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คํานํา 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทําคู่มือการศึกษาฉบับน้ีข้ึน  เพื่อให้ข้อมูลที่

นักศึกษาจําเป็นต้องรับทราบ และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งน้ี  คู่มือ

ฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา  4 ตอน  ดังนี้ 

 ตอนที่ 1  แนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 ตอนที่ 2  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศทางด้านวิชาการ 

 ตอนที่ 3 แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 

     สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

 ตอนที่ 4  แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 

     หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน   

 นักศึกษาต้องศึกษารายละเอียดในแต่ละตอนให้เข้าใจเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง 

ไม่เกิดปัญหา  หากมีข้อสงสัยในเรื่องใดให้นักศึกษาหาคําตอบจากคู่มือฉบับน้ี   และ                   

ถ้ายังไม่กระจ่างให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา   สาขาวิชา   หรือคณะที่นักศึกษาสังกัด   ดังนั้น

นักศึกษาต้องรักษาคู่มือนี้ไว้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แห่งนี้  

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

 

 

 

        สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ตอนที่ 

 

ตอนที่ 

 

  1  แน

 

  2  ระ

   

นะนํามหาวิ

 ตราสญั•

 ประวัติ•

 ผู้บริหา•

 คณะกร•

 คณะกร•

 แผนผงั•

 ทําเนียบ•

ะเบียบ  ขอ้

• ข้อบังคบั

 การศึก

• ข้อบังคบั

การศึก

• ข้อบังคบั

การศึก

• ประกาศ

ค่าธรรม

พ.ศ. ๒

• ประกาศ

ค่าธรรม

(ฉบับที่

• ข้อบังคบั

เครื่องห

 

สา

วิทยาลัยรา

ญลักษณ์มหา

มหาวิทยาลั

ารสูงสุดมหา

รรมการสภา

รรมการบริห

งมหาวิทยาลั

บอาจารย์ม

อบังคับ  ป

บมหาวิทยาลั

กษาระดับปริ

บมหาวิทยาลั

ษาระดับปริ

บมหาวิทยาลั

ษาระดับปริ

ศมหาวิทยาลั

มเนียมการศึ

๕๕๐..........

ศมหาวิทยาลั

มเนียมการศึ

 ๒) พ.ศ. ๒

บมหาวิทยาลั

หมาย และเค

ารบัญ 

าชภัฏเชียง

าวิทยาลัยรา

ลยัราชภัฏเชี

าวิทยาลัยรา

ามหาวิทยาล

หารมหาวิทย

ลยัราชภัฏเชี

หาวิทยาลยั

ระกาศทาง

ลัยราชภัฏเชีย

ริญญาตรี พ

ลัยราชภัฏเชีย

ริญญาตรี (ฉ

ลัยราชภัฏเชีย

ริญญาตรี (ฉ

ลัยราชภัฏเชีย

ศึกษาสําหรับ

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

ลัยราชภัฏเชีย

ศึกษาสําหรับ

๒๕๕๕…………

ลัยราชภัฏเชีย

ครื่องแต่งกา

งใหม ่

าชภัฏเชียงใ

ชยงใหม่………

าชภัฏเชียงให

ลัยราชภัฏเชี

ยาลัยราชภัฏ

ชียงใหม่………

ยราชภัฏเชีย

งด้านวิชาก

ยงใหม่ ว่าด้วย

พ.ศ. ๒๕๕๐…

ยงใหม่ ว่าด้วย

ฉบับที ่๒) พ

ยงใหม่ ว่าด้วย

ฉบับที ่๓) พ

งใหม่ เรื่อง ก

ับนักศึกษาร

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

งใหม่ เรื่อง ก

ับนักศึกษาวิ

……………………

ยงใหม่ ว่าด้วย

ายนักศึกษา

ใหม่………………

…………………….

หม่ (อดีต-ปั

ชียงใหม่………

ัฏเชียงใหม…่

…………………...

งใหม…่………

การ 

ย 

…………………

ย  

.ศ. ๒๕๕๓…

ย  

.ศ. ๒๕๕๔…

กําหนดอัตร

ระดับปริญญ

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

กําหนดอัตร

วิทยาลัยนาน

……………………

ย เครื่องแบ

า พ.ศ. ๒๕๕

……………………

..…………………

ปัจจุบัน)…….

……………………

……………………

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

…………..…………

………………

…………………

…………………

รา

ญาตรี  

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

รา

นาชาติ  

………………………

บ 

๕๔..............

  หน้า 

……. 

….... 

..…. 

……. 

…….. 

..... 

…... 

1 

2 

6 

7 

8 

9 

11 

… 

…. 

….. 

.... 

….. 

.... 

 

41 

 

61 

 

63 
 

 

65 

 

 

72 

 

74 
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ตอนที่ 

 

  2  ระ

   

ะเบียบ  ขอ้

• ประกาศ

แนวปฏิ

• ประกาศ

เกณฑก์

• ประกาศ

การยก

• ประกาศ

ในหมวด

จากอนุ

• ประกาศ

เกณฑก์

• ประกาศ

เกณฑก์

• ประกาศ

แนวปฏิ

• ประกาศ

ขอเปิดร

สอนแล

• ประกาศ

การสอบ

• ระเบียบ

การปฏิ

• ประกาศ

พิจารณ

การศึก

สารบั

อบังคับ ปร

ศมหาวิทยาลั

ฏิบัติในการล

ศมหาวิทยาลั

การเทียบรา

ศมหาวิทยาลั

เว้นการเรีย

ศมหาวิทยาลั

ดวิชาศึกษา

นปริญญาหรื

ศมหาวิทยาลั

การย้ายสาข

ศมหาวิทยาลั

การย้ายสาข

ศมหาวิทยาลั

ฏิบัติในการล

ศสถาบันราช

รายวิชาที่อยู

ละสอบ........

ศมหาวิทยาลั

บสําหรับกา

มหาวิทยาลยั

บัติของผู้เข้า

ศมหาวิทยาลั

ณาการขอสอ

ษา.............

