศิลป์ไทย), กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), PG Dip Prof
EdSt. (Higher Education Specialist)
ค.บ. (นาฎศิลป์ไทย), ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)
ศศ.บ. (ศิลปะการแสดง), ศศ.ม. (นาฎยศิลป์ไทย)
ค.บ. (นาฎศิลป์ไทยศึกษา โขน), ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (บริหารการจัดการศึกษา)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา), Cert. in Completion of Research Study in
Japan, Monbhusho Scholarship, ศศ.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา),
Ph.D (music)
ค.บ. (การสอนดนตรี), ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา), ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
ศศ.บ.(ดนตรีไทย), ศศ.ม.(ดนตรีชาติพนั ธุ์วิทยา)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา), M.A. (Ethonomusicology)
ศป.บ. (ดุริยางค์ตะวันตก) เกียรตินิยมอันดับ 2
ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ศศ.บ., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ)
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน), ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์), ศศ.ม.
(สารนิเทศศาสตร์)
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1),
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

107. อ.นิตยา
108. ผศ.มนตรี
109. อ.ศรเทพ
110. อ.กมลาศ
111. อ.กิตติชัย
112. อ.โฆษิต
113. อ.ชุติวรรณ

พุทธรักษา
ศิริจันทร์ชื่น
ฉายวัฒนา
สุกัณศีล
ปัญญาวัน
ไชยประสิทธิ์
สิทธิเลิศ

114. อ.เปรมวดี
115. อ.พจนา
116. อ.ลัดดา
117. อ.สุรสิงห์
118. อ.ประคอง
119. อ.บรมศักดิ์
120. อ.ใบชา

กิรวาที
สายแก้ว
ประสพสมบัติ
แสงโสด
ฤกษ์วันเพ็ญ
กลั่นเรืองแสง
วงศ์ตุ้ย

121. อ.พรรณิการ์
122. อ.รัชพล
123. อ.สุโข
124. อ.ขัตติยา
125. อ.ดร.บังอร

อุทธวัง
สัมพุทธานนท์
เสมมหาศักดิ์
กลัญทกะปกรณ์
ฉัตรรุ่งเรือง

126. อ.วรพล

วัฒนเหลืองอรุณ

127. อ.อัศวินี
128. อ.ว่าที่ร้อยตรีกริช
129. อ.นันทิยา
130. อ.มณวิภา
131. อ.ดร.จุไรรัตน์

ไชยวุฒิ
สะอิ้งทอง
ตันตราสืบ
ยาเจริญ
จุลจักรวัฒน์

132. ผศ.ประชัน
133. ผศ.รักฎา
134. อ.ไกรวุฒิ
135. อ.จตุพร

รักพงษ์
เมธีโภคพงษ์
ใจคําปัน
เสถียรคง

136. อ.ดร.ศรีธน
137. ผศ.ขนิษฐา

นันตาลิต
โกมลตรี

กศ.บ., M.A. (Sociology)
ศศ.บ. (สังคมศึกษา), ศศ.ม. (บริหารจัดการศึกษา)
กศ.บ., สศ.ม. (สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา)
ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน), สค.ม. (สังคมวิทยามหาบัณฑิต)
วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม), ศศ.ม. (ชนบทศึกษาและการพัฒนา)
วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), วท.ม. (การวางแผน
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท)
วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), ศศ.ม.(การพัฒนาสังคม)
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ศศ.ม. (บริหารการพัฒนา)
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน), ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
กศ.บ., กศ.ม. (ภูมิศาสตร์)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, ผ.ม. (การวางผังเมือง)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม)
บธ.บ. (การจัดการ), ศศ.ม.(การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์), วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์), วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
ศศ.บ., M.A. (International Hotel & Tourism Management)
อบ. (ภาษาอังกฤษ), MSBA. (HONORS), Ph.D. in Hospitality,
Tourism and Marketing
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว), ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว)
บช.บ (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
บธ.บ.(การจัดการ), ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), M.A. (Cultural Management)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), นบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์),
ร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
กศ.บ., อ.ม. (ประวัติศาสตร์), น.บ. (นิติศาสตร์)
รบ., รม. (การเมืองและการปกครอง)
รป.บ., รป.ม.
ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ), รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์),
ร.ป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), น.บ., น.ม., Ph.D. (PA)
กศ.บ. เกียรตินิยม, กศ.ม. (ประวัติศาสตร์)

138. ผศ.จิตราภรณ์
139. รศ.อรุณรัตน์
140. อ.ธัญญารัตน์
141. อ.จักรินรัฐ

สุทธาวาส
วิเชียรเขียว
อภิวงค์
นิยมค้า

142. อ.วาทินี
143. ผศ.นันทพร
144. อ.สัญญา
145. อ.นิมิต
146. อ.ปรีชา
147. อ.นิรันดร
148. อ.จรินทิพย์
149. อ.อรวรรณ
150. อ.พรรณธวัช
151. อ.นิล
152. อ.วศิน
153. อ.ชนัญชิดา

คุ้มแสง
วรกุล
สะสอง
วุฒิอินทร์
โพธิรชต์
พินิจศร
ตรัยตรึงตรีคูณ
ชูพันธ์
มวญนรา
พันธุ์คงชื่น
ยิ้มแย้ม
มนูสุข

กศ.บ., อ.ม. (ประวัติศาสตร์)
ศศ.บ., อ.ม. (ประวัติศาสตร์)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว), ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์)
ศศ.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)
ค.บ., ศศ.ม. (ปรัชญา)
พธ.บ. (ปรัชญา - เกียรตินิยมอันดับ 1), ศศ.ม. (ปรัชญา)
น.บ.,ศษ.บ. , ศษ.ม., พบ.ม., น.ม. (นิติศาสตร์), ป.วิชาว่าความ
กศ.บ. (ภาษาไทย), น.บ., น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ)
น.บ. (นิติศาสตร์), น.บ.ท.(เนติบัณฑิต), น.ม.(นิติศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์)
น.บ.(นิติศาสตร์), น.บ.ท. (เนติบัณฑิต)
น.บ.(นิติศาสตร์), น.บ.ท. (เนติบัณฑิต)
น.บ. (นิติศาสตร์), น.บ.ท.(เนติบัณฑิต), น.ม. (นิติศาสตร์)
น.บ.(นิติศาสตร์), น.ม. (กฏหมายมหาชน)
น.บ. (นิติศาสตร์), น.บ.ท., น.ม. (กฏหมายอาญา)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ประสิทธิ์
อ.ณัฎฐพร
อ.ดร.กฤษฎา
อ.ดร.กาญจนา
อ.ศิริพงศ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
1. รศ.ดร.วิไลพร

กิจจนศิริ
จักรวิเชียร
บุญชม
ทองบุญนาค
ศิริสวัสดิ์

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดี

สิริกุลรัตน์

หมั่นขีด
ปุณยวัจน์พรกุล

วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน),
Ph.D. (Polymer and Rubber Technology)
กศ.บ. (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์), วท.ม. (การสอนฟิสกิ ส์),
PG Dip Prof EdSt. (Higher Education Specialist)
กศ.บ. (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์), วท.ม. (การสอนฟิสกิ ส์)
วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์) ,Ph.D.(Rcnewable energy)
วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์),
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
วท.บ.(ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์) ,
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์) ,
วท.บ. (วัสดุศาสตร์), วท.ม. (วัสดุศาสตร์),วท.ด. (วัสดุศาสตร์)
วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์),
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
ค.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (รังสีประยุกต์และไอโซโทป)
ค.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

หงษาวงศ์
รัชเวทย์
รักกาญจนันท์
ไชยรังษี

กศ.บ. (เคมี), วท.ม. (การสอนเคมี)
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี), วท.ด. (เคมี)
กศ.บ. (เคมี), วท.ม. (การสอนเคมี)
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี), วท.ด. (เคมี)
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมีอินทรีย์),
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี),
วท.ม. (เคมี), (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ), วท.ม. (เคมี) ,
วท.ด. (เคมี)

2.

รศ.กาญจนา

สิริกุลรัตน์

3.
4.
5.

อ.พิชัย
อ.ดร.กฤษฎา
อ.เพ็ญศรี

ระบอบ
บุญชม
ประมุขกุล

6.

อ.ภาคภูมิ

รัตน์จิรานุกูล

7.
8.
9.

อ.วิระภรณ์
อ.ดร.อนิรุทธิ์
อ.ฉัตรชัย

ไหมทอง
รักสุจริต
เครืออินทร์

10. อ.ภานุพงษ์
11. อ.จิราภรณ์
สาขาวิชาเคมี
1. ผศ.กัลยา
2. ผศ.ดร.อโนดาษ์
3. อ.ถาวร
4. อ.ดร.นีรนุช
5.

อ.ศิริวรรณ

ศรีสัจจะเลิศวาจา

6.

อ.วาสนา

ประภาเลิศ

7.

อ.สุวคนธ์

จันทร์ต๊ะ

8.

อ.พสุ

ปราโมกข์ชน

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

9.

อ.ดร.นภารัตน์

จิวาลักษณ์

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) ,
วท.ด.(เคมี)
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมีอนินทรีย์),
ปร.ด. (เคมี)
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี) ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี), วท.ด. (เคมี)
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี),
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (เคมี) ,
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์)

10. อ.ดร.มิกิ

กัณณะ

11.
12.
13.
14.

เขาดี
ทองแบน
สมนาม
หน่อสุวรรณ

อ.วรางคณา
อ.สุกิจ
อ.ดร.สราวุฒิ
อ.ธิดารัตน์

15. อ.ดวงเดือน

เทพนวล

สาขาวิชาชีววิทยา
1. รศ.เสริมศักดิ์

นันทิทรรภ

2.
3.
4.

รศ.อําไพ
รศ.นวพร
ผศ.บุญวัฒนา

อาภรณ์ชยานนท์
ล้ําเลิศกุล
บุญธรรม

5.

ผศ.ดร.กัลทิมา

พิชัย

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

อ.ดร.ทัตพร
อ.ดร.วัชรี
อ.กิตติศักดิ์
อ.วิมลรัตน์
อ.อัครสิทธิ์
อ.ณัฐธิดา
อ.อัจฉรียา

คุณประดิษฐ์
หาญเมืองใจ
โชติกเดชาณรงค์
พจน์ไตรทิพย์
บุญส่งแท้
พื้นผาสุข
เซียซาร์

13.
14.
15.
16.
17.

อ.รุ่งนภา
อ.วีรพงษ์
อ.ศรัณย์
อ.อรทัย
อ.อติณัฐ

ทากัน
จันทะชัย
จีนะเจริญ
คําสร้อย
จรดล

กศ.บ. (ชีววิทยา),
ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษาชีววิทยา)
กศ.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (การสอนชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา), M.S. (Biology)
กศ.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา),
M.Tech. (Science)
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์), วท.ม. (การสอนชีววิทยา),
Ph.D. (Biotechnology)
วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา),วท.ด. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา),วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี),วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา) , (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์),วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา), (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
B.S.(Bioscience), M.S(Life Sciecnce), (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (พันธุศาสตร์) , (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
วท.บ. (สัตววิทยา) , วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา) , วท.ม. (ชีววิทยา)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
1.

ผศ.ดร.พัฒนา

บุญญประภา

2.

ผศ.ดร.ชวิศ

จิตรวิจารณ์

3.

ผศ.พูลสุข

บุณยเนตร

4.

ผศ.เสาวภา

ศักยพันธ์

5.

อ.ดร.จิติมา

กตัญญู

6.

อ.ดร.ณรงค์พันธ์

ฉุนรัมย์

7.

อ.สมิต

ไทยเจริญ

8.

อ.ชาญ

ยอดเละ

9.

อ.ชินรัตน์

ม่วงงาม

10. อ.สุรศักดิ์

นุ่มมีศรี

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ศศ.ม.
(การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม), วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

11.

ตันอารีย์

วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรการเกษตร), ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) ,ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)
คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม),
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์),ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์),
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
(ลาศึกษาระดับปริญญาเอก)
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด),ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
คบ. (คหกรรมศาสตร์) ,ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) ,วท.ม. (การพยาบาลสาธารณสุข)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ,วท.ม. (จุลชีววิทยา)
บ.พย.(พยาบาลศาตร์) ,วท.ม.(เภสัชวิทยา) ,วท.ด(เภสัชวิทยา)

อ.วิทญา

12. อ.ศิริจันทร์
อุปาละ
13. อ.ว่าที่ ร.ต.หญิง จินตนา พันจันดา
14. อ.สามารถ
ใจเตี้ย

15. อ.วีรวรรณ
16. อ.สิวลี

จันทร์ทอง
รัตนปัญญา

17.
18.
19.
20.
21.

แก้วแดง
ชมภูงาม
สุขสีทอง
เนติรัตน์
เทียมจันทร์

อ.กานต์ชัญญา
อ.มยุรี
อ.ณัทธร
อ.รัชนียา
อ.ดร.รพีพร

วท.บ. (อาชีวอนามัย), วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม),
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
คศ.บ. (อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย),
คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์),Cert.Textile Extension.
วท.บ (ศึกษาศาสตร์-คหกรรม), คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์),
PG Dip Prof EdSt. (Higher Education Specialist)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์),ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ),
ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.บ. (เคมี), M.S. (Environmental Science),
วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (ฟิสิกส์),
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
B.Sc. (Science Chemistry), M.Sc. (Environmental &
Ecological Science) ,(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
คศ.บ. (อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย), ศศ.ม. (วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
1. รศ.ประสิทธิ์
2. รศ.วสันต์
3. รศ.บุญรัตน์
4. รศ.ศุภรัตน์
5. ผศ.สุมิตรา
6. ผศ.ลักษณา
7. อ.ถนัด
8. ผศ.พิชญ์สินี

กิจจนศิริ
จินดารัตนาภรณ์
เกษมพิทักษ์พงค์
ลี้รัตนาวลี
ศรีชูชาติ
บุศย์น้ําเพชร
บุญชัย
ชมภูคํา

9. อ.วรเชษฐ
10. อ.จักรกริช
11. อ.บูรพา

สมมะณี
ถ้ําแก้ว
สิงหา

12. อ.ปวีณา
13. อ.จุฑามาส
14. อ.วิเชษฐ์

พิพาด
ดําเนินสวัสดิ์
สิงห์โต

15.
16.
17.
18.

วงศนุรักษ์
สนิทธรรม
มินเสน
เวียงนาค

อ.วัชรงค์
อ.กมล
อ.ดร.ปรารถนา
อ.ปิยะชาติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ผศ.ณรงค์
สุขประเสริฐ
2. ผศ.อุษณีย์
มาลี
3.

ผศ.ไกรสร

ลักษณ์ศิริ

4.
5.

อ.ชูชีพชัย
อ.มนัสพันธ์

แก้วมงคลเพชร
รินแสงปิน

6.

อ.ณัฎฐพร

จักรวิเชียร

7.
8.

อ.ส่งเสริม
อ.นิสิต

นพรัตน์ไกรลาศ
โสมพัฒนะพงษ์

กศ.บ. (คณิตศาสตร์), กศ.ม. (คณิตศาสตร์)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์), กศ.ม. (คณิตศาสตร์)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ - คณิตศาสตร์), วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ., วท.ม. (สถิติประยุกต์)
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (สถิติประยุกต์),
วท.บ., วท.ม. (สถิติประยุกต์) ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ - คณิตศาสตร์),
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) ,วท.ม. (สถิติประยุกต์)
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
ค.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, วท.ม. (คณิตศาสตร์)
ค.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (คณิตศาสตร์)
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
คบ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 , วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (คณิตศาสตร์)
คบ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2,
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
คบ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, วท.ม. (คณิตศาสตร์)
คบ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (สถิติประยุกต์)
วท.บ. (สถิต)ิ , วท.ม. (สถิติประยุกต์) ,ปร.ด. (สถิต)ิ
วท.บ. (สถิต)ิ , วท.ม. (สถิติประยุกต์),
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์), กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิก), ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม),
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), M.S. (Civil Engineering) ,
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม
ค.อ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม),
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.บ. (ก่อสร้าง), กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา),
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม , สถ.ม. (ออกแบบชุมชนเมือง)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง)

9.

ผศ.เสริมศักดิ์

อาษา

10. อ.เวชสวรรค์

หล้ากาศ

11.

อ.นพมาศ

ชูสาย

12.
13.
14.
15.

อ.วีณา
อ.เจษฎาพล
อ.ภควดี
อ.สมศักดิ์

ธนาไชยสกุล
กิตติพัฒนวิทย์
โอสถาพร
บุญแจ้ง

16. อ.สุวัฒนวงศ์

พันธ์เพ็ชร

17.
18.
19.
20.
21.

ไชยนันท์
สินธุบุญ
เชื้อเมืองพาน
อาสาสรรพกิจ
พงษ์เมษา

อ.ไชยเชิด
อ.คณิศร
อ.ขวัญชัย
อ.พราวพรรณ
อ.เสริมศักดิ์

22. อ.ขันทอง
ทรงศิริ
23. อ.ดร.สุชีวัน
นาบุญมี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
1. ผศ.ดร.เสรี
ปานซาง
2.

ผศ.สารุ่ง

ตันตระกูล

3.

ผศ.ชนินทร์

มหัทธนชัย

4.

อ.ดร.ศุภกฤษ

เมธีโภคพงษ์

5.

อ.ดร.กาญจนา

ทองบุญนาค

6.

อ.กาญจนา

ขัติทะจักร์

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา),
วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)
ศษ.บ. (ศิลปประยุกต์ - ออกแบบผลิตภัณฑ์),
ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา), ค.ม. (ศิลปศึกษา)
คอ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์), คอ.ม. (เฟอร์นิเจอร์)
ศษ.บ. (เครื่องปั้นดินเผา), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (วัสดุศาสตร์),
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์), กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) , (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
ค.อ.บ . (สถาปัตยกรรม) ,สถ.ม.(สถาปัตยกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ,วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) ,
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) ,วท.ม. (วัสดุศาสตร์) ,วท.ด. (วัสดุศาสตร์)
คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) ,วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา),
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) ,(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ,วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), M.S. (Educational Management),
Ph.D. (Development Communication), Ph.D. (Public
Management)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ,วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) ,
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

7.
8.

อ.อํานาจ
อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ

โกวรรณ
เรือนคํา

9.

อ.วาสนา

สันติธีรากุล

10. อ.อรนุช

พันโท

11.