บญั (ตอ่

ระกาศทาง

ลัยราชภัฏเชีย

ลงทะเบียนเรี

ลัยราชภัฏเชีย

ายวิชา…………

ลัยราชภัฏเชีย

นรายวิชา พ

ลัยราชภัฏเชีย

าทั่วไปสําหรั

รือเทียบเท่า)

ลัยราชภัฏเชีย

ขาวิชา………

ลัยราชภัฏเชีย

ขาวิชา (ฉบับ

ลัยราชภัฏเชีย

ลงทะเบียนเรี

ชภัฏเชียงใหม่ 

ยู่นอกเหนือ

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

ลัยราชภัฏเชีย

ารวัดและปร

ัยราชภฏัเชียง

าสอบและผู้

ลัยราชภัฏเชีย

อบของนักศึ

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

อ) 

ด้านวิชาก

งใหม่ เรื่อง  

รียนรายวิชา

งใหม่ เรื่อง  

……………………

งใหม่ เรื่อง  

พ.ศ. ๒๕๕๔

งใหม่ เรื่อง ก

ับนักศึกษาป

)................

งใหม่ เรื่อง  

…………………

งใหม่ เรื่อง  

บที่ ๒) .......

งใหม่ เรื่อง  

รียนร่วมและ

 เรื่อง หลักเ

อจากแผนกา

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

งใหม่ เรื่อง ข

ระเมินผลกา

งใหม่ ว่าด้วย

ผูก้ํากับการส

งใหม่ เรื่อง แ

ศกษาที่ขาดส

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

าร  (ต่อ) 

 

า…………………

 

……………………

 

๔………………

การยกเว้นก

ปริญญาตรี 

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

 

…………………

 

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

 

ะเรียนเกิน…

กณฑ์และแ

ารเรียนและ

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

ข้อปฏิบตัิเกี่

รศึกษา......

ย  

สอบ พ.ศ. ๒

แนวปฏิบัติใ

สอบปลายภา

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

 

………………………

……………………

…………………

การเรียน 

 (เทียบโอน

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

…………………

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

…………………

แนวปฏิบัติกา

รายการจดั

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

กียวกับ 

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

๒๕๕๐.........

ในการ

าค 

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

  หน้า 

….. 

…… 

……. 

... 

… 

... 

…. 

าร

... 

... 

... 

.... 

 

78 

 

79 

 

81 

 

 

82 

 

83 

 

84 

 

85 

 

 

87 

 

88 

 

91 

 

 

94 
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ตอนที่ 

 

ตอนที่ 

 

 

 

 

 

 

  2  ระ

 3  แนวปฏ

 สํานักส

  

   

ะเบียบ  ขอ้

• ประกาศ

สัญลกัษ

• ประกาศ

สัญลกัษ

• ประกาศ

แนวปฏิ

• พระราช

สาขาวิช

ของมห

• ข้อบังคบั

เข็มวิทย

• ระเบียบ

การออก

• ระเบียบ

การออก

• ประกาศ

แนวปฏิ

ฏิบัติสําหรั

ส่งเสริมวิช

สารบั

อบังคับ  ป

ศมหาวิทยาลยั

ษณ ์“I”.......

ศมหาวิทยาลยั

ษณ ์IP………

ศมหาวิทยาลั

ฏิบัติในการป

ชกฤษฎีกา ว่า

ชา ครุยวิทย

าวิทยาลัยร

บมหาวิทยาลั

ยฐานะ และ

มหาวิทยาลยั

กหลกัฐานแ

มหาวิทยาลยั

กหลกัฐานแ

ศมหาวิทยาลั

ฏิบัติในการให

รบันักศึกษา

ชาการและง

บญั (ตอ่

ระกาศทาง

ัยราชภฏัเชียง

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

ัยราชภฏัเชียง

…………………

ลัยราชภัฏเชีย

ประเมินคุณภ

าด้วย ปริญญ

ยฐานะ เข็มวิ

ราชภัฏเชียงใ

ลัยราชภัฏเชีย

ะครุยประจํา

ัยราชภฏัเชียง

แสดงผลการ

ัยราชภฏัเชียง

แสดงผลการ

ลัยราชภัฏเชีย

ห้ปริญญาเกี

าในเรือ่งที่

งานทะเบีย

อ) 

งด้านวิชาก

งใหม่ เรือ่ง แ

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

งใหม่ เรือ่ง กํ

………………

งใหม่ เรื่อง  

ภาพการสอ

ญาในสาขาวิ

วิทยฐานะ แ

ใหม่ พ.ศ. ๒

ยงใหม่ ว่าด้วย

าตําแหนง่ พ

งใหม่ ว่าด้วย

รศึกษา พ.ศ

งใหม่ ว่าด้วย

รศึกษา  (ฉบ

งใหม่ เรื่อง  

กียรตินิยมแ

เกี่ยวขอ้งกั

………………ยน

การ  (ต่อ) 

นวปฏิบตัิเกี่

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

าหนดรายวิช

………………

 

นทางอินเทอ

วิชา อักษรย่

และครุยประ

๒๕๕๓…………

ย การใช้ครุ

.ศ. ๒๕๕๐…

ย  

ศ. ๒๕๕๐……

ย  

บับที่ ๒) พ.ศ

 

แก่ผู้สําเร็จกา

กับ 

………………………

 

กียวกบั

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

ชาที่ใช้

………………

อร์เน็ต………

ย่อสําหรบั

ะจําตําแหน่ง

……………………

ยวิทยฐานะ

……………………

……………………

ศ. ๒๕๕๓……

ารศึกษา.....

…………….……

  หน้า 

.. 

.. 

…. 

ง 

….. 

ะ  

…….. 

……. 

……. 

..... 

 

96 

 

97 

 

100 

 

 

101 

 

109 

 

111 

 

115 

 

119 

…… 120
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ตอนที่ 

 

 

 

 4  แนวปฏ

 การเรี

 

   

ฏิบัติสําหรั

ยนการสอ

• สถาบันภ

• สํานักวิท

• กองพัฒ

สารบั

รบันักศึกษา

อน 

ภาษา  ศิลป

ทยบริการแล

ฒนานักศึกษา

บญั (ตอ่

าในเรือ่งที่

ปะและวัฒนธ

ละเทคโนโล

า…………………

อ) 

เกี่ยวขอ้งกั

ธรรม..........

ลยีสารสนเท

……………………

กับหน่วยงา

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

ศ................

……………………

านสนับสนุ

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

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

……………………

  หน้า 

นนุ 

..... 

..... 

……. 