มหัทธนชัย

อ.บุษราภรณ์

12. อ.กฤษณา
13. อ.พรวนา
14. อ.ทิวาวัลย์

เขียวมั่ง
รัตนชูโชค
ต๊ะการ

15. อ.พริ้มไพร

วงค์ชมภู

16. อ.พิษณุ

สุขเสริฐ

17.
18.
19.
20.

อ.ภาณุวัฒน์
อ.วิภาวดี
อ.ศิริกรณ์
อ.ศิริพงษ์

สุวรรณกูล
ปินไชย
กันขัต์ิ
ศิริสวัสดิ์

21. อ.จิตราภรณ์

ธาราพิทักษ์วงศ์

22. อ.พิมพ์ชนก

สุวรรณศรี

23. อ.จุฬาวลี
24. อ.รสลิน
25. อ.ภัทราพร

มณีเลิศ
เพตะกร
พรหมคําตัน

26. อ.ประธาน

คําจินะ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ,
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา),
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,MSC. (Web Technologies)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาคอมพิวเตอร์) ,บธ.ม. (บริหารธุรกิจ),
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
ศศ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
,วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ,วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ,วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ,
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รศ.น.สพ.ศุภชัย
ผศ.ทิพยา
ผศ.สุพจน์
อ.ดร.ธัญญา

ศรีธิวงค์
สิงหลักษณ์
บุญแรง
ทะพิงค์แก

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจยั

1.
2.

รศ.น.สพ.ศุภชัย
ผศ.สุพจน์

ศรีธิวงค์
บุญแรง

3.
4.
5.
6.

ผศ.บัญชา
อ.ธนมนต์
ผศ.นครินทร์
อ.ดร.ธัญญา

อินทะกูล
ธนรัตนพิมลกุล
พริบไหว
ทะพิงค์แก

7.

อ.ดร.วิศนี

สุประดิษฐอาภรณ์

สพ.บ., Cert. in Meat and Milk Processing
ทษ.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับ ๒
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
พ.ม., ค.บ., วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
ค.บ., วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ., วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ., M.Sc., Ph.D. (Horticultural Science and Plant
Biotechnology)
วท.บ., วท.ม., วท.ด., (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร)
วท.บ., วท.ม. (การผลิตสัตว์)
วท.บ. (การประมง), วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,เกียรตินิยม),
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (พืชสวน), วท.ม.(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)
วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (วิศวกรรมกระบวนการอาหาร),
วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)
วท.บ. (พืชสวน), วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์),
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ., วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
บธ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร), วท.ด. (ปฐพีศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), วท.ม. (เกษตรศาสตร์),
ปร.ด. (เทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (พืชศาสตร์), วท.ม. (เกษตรศาสตร์),
วท.ด. (พืชสวน)

8. ผศ.ทิพยา
9. อ.วชิรนนท์
10. อ.นักสิทธิ์

สิงหลักษณ์
แก้วตาปี
ปัญโญใหญ่

11. อ.ทิตา
12. อ.เบญจมาศ
13. อ.นริศรา

สุนทรวิภาต
อินทรส
วิชิต

14. อ.อัตถ์
15. อ.อภิรดา

อัจฉริยมนตรี
รินพล

16. อ.อภิชญา
17. อ.กัญจน์พัชร์
18. อ.ดร.รัชนีพร

ทองทับ
อุปลศิลป์
สุทธิภาศิลป์

19. อ.ดร.มงคล

ยะไชย

20. อ.ดร.เทิดศักดิ์

โทณลักษณ์

คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.สุกัญญา
ผศ.ดารารัตน์
ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์
อ.พรพิมล
อ.วิภาวี

คํานวนสกุณี
ไชยาโส
พลวัน
กาบบัว
ศรีคะ

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจยั และวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พลวัน
คําใจ
ฤทธิบุตร
ปัญญาบาล
ไชยาโส
นิลวรรณ
สังฆมณี
ธรรมโม
กลิ่นรัตน์
ธรรมไชย

นศ.บ.,นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ), นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)
บช.บ., บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
วท.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ศษ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
นศ.ม.(การหนังสือพิมพ์), Ph.D.(International Communication)
กศ.บ., M.A.T. (Non-Formal Education)
ศศ.บ., ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์),
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(การจัดการ), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ),
PG Dip Prof EdSt. (Interdisciplinary Science)
บธ.บ.(การตลาด), พบ.ม.(บริหารทรัพยากรมนุษย์)
ศ.บ.,วท.ม.(เศรษฐศาสตร์), PG Dip Prof EdSt. (Higher Education
Specialist)
วท.บ., บธ.ม.(การตลาด)
บช.บ., บช.ม.(การบัญชีการเงิน), PG Dip Prof EdSt. (Higher
Education Specialist) (ลาศึกษาต่อ)
ค.บ., ทษ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
บธ.บ., ศบ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), PG Dip Prof EdSt. (Higher
Education Specialist)
ศศ.บ., นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
บช.บ.(บัญชี), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), PG Dip Prof EdSt. (Higher
Education Specialist)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), ศศ.ม.(เศรษฐศาสาตร์สหกรณ์)

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์
ผศ.กมลทิพย์
ผศ.กิติพงษ์
รศ.ชาญชัย
ผศ.ดารารัตน์
ผศ.เดชวิทย์
อ.ทรงเกียรติ
ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์
ผศ.บุญเลิศ
รศ.ดร.ประพันธ์

๑๑. ผศ.พรพิมล

วงศ์สุข

๑๒. อ.พรพิมล
๑๓. ผศ.พิไล

กาบบัว
เลิศพงศ์พิรุฬห์

๑๔. ผศ.มานพ
๑๕. ผศ.วาริพิณ

ชุ่มอุ่น
มงคลสมัย

๑๖. ผศ.วิไลลักษณ์
๑๗. อ.วีระยุทธ

กิติบุตร
เศรษฐเสถียร

๑๘. ผศ.ศิรสา
๑๙. ผศ.ศิริจันทร์

สอนศรี
เชื้อสุวรรณ

๒๐. รศ.ศิริพร

ปัญญาบาล

๒๑. ผศ.สมบัติ
๒๒. รศ.สมพงษ์

สิงฆราช
บุญเลิศ

๒๓. ผศ.ดร.สิริศักดิ์

รัชชุศานติ

๒๔. ผศ.สุกัญญา
๒๕. ผศ.เสาวณี

คํานวนสกุณี
ใจรักษ์

๒๖. ผศ.ดร.อนุวัติ

ศรีแก้ว

๒๗. อ.ดร.กรวีร์
๒๘. อ.กัลยา

ชัยอมรไพศาล
ใจรักษ์

๒๙. อ.ดร.กาญจนา
๓๐. อ.จินดาภา
๓๑. ผศ.จิรวรรณ

สุระ
ศรีสําราญ
บุญมี

๓๒. อ.เจิมขวัญ
๓๓. อ.ชุลีกาญจน์
๓๔. ผศ.ธวัชชัย

รัชชุศานติ
ไชยเมืองดี
บุญมี

๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.

อเนก
สัตโยภาส
บุญกว้าง
บุญมากาศ
พลอาจ
อินใชย
ตุ่นคํา
ศรีคะ
สมยานะ
อ้วนสอาด
ยงพานิช
จันทร์สอง
แท่นรัตนกุล

อ.ปะราสี
อ.พนิดา
อ.พรรณรัตน์
อ.พรวีนัส
อ.เพียงตะวัน
อ.มัทนา
อ.วรวุฒิ
อ.วิภาวี
ผศ.วีระศักดิ์
อ.สุวลักษณ์
อ.หิรัญญา
อ.ศุภณิช
อ.ศิโรช

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
กศ.บ., ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา), PG Dip Prof EdSt. (Higher
Education Specialist)
บธ.บ.(การเงินการธนาคาร), กศ.ม.(ธุรกิจการศึกษา), บธ.บ.(การ
บัญชี), ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), ผู้สอบบัญชีภาษีอากร,
Ph.D (Education Administration and Leadership), CPA
บธ.บ.(การบัญชี), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), บช.ม.(การบัญชี)
กศ.บ.(คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์), กศ.ม.(วัดผลการศึกษา), บธ.บ.
(การตลาด), บธ.บ.(การบัญชี)
คบ.(เกียรตินิยม), บธ.บ.(การตลาด), พบ.ม.(นโยบายสาธารณะและ
การบริหารโครงการ), บธ.ม.(การตลาด), Ph.D in Management
Studies (Marketing)
บธ.ม.(การบัญชี), ปร.ด.(การบัญชี)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
Ph.D. (Business Administration)
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ),
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ 1
บธ.ม.(การจัดการ)
บช.ม.(บัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ),
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)เกียรตินิยมอันดับ 1
บธ.ม.(การตลาด) (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(การตลาด)
Master of Commerce (Accounting)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศ.ม.
บช.ม.(บัญชี)
บช.ม.(บัญชี)
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
Master of Human Resource Management
MA in International Communication (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์)

๔๘. อ.รัฐ

ใจรักษ์

๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.

อ.กมลวรรธ
อ.จิรเดชา
อ.ศุภฤกษ์
อ.วินยาภรณ์

สุจริต
วันชูเพลา
ธาราพิทักษ์วงค์
พราหมณโชติ

๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.

อ.สุดารัตน์
อ.เติมพันธ์
อ.ภัทรานิษฐ์
อ.รัชนี
อ.เยาวลักษณ์
อ.วลัยพร
อ.ชยภัทร
อ.พุทธมน
อ.สุเมธ
อ.พิชญานันท์
อ.คัมภีร์พล
อ.นพดล
อ.อุไร
อ.วิชัย
อ.ศุภชัย
อ.อุบลวรรณา
อ.วิไลพร
อ.รวิ
อ.กุสุมา
อ.ทิพย์พธู
อ.ชลธิศ
ผศ.รัชนีกร

แสงแก้ว
บุญมาประเสริฐ
สรเสริมสมบัติ
เสาร์แก้ว
วงษ์ประภารัตน์
สุพรรณ
พุ่มจันทร์
สุวรรณอาสน์
หาญเทพินทร์
อมรพิชญ์
สันยทิพย์
วศินสุนทร
ไชยเสน
กอสวงนมิตร
มุกดาสนิท
เกษตรเอี่ยม
ไชยโย
รุ่งเรืองศรี
สุธาคํา
กฤษสุนทร
แก้วประเสริมสม
ปัญญา

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) (ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก)
นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์)
บช.ม.(บัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
MA International Business Administration (ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(การจัดการ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
บช.ม.(บัญชี)
บช.บ.เกียรตินิยมอันดับ 2, บช.ม.(บัญชี)
บช.ม.(บัญชี)
ศศ.บ., ศศ.ม.(นิเทศศาสตร์)
นศ.บ., นศ.ม.(นิเทศศาสตร์บูรณาการ)
วบ., วม.(สื่อสารมวลชน)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
บช.ม.(บัญชี)
Master of Marketing
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
วม.(สื่อสารมวลชน)
วม.(การบริการสื่อสารมวลชน)
บช.ม.(บัญชี)

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
อ.ประจักษ์
ผศ.ศักราช
รศ.อุไรวรรณ
ผศ.เสริมศักดิ์
อ.ศุภกร

เข็มมุกด์
ฟ้าขาว
คําไทย
อาษา
ประทุมถิน่

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายก่อสร้างและพัฒนาภูมิทศั น์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

เข็มมุกด์
ฟ้าขาว
คําไทย
อาษา
ประทุมถิ่น
รัตนกมลวรรณ
วิทา
ปัญญาวุธาไกร
ยมกิจ

กศ.บ.(สังคมศึกษา), ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
ค.บ. (ศิลปศึกษา), ศศ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.บ. (สุขศึกษา), ค.ม. (สุขศึกษา)
วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ศศ.บ.(การท่องเที่ยว), วท.ม.(การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
บธ.บ.(การท่องเที่ยว), ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ยี ว)
ค.บ.(ภาษอังกฤษ), ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์),
ค.ม.(เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา)
บธ.บ.(การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1
บช.บ.(การบัญชี) เกียรตินิยม
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม

อ.ประจักษ์
ผศ.ศักราช
รศ.อุไรวรรณ
ผศ.เสริมศักดิ์
อ.ศุภกร
อ.ปัทมา
อ.ณัฐวุฒิ
อ.รักคุณ
อ.พุทธชาติ

๑๐. อ.กิตติ
๑๑. อ.บุปผา
๑๒. อ.อัมพวรรณ

เขียวทอง
คํานวณ
อิ่มเอมทรัพย์

ตอนที่ 2
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ทางด้านวิชาการ
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง
พุทธศักราช 2550
• พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2553
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2550
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2553
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2554
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พุทธศักราช 2550
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2553
• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้กํากับการสอบ พุทธศักราช 2550
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง
แนวปฏิบัติในการให้ปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง
ข้อปฏิบัติเกีย่ วกับการสอบสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ “I”
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง
กําหนดรายวิชาที่ใช้สัญลักษณ์ IP
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง
แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบ
ปลายภาคการศึกษา
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์การย้ายสาขาวิชา
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์การเทียบรายวิชา
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง
แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการสอนทางอินเทอร์เน็ต

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง
มาตรการการดําเนินการตามระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา
พ.ศ. 2547

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง
การยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2554

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๖
วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้เ รี ย กว า “พระราชกฤษฎี กาว า ด ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๓”

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บัญชีมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บัญชีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.บ.”
(๒) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ครุศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.บ.”
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “นิติศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.บ.”
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.บ.”
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบั ณฑิต” ใช อักษรยอ “บธ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

(ข) โท เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.บ.”
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.บ.”
(๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.บ.”
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.บ.”
(๙) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.บ.”
(๑๐) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีปริญญาสองชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.ม.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีสามชั้น ดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต ทําดวยผาหรือแพรสีดํา เย็บเปนเสื้อคลุมยาวเหนือขอเทาพอประมาณ
ตัวเสื้อผาอกตลอด มีแถบกํามะหยี่สีดํา กวาง ๗ เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขาง
และโอบรอบคอเสื้อ และมีผาตวนสีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนา
ทั้งสองขางถัดจากแถบกํามะหยี่สีดํา แขนเสื้อยาวตกขอมือ ตอนกลางแขนทั้งสองขางมีแถบกํามะหยี่
สีดํา กวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๓๘ เซนติเมตร ขลิบริมดวยเชือกเกลียวสีทอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง
๐.๔ เซนติ เมตร พั บปลายแถบเป นมุ มแหลม จํ านวนสามแถบติ ดเรี ยงกั น ระยะห างระหว างแถบ
๒.๕ เซนติเมตร ปลายแขนปลอยและมีแถบผาตวนสีดํา กวาง ๘ เซนติเมตร โอบรอบ
ให มี ผ า คล อ งคอ ด า นในทํ า ด ว ยผ า ต ว นสี เ หลื อ งทอง ด า นนอกทํ า ด ว ยผ า หรื อ แพรสี ดํ า
เชนเดียวกับตัวเสื้อ ดานหนาเย็บเปนมุมแหลม มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติด
ที่ริมทั้งสองขาง ระหวางแถบผาตวนสีเหลืองทองทั้งสองขางมีแถบกํามะหยี่สีตามสีประจําสาขาวิช า
กวาง ๒.๕ เซนติเมตร ติดโดยมีระยะหางระหวางผาตวนสีเหลืองทองกับแถบกํามะหยี่สีตามสีประจํา
สาขาวิช า ขางละ ๑ เซนติเ มตร ดานหลังเย็ บเปน สี่เหลี่ ยม มีแถบผาตว นสีเหลืองทอง กวา ง
๑ เซนติเมตร เย็บติดที่ริมดานบนและดานลาง ดานซายและดานขวาพับเปนจีบซอนกัน จํานวนสองทบ
กวางทบละ ๗ เซนติเมตร มีเชือกเกลียวสีทอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๘ เซนติเมตร ผูกดวยเงื่อนพิรอด
ตรงกลางแผนหลัง และมีพูหอยสีทอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร
มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยผา และปกดวยดายสีตามตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยติดบนผาตวน
สีเหลืองทองรูปวงรี ขนาด ๖.๕ เซนติเ มตร ปดทับรอยตอของผาคลองคอดานหนาและดานหลัง
ทั้งสองขาง
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เวนแตแถบกํามะหยี่สีดํา ตอนกลางแขน
ทั้งสองขางมีจํานวนสองแถบ
(๓) ครุ ยบั ณฑิ ต เช น เดี ยวกั บครุ ยมหาบั ณฑิ ต เว น แต แ ถบกํ ามะหยี่ สี ดํ า ตอนกลางแขน
ทั้งสองขางมีจํานวนหนึ่งแถบ
มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีลักษณะเปนรูปตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุน นูน สีทอง สูง ๓.๕ เซนติเมตร ติดบนฐานซึ่งรองรับดวยโลหะสีดํา
และมีอักษรสีเหลืองทองเปนคติพจนของมหาวิทยาลัยวา “นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา”

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร และคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยทําดวยผาหรือแพรสีดํา เย็บเปนเสื้อคลุมยาวเหนือขอเทา
พอประมาณ ตัวเสื้อผาอกตลอด มีผาตาดสีเหลืองทอง กวาง ๗ เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบตลอด
ดานหนาทั้งสองขางและโอบรอบคอเสื้อ และมีแถบกํามะหยี่สีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติด
เปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขางถัดจากผาตาดสีเหลืองทอง แขนเสื้อยาวตกขอมือ ตอนกลางแขน
ทั้งสองขางมีแถบกํามะหยี่สีดํา กวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๓๘ เซนติเมตร ขลิบริมดวยเชือกเกลียวสีทอง
ขนาดเสน ผาศูน ยกลาง ๐.๔ เซนติเ มตร พับปลายแถบเปน มุมแหลม จํานวนสี่แถบติดเรียงกัน
ระยะหางระหวางแถบ ๒.๕ เซนติเมตร ปลายแถบทั้งสองดานมีกระดุมสีทองติดดานละหนึ่งเม็ด
ปลายแขนปลอยและมีแถบผาตวนสีดํา กวาง ๘ เซนติเมตร โอบรอบ
ให มี ผ า คล อ งคอ ด า นในทํ า ด ว ยผ า ต ว นสี เ หลื อ งทอง ด า นนอกทํ า ด ว ยผ า หรื อ แพรสี ดํ า
เชนเดียวกับตัวเสื้อ ดานหนาเย็บเปนมุมแหลม มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติด
ที่ริมทั้งสองขาง ระหวางแถบผาตวนสีเหลืองทองทั้งสองขาง มีผาตาดสีทอง กวาง ๒.๕ เซนติเมตร
ติดโดยมีระยะหางระหวางผาตวนสีเหลืองทองกับผาตาดสีทอง ขางละ ๑ เซนติเมตร ดานหลังเย็บเปน
สี่เหลี่ยม มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติดที่ริมดานบนและดานลาง ดานซาย
และด านขวาพั บเป น จีบ ซอนกัน จํ านวนสองทบ กว างทบละ ๗ เซนติเ มตร มี เชือ กเกลียวสีทอง
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๘ เซนติเมตร ผูกดวยเงื่อนพิรอดตรงกลางแผนหลัง และมีพูหอยสีทอง
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยผา
และปกดวยดายสีตามตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยติดบนผาตวนสีเหลืองทองรูปวงรี ขนาด ๖.๕ เซนติเมตร
ปดทับรอยตอของผาคลองคอดานหนาและดานหลังทั้งสองขาง
ให มีส ายสร อยประกอบครุย ประจํา ตํา แหนง นายกสภามหาวิท ยาลัย ทํา ด วยโลหะสีท อง
ประกอบดวยตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กึ่งกลางสายสรอยประดับตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวย
โลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย เวนแตไมมีสายสรอยประดับ
และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสาบดานหนา
ทั้งสองขาง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