158 

168 

185 
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ตอนที่ 1ตอนที่ 1   

แนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

 

 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 (อดีต-ปัจจุบัน) 

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 ทําเนียบอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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สีของตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย 5 สี มีความหมาย ดังต่อไปนี ้
 

 สีน้ําเงิน  หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กําเนิดและ 

      พระราชทานนาม “ราชภัฏ” 

สีเขียว  หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลยัอยู่ในแหล่ง   

      ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 

สีทอง  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 

สีส้ม  หมายถึง ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

สีขาว  หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง   

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่

เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน  ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น  

สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมใน

การจัดการ  การบํารุงรักษา  การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุง  ถ่ายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูมาเป็นเวลามากกว่า  80  ปี   ปัจจุบันได้ขยายพ้ืนที่

จัดการศึกษา  รวมเป็น  4  แห่ง  ดังนี้ 

 1. วิทยาเขตเวียงบัว  ตั้งอยู ่ เลขที่  202  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัด

เชียงใหม่  มีเนื้อที่ประมาณ   132   ไร่ 

 2. วิทยาเขตแม่สา  ตั้งอยู่  หมู่ที่  3  ตําบลแม่สา  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  

มีเนื้อที่ประมาณ  50  ไร่ 

 3. วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก  ตั้งอยู่ เลขที ่180  หมู่ 7  ตําบลข้ีเหลก็  อําเภอแม่ริม  

จังหวัดเชียงใหม่  มีเนื้อที่  6,000  ไร่ 

 4. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  ตั้งอยู่ที่  ตําบลปางหมู  อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จงัหวัด

แม่ฮ่องสอน  มีเนื้อที่ประมาณ  109   ไร่ 

 ปัจจบุันมีนกัศึกษาภาคปกติประมาณ  16,615 คน ภาคพิเศษ  ประมาณ  8,567 คน   

มีอาจารย์ประมาณ   530   คน  จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี   หลักสตูรประกาศนียบตัร   

หลักสูตรมหาบัณฑิต   และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 
 

ความเป็นมา 

2467 ก่อตั้งเปน็ "โรงเรียนฝึกหดัครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ" ในเนื้อที่ 

 ประมาณ 55 ไร่ บริเวณบ้านเวียงบัว (ที่ตั้งปัจจุบนั) ที่ดินแปลงนี้ได้มาจากเงินรายได้ 

 ของรัฐบาลมณฑลพายัพ จํานวน 15 ไร่  และเจ้าราชภาติกวงศ์  (คําตัน ณ เชียงใหม่)    

ยกให้อีก 40 ไร่ ราคาที่ดินรวมทั้งหมดในสมัยนัน้ ประมาณ 1,318.75 บาท                  

อาคารชุดแรกส้ินค่าใช้จ่าย 60  บาท เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ  19  พฤษภาคม  2467            

มีนักเรียน จํานวน 28 คน  จากจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย ลําพูน  และแม่ฮ่องสอน   

มีนายชืน่ สิโรรส  (ป.ป.ก) เป็นครูใหญ่ 
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2468 เปิดสอนหลกัสูตรครูมูลกสิกรรม 

2470 เปล่ียนหลักสูตรและเปล่ียนชื่อเปน็  "โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร 

 จังหวัดเชียงใหม่" 

2485 ปรบัปรุงเปน็โรงเรียนฝึกหัดครูสามัญและเปลี่ยนชื่อเปน็ "โรงเรียนฝึกหัดครูมูล 

 จังหวัดเชียงใหม่" 

2490 เปล่ียนชื่อเปน็ "โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่" เริ่มใช้สีดํา-เหลือง   

 และพระพิฆเนศวรเปน็สัญลักษณ์ของสถาบัน 

2496 จัดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม  (ป.ป.)  เป็นรุ่นแรก 

2498 เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เป็นปีแรก 

2499 รวมแผนกฝกึหัดครูสตรีของโรงเรียนสตรีประจําจงัหวดัเชียงใหม่ (เดิมอยู่ที่โรงเรียน 

สตรีวฒัโนทยัพายัพ) เปน็ "โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่" เริม่จัดการศึกษาแบบ

สหศึกษา 

2503 ยกฐานะเปน็ "วิทยาลัยครเูชียงใหม่" เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชา 

 การศึกษาชัน้สูง (ป.กศ. สูง) 

2512 เริ่มเปิดสอนภาคนอกเวลา (เดิมเรียก " ภาคค่ํา" ต่อมาเรียก "ภาคสมทบ") 

2517 เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี  2  ป ีโดยใช้หลักสตูรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

         (มศว.ปัจจบุนั) 

2518 ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยคร ูพ.ศ. 2518 การบริหารวิทยาลัยครูข้ึนอยู่กับ 

 สภาการฝึกหดัครู 

2519 ใช้หลักสูตรการฝึกหัดครูของสภาการฝึกหัดคร ูพ.ศ. 2519 มีหลักสูตร ป.กศ.สูง  

 และ ปริญญาตรี (ค.บ. 2 ป)ี 

2521 วิทยาลัยครูเชียงใหม่เริ่มขยายพ้ืนทีไ่ปยังวิทยาเขตแม่สา โดยใช้พื้นทีจ่ากราชพัสดุ   

 ซ่ึงตั้งอยูที่่บ้านแม่สาหลวงตําบลแม่สา  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่   

2522 เริ่มโครงการฝึกอบรมครแูละบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.)  

 ในวนัเสาร์-อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ป)ี 

2528 ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยคร ู (ฉบับที ่2)  พ.ศ.  2528  จดัการศึกษาใน 

 สาขาวิชาการศึกษา   สาขาวิชาศิลปศาสตร์  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

2529 เริ่มโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)  ทุกสาขาอาชีพ  

 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นการจดัการศึกษาปวงชน (กศ.ปช.) 
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2529 รวมวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน คือวิทยาลัยครูเชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง  และ

 อุตรดิตถ์ เข้าด้วยกันเปน็ "สหวิทยาลัยล้านนา" 

2535    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดลุยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

 พระราชทานนามวิทยาลัยครูเปน็ "สถาบันราชภัฏ"  ตั้งแต่วนัที ่ 14  กุมภาพนัธ์  2535  

2537 ขยายพ้ืนทีไ่ปยังวิทยาเขต-สะลวง-ข้ีเหล็ก   อําเภอแม่ริม   จงัหวัดเชียงใหม่ 

2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภฏั พ.ศ.2538 ให้สถาบันราชภัฏเปน็สถาบัน

 อุดมศึกษาเพือ่การพัฒนาท้องถิน่ 

2540 จัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตสะลวง-ข้ีเหล็ก 

2541 จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัย  

 และพัฒนาท้องถิ่นเปน็หลกัสูตรแรก 

2547 เปล่ียนชื่อโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) เปน็การจัดการการเรียน           

 การสอนภาคพิเศษ 
 

วันที่ 10  มิถนุายน   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏ  พ.ศ.  2547

อันมีผลให้สถาบันราชภัฏเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และมีสถานภาพ 

เป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ 
  

 วันที่ 14  มิถุนายน  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  ได้ประกาศใน  

ราชกิจจานุเบกษา  ชาวราชภัฏ 41 แห่ง  จึงร่วมใจพิธีถวายราชสดุดี  เฉลิมฉลองนาม 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  พร้อมกันทั่วประเทศในวันอังคารที ่ 15  มิถนุายน 2547   

เวลา 09.09 น.   

2547 จัดตั้งวิทยาลยัแม่ฮ่องสอน  ณ ตําบลปางหมู  อําเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 มีเนื้อที่  109  ไร่  6  ตารางวา 

2547 เริ่มเปิดรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป ีจํานวนทั้งสิ้น 21 สาขาวิชา 

2550 จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาค 

 ลุ่มน้ําโขงและสาละวินศึกษา  และสาขาวิชาผู้นําทางการศึกษาและการพัฒนา 

 ทรัพยากรมนษุย์ 
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2548 เริ่มใช้หอประชุมทีปงักรรศัมีโชติ  เปน็สถานทีจ่ัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 ซ่ึงหอประชมุทีปังกรรัศมีโชติ มีขนาด 2,500 ที่นั่ง  ณ วิทยาเขตสะลวง-ข้ีเหล็ก 

2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ปรบัปรุงหลกัสูตรให้เข้าสู่ กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 (TQF: HEd) ทุกหลักสูตร 
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ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

 
1. นายชื่น              สิโรรส                    2467 – 2470 

2. หลวงพิพัฒน์คุรุกิจ                              2470 – 2480 

3. นายสนิท             ศิริเผ่า                2480 – 2484 

4. นายเปรม            ปรมศิร ิ(รักษาการแทน) 2484 – 2485 

5. นายทวี             โปราณานนท์                2485 – 2493 

6. นายประยทุธ        สวัสดิสิงห์                  2493 – 2496 

7. นายพิษณ ุ            ชัชวาลย์ปรีชา             2496 – 2502 

8. นายศิริ              ศุขกิจ                     2502 – 2506 

9. นางบุญฉวี            พรหมโมปกรณ์กิจ 2506 – 2507 

10. นายศิริ              ศุขกิจ                     2507 – 2508 

11. นางประชุมพร       อมาตยกุล (รกัษาการแทน)  2508 – 2509 

12. นายประสิทธิ ์       สุนทโรทก                  2509 – 2515 

13. นางสาวบุญจนัทร์   วงศ์รกัมิตร                 2515 – 2524 

14. นายวิเชียร           เมนะเศวต              2524 – 2528 

15. รองศาสตราจารย์ ดร.มงักร ทองสุขดี                2528 - 2534  

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสมร      สร้อยอินต๊ะ                 2534 – 2542 

17. รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลําพอง 2542 - 2546  

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า    2546 - ปัจจุบัน 

 

หมายเหตุ 2467 - 2501          ครูใหญ ่

  2502 - 2507          อาจารย์ใหญ่ 

  2508 - 2518          ผู้อํานวยการ 

  2519 - 2537          อธิการ 

  2538 - ปัจจุบัน       อธิการบดี 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
 

1.   ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อาวุธ   ศรีศุกรี  นายกสภามหาวิทยาลัย 

2.   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย   วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

      และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

3.   นางทองอยู่   อานนทวิลาศ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า  อธิการบดีมหาวิทยาลัย  

5.   รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร.ต.สกล แก้วศิริ  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

6.   ดร.ศุภวัตร ภูวกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

7.   ดร.จรูญ คํานวนตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

8.   นายทินกร นําบุญจิตต์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

9.   นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. นายบุญเอื้อ บัวสรวง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

11. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ   

12. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

13. นางอรวรรณ ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

14. ดร.อุทัย สื่อกระแสร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

15. อาจารย์บพิตร โกมลตรี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูด้ํารงตําแหน่งบริหาร 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูด้ํารงตําแหน่งบริหาร 

18. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ กิจจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูด้ํารงตําแหน่งบริหาร 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูด้ํารงตําแหน่งบริหาร 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา สะสอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

21. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สิงฆราช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

24. อาจารย์ถนัด   บุญชัย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

15 of 214



 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

1.    ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า     อธิการบดี                  ประธานกรรมการ 
2.   ผศ.เพิ่มศกัด์ิ  สุริยจนัทร์    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการ 

3.   อาจารย์ถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

4.   ผศ.ดร.พัฒนา  บุญญประภา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

5.   ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์   ธรรมโม  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ  

6.   ผศ.สุมิตรา  ศรีชูชาติ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

7.   ผศ.บัญชา  อินทะกูล  รองอธิการบดีรับผิดชอบวิทยาเขต 

       สะลวง-ข้ีเหล็ก  กรรมการ 

8. รศ.กาญจนา  สิริกุลรตัน์  ผู้ช่วยอธิการบดีรบัผิดชอบงาน 

         วางแผนและพัฒนา  กรรมการ 

9. รศ.พิทยาภรณ์  มานะจติุ  ผู้ช่วยอธิการบดีรบัผิดชอบงานประกนัคณุภาพ กรรมการ 

10. ผศ.เยี่ยมลักษณ์  อุดาการ  คณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 

11.  รศ.น.สพ.ศุภชัย  ศรีธิวงศ ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร        กรรมการ 

12. ผศ.ดร.อรพินทร์     ศิริบุญมา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

13.   ผศ.สุกัญญา  คํานวนสกณีุ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 

14. รศ.ประสิทธิ ์  กิจจนศิริ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 

15. อ.ประจักษ์     เข็มมกุด์  คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  กรรมการ 

16. ผศ.ดร.ชวิศ  จิตรวิจารณ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั  กรรมการ 

17. ผศ.กัลยา  หงษาวงศ์  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ 

        และงานทะเบียน   กรรมการ 

18. อ.ดร.ศุภกฤษ      เมธีโภคพงษ์  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

        เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

19. ผศ.สุชานาฎ  สิตานรุักษ์  ผู้อํานวยการสถาบันภาษา  

        ศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

20. ผศ.มนตรี  ศิริจนัทร์ช่ืน  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 

21. รศ.ดร. วฒันพงศ์  รักษ์วิเชียร  ผู้อํานวยการสถาบันพฒันาเศรษฐกิจและ 

        เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  กรรมการ 

22. อ.ดร.นิตยา  สงวนงาม  ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ 

23. นางสุนีย์  พนันตา  ผู้อํานวยการกองกลาง  กรรมการ 
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อาคาร 