(๓) อธิการบดี เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เวนแตสาบดานหนาทั้งสองขางและ
โอบรอบคอเสื้อทําดวยแถบกํามะหยี่สีน้ําเงินเขม กวาง ๗ เซนติเมตร และมีแถบกํามะหยี่สีเหลืองทอง
กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขางถัดจากแถบกํามะหยี่สีน้ําเงินเขม และมี
สายสรอยทําดวยโลหะสีทองประกอบดวยตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กึ่งกลางสายสรอยประดับตรา
สัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง
(๔) รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐ านะเทียบเทาคณะ เชน เดียวกับอธิการบดี เวน แต ไมมีสายสรอยประดั บและมีตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสาบดานหนาทั้งสองขาง
(๕) คณาจารย เชนเดียวกับรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เวนแตสาบดานหนาทั้งสองขางและโอบรอบคอเสื้อทําดวย
แถบกํามะหยี่สีดํา กวาง ๗ เซนติเมตร และมีแถบกํามะหยี่สีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติด
เปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขางถัดจากแถบกํามะหยี่สีดํา และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวย
โลหะดุนนูนสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสาบดานหนาทั้งสองขาง
มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา มีดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
สีฟาเทา
(๒) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟา
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร
สีขาว
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร
สีน้ําเงิน
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
สีน้ําตาล
(๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สีเหลือง
สีแสด
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร
(๙) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สีเขียวหัวเปด
(๑๐) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
สีชมพูสม
มาตรา ๘ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีก าฉบั บนี้ คือ เนื่ องจากไดมีก ารประกาศใช บังคั บ
พระราชบั ญญัติมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๐
วรรคสอง แหงพระราชบั ญญัติดังกลาวบัญญั ติวา การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช
อัก ษรยอสํ าหรับสาขาวิ ชานั้ นอยางไร และการกํ าหนดลั กษณะ ชนิด ประเภท และส วนประกอบของ
ครุย วิทยฐานะ เข็ มวิทยฐานะ และครุยประจําตํ าแหนง ใหตราเป นพระราชกฤษฎี กา จึ งจําเปน ตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๓๒.๑ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“๓๒.๑ สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๓๓.๑ และ ๓๓.๒ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“๓๓.๑ เปนรายวิชาที่ไดจากการศึกษาในระบบ ที่ไดคะแนนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา
ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวนการเรียน โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
๓๓.๒ เปนรายวิชาที่ไดจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ
หรือจากประสบการณการทํางาน ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวนการเรียน
โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกขอบังคับฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสวนที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติและเงื่อนไขการยกเวนการเรียน ใหมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ยิ่งขึ้น ประกอบกับตามความในมาตรา ๑๘ (๒) ใหอํานาจสภามหาวิทยาลัยในการออกขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยได จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
----------------------------ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เห็นสมควรวางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา ใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๙ เกณฑการสําเร็จการศึกษาและการให
ปริญญา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภาวิชาการ”
หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามมาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
และใหหมายความรวมถึงหนวยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
“สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความวา สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

-๒-

ขอ ๕ ใหอธิการบดีแตงตั้ง “นายทะเบียน” จากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบในกิจการเกี่ยวกับการออกหลักฐานแสดง
ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบนี้ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย
ขอ ๖ หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้มีดังตอไปนี้
(๑) ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
บัตร หรือประกาศนียบัตร
(๒) วุฒิบัตร
(๓) ใบรับรองผลการศึกษา
(๔) ใบรับรองคุณวุฒิ
(๕) ใบรายงานผลการศึกษา
(๖) ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ขอ ๗ แบบพิมพหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ ๖ ใหใชแบบพิมพที่มหาวิทยาลัย
กําหนด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขแบบพิมพใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๘ ใหสาํ นักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควบคุมการเก็บรักษาและเบิกจาย
แบบพิมพหลักฐานแสดงผลการศึกษาตาง ๆ ใหรัดกุม โดยมีบัญชีรับจายเปนหลักฐานเพื่อตรวจสอบได
ขอ ๙ วันที่สําเร็จการศึกษาในหลักฐานแสดงผลการศึกษา ใหถือเอาวันที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
ขอ ๑๐ การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ ๖ (๑)
(๑) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ตามขอ ๖ (๑) ใหเฉพาะผูที่สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร จากสภามหาวิทยาลัยแลว
(๒) หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ ๖ (๑) ทุกฉบับ ใหอธิการบดีและ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแลวประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
(๓) ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทําทะเบียนผูที่ไดรับอนุมัติ
การใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร ไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๑ การออกวุฒิบัตร
(๑) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีการใหการศึกษาหรือฝกอบรมตามหลักสูตร
พิเศษ ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจออกวุฒิบัตรแกผูที่เขารับการศึกษาหรือฝกอบรมนั้น ๆ ได

-๓-

(๒) ใหอธิการบดีและหรือผูอํานวยการฝกอบรมลงนามพรอมกับประทับตราดุน
ของมหาวิทยาลัยในวุฒิบัตรที่ออกให
(๓) ใหสวนราชการที่จัดการฝกอบรมจัดทําทะเบียนการออกวุฒิบัตรเก็บไวเปน
หลักฐาน
ขอ ๑๒ การออกใบรับรองผลการศึกษา
(๑) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแก
ผูที่สําเร็จการศึกษาแลวและกําลังรออนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
และ อาจจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกผูที่ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตาม
หลักสูตรและกําลังรออนุมัติผลสําเร็จการศึกษาก็ได แตใบรับรองนี้จะมีอายุการใชเพียง ๙๐ วัน นับ
แตวันที่ออกให
(๒) ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทําทะเบียนใบรับรองผล
การศึกษาที่ออกใหเก็บไวเปนหลักฐาน
(๓) ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายของนักศึกษา
และใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ การออกใบรับรองคุณวุฒิ
(๑) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
จะออกใบรับรองคุณวุฒิแกผูที่สําเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติการ
ใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร แลว แตยังไมไดรับใบประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
(๒) ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทําทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิ
ที่ออกใหเก็บไวเปนหลักฐาน
(๓) ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายของนักศึกษาและ
ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ การออกใบรายงานผลการศึกษา
(๑) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะออกใบรายงานผลการศึกษา
ใหแกผูที่กําลังศึกษาหรือผูที่สําเร็จการศึกษาแลว โดยยื่นคํารองขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) ใบรายงานผลการศึกษาที่ออกใหครั้งแรกใหออกเปนภาษาไทย
กรณีการออกใบรายงานผลการศึกษาครั้งตอไปอาจออกใหเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได

-๔-

(๓) ใบรายงานผลการศึกษาสําหรับผูที่กําลังศึกษา ใหรายงานผลการศึกษา
ถึงภาคการศึกษาที่มีผลการศึกษา
(๔) ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนและอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
(๑) ในกรณีที่หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ ๖ สูญหายหรือชํารุด
ใหสํานักสงเสริมวิชาการ พิจารณาออกใบแทนใหตามที่เห็นสมควร โดยใหผูขอยื่นคํารองขอ
ตามแบบที่มหาวิทยาลัย
(๒) ในกรณีที่ระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหายหรือชํารุด จนไมสามารถจะ
ออกใบรายงานผลการศึกษาได ถาผูมายื่นคํารองขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอื่นแสดงผล
การศึกษา ซึ่งอธิการบดีพิจารณาเห็นวาเปนหลักฐานที่เชื่อถือได ใหสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนออกใบแทนโดยไมตองลงรายละเอียดผลการศึกษา และใหนายทะเบียนหมายเหตุ
ไวดวยวาหลักฐานแสดงผลการศึกษาสูญหาย
(๓) ใบแทนทุกฉบับ ใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดี
ที่อธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ ใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําชี้แจงและคําอธิบายการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ตามขอ ๖ โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๗ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยที่วาดวยคาธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา แลวแตกรณี
ขอ ๑๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การปฏิบัติของผูเขาสอบและผูกํากับการสอบ
พ.ศ. ๒๕๕๐
----------------------------ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เห็นสมควรวางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบและผูกํากับการสอบ ใหสอดคลองกับขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๙ เกณฑ
การสํ าเร็จการศึกษาและการใหปริญญา และ ข อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย งใหม ว าดว ย
การศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๘ เกณฑการสําเร็จการศึกษาและการขอรั บ
ปริญญา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การปฏิบัติ
ของผูเขาสอบและผูกํากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“ผูกํากับการสอบ”
หมายความวา บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งหรือ
มอบหมายใหเปนผูกํากับการสอบประจําหองสอบ และใหหมายความรวมถึงอาจารยที่รับผิดชอบ
การสอนประจํารายวิชาในกรณีที่กําหนดการสอบเอง
“ผูเขาสอบ”
หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ที่เขาสอบหรือบุคคลอื่นที่เขาสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“การสอบ”
หมายความวา การสอบกลางภาคการศึกษา การสอบปลาย
ภาคการศึกษา การสอบที่อาจารยผูรับผิดชอบการสอนประจํารายวิชาเปนผูกําหนด และการสอบ
คัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขอ ๕ ผูเขาสอบที่เปนนักศึกษาใหแตงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
บุคคลอื่นที่เขาสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยใหแตงกายสุภาพเรียบรอย
ตามความเหมาะสม
ขอ ๖ ขอหามสําหรับผูเขาสอบ มีดังตอไปนี้
(๑) หามใชเครื่องมือสื่อสารในหองสอบ
(๒) หามสงเสียงดัง ทําความรําคาญ หรือแสดงกิริยามารยาทไมเหมาะสมใน
หองสอบหรือบริเวณใกลเคียงหองสอบ
(๓) หามเขาหองสอบหลังจากเริ่มสอบวิชานั้นแลว ๑๕ นาที
(๔) หามออกจากหองสอบกอน ๓๐ นาที นับจากเริ่มสอบวิชานั้น
(๕) หามเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากผูกํากับการสอบ
(๖) หามผูเขาสอบติดตอหรือพูดจากับผูหนึ่งผูใดในเวลาสอบ เมื่อมีกิจจําเปน
ตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใดในระหวางสอบหรือมีขอสงสัยใหแจงตอผูกํากับการสอบ และใหผูกํากับ
การสอบเปนผูพิจารณาอนุญาต
(๗) หามผูเขาสอบนําสิ่งใด ๆ เขาหองสอบ เวนแตปากกา ดินสอ ไมบรรทัด
ยางลบ และสิ่งที่ประกาศใหทราบลวงหนาหรือสิ่งที่ผูสอนอนุญาตไวลวงหนาใหนําเขาหองสอบ
เพื่อใชในการสอบได หรือสิ่งที่ผูกํากับการสอบอนุญาตใหนําเขาหองสอบได
(๘) หามผูเขาสอบนํากระดาษคําตอบ กระดาษขอสอบ กระดาษที่ใชในการสอบ
ออกจากหองสอบ ยกเวนในสวนที่ผูสอนวิชานั้นกําหนดไวใหนําออกจากหองสอบได
(๙) อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ ขอปฏิบัติสําหรับผูเขาสอบ มีดังตอไปนี้
(๑) ใหผูเขาสอบแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวผูเขาสอบ
กรณีไมมีบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวผูเขาสอบมาแสดงในวันสอบ ใหแสดงบัตร
ประจําตัวอื่นซึ่งออกใหโดยหนวยงานราชการพรอมกับแสดงหลักฐานอื่นที่มหาวิทยาลัยออกให
ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของผูกํากับการสอบหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) ใหผูเขาสอบนั่งประจําโตะตามที่กําหนดไวหรือตามที่ผูกํากับการสอบ
กําหนด จะเปลี่ยนที่นั่งกอนไดรับอนุญาตไมได
(๓) ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามขอปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือตามที่ผูกํากับ
การสอบชี้แจงโดยเครงครัด
ขอ ๘ กรณีผูเขาสอบมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตหรือแสดงวามีเจตนาจะไมปฏิบัติ
ตามขอหามหรือขอปฏิบัติที่กําหนดไวตามระเบียบนี้ ใหผูกํากับการสอบตักเตือนตามควรแกกรณี
หากไมเชื่อฟงผูกํากับการสอบอาจสั่งใหผูเขาสอบคนนั้นออกจากหองสอบไดแลวใหผูกํากับการ
สอบทําบันทึกรายงานขอเท็จจริงตออธิการบดี
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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
พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนบุคลากรในสังกัดองคกร
เอกชน เมื่ออธิการบดีสั่งลงโทษแลวใหมหาวิทยาลัยแจงใหตนสังกัดทราบโดยพลัน
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
---------------------------ดวยเห็นสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความใน ข อ ๖ ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ว า ด ว ย
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และดวยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๕๐ จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังนี้
ขอ ๑ คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา
๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ
๑.๑.๑ อัตราคาธรรมเนียม
นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตรใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ในลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา ตามอัตราที่กําหนดในตารางแนบทายประกาศนี้
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง กรณีเปนหลักสูตรที่สอน
เปนภาษาตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒ กรณีที่นักศึกษามีเหตุผลและความจําเปนในการลงทะเบียนเรียนที่มี
จํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีจํานวนหนวยกิตนอยกวา
๑๓ หนวยกิต หรือ กรณีมหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนในภาคฤดูรอน แลวแตกรณี ให
เรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
(๑) ลงทะเบียนเรียนไมเกิน ๖ หนวยกิต ใหเรียกเก็บ รอยละ ๕๐
ตามอัตราคาธรรมเนียมในขอ ๑.๑.๑
(๒) ลงทะเบียนเรียน ๗-๑๒ หนวยกิต ใหเรียกเก็บ รอยละ ๗๐
ตามอัตราคาธรรมเนียมในขอ ๑.๑.๑
เหตุ ผ ลและความจํ า เป น ตามวรรคหนึ่ ง ให นั ก ศึ ก ษาเสนอเรื่ อ งขอความ
เห็นชอบกอนการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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๑.๑.๓ กรณี ล งทะเบี ย นเรี ย นในภาคฤดู ร อ น ให เ รี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาเพิ่มอีก ๕๐๐ บาท
๑.๑.๔ กรณี ล งทะเบี ย นเรี ย นร ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ ให เ รี ย กเก็ บ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ ทั้งนี้ ไมตองเรียก
เก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๑.๑.๓
๑.๑.๕ กรณีนักศึกษาตางชาติ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๖ กรณีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปนความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนไปตามขอตกลงของโครงการ
๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ
๑.๒.๑ อัตราคาธรรมเนียม
นักศึกษาภาคพิเศษทุกหลักสูตรใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ในลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา ตามอัตราที่กําหนดในตารางแนบทายประกาศนี้
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง กรณีเปนหลักสูตรที่สอน
เปนภาษาตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๒.๒ กรณีที่นักศึกษามีเหตุผลและความจําเปนในการลงทะเบียนเรียนทีม่ ี
จํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีจํานวนหนวยกิตนอยกวา
๖ หน ว ยกิ ต ให เ รี ย กเก็ บอั ต ราคา ธรรมเนีย มการศึ ก ษา ร อ ยละ ๗๐ ตามอัต ราค าธรรมเนี ย มใน
ขอ ๑.๒.๑
เหตุ ผ ลและความจํ า เป น ตามวรรคหนึ่ ง ให นั ก ศึ ก ษาเสนอเรื่ อ งขอความ
เห็นชอบกอนการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑.๒.๓ กรณีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกพื้นที่ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
๑.๒.๔ กรณี ล งทะเบี ย นเรี ย นร ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ให เ รี ย กเก็ บ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ
๑.๒.๕ กรณีนักศึกษาตางชาติ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาอื่น ๆ
ให ใ ช อั ต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตามข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ
ที่กําหนดไวเฉพาะโครงการนั้น ๆ