อาคาร 

  

อาคาร 

อาคาร 

อาคาร 

  

อาคาร 

อาคาร 

อาคาร 

อาคาร 

อาคาร 

อาคาร 

อาคาร 

1 สํานักงาน

2 สาขาวิชาค

  เคมี/คณติ

3 กองพัฒน

4 คณะมนษุ

5 ศูนย์ประส

  งานพัสด ุ

6 สํานักวิทย

7 บ้านสาธติ

8 โรงยิมเนเซ

9 เทคโนโลยี

10 สาขาวิชาด

11 สาขาวิชาน

12 สาขาวิชาศิ

แผน

แ

นอธิการบด ี

คอมพิวเตอร์/วิท

ตศาสตร ์

นานักศึกษา 

ษยศาสตรแ์ละสังค

สานงานคณะเทค

 

ยบริการและเทคโ

ต 

ซียม 

ยอุีตสาหกรรม 

ดนตร ี

นาฏศิลป ์

ศลิปศึกษา 

ผังมหาวิท

วิทย

แผนผังมหาวิทยา

ยาศาสตรส์ิ่งแวด

คมศาสตร ์

คโนโลยีการเกษต

โนโลยีสารสนเทศ

ทยาลยัรา

ยาเขตเวียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

าลัยราชภัฏเชีย

อา

ดล้อม/ อา

อา

อา

อา

ร อา

อา

ศ อา

อา

อา

อา

อา

อา

 

าชภฏัเชียง

งบัว 

งใหม่ วิทยาเขต

าคาร 13 สา

าคาร 14 คณ

าคาร 15 โรง

าคาร 17 สา

าคาร 18 อา

าคาร 19 คณ

าคาร 22 อา

าคาร 23 ศูน

าคาร 24 หอ

าคาร 25 สโ

าคาร 26 สํา

าคาร 27 อา

าคาร 28 คณ

      

งใหม่ 

ตเวยีงบัว 

ขาวิชาชีววทิยา/ฟิ

ณะครุศาสตร ์

งเรียนอนบุาลสาธิ

ขาวิชาอุตสาหกร

คารเทพรัตนราช

ณะวิทยาการจดัก

คารเรียนประถม

นย์การศึกษาพิเศษ

อพักศึกษาหญิง 

มสรนักศึกษา 

นักวิทยบริการแล

คารราชภัฏเฉลมิ

ณะวิทยาศาสตรแ์

ฟิสิกส์/สาธารณส

ธิต 

รรมและเทคโนโล

ชสุดา 

การ 

ม-มัธยมสาธิต 

ษ 

ละเทคโนโลยีสาร

มพระเกียรต ิ

และเทคโนโลย ี

สขุศาสตร ์

ลย ี

รสนเทศ 
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คณณะเทคโนโ

คณ

โลยีการเกษ

ณะวิทยาการ

ษตร  ณ วิท

 

 

รจัดการ วิ

 

ทยาเขตสะ

วิทยาเขตแ

1  อาคารเรี

2  Home s

3  อาคารเ ี

4  พื้นท่ีรื้อ

5  อาคารเ ี

6  อาคารเ ี

7  บริเวณพ

8  บ้านพัก

ะลวง-ขี้เห

ม่สา 

รียน G 

stay 

รยีน C และสโมสรนักศึ

ถอน 

รียนแม่สา 1 (ตึก A) 

รียนแม่สา 2 (ตึก B) 

พักผ่อนนักศึกษา 

 

ล็ก  

1  หมายถึง  สําน

2  หมายถึง  ห้อ

3  หมายถึง  อา

4  หมายถึง  อา

                 เทค

                 เฉลิ

5  หมายถึง  โรง

6  หมายถึง  อา

7  หมายถึง  อา

8  หมายถึง  อา

                 กา

9  หมายถึง  โรง

10  หมายถึง  โร

11  หมายถึง  โร

12  หมายถึง  อา

13  หมายถึง  ห

14  หมายถึง  บ้

15  หมายถึง  อา

16  หมายถึง  อา

17  หมายถึง  โร

18  หมายถึง  แท

19  หมายถึง  อา

 

9  อาคารเรียน

10  อาคารเรีย

ศึกษา 11  ลานธรรม 

12  โรงอาหาร

13  อาคาร 9 ชั

14  อาคารห้อง

15  ศาลาพักผ่

 

นักงานคณบดี 

องเรียนขนาดใหญ่ 

าคารเทคโนโลยีการเกษ

คารศูนย์การเรียนรู้ 

คโนโลยีสารสนเทศ 

ลิมพระเกยีรติ  

งอาหาร 

าคารกิจการนักศึกษา 

คารเพาะเลี้ยงเน้ือเยี่อ 

าคารวิทยาศาสตร์เทคโน

รอาหาร 

งงานอุตสาหกรรมการอ

รงเก็บรักษารถ 

รงเพาะชํา 

าคารเรียนชั่วคราว 

อพักนักศึกษา 

านพักบุคลากร 

าคารเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

าคารสัตวศาสตร์ 

รงทดลองสัตวศาสตร์ 

ท็งเก็บนํ้าหอพักนักศึกษ

าคารอุตสาหกรรมศิลป์

น H 

ยน D 

 

ใหม่ 

ชัน้ 
งสมุด 

อน 

 

ษตร 

 

นโลยี 

อาหาร 

 

ษา 

ป์ 
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ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดี

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อ.สาโรจน์ สอาดเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

อ.ปริญญา สําราญบํารุง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1. อ.กิตตินันท์ หอมฟุ้ง กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา), ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

2. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), ค.ม.(การประถมศึกษา),             

 กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)

3. อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

4. อ.คะนอง ธรรมจันตา ค.บ. (พลศึกษา), ศษ.ม. (วิชาการส่งเสริมสุขภาพ)

5. อ.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ กศ.บ. (พลศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

6. อ.จุฑารัตน์ เปลวทอง วท.บ.(จิตวิทยา), วท.ม.(จติวิทยาการปรึกษา)

7. ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์),

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

8. อ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) , 

Cert.Research (Education, Early childhood), ปร.ด. (การศึกษา

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

9. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),             

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

10. อ.ดร.ชิตินทรีย์ บุญมา ศศ.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), ค.ด.(พลศึกษา)

11. อ.ฐติิ แก้ววรรณี พรหมบุตร ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

12. อ.ทัศนันท์ จันทร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

13. อ.ทัศนีย์ บุญแรง ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว), ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ

การแนะแนว)

14. อ.ทัศนีย์ อารมย์เกลี้ยง กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

ทําเนียบอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
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15. อ.โทโมเอะ อซาอิ วท.บ.(จิตวิทยา), วท.ม. (จติวิทยาการปรึกษา)

16. อ.ธนะดี สุริยะจันทร์หอม ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว), กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)

17. อ.ธิดา ยารังษี ค.บ.(การวัดผลการศึกษา), ศศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)

18. อ.ธีรธร เลอศิลป์ ศบ.(การออกแบบภายใน), ศศ.ม.(งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

สําหรับคนพิการ), M.S. (Education of student who are Deaf and

 Hard of Hearing)

19. อ.นริศรา ศรีทองสุข ค.บ. (จติวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) เกียรตินิยมอันดับ 1,      

ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)

20. อ.นันท์นภัส รัตนศิลป์ชัย ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), ศษ.ม (หลักสูตรและการสอน)

21. อ.นิรันดร พัฒนกุล ค.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

22. อ.นุศรินทร์ นุเสน วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม),                         

 วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

23. อ.ดร.บุญเลิศ คําปัน ศศ.ม. (จิตวิทยาแนะแนวและการให้คําปรึกษา), ค.ด. (จิตวิทยา

การศึกษา)

24. อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ วท.บ. (จิตวิทยา), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

25. อ.ประพิณ ขอดแก้ว ค.บ. (เคม)ี, กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา-ชีววิทยา)

26. อ.ปริญญา สําราญบํารุง ค.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

27. อ.ปวณีา โฆษิโต บธ.บ. (การบัญช)ี, วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

28. ผศ.ปิยะดา พูลทาจักร์ ค.บ. (การแนะแนว), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),                

 ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา), PG Dip Prof EdSt. (Higher 

Education Specialist)

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

และการสอน)

30. อ.พัดชา ปิณฑะดิษ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

31. ผศ.พิชัยณรงค์ กงแก้ว ศศ.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

32. รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ศศ.บ. (การประถมศึกษา), ป.อนุบาล, Grad Dip.(Early Childhood

 Studies) , ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย), PG Dip Prof EdSt. (Higher 

Education Specialist)

33. อ.พมิพท์อง สังสุทธิพงศ์ กศ.บ.(พลศึกษา), ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
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34. อ.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ค.อ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2,      

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

35. ผศ.เพ่ิมศักดิ์ สุริยจันทร์ กศ.บ. (พลศึกษา) เกียรตินิยม, ศศ.ม. (พลศึกษา)

36. อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา วท.บ.(สถิติประยุกต์), ศษ.ม.(วิจัยและสถิติการศึกษา)

37. อ.ดร.ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์ ค.บ. (พลศึกษา), ค.ม. (พลศึกษา), ค.ด. (พลศึกษา)

38. อ.มนตรี อินตา พธ.ม.(พุทธจติวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1,                             

 ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

39. อ.มณทกานต์ เมฆรา บธ.บ.(บริหารธุกิจ-การตลาด), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ)

40. อ.ยุทธนา อารักษ์พุทธนันท์ วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก), วท.ม. (จติวิทยาการปรึกษา)

41. ผศ.เย่ียมลักษณ์ อุดาการ กศ.บ. (ชีววิทยา), ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์),                     

  ป.อนุบาล, Dip (Early Childhood)

42. อ.ดร.วชิรา เครือคําอ้าย ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)

43. อ.วลัยพร ทองหยอด ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป-บริหารงานบุคคล),                          

 ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

44. รศ.ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคํา ค.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป), วท.ม. (การสอนเคมี),                     

 ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

45. ผศ.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง,          

 กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา), M.Ed. (Special  Education)

46. ผศ.ศันทนี คุณชยางกูร พย.บ.(พยาบาลศาสตร์), ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)

47. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ค.บ. (การศกึษาปฐมวยั), ศษ.บ. (การวดัและประเมนิผล
การศกึษา),ค.ม. (การศกึษาปฐมวยั), ค.ด. (การบรหิารการศกึษา)

48. อ.ดร.ศิริธร อินตุน่ ศษ.บ. (การประถมศึกษา) (การบริหารการศึกษา),                  

ศษ.ม. (การประถมศึกษา), ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

49. รศ.ว่าที่ร.ต.สกล แก้วศิริ กศ.บ. (เคม)ี, วท.ม. (การสอนเคมี)

50. ผศ.สนธยา สวัสดิ์ ค.บ. (การแนะแนว), ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

51. อ.สนิท หาจัตุรัส วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา),ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)

52. ผศ.สมเกตุ อุทธโยธา กศ.บ.(การประถมศึกษา), กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ),                   

 PG  Dip  Prof  EdSt.  (Higher Education  Specialist)

53. อ.สมบูรณ์ ยาวินัง ค.บ. (การประถมศึกษา), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
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54. อ.สมรวี อริเมกุล วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 ,                

 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

55. อ.สายฝน แสนใจพรม ศษ.บ.(การสอนเคมี), ศษ.ม.(วิจัยและสถิติการศึกษา)

56. อ.สาโรจน์ สอาดเอี่ยม ศษ.บ.(บริหารธุรกิจ), ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

57. อ.สําเนา หมื่นแจ่ม ค.บ.(การประถมศึกษา)เกียรตินิยม, ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

58. อ.สิริกาญจน์ สง่า ศศ.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 ,  ศศ.ม. (จิตวิทยาการ

ปรึกษา)

59. อ.สุพัตรา ทาวงศ์ วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก), วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)

60. รศ.สุรินทร์ ยอดคําแปง ค.บ.(สังคมศึกษา), กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ ,การสอนเด็กผู้มีความ

บกพร่องทางการได้ยิน), Cert in Special Education

61. อ.สุวินัย น่วมเจริญ ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), ศศ.ม.(บริหารจัดการ-

ศึกษาวิจัยพัฒนาท้องถิ่น)

62. อ.เสาวภา ปัญจอริยะกุล ค.บ.(การวัดผลการศึกษา), ศศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)

63. อ.แสงจันทร์ เกษากิจ ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา),                             

 ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

64. รศ.อนงค์ศิริ วิชาลัย ศศ.บ. (การสอนภาษาไทย), ค.ม. (การประถมศึกษา)

65. อ.อนุรักษ์ แท่นทอง วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)