-๓-

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

-๔-

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

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง มาตรการการดําเนินการตามระเบียบการแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2547
เพื่อใหการแตงกายของนักศึกษาเหมาะสม คงไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (1) มหาวิทยาลัยเห็นสมควรประกาศ เรื่อง มาตรการ
การดําเนินการตามระเบียบการแตงกายของนักศึกษา เพื่อใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามอยางเครงครัด ดังนี้
การแตงกายของนักศึกษาภาคปกติ
1. นักศึกษาชาย
1.1 เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว หรือแขนสั้นไมมีลวดลาย มีกระเปาดานซาย ถาเปนแขนยาว หามพับ
แขน ใหชายเสื้ออยูในกางเกง
1.2 กางเกงขายาว ทรงสุภาพ สีดํา สีกรมทา หรือสีน้ําเงินเขม ไมมีลวดลาย ไมอนุญาตใหสวม
กางเกงยีนสโดยเด็ดขาด
1.3 กรณี ที่ ผู ก เน็ ค ไท ให ใ ช เ น็ ค ไทของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สี ก รมท า ติ ด เข็ ม เครื่ อ งหมาย
มหาวิทยาลัย นักศึกษาปที่ 1 ทุกคนตองผูกเน็คไท
1.4 เข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย
1.5 ถุงเทาใชสีเรียบ ไมมีลวดลาย
1.6 รองเทาหนัง หรือรองเทาผาใบหุมสนสีดํา ไมอนุญาตใหสวมรองเทาแตะโดยเด็ดขาดในงาน
พิธีการใหใชรองเทาหนังหุมสนสีดําเทานั้น
1.7 ไวทรงผมทรงสุภาพ ไมตกแตงสีผม ไมไวหนวดเครา
2. นักศึกษาหญิง
2.1 เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นมีปก ไมรัดรูป ติดกระดุมมหาวิทยาลัย ชายเสื้ออยูในกระโปรง
2.2 ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเหนืออกดานซาย
2.3 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. สําหรับเสื้อที่นอกเหนือจากเครื่องแบบนักศึกษา อนุญาต ดังนี้
3.1 เสื้อประจําโปรแกรมวิชา คณะ ชมรม อนุญาตเฉพาะในชวงบายวันพุธที่มี กิจกรรมเทานั้น
3.2 เสื้อพื้นเมือง อนุญาตเฉพาะวันศุกร
3.3 เสื้อกีฬา กางเกงวอรม หรือเสื้อที่ใชสวมเพื่อการเรียนวิชาที่มีปฏิบัติการ อนุญาตเฉพาะวันที่มี
การเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวเทานั้น
การแตงกายของนักศึกษาภาคพิเศษ
1. นักศึกษาชาย
1.1 แตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยมของสังคมไทย หรือชุดนักศึกษา
1.2 แตงเครื่องแบบของหนวยงานตนสังกัดของนักศึกษา
1.3 ไมอนุญาตใหสวมรองเทาแตะ
1.4 ชายเสื้ออยูในกางเกงยกเวนเสื้อทรงซาฟารี
1.5 ไมอนุญาตใหใสเสื้อยึดคอกลมหรือคอวี
2. นักศึกษาหญิง
2.1 แตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยมของสังคมไทยหรือชุดนักศึกษา
2.2 แตงเครื่องแบบของหนวยงานตนสังกัดของนักศึกษา
2.3 ไมอนุญาตใหสวมกางเกง ยกเวนกางเกงตามเครื่องแบบของหนวยงานตนสังกัดนักศึกษา
2.4 รองเทาหนังหรือรองเทาผาใบหุมสนหรือรัดสน สีสุภ าพ ไมอนุญาตใหสวมรองเท าแตะ
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 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ตอนที่ 3
แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานัก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นเป็น หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การผลิ ต
บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ภารกิ จ หลั ก คื อ การประสานงานและให้ บ ริ ก ารด้ า นวิ ช าการแก่
หน่วยงานและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดูแลและกํากับการนําระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงมีความสําคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักศึกษา นับตั้งแต่
การสมัครเข้าเรียน การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา จนกระทั่งวันสําเร็จการศึกษา นักศึกษา
ควรศึกษาระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ให้ละเอียดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเรียน
เป็นไปอย่างราบรื่นและสําเร็จการศึกษาสมดังความตั้งใจ

ที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคาร 1 ทิศเหนือ

เวลาเปิดทําการ
เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 20.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. – 16.00 น.

บริการของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การลงทะเบียนรายวิชาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ในการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามระยะเวลา
ที่กําหนดในปฏิทินวิชาการ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1
นักศึกษาศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนเสนอแนะ พร้อมทั้งปรึกษา
อาจารย์ทีป่ รึกษา
ขั้นที่ 2
นักศึกษาลงทะเบียนทางระบบอินเทอร์เน็ต
ขั้นที่ 3
นักศึกษาสามารถเพิม่ /ถอนรายวิชา หรือย้าย Section ทางระบบอินเทอร์เน็ต
ขั้นที่ 4
นักศึกษา Print ใบลงทะเบียน เพื่อนําไปชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เริม่ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการลงทะเบียนตั้งแต่
ปี 2547 เป็นต้นมา โดยมีข้อแนะนําในการลงทะเบียน ดังนี้
1. นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนได้ ไม่เกิน 22 หน่วยกิต สําหรับภาคฤดูรอ้ น
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
2. นักศึกษาภาคพิเศษ ทุกชั้นปีลงทะเบียนได้ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
3. ไม่ควรลงทะเบียนในกรณีต่อไปนี้
3.1 รายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ลงทะเบียนได้แล้ว
3.2 วัน-เวลาเรียนหรือเวลาสอบซ้ํากับรายวิชาที่ลงทะเบียนได้แล้ว
3.3 ลงทะเบียนใน Section ที่มจี ํานวนผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
3.4 จํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเกินกว่าที่กําหนดไว้
3.5 รายวิชาฝึกประสบการณ์ไม่สามารถลงทะเบียนร่วมกับวิชาอืน่
3.6 รายวิชาที่จําเป็นต้องเรียนวิชาอืน่ มาก่อน
4. การเข้าสู่ระบบ Login แต่ละครั้งจะสามารถอยู่ในระบบได้ 30 นาที
5. เมื่อต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ต้อง Logout ออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้ามาแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน
การเข้าสู่ระบบลงทะเบียน (Login)
1. เปิดเว็บไซต์สําหรับลงทะเบียนตาม URL ดังนี้
http://www.academic.cmru.ac.th/regisonline หรือ http://academic.cmru.ac.th/regisonline
2. ป้อนรหัสนักศึกษา และ รหัสผ่าน 6 ตัวอักษร เพือ่ ทําการ Login เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
3. กดปุ่ม ตกลง เพื่อเข้าสู่ระบบ

4. เมื่อทําการ Login สําเร็จ จะเข้าสู่หน้าหลักของระบบลงทะเบียน ซึ่งจะ
ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุลและเมนูหลักของระบบการ
ลงทะเบียน

หน้าหลัก
ในหน้าจอนี้จะปรากฏรายวิชาเมื่อนักศึกษาได้ทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หาก
ไม่ได้ลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงว่า “ไม่พบรายวิชาทีล่ งทะเบียน”
การเพิ่มรายวิชา
1. คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม / ค้นหา หรือ Search เพื่อทําการค้นหารายวิชาที่ตอ้ งการเพิ่ม
สามารถทําการค้นหาได้โดย
- เลือกค้นหาวิชาตามรหัส ให้เลือกประเภทนักศึกษา ป้อนรหัสวิชา และ
Section แล้วกดปุ่ม ค้นหา โดยสามารถค้นหาได้พร้อมกัน 5 วิชา
- ค้นหาวิชาตามโปรแกรมวิชา โดยเลือกประเภทนักศึกษา ป้อนรหัสโปรแกรม
วิชาที่ต้องการ หากไม่ทราบรหัสโปรแกรมวิชาสามารถตรวจสอบรหัสโปรแกรมวิชาได้จากปุ่ม
ค้นหารหัสโปรแกรมวิชา
- ค้นหาวิชาตามชื่อวิชา ( ป้อนชื่อวิชาอย่างน้อย 5 ตัวอักษร )

2. ผลของการค้นหาจะปรากฏดังรูปด้านล่าง โดยจะแสดงรายวิชาและรายละเอียด
ต่าง ๆ ได้แก่ Section รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วัน/เวลา/ห้องเรียน จํานวนทีร่ บั จํานวนคนที่
ลงได้ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาได้นําไปตัดสินใจ
- คลิกที่ ชื่อวิชา เพื่อดูรายละเอียดของวิชา เช่น ชื่ออาจารย์ผ้สู อน, วัน/เวลา/
ห้อง สอบ
- คลิกที่ จํานวนคนที่ลงได้ เพื่อตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชานี้

3. กดปุ่ม เพิม่ ในรายวิชาที่ต้องการเพิม่ จะปรากฏหน้าต่างเพื่อทําการยืนยัน
รายการเพิม่ รายวิชา เมื่อกดปุ่ม OK รายวิชาจะถูกเพิม่ ลงไป

1

2

การถอนรายวิชา
ในรายวิชาที่ลงทะเบียนได้แล้วแต่นกั ศึกษาไม่ต้องการเรียนรายวิชานั้น สามารถทํา
การถอนรายวิชานั้นได้โดยการคลิกที่ป่มุ ถอน จะปรากฏหน้าต่างยืนยัน เมื่อกดปุ่ม OK รายวิชา
ที่ต้องการถอนนั้น จะถูกยกเลิกออกไป

1

2

3

การย้าย Section
เมื่อนักศึกษาต้องการทีจ่ ะย้ายเวลาเรียนของรายวิชาที่ลงทะเบียนได้แล้ว สามารถทําได้
โดยการย้าย Section ของวิชานั้น ๆ โดยการกดที่ป่มุ ย้าย จะปรากฏหน้าต่างยืนยันกดที่ป่มุ OK

1

2

จะแสดง Section ทั้งหมดของรายวิชานั้น ๆ นักศึกษาสามารถทําการย้ายเข้า Section
ที่ต้องการได้โดยคลิกทีป่ ุ่ม ย้าย จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างยืนยันการย้าย เมื่อกดปุ่ม OK
รายวิชาจะถูกย้ายไปยัง Section ใหม่

1

2

3

เมื่อนักศึกษาทําการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาทําการคลิกที่ ปุ่ม ยืนยัน / ออกจากระบบ
แผนการเรียนเสนอแนะ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาในภาคเรียนปัจจุบันที่ได้โดยเลือกที่เมนู แผนการ
เรียนเสนอแนะ จะปรากฏรายวิชาต่าง ๆ ตามหมู่เรียนของนักศึกษา

ใช้เมาส์คลิกทีช่ ื่อรายวิชา จะแสดงจํานวน Section ทั้งหมดของรายวิชานั้น ๆ แล้วจึง
ทําการเพิ่มรายวิชานั้นตามวันเวลา Section ที่นักศึกษาเลือกเรียน
ใบชําระเงินค่าเทอม
นักศึกษาสามารถพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนเพื่อนําไปชําระเงินที่ธนาคารไทย
พาณิชย์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยเข้าไปที่ เมนู ใบชําระเงินค่าเทอม จะปรากฏรายละเอียด
ด้านล่าง

- กดที่รปู เครื่องพิมพ์ จะปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์ดังนี้

- กดปุ่ม OK เพื่อทําการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
คําแนะนําในการพิมพ์ใบชําระเงิน
- ความต้องการของระบบ ( กรณีใช้เครื่องส่วนตัว ) นักศึกษาจะต้องลงโปรแกรม
Adobe Acrobat ก่อนจึงจะสามารถเปิดหน้าจอใบเสร็จรับเงินได้
- ระบบจะยอมให้นักศึกษาเข้ามาพิมพ์ใบชําระเงินเฉพาะช่วงของการชําระเงิน
(ตามปฎิทินวิชาการ)
- ห้ามขูด ขีด ลบ แก้ไข ข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน
การเปลี่ยนรหัสผ่าน
เมื่อนักศึกษาได้รับใบแจ้งรหัสผ่านจากทางสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไป
แล้ว นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของตนเองได้ที่เมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยให้ใส่
รหัสผ่านเดิม ในช่องรหัสผ่านเดิม และใส่รหัสผ่านที่ต้งั ขึ้นใหม่ ที่ช่องกรอกรหัสผ่านใหม่ และช่อง
กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง แล้วกดปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน

การยืนยัน/ออกจากระบบ
เมื่อนักศึกษาทําการลงทะเบียนเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ยืนยัน/ออกจากระบบ หรือ ปุ่ม
Logout ก่อนเลิกการใช้งานทุกครั้ง เพื่อบันทึกเวลาการเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนของนักศึกษา
รวมถึงเป็นการยืนยันการลงทะเบียนและความปลอดภัยของข้อมูลของนักศึกษาเอง
การยกเลิกรายวิชา ( Withdrawal )
การยกเลิ ก รายวิ ช า จะกระทํ า ได้ เ มื่ อ พ้ น กํ า หนดการเพิ่ ม - ถอนรายวิ ช า และต้ อ ง
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ โดยให้
นักศึกษา ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เข้ า สู่ ร ะบบสารสนเทศนั ก ศึ ก ษาหรื อ สามารถเข้ า ได้ ท่ี เ ว็ บ ไซต์ ข องสํ า นั ก ฯ
http://www.academic.cmru.ac.th/information_v2 โดยป้อนชื่อผู้ใช้งาน เป็นรหัสนักศึกษา
และรหั ส ผ่ า น คื อ วั น เดื อ นปี เ กิ ด หรื อ รหั ส ผ่ า น ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ทํ า การเปลี่ ย นแปลงในระบบ
สารสนเทศแล้ว ลงในช่องรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน

2. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏรายละเอียดต่าง ๆ ของนักศึกษาและเมนูการใช้
งานด้านบนให้คลิกเลือกที่ แบบฟอร์มยกเลิกรายวิชาเรียน

3. ให้นกั ศึกษาทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 อ่านคําชี้แจง
3.2 ทําการเลือกรายวิชา โดยคลิกเลือกที่ช่อง เลือกวิชา
3.3 ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
3.4 ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการยกเลิกให้ถูกต้อง หลังจากนั้นกดปุ่ม “Submit”
เพื่อทําการพิมพ์แบบฟอร์มยกเลิกรายวิชา
4. หลังจากพิมพ์แบบฟอร์มคําร้องยกเลิกรายวิชาแล้วให้ทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1 ลงชื่อนักศึกษา(ลายเซ็น) ให้เรียบร้อย
4.2 ขอความเห็นการยกเลิกรายวิชาจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4.3 ขอความเห็นจากอาจารย์ผู้สอนวิชาที่ต้องการยกเลิกรายวิชา โดยอาจารย์
ผู้สอนตรวจสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา Section พร้อมทั้งเซ็นชื่อในรายวิชาที่สอน
4.4 ยื่นคําร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียนที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พร้อมทั้งแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวประชาชนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด (ดูกําหนดการขอยกเลิกรายวิชาจากปฏิทินวิชาการ)
4.5 หลั ง จากที่ สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นอนุ มั ติ ก ารขอยกเลิ ก
รายวิชาเรียน และมีการบันทึกข้อมูลการยกเลิกรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบ
การยกเลิกรายวิชาได้ที่เมนู "ตารางสอบ" ในระบบสารสนเทศนักศึกษา โดยในส่วนของตาราง
สอบ จะมีเกรด W ในรายวิชาที่ขอยกเลิก ถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการยกเลิกรายวิชา โดย
แบบฟอร์มการยกเลิกรายวิชาและรายวิชาที่ทําการยกเลิกเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53
1. Print แบบคําร้องลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53
ทาง http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php
2. ขอความเห็นการส่งคําร้องลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตร 53 จาก อาจารย์ที่ปรึกษา
3. ขอความเห็นการส่งคําร้องลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตร 53 จาก สาขาวิชาและคณะ ของวิชาที่จะเรียนข้ามหลักสูตร
4. ยื่นคําร้องลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 ที่
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. เมื่ อ สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นอนุ มั ติ ก ารขอลงทะเบี ย นเรี ย นข้ า ม
หลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 เรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ที่ระบบลงทะเบียน
http://www.academic.cmru.ac.th/regisonline/
การขอโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน
1. Print แบบคําร้องขอโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน ทาง
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php
2. ยืน่ คําร้องพร้อมทั้งแนบหลักฐานโดยสําเนาทะเบียนผลการเรียนที่จะขอโอนผลการเรียน/
ยกเว้นการเรียน และคําอธิบายรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้ว (กรณีที่สําเร็จการศึกษามาจากสถาบันอื่น)
ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ
3. ประกาศผลการพิจารณาผ่านอินเทอร์เน็ต ทาง http://www.academic.cmru.ac.th
สิ่งที่ต้องดําเนินการหลังการอนุมัติ
1. ติดต่อขอรับคําร้องขอโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วที่สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. สําเนาคําร้องที่ได้รับอนุมัติไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด
3. นําคําร้องที่ได้รับการอนุมัติไปชําระเงินค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน
4. นําใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งคําร้องยื่นคืนที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การประกาศผลการเรียน
1.
มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการเรียนทุกภาคการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตโดย
นักศึกษาสามารถดูหรือตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษาหรือ
ทั้งหมด ได้ทาง http://www.academic.cmru.ac.th และสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้ส่งผลการเรียนทุกภาคการศึกษาให้ผ้ปู กครองทางไปรษณีย์ด้วย
2. นักศึกษาได้ผลการเรียน “I” ในรายวิชาใด จะต้องติดตามและพบอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชานั้นทันที เพื่อดําเนินการแก้ผลการเรียน “I” ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการเรียน “I” หากพ้นกําหนดงานทะเบียนและ
วัดผลจะเปลี่ยนเป็น “F” หรือ “U” แล้วแต่กรณี
3. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคแต่ขาดสอบจะได้ผลการเรียน “M” และจะต้อง
ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาด
สอบปลายภาคการศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช 2550 ในกรณี ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ส อบ จะต้ อ ง
ดําเนินการให้เรียบร้อยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพ้นกําหนดงานทะเบียนและ
วัดผลจะปรับเป็น “F” หรือ “U” แล้วแต่กรณี
การขอลาพักการเรียน
ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่สามารถมาลงทะเบียนเรียนได้ หรือลงทะเบียนเรียน
แล้วแต่มีความจําเป็นไม่สามารถเรียนต่อไปจนครบภาคการศึกษานั้นได้ นักศึกษาขอลาพักการ
เรียนได้โดยปฏิบัติดังนี้
1. Print แบบคําร้องขอลาพักการเรียนทาง http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php
2. สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ใ บที่ ส อง หรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ มี อ ายุ ต้ั ง แต่ 25 ปี ข้ึ น ไป
สามารถลาพักโดยไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
3. ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา
4. ยื่นคําร้องต่อคณะโดยคณบดีเป็นผู้อนุมตั ิ
5. นําคําร้องที่อนุมัติแล้วไปชําระเงินค่ารักษาสภาพที่งานการเงิน
6. นําคําร้องพร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินยื่นที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเป็น
หลักฐาน
7. นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและต้องการลาพักการเรียน ให้ยื่นคําร้องขอลาพัก
การเรียน และชําระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนวันเริ่มสอบปลายภาคตามปฏิทินวิชาการ มิฉะนั้นจะ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

8. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชําระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ต้องการลาพักการ
เรียน ให้ดําเนินการก่อนวันเริ่มสอบปลายภาคตามปฏิทินวิชาการ มิฉะนั้นรายวิชาที่ลงทะเบียน
และชําระเงินไว้แต่ละรายวิชาจะได้ค่าระดับคะแนนเป็น “F” หรือ “U” แล้วแต่กรณี
การลาออก
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลาออกให้ ดําเนิ นการเช่นเดียวกับการลาพักการเรียน
ข้อ 1 – 6 และจากนั้นให้นําสําเนาใบคําร้องไปรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนที่งานการเงิน
การขอย้ายสถานศึกษา
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอย้ายสถานศึกษาให้ยื่นคําร้องที่สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบี ย น
เพื่ อ ดํ า เนิ น การทํ า หนั ง สื อ ติ ด ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ นั ก ศึ ก ษาจะย้ า ยไป
เมื่อมหาวิทยาลัยตอบหนังสือรับนักศึกษาเข้าเรียนกลับมาให้นักศึกษารับคําร้องไปชําระเงินทีก่ ารเงิน
จํานวน 1,000 บาท แล้วนําคําร้องพร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินยื่นที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อรับหนังสือส่งตัวและผลการเรียนของนักศึกษาไปรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัยที่ย้ายไป
(นักศึกษาต้องยื่นคําร้องก่อนการสอบปลายภาค)
การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
นักศึกษาภาคปกติที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเภทไปเป็นภาคพิเศษ สามารถ Print
แบบคําร้องขอย้ายสถานภาพทาง http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php
นักศึกษาภาคพิเศษที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปเป็นภาคปกติ ต้อง สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
เป็นนักศึกษาภาคปกติให้ได้ก่อนแล้ว จึงจะยื่นคําร้องขอเปลี่ยนเป็นนักศึกษาภาคปกติได้
การแจ้งเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยน คํานําหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ที่อยู่ ต้องปฏิบัติดงั นี้
1. Print แบบคําร้องขอเปลีย่ นข้อมูลส่วนตัว ทาง
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php
2. แนบหลักฐานการเปลีย่ นคํานําหน้าชือ่ ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ พร้อมกับคําร้อง
3. ยื่นคําร้องทันทีทมี่ ีการเปลี่ยน คํานําหน้าชื่อ ชื่อ ชือ่ สกุล ที่อยู่ ทั้งนี้ ก่อนสอบ
ปลายภาคสุดท้าย 1 เดือน ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอใบรับรองผลการศึกษาต้องปฏิบตั ิดงั นี้
1. Print แบบคําร้องขอเอกสารทางการศึกษา ทาง
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php
2. ถ้านักศึกษาต้องการใบรับรองผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษให้เขียนชื่อ-สกุลเป็น
ภาษาอังกฤษให้ชัดเจน
3. นําคําร้องไปชําระเงินค่าธรรมเนียมทีก่ ารเงิน อัตราฉบับละ 100 บาท
4. นําคําร้องพร้อมใบเสร็จรับเงินยื่นที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรณีที่สําเร็จ
การศึกษาแล้วให้แนบรูปถ่ายสวมเสื้อครุย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาต้องปฏิบตั ิดังนี้
1. Print แบบคําร้องขอเอกสารทางการศึกษา ทาง
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php
2. นําคําร้องไปชําระเงินค่าธรรมเนียมทีก่ ารเงิน จํานวน 50 บาท
3. ให้นําคําร้องพร้อมใบเสร็จรับเงินยื่นทีส่ ํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การลงทะเบียนบัณฑิต
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาต้องไปลงทะเบียนบัณฑิตทีก่ ารเงิน
จํานวน 500 บาท แล้วนําหลักฐานการลงทะเบียนบัณฑิตมารับใบรับรองคุณวุฒิที่สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การรับปริญญา
นักศึกษาควรติดตามรายละเอียดและถือปฏิบัติดังนี้
1. มหาวิทยาลัยจะกําหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรปีละครั้งทุก ๆ ปี
โดยติดตามกําหนดการรับรายงานตัวจากกองพัฒนานักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต
2. มหาวิทยาลัยจะประกาศให้นักศึกษามารายงานตัวเพื่อขอรับพระราชทานปริญญาบัตร
ล่วงหน้า 1 เดือน
3. การมารายงานตัวให้นกั ศึกษานําสําเนาใบรับรองคุณวุฒิมาแสดง
4. นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะไปรับพระราชทานปริญญาบัตรให้มาขอรับปริญญาบัตร
ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายหลังจากวันกําหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรไปแล้ว
1 สัปดาห์พร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามข้อ 3

การขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ( เฉพาะผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว )
บัณฑิตที่ทําใบรับรองคุณวุฒิหายประสงค์จะขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒนิ ักศึกษาต้อง
ปฏิบัติดังนี้
1. แจ้งความที่สถานีตํารวจในท้องที่ทที่ าํ ใบรับรองคุณวุฒิหาย
2. Print แบบคําร้องขอเอกสารทางการศึกษา ทาง
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php
3. ยื่นคําร้องที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขอใบแทนใบรับรอง
คุณวุฒิโดยแนบหลักฐานการแจ้งความพร้อมสําเนา
4. ส่งรูปถ่ายสวมเสื้อครุย ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
5. นําคําร้องไปชําระเงินค่าธรรมเนียมทีก่ ารเงิน จํานวน 100 บาท แล้วนําคําร้องและ
ใบเสร็จรับเงินยื่นต่อที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. การยื่นคําร้องขอใบแทน ใบรับรองคุณวุฒิ บัณฑิตจะมาขอรับได้หลังจาก
วันยื่นคําร้อง 1 สัปดาห์
บัตรประจําตัวนักศึกษา
ให้นกั ศึกษาติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

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

จะประกอบไปด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• ระบบข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา
• ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษา
• ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา
• การตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
• การตรวจสอบแผนการเรียน
• การตรวจสอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา
• การตรวจสอบรายชื่อผูท้ ี่พน้ สภาพการเป็นนักศึกษา
• การแสดงความเห็นและเขียนข้อคําถามในกระดานข่าว

นักศึกษาจําเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตนเองเป็นอย่างดี ในการใช้งานระบบให้
นักศึกษาป้อนข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามคําแนะนําในวิธีใช้งาน ซึ่งในแต่ละส่วนนั้นอาจมีการ
ป้อนรูปแบบข้ อมู ลแตกต่างกั น นั ก ศึ ก ษาจําเป็นจะต้องศึกษาวิ ธีการใช้ งานให้ ละเอียดจึงจะ
สามารถเข้าใช้งานได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาใด ๆ
1. ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาสามารถตรวจสอบผลการเรี ย น
ตรวจสอบตารางสอบ/ตารางเรียน ตรวจสอบสําเร็จการศึกษา และข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา
ศึกษาอื่น ๆ จะมีรูปแบบดังนี้

2. ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษา รายละเอียดของการลงทะเบียนจะแสดงไว้ทีห่ ัวข้อ การ
เข้าสู่ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง

3. ระบบลงทะเบียนประวัตินักศึกษา นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องกรอกประวัติของตนเองผ่าน
ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ เก็ บ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานการเป็ น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย โดยใช้ ร หั ส
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและรหัสผ่านที่ใช้ในการลงทะเบียน Login เข้าสู่ระบบ

4. การตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาถัดไป

การตรวจสอบตารางสอนล่วงหน้าผู้เรียนต้องตรวจสอบรายวิชาที่จะเปิดสอนในภาค
การศึกษาถัดไป นักศึกษาสามารถประมาณรายจ่ายเรื่องค่าลงทะเบียนและสามารถตรวจสอบ
ได้ว่ามีรายวิชาใดบ้างที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาถัดไป รวมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลว่า
ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียนได้จัดรายวิชาได้ถูกต้องครบถ้วนตามแผนการเรียนและหลักสูตร
หรือไม่ ซึ่งหากมีข้อผิดพลาด อาจเนื่องจากเปิดผิดรายวิชาหรือไม่ครบถ้วนก็สามารถแจ้งต่อฝ่าย
หลักสูตรและแผนการเรียนได้ก่อนเปิดภาคการศึกษานั้น ๆ

5. การตรวจสอบแผนการเรียน

การตรวจสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร เป็นแผนการเรียนที่นักศึกษาต้องเรียนให้
ครบเพื่อจะสามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรได้ ดังนั้นสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จึงได้พัฒนาการตรวจสอบแผนการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบแผนการเรียนได้ด้วยตนเองและได้รับข้อมูลที่ปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดเพื่อบริการแก่
นักศึกษา

6. การตรวจสอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา

การตรวจสอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเป็นบริ การสําหรับ
นักศึกษาปีสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษาซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองจากที่บ้าน
หรือที่อื่น ๆ ได้ โดยไม่จําเป็นต้องเดินทางเข้ามาตรวจสอบรายชื่อที่มหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็นความ
สะดวกต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก

7. การตรวจสอบรายชื่อผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

การตรวจสอบรายชื่อผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นสิ่งสําคัญเพราะจะมีเรื่องการ
ขอเงินคืนจากงานการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะถ้าพ้นกําหนดแล้วนักศึกษาจะไม่สามารถ
ขอคืนเงินจากทางมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นเมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนแล้วต้องตรวจสอบตนเองด้วย
ว่าผลการเรียนของตนเองอยู่ในเกณฑ์ตามที่ระเบียบกําหนดหรือไม่

8. การแสดงความคิดเห็นและเขียนข้อคําถามในกระดานข่าว
การแสดงความเห็นหรือเขียนข้อคําถาม หรือที่รู้จักกันดีในการเขียน Web Board เพื่อ
เป็นทางเลือกในการติดต่อกับทางสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนั้นจึงได้ให้นักศึกษา
ได้แสดงความเห็นและถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิชาการ โดยที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ
และตอบคําถามได้อย่างตรงตามความต้องการ เมื่อเข้าสู่เมนู ติดต่อสอบถาม จะพบกับจอภาพ
ดังนี้

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อสงสัยจากทางสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย
เลือกเข้าไปตามฝ่ายงานที่ต้องการแล้วเลือก ตั้งกระทู้ใหม่ ซึ่งนักศึกษาต้องสอบถามด้วยถ้อยคํา
ที่สุภาพและเป็นคําถามที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น หากมีกระทู้ใดที่ใช้ถ้อยคําไม่เหมาะสม
ทางสํานักส่งเสริมวิชาการจะทําการลบกระทู้น้นั ออกจากกระดานข่าวทันที

ตอนที่ 4
แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
• กองพัฒนานักศึกษา
• สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา เป็นองค์กรที่เสริมสร้างให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มและเป็นตัวอย่างที่ดีของ
สังคมในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรและความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมที่
จะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ รวมทั้งเป็นองค์กรที่ช่วยสนับสนุนภารกิจ หรือนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ก่อนที่นักศึกษาจะ
สําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้
1. คนดี
ได้แก่ ความสุภาพอ่อนน้อม กตัญญูร้คู ุณ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์
อดทน สุขมุ ลึกซึ้ง รู้จกั กาลเทศะ
2. สุขภาพดี
ได้แก่ การมีสุขภาพอนามัย ด้านร่างกายและจิตใจที่ดี
3. บุคลิกภาพดี
ได้แก่ การมีลกั ษณะท่าทาง การพูดจา การแต่งกายดี วางตัวได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ
4. ความรู้ดี
ได้แก่ การแสวงหาความรู้และมีความสามารถในการนําความรู้ไป
พัฒนาและประยุกต์ใช้
5. ความเป็นพลเมืองดี ได้แก่ ความมีวินัย เคารพในกฎระเบียบของสังคม เสียสละ
มีความเอื้อเฟือ้ เผื่อแผ่และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจและนําไปสู่วิสัยทัศน์ได้ด้วย 4 ด้าน คือ
1. ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
1.1 จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ โดยให้มีส่วนร่วมในการริเริ่มกิจกรรม ทําแผนงานและปฏิบัติงานตามลําดับ
1.2 จั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สภานั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แ ล
การปฏิบัติงานของสโมสรนักศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามนโยบายที่
ได้แถลงไว้กับนักศึกษา
1.3 จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ
1.4 สนับสนุน ส่งเสริม ให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและสังคม
1.5 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตลอดทั้งปี เพื่อการแข่งขันทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสุขภาพพลานามัยโดยรวม
2. ด้านปลูกฝังจิตสํานึก บทบาท หน้าที่ ของนักศึกษา
2.1 ปลูกฝังจิตสํานึกการแต่งกาย ให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย
2.2 ปลูกจิตสํานึกให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น การยืนตรงเคารพธงชาติเข้าร่วม
กิจกรรมในวันสําคัญของชาติ

2.3 ปลูกฝังให้รู้บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา เช่น การเคารพครูอาจารย์ บุพการี กระทํา
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
3. ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มและจั ด กิ จ กรรมทางด้ า นศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เช่ น
แห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณียี่เป็ง
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การสร้างจิตสํานึกในด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
และระดับชาติ
4. ด้านการบริการนักศึกษา
จัดสวัสดิการและบริการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาศึกษาเล่าเรียนอย่าง
มีความสุขตลอดที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยจนสําเร็จการศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา
งานบริการกิจกรรมนักศึกษา
ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบัณฑิตที่สําเร็จจากสถาบันอุดมศึกษา คือ ความเป็นคนดี
พลเมืองดีและเป็นผู้ประกอบอาชีพที่ดี การสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้จัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเสริมด้วยกิจกรรมต่างๆ ลักษณะของหลักสูตรที่
ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรดังนั้น การจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาหรือนักศึกษาจัดขึ้นเอง จะมีส่วนสร้างเสริม
และเติมแต่งให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามที่สังคมปรารถนา เป็นการพัฒนานักศึกษาไปพร้อม ๆ กับงาน
วิชาการ
งานกิจกรรมนักศึกษา (Student
Activities) เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษามี
ความสําคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารประกอบอาชี พ และการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องสั ง คม
นักศึกษาแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันไป ไม่ว่าในด้านภูมิหลัง ความสนใจ ความสามารถ ดังนั้น
กิจกรรมนักศึกษาจึงต้องมีความหลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน
×

กิจกรรมทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษา ประกอบด้วย
1. กิจกรรมกีฬา
1.1 เข้าร่วมและจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ พลานามัย และพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมทั้ง
เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ได้แก่ การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ การแข่งขันกีฬา – กรีฑาคณะ
ชมรม ชุมนุม และสาขาวิชา

1.2 เข้ า ร่ ว มและจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าเพื่ อ มวลชน ได้ แ ก่ กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 8 แห่ ง
ภาคเหนือ การแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ การแข่งขันกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อนและการ
แข่งขันกีฬาระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ
1.3 เข้ า ร่ ว มและจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ในระดั บ ชาติ หรื อ นานาชาติ เช่ น
การจัดการแข่งขันระหว่างภูมิภาค ระหว่างกลุ่มต่างๆ อาทิ เช่น การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย
2. กิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น กิจกรรมในวันสําคัญของ
ชาติ เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา วันขึ้นปีใหม่ ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการหรือ
กิจกรรมทางด้าน นาฏศิลป์ ดนตรี และการละเล่นพื้นเมือง
3. กิจกรรมการเมือง
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัย และเข้าใจในองค์กรของนักศึกษา ตลอดจน
เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาให้ถูกต้อง กิจกรรมอาทิ เช่น การเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา
นายกสโมสรนักศึกษากลาง คณะ ชมรม ชุมนุม ให้ได้ตัวแทนและทีมงานเข้าไปบริหารงานองค์การ
นักศึกษาเพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาในการทํากิจกรรมต่างๆ
4. กิจกรรมวิชาการ
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งภู มิ ปั ญ ญาให้ กั บ นั ก ศึ ก ษามากขึ้ น นํ า ความรู้ ไ ปใช้ แ ก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ
และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเป็นนักวิชาการ และนักวิชาชีพที่ดี องค์กร
นักศึกษาที่รับผิดชอบจะเน้นไปที่คณะ สาขาวิชา และชมรมเป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมได้แก่ การจัดอบรมให้
ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น การอบรมวินัยจราจร การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร การให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์
หรือทางด้านค่ายภาษาต่างประเทศ การจัดทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การ
จัดค่ายวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมคอมพิวเตอร์ ค่ายศิลปะและดนตรี เป็นต้น
5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา
เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคี
รับ ผิ ด ชอบ และเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ คื อ ฝึ ก นั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ผู้นํ า ที่ มี ความสามารถและ
เป็นผู้ตามที่ดี เป็นคนที่เน้นในเรื่องของอาสาพัฒนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เช่น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันโรคเอดส์ สิ่งเสพติด
สาธารณสุขต่าง ๆ ค่ายอาสาพัฒนาราชภัฏสู่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น

6. กิจกรรมทางวิชาชีพ
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษา นํ า ไปใช้ ป ระกอบอาชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งรายได้
เพื่อนําไปใช้จ่ายในระหว่างศึกษาเล่าเรียน หรือสําเร็จการศึกษา เป็นกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้โดยใช้
ระยะเวลาอันสั้น และนําไปใช้ได้หลังจากได้เรียนรู้ หรือเข้าร่วมโครงการอาจจะเป็นการเสริมความรู้ใน
สาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยู่ ให้เพิ่มพูนมากขึ้น เห็นชัดเจนมากขึ้น หรือไม่จําเป็นจะต้องตรงสาขาวิชา ที่เรียน
ก็ได้หากนักศึกษามีความสนใจ และตั้งใจจริง เช่น การจัดสาธิตทําอาหาร การอบรมผลิตของชําร่วย
การอบรมแต่งหน้าเค้ก การทําขนมต่างๆ การตัดตุง การทําเทียนหอม หรือเป็นการอบรมทางวิชาชีพ เช่น
การเขียนบทความ การขับร้อง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ เครื่องดนตรีไทย
นักศึกษาจะได้รับการบริการงานกิจกรรมนักศึกษา โดยผ่านองค์กรหลัก ดังต่อไปนี้
1. กองพัฒนานักศึกษา
2. คณะทุกคณะ ประกอบด้วย
2.1 คณะครุศาสตร์
2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4 คณะวิทยาการจัดการ
2.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2.6 บัณฑิตวิทยาลัย
2.7 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2.8 วิทยาลัยนานาชาติ
3. องค์การนักศึกษา ประกอบด้วย
3.1 สภานักศึกษา
3.2 สโมสรนักศึกษากลาง
3.3 สโมสรนักศึกษาทุกคณะ
3.4 หัวหน้าหมู่เรียนทุกหมู่เรียน
3.5 ชมรม หรือ ชุมนุม

งานบริการนักศึกษา
งานบริการผ่อนผัน การเข้ารับตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการ
นักศึกษาชายที่ต้องการผ่อนผัน การเข้ารับตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการเมื่อได้รับ
หมายเรียก (สด.35 ) จากภูมิลําเนาทหาร หากไม่ต้องการเป็นทหารในขณะศึกษา ให้ดําเนินการยื่นคําร้อง
ขอผ่อนผันได้ในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ของทุกปี โดยยื่นเรื่องที่งานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา
ประกอบด้วยหลักฐานที่ได้รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
1. สําเนาใบสําคัญ สด.9
จํานวน 2 ชุด
2. สําเนาหมายเรียก สด.35
จํานวน 2 ชุด
3. สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 2 ชุด
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด
5. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 2 ชุด
หมายเหตุ ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอผ่อนผันตามระยะเวลาที่กําหนดเท่านั้น หากพ้นกําหนด
ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์
×

งานบริการนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหารต่อชั้นปีที่ 3,4 และ 5 สามารถส่งคําร้องได้ที่
กองพัฒนานักศึกษา หรือดูรายละเอียดที่ บอร์ดงานวิชาทหาร ด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา โดยจะเรียน
และฝึกที่มหาวิทยาลัยทุกวันพุธช่วงบ่าย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ทางไป
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และศูนย์การฝึกเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเรียนจบชั้นปีที่ 5
และสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรืออนุปริญญา จะได้ติดยศเป็นว่าที่ร้อยตรี ใช้แทนคําว่านาย
ได้ เช่น ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ นามสมมติ
×

งานบริการประกันภัยอุบัติเหตุ
มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ทําประกันภัยอุบัติเหตุทุกคน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ระยะเวลา
เริ่มต้น วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี
สิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป
2. ความคุ้มครอง เริ่มมีผลทันทีที่ได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และเสียค่าประกัน คนละ 170 บาท
3. จํานวนเงินประกัน
3.1 เสียชีวิตทุกกรณี และทุพพลภาพ
100,000
บาท
3.2 เสียชีวิตจากการร่วมกิจกรรมต่างจังหวัด 300,000 – 400,000 บาท
×

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

เสียชีวิตจากการร่วมกิจกรรมใน จ.เชียงใหม่
200,000
ค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุทั่วไป
12,000
ค่ารักษาพยาบาล กรณีร่วมกิจกรรมต่างจังหวัด
110,000
ค่าปลงศพ (เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ/ทีไ่ ม่ใช่อุบตั ิเหตุ) 30,000
ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ผู้รับผลประโยชน์
1. นักศึกษา หรือ บิดา – มารดา
1.1 กรณีบิดา – มารดา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ คือ บิดาหรือ
มารดา ฝ่ายใดที่ยังมีชีวิตอยู่
1.2 กรณี บิ ด า – มารดา ไม่ มี ห รื อ ไม่ อ ยู่ ผู้ รั บ ผลประโยชน์ คื อ ผู้ ป กครองหรื อ ผู้
อุปการะแล้วแต่กรณีตามลําดับ
1.3 กรณีไม่มีหรือไม่อยู่ท้ังบิดา – มารดา ผู้ปกครอง ผู้อุปการะ ผู้รับผลประโยชน์
คือทายาท ตามกฎหมาย ตามลําดับ
2. บุคคลผู้รับผลประโยชน์ คือ สถานศึกษาที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์ คุณสมบัติของ
ผู้ที่สามารถเคลมประกันอุบัติเหตุได้ เป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในกรมธรรม์เท่านั้น
ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากอุบัติเหตุ
1. หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ให้เข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลเครือข่าย
ที่ กําหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. กรณี ไ ม่ ใ ช่ โ รงพยาบาลเครื อ ข่ าย ให้ สํา รองจ่ า ยก่ อ น แล้ ว นํ า ใบเสร็ จ รั บ เงิ น พร้ อ ม
หลักฐานมาเบิกค่ารักษาพยาบาลที่มหาวิทยาลัย
3. งานประกั น อุ บั ติ เ หตุ รั บ เรื่ อ งจะส่ ง เอกสารไปตั้ ง เบิ ก กั บ ทางบริ ษั ท โดยใช้ เ วลา
ประมาณ 10 วันทําการ
4. เมื่ อ ได้ รั บ เงิ น แล้ ว มหาวิ ท ยาลัย จะส่ ง ไปรษณี ย บัต รหรื อโทรศัพท์ แ จ้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษา
มารับเงินค่าประกัน
หลักฐานที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากอุบัติเหตุ
1. เขียนคําร้องที่งานประกันอุบัติเหตุ
2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
4. สําเนาประจําตัวนักศึกษา
5. สําเนาบันทึกประจําวัน จากสถานีตํารวจ (ถ้ามี)

งานบริการนักศึกษามีงานทําและหารายได้ระหว่างเรียน
มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ช่วยเหลือนิสิต นักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
ซึ่งจะนําไปสู่การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้
ระหว่างเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม ทั้งช่วงที่เปิดเรียนและปิดภาคเรียน โดยมีหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัย จะพิจาณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสม เพื่อมิให้กระทบต่อการเรียน
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนิสิต นักศึกษา ที่มาช่วยปฏิบัติงานราชการเป็นสําคัญ
2. รับสมัครและขึ้นทะเบียนนักศึกษาไว้ตามลําดับก่อน – หลังของผู้สมัครโดยขอรับใบสมัคร
และส่งใบสมัคร ได้ที่งานธุรการ กองพัฒนานักศึกษา
3. นั ก ศึ ก ษาที่ มี สิ ท ธิ์ ทํ า งานดั ง กล่ า ว ต้ อ งเป็ น นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ห รื อ ภาคพิ เ ศษของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น
4. ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานเป็ น ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ล การปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษาหรื อ มอบหมาย
ให้บุคลากรในสังกัดที่มีความเหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทน
×

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
2. สามารถปฏิบัติงานได้ทุกอย่าง ตามที่หน่วยงานมอบหมาย อาทิ งานธุรการ งานพิมพ์
เอกสาร งานส่งหนังสือ งานจัดสถานที่ งานลงทะเบียน งานเตรียมเอกสาร งานภาคสนาม
งานคอมพิวเตอร์ งานอินเตอร์เน็ตและงานอื่นๆ ฯลฯ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตามปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายนของทุกปี ใน 1 ปีการศึกษา นักศึกษา
ภาคปกติ แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน นักศึกษาภาคพิเศษแบ่งเป็น 3 ภาคเรียน
ค่าตอบแทน
1. นักศึกษาต้องปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 ปฏิบัติงานเต็มวัน ไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก)
1.2 ปฏิบัติงานครึ่งวัน ไม่น้อยกว่าวันละ 3 ชั่วโมงครึ่ง (ช่วงเช้า/ช่วงบ่าย)
1.3 กรณี การปฏิบัติงานไม่เข้าตามข้อ 1.1 และ 1.2 ให้จ่ายค่าตอบแทนเมื่อนักศึกษา
ปฏิบัตงิ านครบ 1 ชั่วโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 25 บาท
2. นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษสามารถเบิกค่าตอบแทนได้เดือนละไม่เกิน
2,500 บาท/คน/ เดือน

เกณฑ์การพิจารณา
1. เป็นนักศึกษาภาคพิเศษที่มีฐานะยากจนและไม่มีงานทํา จะพิจารณาเป็นอันดับแรก
2. เป็นนักศึกษาภาคปกติที่ยื่นเรื่องกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา แต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืม
จะพิจารณาเป็นอันดับแรก
3. เป็นนักศึกษาที่มีฐานะยากจน แต่ไม่ได้ก้ยู ืมเงินเพื่อการศึกษา จะพิจารณาเป็นอันดับแรก
4. เป็นนักศึกษาภาคปกติที่มีฐานะยากจน แต่ก้ยู ืมเงินเพื่อการศึกษา
5. บิดา - มารดา ของนักศึกษาที่มีอาชีพรับจ้าง หรืออาชีพเกษตรกร (หาเช้ากินค่ํา) หรือ
อาชีพอื่น ๆ ที่ไม่สามารถส่งเสียบุตรธิดา ให้ศึกษาเล่าเรียนได้
6. กรณีบิดา - มารดา มีอาชีพรับราชการหรืออาชีพอื่นๆ ที่สามารถส่งเสียบุตรธิดาได้จะไม่
รับพิจารณา
7. มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ และอดทน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. นักศึกษาที่มีความประสงค์ จะทํางานให้สมัครหรือขึ้นทะเบียนได้ที่งานธุรการ กองพัฒนา
นักศึกษา เพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
2. เมื่อผลการพิจารณา เป็นประการใดจะติดประกาศให้นิสิต นักศึกษาทราบ หรือแจ้งทาง
โทรศัพท์ ตามที่นักศึกษาให้เบอร์โทรศัพท์ไว้
3. เมื่อนักศึกษา ทราบผลการพิจารณาแล้วให้ประสานงานธุรการ เพื่อรับทราบข้อมูลก่อน
การปฏิบัติงานและรายงานตัวกับหน่วยงานที่นักศึกษาปฏิบัติต่อไป
× งานบริการจดหมาย ธนาณัติ พัสดุ
นักศึกษารับ จดหมาย พัสดุ ธนาณัติ ได้ที่งานบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
กรณีขอรับ พัสดุ ธนาณัติ ให้นักศึกษาเซ็นชื่อรับ พร้อมแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาด้วย
× งานบริการหนังสือรับรองความประพฤติ
หนั ง สื อ รับ รองความประพฤติ ของนัก ศึ ก ษาระหว่ า งที่ศึ กษาเล่ าเรี ยนเพื่อให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ ใ น
การขอทุน สมัครงาน เป็นหลักฐานทางคดีเพื่อประกอบการพิจารณาในชั้นศาลหรืออื่นๆ ที่มีความจําเป็น
นักศึกษาสามารถดําเนินการได้ ดังนี้
1. ขอรับคําร้องได้ที่ งานบริการนักศึกษา พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2. นําคําร้องตามข้อ 1 ให้อาจารย์ที่ปรึกษารับรองความประพฤติมาด้วย
3. ยื่นคําร้องที่งานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาและขอรับได้หลังยื่นคําร้อง 1 วันทําการ

หลักฐานประกอบคําร้อง
1. รูปถ่ายนักศึกษาแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว
2. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

จํานวน 1 ใบ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

งานบริการสุขภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญในเรื่องของสุขภาพนักศึกษาเป็นอย่างมาก ในช่วงที่นักศึกษาได้
ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย โดยจัดให้ มี ห้ องพยาบาล เพื่ อ บริ ก ารสุ ขภาพนัก ศึ ก ษา อาจารย์ แ ละ
บุคลากร ณ จตุราคาร ชั้น 1 อาคาร 3 เป็น 2 ลักษณะคือ
1. ให้ บริ การพยาบาลเบื้อ งต้น นัก ศึ ก ษาที่เจ็บ ป่ วยเล็กน้อย ต้องการยาเพื่อ บรรเทาหรื อ
นอนพักผ่อน สามารถใช้บริการได้ ดังนี้
1.1 วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิดทําการ 08.00 – 20.00 น.
1.2 วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิดทําการ 08.00 – 16.30 น.
2. บริการตรวจและวินิจฉัยโรค มหาวิทยาลัยได้จัดแพทย์ให้บริการตรวจและวินิจฉัยโรค
พร้อมสั่งจ่ายยา ดังนี้
2.1 วันจันทร์ อังคาร พุธ
เวลา 09.00 – 12.00 น. ทุกวัน
3. หากนั ก ศึ ก ษามี ปั ญ หาเรื่ อ งสุ ข ภาพกะทั น หั น หรื อ ฉุ ก เฉิ น ไม่ ส ามารถรั บ บริ ก ารจาก
มหาวิทยาลัยได้ มหาวิทยาลัยจะนําส่งโรงพยาบาลต่อไป
×

งานบริการหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยได้จัดบริการหอพักให้กับนักศึกษา เพื่อความสะดวก ปลอดภัยและมีบรรยากาศที่
เหมาะสมสํ า หรั บ การศึ ก ษาเล่ า เรี ย น โดยมี อ าจารย์ ป ระจํ า หอพั ก คอยดูแ ลตลอดเวลา หอพั ก ที่ ท าง
มหาวิทยาลัยให้บริการ มีดังนี้ หอพักชาย (คามเมธา) และหอพักหญิง (ธิดาพิฆเณศวร์) มีแม่บ้านประจํา
หอพักคอยดูแลความสะอาด ไฟฟ้า ประปา ของห้องพักและอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าพัก
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปีหรือ 5 ปีเท่านั้น)
2. นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าพักเป็นรายกรณีพิเศษ ได้แก่
2.1 กรรมการฝ่ายปกครองหอพักและนักศึกษา
2.2 กรรมการหอพัก
2.3 นักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง
2.4 กรรมการสโมสรนักศึกษา
×

2.5
2.6
2.7
2.8

กรรมการสภานักศึกษา
นักศึกษาโควตากีฬา
นักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย ทําคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่มีความจําเป็นอื่นๆ จะได้รบั การพิจารณาตามความเหมาะสม

ความจุของนักศึกษาหอพักชายและหญิง
1. หอพักชาย
มี 36 ห้อง พักได้
2. หอพักหญิง
มี 15 ห้อง พักได้

72 คน
46 คน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา
1. ค่าบํารุงหอพัก
1.1 ภาคเรียนปกติ (ภาคเรียนที่ 1 และ 2) จํานวน 3,500 บาท/ภาคเรียน/คน
1.2 ภาคเรียนฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 3)
จํานวน 1,750 บาท/ภาคเรียน/คน
ระยะเวลาการรับสมัคร
1. รับสมัครและยื่ นใบสมัครระหว่ างเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ของทุก ปี ณ งานหอพัก
นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
2. สอบสัมภาษณ์ เดือนพฤษภาคม ของทุกปี ณ กองพัฒนานักศึกษา
3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย พร้อมรับเอกสารประกอบ
การรายงานตัว เดือนพฤษภาคม ของทุกปี
4. รายงานตั ว เข้ า หอพั ก ชํ า ระเงิ น ค่ า บํ า รุ ง หอพั ก ปฐมนิ เ ทศและประชุ ม ผู้ ป กครองเดื อ น
พฤษภาคม ของทุกปี
งานบริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาและบริการอาชีพ
มหาวิทยาลัยได้จัดบริการ ด้านข่าวสารการศึกษาตลอดจนอาชีพต่าง ๆ การรับสมัครงาน
ทั้ง Part time และงานประจําให้กับนักศึกษา ณ บอร์ดงานแนะแนวการศึกษาและบริการอาชีพ ด้านหน้า
กองพัฒนานักศึกษา โดยให้นักศึกษาที่ต้องการทํางานพิเศษช่วงเรียน วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และหลังเลิก
เรียนตอนเย็น ได้มีโอกาสทํางาน นอกเหนือจากโครงการนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานในหน่วยราชการภายใน
มหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นยัง มีข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน ข่าวการประกวดชิงทุนการศึกษา ข่าวการ
แสดงความสามารถต่างๆ มากมาย และมีความเคลื่อนไหว เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
×

งานบริการให้คําปรึกษา
งานแนะแนวมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษา ให้ ส ามารถปรั บ ตัว และมี ค วามสุ ขกั บ
การศึกษาเล่าเรียน โดยการรับฟังปัญหา แก้ไขปัญหา ตลอดจนให้คําปรึกษาในด้านการเรียน ครอบครัว
เพื่อน อาจารย์ การเงิน สุขภาพ หรือเรื่องอื่นๆ ที่นักศึกษามีความคับข้องใจ ไม่สามารถตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
สามารถขอรับคําปรึกษาได้ ดังนี้
1. วันจันทร์ - วันศุกร์ ภาคปกติ เวลา 09.00-16.00 น.
2. วันจันทร์ - วันศุกร์ ภาคพิเศษ เวลา 18.00-19.30 น.
3. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ภาคพิเศษ เวลา 09.00-16.00 น.
×

งานบริการข่าวประชาสัมพันธ์
กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดบริการข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
รับทราบข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ผ่านสื่อต่างๆ หลายช่องทาง รวดเร็ว โดยไม่เสียโอกาสอันพึงจะ
ได้รับ ดังต่อไปนี้
1. Website กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.offstu.cmru.ac.th/
2. บอร์ดประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ณ ด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา
3. สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ต่ า ง ๆ จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ผ่ า นทางคณะ พิ ง ค์ ร าชภั ฏ
สโมสรนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ชมรมต่าง ๆ วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์
×

งานวินัยนักศึกษา
งานวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษา มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย และความ
ประพฤติเหมาะสม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร้องเรียน เพื่อขอความเป็นธรรมในระหว่างที่ศึกษาเล่า
เรียนในมหาวิทยาลัย นักศึกษาอาจจะถูกคนไม่ดีทําร้าย กลั่นแกล้ง ลักขโมย หรือทะเลาะวิวาท
×

ประเภทของความประพฤติที่ผิดวินัย
1. ความประพฤติผิดร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและการเป็น
นักศึกษา
2. ความประพฤติผิดที่ทําให้เกิดความไม่เหมาะสมต่อการเป็นนักศึกษา
3. ความประพฤติผิดทั่วไป

โทษทางวินัยมี 4 ข้อดังนี้
1. ตักเตือน
2. ทําทัณฑ์บน
3. พักการเรียน
4. ให้ออกจากสถานศึกษา
กรณีนักศึกษามีเรื่องที่เกี่ยวกับงานวินัยนักศึกษาให้นักศึกษาดําเนินการ ดังนี้
1. ติดต่อประสานงานเพื่อขอทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่งานวินัยนักศึกษา
2. ทําบันทึกชี้แจงเหตุผล และข้อเท็จจริง
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่งานวินัยนักศึกษากําหนด
4. รอฟังผลการลงโทษจากคณะกรรมการ กรณีต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง หากไม่มี
ให้ดําเนินการตามข้อ 3 ต่อไป
หมายเหตุ 1. นั ก ศึ ก ษาที่ ก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษาจะถู ก บั น ทึ ก ประวั ติ ไ ว้ เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐาน
และ ดําเนินการทางวินัย ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียน
2. นักศึกษาจะถูกยกเลิกสิทธิ์ บางประการที่มหาวิทยาลัยจะให้ เช่น ทุนการศึกษา
ทุนกู้ยืม ฉุกเฉิ น ใบรับ รองความประพฤติแ ละอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและ
จําเป็น
งานบริการศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ( Fitness Center ) และสนามกีฬา
มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของสุขภาพอนามัยของนักศึกษา ในช่วงที่ศึกษาเล่า
เรียน จึงจัดให้มีสถานที่ออกกําลังกาย พร้อมมีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเชื่อแน่ว่าหากนักศึกษา มี
สุขภาพที่แข็งแรง ก็จะทําให้นักศึกษาเรียนได้ดี ร่าเริง แจ่มใส และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถ
ออกไปรับใช้สังคมและตอบแทนคุณของแผ่นดินอย่างสมบูรณ์แบบ
สนามออกกําลังกายประกอบด้วย
1. ศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย (Fitness Center) เปิดบริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา
16.30 – 20.00 น. ปิดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 อาคาร
หอพักนักศึกษานานาชาติ มีเจ้าหน้าที่ดูแลและให้คําแนะนํา จํานวน 1 คน
2. สนามฟุตบอล เปิดบริการทุกวัน วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 16.30 – 18.30 น. ไม่สามารถ
เล่นตอนกลางคืนได้ เพราะไม่มีแสงสว่าง
×