66. ผศ.อภิญญา มนูญศิลป์ ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)เกียรตินิยม , ป.อนุบาล , PG Dip (Early 

Chidhood), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

67. อ.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กศ.บ. (พลศึกษา), ศศ.ม. (พลศึกษา)

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

69. อ.ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท วท.ด. (สรีรวิทยา), วท.ม. (พิษวิทยา), วท.บ. (วิทยาศาสตร์        

การกีฬา)

70. อ.อาทติยา อินยง ศษ.บ. (อนุบาลศึกษา), ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

71. อ.อาภา พัฒนประสิทธ์ิ วท.บ.(ชีววิทยา), กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)

72. อ.อิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธ์ิ ศศ.บ. (จิตวิทยาการให้คําปรึกษา), รป.บ. (บริหารรัฐกิจ),          

ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)

73. อ.อุบล พวงมาลา ศษ.บ.(สุขศึกษา), ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา)
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ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา คณบดี

อ.กรเพชร เพชรรุ่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารวิชาการ

อ.ทัศนีพร ประภัสสร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

อ.เอกพงศ์ สุริยงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประสบการณ์ภาคสนาม

อ.สลิลา พันชนะ ผู้ช่วยคณบดี

1. อ.กนิษฐ์ ดีหนอ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร)

2. อ.กมลาศ สุกัณศีล ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน), สค.ม. (สังคมวิทยามหาบัณฑิต)

3. อ.กรเพชร เพชรรุง่     กศ.บ., กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)

4. อ.ว่าที่ร.ต.กริช สะอิ้งทอง บธ.บ.(การจัดการ), ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)

5. อ.กรุณา กลจักร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น), M.A. (การสอนภาษาญี่ปุ่น)

6. อ.กฤษณะ สุยะอ้าย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

7. อ.กันยารัตน์ รินศรี ศศ.บ. (ปรัชญา) เกียรตินิยมอันดับ 1, ศศ.ม. (ปรัชญา)

8. อ.กัลยา มหาวัน ศษ.บ (การสอนภาษาอังกฤษ), ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

9. อ.กิตติชัย ปัญญาวัน วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), พช.ม. (พัฒนาชุมชน)

10. อ.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)

11. อ.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ ค.บ. (ภาษาจีน), M.A. (Languistics and applied linguistics)

12. อ.เกศินี ศรีรัตน์       ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

13. อ.ไกรลาส จติร์กุล ศศ.บ. (ศิลปะการแสดง), ศศ.ม. (นาฎยศิลป์ไทย)

14. อ.ไกรวุฒิ ใจคําปัน รป.บ., รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)

15. อ.ไกรสิทธ์ิ พิรุณ ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (บริหารการจัดการศึกษา)

16. อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1, B.A. (Chinese & 

Literature), M.A. (Linquistics & Applied Linquistics), Ph.D. (Ancient 

Chinese Literature)

17. อ.ขวัญหทัย กวดนอก คบ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

18. อ.ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์ ศศ.บ., M.A. (International Hotel & Tourism Management)

19. อ.โฆษิต ไชยประสิทธิ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม), ศศ.ม. (ชนบทศึกษาและการพัฒนา)

20. อ.จตุพร เสถียรคง ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ) , รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) ,              

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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21. อ.จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรีคูณ น.บ. (นิติศาสตร์)

22. อ.จักรินรัฐ นิยมค้า ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว), ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์)

23. อ.จารุณี นาคเจริญ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

24. อ.จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

25. อ.ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) , นบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ,              

ร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

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

27. อ.ฉันทนา ศศิธรามาศ    กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) Cert. in English

 as a Second Language

28. อ.ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู      ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), Dip. in Applied 

Linguistics, ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์)  Cert. in English as a Second 

Language

29. อ.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), ศศ.ม. 

(สารสนเทศศึกษา)

30. อ.ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์ วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), วท.ม. (การวางแผนสิ่งแวดล้อม

เพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท)

31. อ.ณัฐนรี รัตนสวัสดิ์ ศศ.บ.(ดนตรีไทย), ศศ.ม.(ดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา)

32. อ.ณัฐพร จาดยางโทน ศศ.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมไทย)

33. อ.ณัฐวัฒน์ โสมดี คบ. (อุตสาหกรรม), ศศ.ม. (สื่อศิลปและการออกแบบสื่อ)

34. อ.ณัฐวุฒิ ลือดี ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์)

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

36. อ.ทัศนีพร ประภสัสร กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม (การสอนภาษาอังกฤษ), Cert. in 

Teaching and Testing (UCLES), Cert. in ESL

37. อ.ดร.ธนพชร นุตสาระ ค.บ. (ดนตรีศึกษา), Cert. in Completion of Research Study in Japan,

 Monbhusho Scholarship, ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา), Ph.D (music)

38. อ.ธัญญารัตน์ อภิวงค์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)

39. อ.นรมน ชาญไววิทย์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1,                                 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

40. อ.นันทิยา ตันตราสืบ ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)

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

42. ผศ.นาตยา หิรัญสถิตพร ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
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43. อ.ดร.นิตยา สงวนงาม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ),                

ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)

44. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ น.บ.,ศษ.บ. , ศษ.ม., พบ.ม., น.ม. (นิติศาสตร์), ป.วิชาว่าความ

45. อ.นิรันดร พินิจศร น.บ. , น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย), น.ม.(นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

46. อ.นิรุตร์ แก้วหล้า ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)

47. อ.นิล พนัธ์ุคงชื่น น.บ. (นิติศาสตร์), น.บ.ท.(เนติบัณฑิต), น.ม. (นิติศาสตร์)

48. อ.นิโลบล วิมลสิทธิชัย ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ            

และการจัดการ)

49. อ.บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง วท.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, ผ.ม. (การวางผังเมือง)

50. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง อบ. (ภาษาอังกฤษ), MSBA. (HONORS), Ph.D. in Hospitality,           

Tourism and Marketing

51. ผศ.บุษบัน ศรีสารคาม   ค.บ. (นาฎศิลป์ไทย), ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)

52. อ.บูรณพันธ์ุ ใจหล้า ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)

53. อ.ใบชา วงศ์ตุ้ย วท.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม)

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

55. อ.ประภารัตน์ ทองสัน้ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)

56. รศ.ดร.ประยุทธ วงศ์แปง กศ.บ., M.A. (Advertising Design), Dip in Design & Photography, 

Cert. in Industrial Product Design, Ph.D. in Visual Communication 

Design (Digital Media)