3. ลานกี ฬาเอนกประสงค์ ประกอบด้วย สนามตะกร้อ สนามเปตอง สนามบาสเกตบอล
ตั้งอยู่ บริเวณด้านข้างหอพักนักศึกษานานาชาติ ติดกับถนนโชตนา
สามารถเล่นตอน
กลางคืนได้ เพราะมีแสงสว่างเพียงพอ
4. สนามเทนนิส ติดกับอาคารดนตรี และ อาคารนาฏศิลป์ สามารถเล่นตอนกลางคืนได้เพราะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
5. โรงยิมเนเซียม ตั้งอยู่บริเวณอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 15 ชั้น) สามารถเล่นตอน
กลางคืนได้ เพราะมีแสงสว่างเพียงพอ
หมายเหตุ หากนั ก ศึ ก ษาต้ อ งการใช้ ส นามเพื่ อ การแข่ ง ขั น หรื อ ฝึ ก ซ้ อ ม ให้ ก รอกคํ า ร้ อ งส่ ง ที่
งานบริการนักศึกษา เพื่อประสานผู้เกี่ยวข้องและอนุญาตต่อไป
งานบริการยืมวัสดุอุปกรณ์
กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดวัสดุอุปกรณ์สําหรับให้นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ ทั้งรายบุคคลและ
หมู่คณะยืม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้นําไปใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ
ขั้นตอนในการยืม
1. ติดต่องานบริการนักศึกษา ขอรับแบบฟอร์มใบยืม
2. กรอกข้ อมูล ในแบบฟอร์มให้ครบถ้ วนสมบูรณ์หรื อทําบั นทึกข้อความ เรียน ผู้อํานวยการ
กองพัฒนานักศึกษา เพื่อขออนุญาต
3. เตรียมเอกสารให้ครบ แนบบัตรประจําตัวนักศึกษาตัวจริง
4. ยื่นเรื่องที่งานบริการนักศึกษา รับวัสดุอุปกรณ์ ได้ภายใน 1 วันทําการ
×

งานบริการนักศึกษา
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงานบริ ก ารนั ก ศึ ก ษา มี ข อบข่ า ยกว้ า งขวาง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
นักศึกษา โดยตลอด ตั้งแต่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ศึกษาเล่าเรียน สําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตและเป็น
ศิษย์เก่า โดยสรุปงานที่นักศึกษาต้องเกี่ยวข้องและสามารถขอรับบริการได้ ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้
แล้วในข้างต้นมี ดังนี้
1. การปฐมนิเทศนักศึกษา
2. งานกิจกรรมนักศึกษา
3. งานผ่อนผัน การเข้ารับตรวจเลือกการเป็นทหาร
4. งานนักศึกษาวิชาทหาร (เรียน รด.)
5. งานประกันอุบัติเหตุ
×

6. งานนักศึกษา มีงานทําและมีรายได้ระหว่างเรียน
7. งานกองทุนเงินให้ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา
8. งานจดหมาย ธนาณัติ พัสดุ
9. งานหนังสือรับรองความประพฤติ
10. งานบริการสุขภาพ
11. งานหอพักนักศึกษา
12. งานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาและอาชีพ
13. งานให้คําปรึกษา
14. งานข่าวประชาสัมพันธ์
15. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
16. งานศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ( Fitness Center ) และสนามกีฬา
17. งานยืมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการจัดกิจกรรมและกีฬา
18. งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
19. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
20. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
21. งานกีฬาและนันทนาการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
หอสมุดอาคารวิทยบริการ
ชั้น 1 บริเวณจัดนิทรรศการ
บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา (Book Drop)
บริการ Working Area
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริการจองหนังสือออนไลน์
บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew Online)
บริการมุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
บริการโสตทัศนวัสดุ(Audio Visual)
บริการห้องEdutainment
บริการสืบค้นสารสนเทศ CMRU WEB OPAC
บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
ชั้น 2 บริการหนังสือภาษาไทยหมวด 000-339
บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา วารสารเย็บเล่มกฤตภาคและจุลสาร
บริการชมเคเบิลทีวี (UBC)
บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)
บริการสืบค้นสารสนเทศ CMRU WEB OPAC
ชั้น 3 บริการหนังสือภาษาไทยหมวด 340-500
ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์
บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)
บริการสืบค้นสารสนเทศ CMRU WEB OPAC
ชั้น 4 บริการหนังสือภาษาไทยหมวด 600-700
บริการหนังสือนวนิยาย
บริการมุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner)
บริการชมเคเบิลทีวี (UBC)
บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)
บริการสืบค้นสารสนเทศ CMRU WEB OPAC
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ชั้น 5 บริการหนังสือภาษาไทยหมวด 800-900 แบบเรียน คู่มือครู
ห้องหนังสือเยาวชน
บริการหนังสือภาษาต่างประเทศหมวด 000-900
บริการข้อมูลล้านนา
บริการมุมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโปรแกรม River Deep
บริการสืบค้นสารสนเทศ CMRU WEB OPACบริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ชั้น 6 บริการหนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล ราชกิจจานุเบกษางานวิจัย วิทยานิพนธ์
บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า
บริการตอบคําถามออนไลน์
บริการสืบค้นสารสนเทศ CMRU WEB OPAC
ชั้น 7 บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการห้องอินเทอร์เน็ต
ชั้น 8 สํานักงานผู้อํานวยการ งานวิเคราะห์และทํารายการหนังสือ

ระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
เวลาเปิดบริการ
เปิดภาคเรียน

ปิดภาคเรียน

ห้องสมุดวิทยาเขต
จันทร์-ศุกร์

เสาร์-อาทิตย์

จันทร์-ศุกร์

เสาร์-อาทิตย์

วิทยาเขตเวียงบัว

08.00 – 20.00 น.

08.00 – 16.00 น.

08.00 – 20.00 น.

08.00 – 16.00 น.

วิทยาเขตแม่สา

08.00 – 16.00 น.

-

08.00 – 16.00 น.

-

วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก

08.00 – 16.00 น.

-

08.00 – 16.00 น.

-

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

08.00 – 16.00 น.

-

08.00 – 16.00 น.

-

“งดบริการยืมหนังสือระหว่างสอบปลายภาค”
เวลาปิดบริการ
ห้องสมุดปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย
ผู้มีสิทธิ์ในการใช้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข้าราชการพลเรือน บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บุคคลภายนอก อนุญาตเข้าใช้บริการ แต่ไม่มีสิทธิย์ ืมทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้มีสิทธิ์ในการใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
นิสิต นักศึกษา ข้าราชการพลเรือน บุคลากร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สมัคร
เป็นสมาชิกห้องสมุดเรียบร้อยแล้ว

การสมัครสมาชิก
1. ผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก ได้แก่ นิสิต นักศึกษา ข้าราชการพลเรือน บุคลากร และอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์งานบริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ โดยต้องแสดงหลักฐานดังนี้
- บัตรประจําตัวนักศึกษา
- ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน หรือใบแสดงผลการลงทะเบียนของภาคเรียนปัจจุบัน
การต่ออายุสมาชิก
นักศึกษาทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัย ต้องทําการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด “ทุกภาคการศึกษา”
โดยนําใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนหรือใบแสดงผลการลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน พร้อมบัตรประจําตัว
นั ก ศึ ก ษา มาขอต่ อ อายุ ส มาชิ ก ได้ ที่ เ คาน์ เ ตอร์ ง านบริ ก ารยื ม -คื น ทรั พ ยากรสารสนเทศ ชั้ น 1
อาคารวิทยบริการ
การหมดสิทธิยืม
1. ผู้ใช้บริการมีหนังสือค้างส่ง หรือค้างชําระค่าปรับ
2. ผู้ใช้บริการอาจจะถูกตัดสิทธิการยืม ในกรณีที่ฝ่าฝืนระเบียบอื่น ๆ
3. ผู้ใช้บริการหมดอายุสมาชิกของห้องสมุด
ระเบียบงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
การยืม
1. ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ป ระสงค์ จ ะยื ม ทรั พ ยากรสารสนเทศออกนอกห้ อ งสมุ ด จะต้ อ งแสดงบั ต ร
ประจําตัวนักศึกษา และห้ามใช้บัตรของผู้อื่นมายืมโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนทางห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. ผู้ใช้บริการยืม จะต้องยืมทรัพยากรสารสนเทศให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องสมุด
3. ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารยื ม จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ ระวั ง รั ก ษาทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ยื ม ให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี
เมื่อส่งคืน
4. นิสิต นั กศึกษา ที่สําเร็จการศึ กษา และอาจารย์ บุคลากรของมหาวิท ยาลัย ที่ลาออกหรื อ
โอนย้ายออกจากมหาวิทยาลัย จะต้องแสดงหลักฐานการชําระหนี้สินที่คงค้างกับห้องสมุดให้เรียบร้อย
ก่อนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
การคืน
1. ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมออกนอกห้องสมุดทุกรายการ จะต้องส่งคืนตามหรือก่อนวันกําหนด
ส่งที่ประทับในใบกําหนดส่ง หากส่งคืนทรัพยากรล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดผู้ใช้บริการยืมจะต้องเสีย
ค่าปรับตามอัตรา ราคา 5 บาท/รายการ/วัน

2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมออก จะต้องนํามาส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคาร
วิทยบริการ ทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่ห้องสมุดปิดทําการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ใช้บริการสามารถส่งคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท “หนังสือ” นอกเวลาทําการได้ โดยให้หย่อนหนังสือลงในตู้รับคืนหนังสือ
นอกเวลา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหน้าอาคารวิทยบริการ
3. หากผู้ใช้บริการทําทรัพยากรสารสนเทศหายหรือชํารุด ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งที่เคาน์เตอร์
บริการยืม-คืน ทันที พร้อมทั้งซื้อทรัพยากรสารสนเทศชิ้นดังกล่าว มาทดแทน หรือชําระค่าปรับตามราคา
จริง
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ และระยะเวลาที่ให้ยืม

หนังสือทั่วไป

นักศึกษา
ประกาศนียบัตร/
ปริญญาตรี
จํานวน ระยะเวลา
7 เล่ม
7 วัน

จํานวน
10 เล่ม

ระยะเวลา
15 วัน

วิจัย

3 เล่ม

7 วัน

3 เล่ม

15 วัน

วิทยานิพนธ์

3 เล่ม

7 วัน

3 เล่ม

15 วัน

สื่อโสตทัศน์
วารสารล่วงเวลา
วารสารเย็บเล่ม
รวม

3 ชิ้น
2 เล่ม
2 เล่ม

7 วัน
3 วัน
7 วัน
20 เล่ม

3 ชิ้น
2 เล่ม
2 เล่ม

ประเภทวัสดุ
ตีพิมพ์/ไม่ตีพิมพ์

บัณฑิตศึกษา

7 วัน
3 วัน
7 วัน
23 เล่ม

อาจารย์ ข้าราชการ/
พนักงาน
จํานวน
15 เล่ม

ระยะเวลา
1 ภาค
การศึกษา
10 เล่ม
1 ภาค
การศึกษา
10 เล่ม
1 ภาค
การศึกษา
3 ชิ้น
7 วัน
2 เล่ม
3 วัน
2 เล่ม
7 วัน
42 เล่ม

หมายเหตุ
1. ห้องสมุดให้ยืมวัสดุตีพิมพ์ออกนอกห้องสมุดได้ตามตาราง ยกเว้นหนังสืออ้างอิงสิ่งพิมพ์
รัฐบาลหนังสือพิมพ์
2. ห้องสมุดให้ยืมวัสดุไม่ตีพิมพ์ออกนอกห้องสมุดได้ตามตาราง ยกเว้นแผนทีร่ ูปภาพ
นิทรรศการสําเร็จรูป
3. จํ า นวนและระยะเวลาการยื ม วารสาร และสื่ อ โสตทั ศ น์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามประกาศของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1. ฐานข้อมูล ABI/INFORM
2. ACM Digital Library
3. ฐานข้อมูล H.W.Wilson
4. ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Thesis
5. ฐานข้อมูล SpringerLink
6. ฐานข้อมูล ISI Web of Science
7.ฐานข้อมูล Academic Search Premier
8. ฐานข้อมูล Education Research Complete
9. ฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete
10. ฐานข้อมูล EmerRald Management e-Jounal
11. ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS)
12.ฐานข้อมูล ScienceDirect
13.ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูปอิเล็กทรอนิกส์: TDC
14.ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา : The Senate Electronic library
15.ฐานข้อมูล Matichon e-library
นักศึกษาสามารถ login เข้าใช้ได้ โดยใช้
User Name -- arit001
Password -- arit001
16.ฐานข้อมูลสยามจดหมายเหตุออนไลน์
17. ฐานข้อมูล CMRU Web OPAC
18. ฐานข้อมูล e-Thesis
19. ฐานข้อมูล e-Termpaper CMRU
20.ฐานข้อมูล e-Book CMRU
21.ฐานข้อมูล e-Book ebrary

ข้อควรปฏิบัติและมารยาทในการใช้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้การบริการของงานหอสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการโดยส่วนรวม จึงกําหนดข้อปฏิบตั ิ
สําหรับผู้เข้าใช้หอสมุดไว้ ดังต่อไปนี้
1. ต้องเคารพต่อสถานทีร่ าชการโดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยห้ามใส่กางเกงขาสั้น
2. ต้องสํารวมกริยา ไม่พูดคุยเสียงดัง และไม่ปฏิบตั ิตนเป็นทีร่ บกวนผู้อนื่
3. ต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าหอสมุด
4. ห้ามนําอาหาร เครื่องดื่มเข้าหอสมุด (ยกเว้นน้ําเปล่า)
5. ห้ามนําสัตว์ทกุ ชนิดเข้าหอสมุด
6. ห้ามทําความสกปรกในหอสมุด
7. ห้ามเล่นการพนันและเกมในหอสมุด
8. ห้ามฉีก กรีด หรือขีดเขียนหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของหอสมุด
9. ไม่นําทรัพยากรหอสมุดที่ไม่ได้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบออกจากหอสมุด
10. ต้องนําทรัพยากรหอสมุดทีย่ ืมไป ส่งคืนหอสมุดตามเวลาที่กําหนด
11. ต้องดูแล ระมัดระวังทรัพย์สินส่วนตัว หากสูญหาย หอสมุดจะไม่รบั ผิดชอบ
12. ให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ และแจ้ง
บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าทีห่ อสมุด
หากผู้เข้าใช้ห้องสมุดไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนข้อปฏิบตั ิข้างต้น งานหอสมุด สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีอํานาจลงโทษตามความเหมาะสม

พื้นที่บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 1 ประกอบด้วย
1. ห้องบริการคอมพิวเตอร์หรือห้องบริการสืบค้น Self-Accesses 2 ห้อง จํานวน 230 เครื่อง
การเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1.1 ตรวจสอบเครื่องทีว่ ่างจากโปรแกรมแสดงสถานะการใช้งานโดย
สีเขียว หมายถึง เครือ่ งที่มีผ้ใู ช้งาน
สีขาว หมายถึงเครื่องว่าง
สีแดง หมายถึงเครื่องเสียหรือใช้งานไม่ได้
1.2 ทําการคลิกหมายเลขเครื่องทีต่ ้องการใช้งาน
1.3 ใส่รหัสผู้ใช้งานเพื่อทําการเข้าใช้เครือ่ ง
1.4 ไปที่เครื่องที่ทําการลงทะเบียนไว้
1.5 ทําการยืนยันรหัสผู้ใช้งานทีเ่ ครื่องโดยใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากนั้นเข้าใช้งานตามปกติ
1.6 เมื่อต้องการเลิกใช้งานให้คลิกปุ่ม Log Out ที่หน้าจอของเครื่อง
1.7 หากใช้งานตามเวลาทีก่ ําหนด เครือ่ งจะทําการแสดงข้อความเตือนก่อนหมดเวลา 1 นาที จากนั้น
เครื่องจะทําการ Log Out อัตโนมัติ

ชั้น 2 ประกอบด้วย
1. ศูนย์ซ่อมบํารุง
- บริการแนะนําแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ท้ัง
Hardware และ Software
- บริการติดตั้งลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการจํานวน 50 เครื่อง
- ให้บริการสําหรับอาจารย์-บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัย
- ให้บริการสําหรับประชาชนทั่วไป
- ให้บริการสําหรับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. ห้องการเรียนการสอนทางไกล VDO Conference ทั้งหมด 2 ห้อง
- ให้บริการการเรียนการสอนทางไกล
- ให้บริการการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแต่ละวิทยาเขต

ชั้น 3ประกอบด้วย
1. ห้องสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมการบริการต่างๆ ดังนี้
ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและงานฝึกอบรม
โทรศัพท์ 053-885-924
1.1 บริการตอบคําถาม-งานประชาสัมพันธ์ด้าน IT
1.2 บริการขออินเตอร์เน็ตไปใช้ทีบ่ ้าน Dial Up
- นักศึกษา (รับ-กรอก) แบบฟอร์มคําขอใช้ Dial Up ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.arit.cmru.ac.th/onestopservice.php
1.3 บริการพื้นที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
- นักศึกษา(รับ-กรอก)แบบฟอร์มคําขอใช้พื้นที่เว็บที่เคาน์เตอร์บริการหรือ สมัคร
ทาง www.ict.cmru.ac.th
1.4 บริการอีเมล์ของมหาวิทยาลัย
- นักศึกษา ทุกคนที่ลงทะเบียนสามารถใช้ได้ทนั ทีไม่ต้องขอโดยใช้
Username
:
รหัสนักศึกษา
Password
:
วัน/เดือน/ปี(เกิด) ของตนเอง
ตัวอย่าง (44331005@live.cmru.ac.th password :01/01/38)
1.5 บริการWireless LAN ภายในมหาวิทยาลัย
- นักศึกษา สามารถใช้ username-password เช่นเดียวกับอีเมล์ของมหาวิทยาลัย
1.6 บริการปริ้นเอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
- บริการปริ้น (สีและขาวดํา)มีอัตราค่าบริการตั้งแต่ราคา 1 – 30 บาท ตาม
ความเหมาะสมของลักษณะใช้งานโดยใช้ระบบ Print Onlineตามจุดบริการที่กําหนดไว้
อัตราค่าบริการงานพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์
ขาว-ดํา
สี

ขนาดกระดาษ
สีพื้นเต็มA4 สีพื้นครึ่งA4 ไม่มีสีพื้นA4
5
3
1
30
20
10

แผ่นใส
มีสีพื้นA4 ไม่มีสีพื้นA4
10
6
45
35

1.7 บริการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตและพิมพ์งาน
นักศึกษา ใช้รหัสเข้าใช้งานusername:รหัสนักศึกษา password:วัน/เดือน/ปีเกิดของ
ตนเอง ตัวอย่าง (username : 44331005 password :01/01/38)

1.8 งานบริหารจัดการห้องภาพยนตร์ (Mini Theater) โทรศัพท์ 053-885-935
- เป็นห้องภาพยนตร์ขนาด 80 ที่นงั่ เพื่อใช้ในการประชุม อบรมสัมมนา ฉาย
สื่อวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
1.9 งานควบคุมระบบการเรียนการสอนทางไกล (VDO Conferences)
โทรศัพท์ 053-885942
- บริการการเรียนการสอน การประชุมทางไกล ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
1.10 งานควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการและซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 053-885-925 , 053-885-926
- เป็นศูนย์ซ่อมบํารุง บริการแนะนําแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ท้งั ด้าน Hardware และ Software
1.11 งานบริหารการฝึกอบรม
- บริการฝึกอบรมสําหรับอาจารย์-บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัย
- บริการฝึกอบรมสําหรับประชาชนทั่วไปหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเว็บไซต์ฝึกอบรมได้ทw
ี่ ww.training.cmru.ac.th
1.12 งานดูแลบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS : Learning Management
System) ประกอบด้วย CMRU SP LMS (Share Point LMS) และ Moodle LMS
การใช้งานCMRU SP LMS (Share Point LMS)
- คลิกที-่ -->>เข้าสู่ระบบ Share Point LMS
- จะปรากฎหน้าจอให้กรอก Username และ Password ดังรูป
- กรอก User name เป็น e-Mail ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- e-Mail ของนักศึกษาจะประกอบด้วย รหัสนักศึกษา@cmru.ac.th
ตัวอย่าง เช่น54888888@cmru.ac.th และ รหัสผ่าน เป็นวันเดือนปีเกิด (กรณีที่ผ้ใู ช้งานยังไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน)
- เมื่อกรอก User name และ Password เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK ก็จะเข้าสู่ระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ ( CMRU Share Point LMS )
1.13 Moodle LMS ประกอบด้วยระบบทีใ่ ห้บริการทั้งหมด 5 คณะ ดังนี้
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แสดงหน้าเว็บไซต์ระบบ CMRU LMS คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (http://www.lms.cmru.ac.th/human/)
2) คณะครุศาสตร์แสดงหน้าเว็บไซต์ระบบ CMRU LMS คณะครุศาสตร์
(http://www.lms.cmru.ac.th/education/)
3) คณะวิทยาการจัดการแสดงหน้าเว็บไซต์ระบบ CMRU LMS คณะวิทยาการ
จัดการ (http://www.lms.cmru.ac.th/management)
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสดงหน้าเว็บไซต์ระบบ CMRU LMS คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://www.lms.cmru.ac.th/science)

5) คณะเทคโนโลยี การเกษตรแสดงหน้าเว็บไซต์ระบบ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (http://www.lms.cmru.ac.th/facagri)

CMRU

LMS

ชั้น 4 ประกอบด้วย
1. ห้องมินิสตูดิโอ ให้บริการด้านงานถ่ายภาพและสื่อสิ่งพิมพ์ งานบันทึกภาพเคลื่อนไหวและงานตัดต่อ
2. ห้องภาพยนตร์ขนาดเล็ก หรือห้องมินิเธียเตอร์ จํานวน 80 ที่นั่ง ให้บริการด้านการเรียนการสอน
และความบันเทิง
3. ห้องตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย เป็นห้องที่ใช้ในการตัดต่อสื่อมัลติมีเดียและมีห้องสําหรับบันทึกเสียงเพือ่ ใช้
ในการประกอบสื่อ
ข้อปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1. เข้าคิวเพื่อป้อนรหัสนักศึกษาและเลือกหมายเลขเครื่องที่ต้องการ และนั่งให้ตรงกับเครื่องที่
เลือกไว้เท่านั้น
2. ห้ามนํารหัสนักศึกษาหรือแอบอ้างรหัสนักศึกษา ของผู้อื่นมาเล่นแทน
3. กําหนดระยะเวลาใช้งาน 1 คน ต่อ 2 ชั่วโมงเท่านั้น ยกเว้นกรณีทีม่ ผี ้มู าใช้บริการจํานวนมาก
เจ้าหน้าประจําห้องอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการใช้งาน น้อยหรือมาก ตามความเหมาะสม
4. กรณีมีผ้ใู ช้เครื่องเต็ม ให้วางบัตรนักศึกษาหรือบัตรอืน่ ที่แทนสัญลักษณ์ตัวตน วางคิวและนั่ง
รอที่นงั่ ทีจ่ ัดไว้ โดยเจ้าหน้าที่จะเรียกชื่อตามคิวก่อนหลัง ตามลําดับ
5. กรณีมีผทู้ ี่ประสงค์จะติดต่อกับผู้มาใช้บริการที่อยู่ในระหว่างการใช้เครื่องนั้น ให้ผ้มู าติดต่อ
ติดต่อกับเจ้าหน้าทีป่ ระจําห้องนั้นก่อน และรอพบที่จดุ รอบริการเท่านั้น (ห้ามเข้าไปในห้อง
ก่อนได้รับอนุญาต)
6. การแต่งกาย ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับการมาใช้บริการ ไม่สวมเสื้อกล้าม
กางเกงขาสั้น รองเท้าฟองน้ํา เข้ามาใช้บริการ
7. ไม่อนุญาตให้นํา อาหารหรือเครื่องดื่ม เข้ามาในห้องโดยเด็ดขาด
8. ไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดังในห้องรบกวนผู้อื่น
9. ไม่อนุญาตให้เล่นเกมทุกชนิด
10. ไม่อนุญาตให้ทําการโยกย้าย สับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ทําการดัดแปลง
ระบบคํ า สั่ ง งาน ถอดอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ห รื อ นํ า อุ ป กรณ์ ที่ มิ ใ ช่ ข องห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิ ว เตอร์ มาต่ อ เข้ า กั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ล
ห้องปฏิบัติการ

11. ไม่อนุญาตให้เปิดโปรแกรมหรือเว็บไซต์ทมี่ ีเนื้อหาหรือรูปลักษณ์ไม่เหมาะสมเด็ดขาด ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
12. ไม่อนุญาตให้ปรับแต่งเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Install โปรแกรมใดๆ ลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ดแู ลห้องปฏิบัติการ
13. กรณีทีต่ ้องการนําแผ่นดิสเก็ตหรือ Handy Drive มาใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทําการ
Scan Virus ก่อนทุกครั้งทีจ่ ะใช้งาน ไม่อนุญาตให้เก็บงานหรือFile ไว้ในเครื่อง ถ้าหากเกิด
การสูญหายหรือเสียหาย ทางสํานักฯจะไม่รับผิดชอบ
14. หากเครื่องหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง เกิดการชํารุดเสียหาย อันไม่ได้เกิดจากการเรียนการสอน ผู้
ที่นั่งประจําเครื่องหรือผู้ที่มาใช้บริการ จะต้องชําระค่าเสียหายตามมูลค่า
15. ทรัพย์สินทุกชนิดภายในห้องนี้ ล้วนเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัย โปรดช่วยกันบํารุงดูแลรักษา

บทลงโทษ สําหรับผูท้ ี่ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ
หากตรวจพบว่าท่านใดที่ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ การใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่
ที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จะบันทึกการกระทําไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
ผิดครั้งที่ 1
ตักเตือนด้วยวาจา
ผิดครั้งที่ 2 ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
ผิดครั้งที่ 3 ตัดสิทธิ์การใช้งาน เป็นเวลา 1 สัปดาห์
ผิดครั้งที่ 4 ตัดสิทธิ์การใช้งาน เป็นเวลา 1 เดือน
ผิดครั้งที่ 5 ตัดสิทธิ์การใช้งาน เป็นเวลา 1 เทอม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเป็ น หน่ ว ยงานที่ ต้ั ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษา
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ค้นคว้าวิจัย สืบสาน เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี
วิ ถี ชี วิ ต และภูมิ ปั ญญาของชุ ม ชนท้ อ งถิ่น ปลูก จิ ต สํ า นึ ก ให้ มี ค วามภาคภู มิ ใ จในคุ ณ ค่ า ของ
วัฒนธรรมไทย ประสานความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
พันธกิจหลักของสถาบันมีดังนี้
1. พัฒนาศูนย์ภาษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป ให้มีทักษะทางภาษาต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการเรียน การสอนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาทุกคนให้มีทักษะพื้นฐานทางภาษา ที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี
โดยให้เป็นทั้งศูนย์การอบรม และเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. พัฒนาระบบวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ ประสานกับหน่วยงานภายในและ
ระหว่างประเทศที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์ที่จะร่วมกันพัฒนาเชิง
วิชาการ และใช้ทรัพยากรร่วมกัน
3. พัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นหน่วยประสาน สนับสนุนด้านการปฏิบัติภารกิจ
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
4. ดําเนินการบูรณาการด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบริหารจัดการ
จัดกิจกรรม หรือวิจัย เพื่อพัฒนาสู่ระบบการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับนักศึกษาในปัจจุบัน
5. สร้างระบบประกันคุณภาพในสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม แบ่งหน่วยงานหลักเป็น 3 ด้าน ดังนี้
ศูนย์ภาษา (ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ)
ภารกิจหลักของศูนย์ภาษา มีดังนี้
1. จัดทําแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
1.1. เพื่อวัดทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาใหม่
2. จัดสอนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (Remedial English)
2.1. จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ผ้สู อนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
2.2. สําหรับนักศึกษาที่สอบ English Proficiency Test ไม่ผ่าน โดยศูนย์ภาษาจะ
จัดสอนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษและเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านภาษา

3. จัดสอบวัดทักษะทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.1. จัดสอบวัดความรู้และทักษะทางภาษาไทย CMRU TP TEST สําหรับ
นักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3.2. จัดสอบการวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ CMRU GEP TEST สําหรับ
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3.3. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
4. จัดฝึกอบรมทักษะภาษาต่างประเทศสําหรับอาจารย์, บุคลากร, นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
4.1. จัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศระยะสั้น เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS,
ภาษาอังกฤษสําหรับการสือ่ สาร, การอ่านภาษาอังกฤษ, การเขียน
ภาษาอังกฤษ, การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษภาษาจีน, ภาษาเกาหลีและ
ภาษาญี่ปน่ เป็นต้น
4.2. จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ เช่น ภาษาอังกฤษ
สําหรับงานภัตตาคาร, ภาษาอังกฤษสําหรับงานมัคคุเทศก์, ภาษาอังกฤษ
สําหรับการแปล, ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมและภาษาอังกฤษสําหรับ
การทําอาหารไทย เป็นต้น
4.3. จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในองค์กร
4.4. จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพือ่ การนําเสนองานวิจยั
4.5. จัดโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรม (English Through Culture)
4.6. โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ
5. การบริการวิชาการแก่สงั คม
5.1. จัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
5.2. จัดสัมมนา – เสวนา ด้านภาษาต่างประเทศ ตามโครงการแลกเปลี่ยน
6. การให้บริการแก่นกั ศึกษา
6.1. ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา (Multimedia Lab) มีการบริการคอมพิวเตอร์
จํานวน 50 เครื่อง สําหรับการใช้โปรแกรมฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส จากโปรแกรมมัลติมีเดีย
6.2. ห้องชมภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ (Mini Theater) มีการบริการภาพยนตร์ท้งั
รูปแบบที่เป็น VCD, DVD Sound Track ภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ, จีน,
ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน จํานวนมากมายให้เลือกชม โดยสามารถชมแบบ
ส่วนตัวหรือเป็นหมู่คณะในห้อง Mini Theatre ด้วยระบบภาพและเสียงแบบ โรง
ภาพยนตร์

เวลาเปิดทําการ
เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.30 – 20.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (สถาบันล้านนาศึกษา)
งานหลักของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีดังนี้
1. งานพิพิธภัณฑ์ ประกอบไปด้วย
1.1 เรือนอนุสารสุนทร ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมเรือนล้านนา ที่ใช้เป็นหอดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา
1.2 อาคารเทพรัตนราชสุดา ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดแสดงและแหล่งข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.2.1 วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาซึ่งอาศัยในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ได้แก่ ไทยยวน ไทยลื้อ ไทยเขิน ไทยยอง ไทยใหญ่และชนเผ่าลัวะ
1.2.2 ภูมปิ ัญญาพื้นบ้าน อาทิเช่น ภาษาและวรรณกรรมล้านนา ศิลปหัตถกรรม
ดนตรีและนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน
1.2.3 แพทย์แผนไทยล้านนาหรือที่เรียกกันว่า “หมอเมือง”
1.2.4 องค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสน์และเครื่องสักการะแบบล้านนา
2. งานศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง
2.2 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอันเป็นรากฐานสําคัญในการ
สร้างชุมชนที่เข้มแข็งและแก้ปัญหาวิกฤติของชาติในปัจจุบัน
3. งานอนุรักษ์ส่งเสริม และเผยแพร่ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 วางแผนและดําเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น
3.3 จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
3.4 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่านิยมไทยทางสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
3.5 เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการผ่านระบบสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย
3.6 เผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรมทางอินเตอร์เน็ต เอกสารสื่อพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
4. งานข้อมูลท้องถิ่นทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
4.1 จัดหอวัฒนธรรมแสดงเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา ด้วยระบบซีดี – รอม
4.2 จัดทําระบบข้อมูลทางวัฒนธรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3 จัดแสดงนิทรรศการ และผลงานทางวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ
4.4 จัดห้องสมุดวัฒนธรรม ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการวิชาการ

5. งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
5.1 รวบรวมเอกสารสําคัญในอดีตของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน
5.2 รวบรวมและแสดงภาพถ่ายหรือภาพเหมือนของผู้บริหาร ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
5.3 รวบรวมและจัดแสดงภาพถ่ายสถานที่และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
มหาวิทยาลัยในอดีตจนกระทัง่ ถึงปัจจุบัน
5.4 รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
มหาวิทยาลัยเท่าทีจ่ ะสามารถรวบรวมได้
5.5 รวบรวมแถบภาพเกี่ ย วกั บ บุ ค คล เหตุ ก ารณ์ และกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยในอดีตจนถึงปัจจุบัน
6. งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมและธรรมชาติท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
6.1 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีในแต่ละอําเภอให้
เป็นระบบเพื่อประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้า และตรวจสอบดูแล
6.2 สนับสนุน และดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่ที่เป็นแหล่ง
รวบรวม โบราณวัตถุ เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชม เน้นถึงการปฏิบัตทิ ี่
สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ
6.3 การปฏิบัติหน้าที่หลักของหน่วยอนุรักษ์ในระดับท้องถิ่นมีดังนี้
6.3.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและธรรมชาติใน
ท้องถิ่นให้หน่วยงานกลาง
6.3.2 ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในท้องถิ่นโดยการเผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสงวนรักษาสมบัติของชาติ
6.3.3 ตรวจสอบและดูแลสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
6.3.4 สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในแต่ละท้องถิ่นให้ถูกวิธี
เป็นระบบและเหมาะสมกับลักษณะสภาพของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
6.3.5 ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ของศูนย์ งานแผนและนโยบายสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม
7. การให้บริการต่าง ๆ แก่นักศึกษา ดังนี้
ห้องประชุม สําหรับผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 40 คน พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ทนั สมัย
เวลาเปิดทําการ
เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 08.30 – 16.00 น.

งานวิเทศสัมพันธ์ (ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ)
1. รับผิดชอบงานด้านการติดต่อประสานงาน อํานวยความสะดวกเรื่องการต่างประเทศ
และเป็น หน่ วยสนั บ สนุ น คณะ/สํ า นั ก ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรและงานบริ ก ารทาง
วิชาการ
2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อนําไปสู่การพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานเกี ่ย วกับ โครงการแลกเปลี ่ย นและอํ า นวยความสะดวกในส่ว นที่
เกี ่ย วข้อ งกับ การปฏิบ ัต ิง านของบุค ลากรชาวต่า งประเทศ เพื ่อ ให้ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและดํารงชีวิตอย่างมีความสุข
4. ให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา ดังนี้
4.1 อํานวยความสะดวกด้านการออก วีซ่า หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทํางาน
ให้กบั อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศรวมถึงบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
4.2 ประสานงานเกี่ยวกับการรับนักศึกษาแลกเปลีย่ น การรับผู้เชีย่ วชาญจาก
ต่างประเทศ การรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ การส่งอาจารย์ไป
ปฏิบัติงานต่างประเทศ
4.3 ต้อนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ชาวต่างประเทศ
(ประเทศญี่ป่นุ , จีน, ฮังการี, แคนาดา, เวียดนาม, เกาหลี, อียิปต์, สหรัฐอเมริกา,
ฮ่องกง ฯลฯ)
4.4 บ้านพักนานาชาติ มีหน้าทีด่ ูแลด้านที่พักสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนและชาว
ต่างประเทศ ที่เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติภารกิจตามโครงการความร่วมมือ
ด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เวลาเปิดทําการ
เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 08.30 – 20.00 น.
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