57. อ.ปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล ศ.บ. (ศิลปะการแสดง) เกียรตินิยมอันดับ 1, ศศ.ม. (การจัดการทาง

วัฒนธรรม-แขนงการจัดการทางการแสดง)

58. อ.ปิยวดี นิลสนธิ วท.บ. (ภูมิศาสตร์), วท.ม. (ภูมิศาสตร์)

59. อ.เปรมวดี กริวาที วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), ศศ.ม.(การพัฒนาสังคม)

60. อ.พงศา กันทะสอน ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2, Maitrise de Francais 

Langue Etrangère

61. อ.พจนา สายแก้ว ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ศศ.ม. (บริหารการพัฒนา)

62. อ.พรรณธวัช มวญนรา น.บ.(นิติศาสตร์), น.บ.ท. (เนติบัณฑิต)

63. อ.ดร.พรรณิการ์ อุทธวัง บธ.บ. (การจัดการ), ศศ.ม.(การจัดการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม),          

ปร.ด.(สิ่งแวดล้อม)

64. อ.พรสวรรค์ จันทะวงศ์ ค.บ. (ดนตรีศึกษา), M.A. (Ethonomusicology)
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65. อ.พัฒนินทร์ ศุขโรจน์ ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน), ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์),                 

ศศ.ม. (สารนิเทศศาสตร์)

66. อ.พัทริเชีย วิสเซอร์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1, Cert. in TESOL ,          

M.A. (TESOL)

67. อ.พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์ ค.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)

68. อ.พิมลแข สุวรรณกนิษฐ์   ค.บ. (นาฎศิลป์ไทย), ศศ.ม. (บริหารจัดการศึกษา)

69. อ.ภัทรกมล รักสวน ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ),                   

 Cert. in Teaching.

70. อ.ภาวนา เพ็ชรพราย ศษ.บ.(ภาษาเกาหลี)

71. อ.ภาสกร โทณะวณิก ค.บ. (ศิลปศึกษา), ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)

72. อ.มงคล ภิรมย์ครุฑ ศป.บ. (ดุริยางค์ตะวันตก) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ค.ม.(ดนตรีศึกษา)

73. อ.มณวิภา ยาเจริญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), M.A. (Cultural Management)

74. ผศ.มนตรี ศิริจันทร์ชื่น    ศศ.บ. (สังคมศึกษา), ศศ.ม. (บริหารจัดการศึกษา)

75. อ.เมธินี ตุ้ยสา ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)

76. อ.เมษา มหาวรรณ์ ค.บ. (ภาษาจีน) M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)

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

78. ผศ.รณชิต แม้นมาลัย    ค.บ. (การสอนดนตรี), ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)

79. ผศ.รักฎา เมธีโภคพงษ์ รบ., รม. (การเมืองและการปกครอง)

80. อ.รัชพล              สัมพุทธานนท์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์), วท.ม. (ภูมิศาสตร์)

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

82. อ.ลลิดา วิบูลวัชร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

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

84. ผศ.วรพจน์ วีรพลิน ศศ.บ., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)

85. อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว), ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม   

การท่องเที่ยว)

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

87. อ.วรศิริ ใจหล้า ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ)

88. อ.วรสุดา วัฒนวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (Communicative English)

89. อ.วราพร ไชยคุนา ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)

90. อ.วศิน ยิ้มแย้ม น.บ.(นิติศาสตร์), น.ม. (กฏหมายมหาชน)

91. อ.วาทินี คุ้มแสง ศศ.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)
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92. อ.วิภาดา เพชรโชติ     ศศ.บ. (นาฎศิลป์ไทย), กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), PG Dip Prof 

EdSt. (Higher Education Specialist)

93. อ.วิราช ทูลแก้ว ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว), B.A. (Chinese & Literature),       

M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)

94. อ.วิลาวัณย์ หงษ์อนุรักษ์   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.In-

service Teachers Training Program for International Students 

(MONBUSHO)
95. อ.ศรเทพ ฉายวัฒนา กศ.บ., สศ.ม. (สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา)

96. อ.ดร.ศรีธน นันตาลิต พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), น.บ., น.ม., Ph.D.  (Public 

97. อ.ศศิธร ศรีรัตน์       ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น), Cert. in Japanese Language Teaching, Cert. in 

Completion of Research Study

98. อ.ศิริพรรณ สุวรรณาลัย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร)

99. รศ.สนิท สัตโยภาส กศ.บ., ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)

100. อ.สมศักดิ์ พรมจักร์ ศป.บ. (ประติมากรรม) , ศป.ม. (ทัศนศิลป์)

101. อ.ว่าที่ ร.ต.สรายุทธ อ่องแสงคุณ ค.บ. (นาฎศิลป์ไทยศึกษา โขน), ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)

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

103. ผศ.สัญญา สะสอง พธ.บ. (ปรัชญา - เกียรตินิยมอันดับ 1), ศศ.ม. (ปรัชญา)

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

105. อ.สายพิณ สังคีตศิลป์ ศป.บ. (ศิลปศึกษา), ค.ม. (ศิลปศึกษา)

106. อ.สารนิช พละปัญญา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น), Cert. in Japanese Language Teaching

107. ผศ.ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม     กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์อาเซียอาคเนย์),           

อ.ด. (ภาษาศาสตร์) Cert. in English as a Second Language

108. อ.สิริพร คืนมาเมือง ศป.บ. (ประติมากรรม) , ศป.ม. (ภาพพิมพ์)

109. อ.สุโข เสมมหาศักดิ์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์), วท.ม. (ภูมิศาสตร์)

110. อ.สุจิรา อัมรักเลิศ อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

111. อ.สุชัญญา วงค์เวสช์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)เกียรตินิยมอันดับ 1, ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)

112. อ.สุชาดา วัฒนะ ศศ.บ. (ภาษาไทย), อม. (ภาษาไทย)

113. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ), Cert. in  Research, Cert.in English as a Second 

Language

114. อ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม Ph.D. (Information Sciences)
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115. อ.สุทธินี เดชารัตน์ ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส), Maitrise en F.L.E.

116. อ.สุพิชชา บัวอินทร์ คบ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การวัดผล)

117. อ.สุรชาติ พุทธิมา ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1),                            

อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

118. อ.สุรสิงห์ แสงโสด ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน), ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)

119. อ.เสน่ห์ วงค์สุฤทธ์ิ วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) , ศป.ม. (การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์)

120. อ.หทัยรัตน์ มหาวรรณ์ ค.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 1, M.A. (Linguistics & Applied 

Linguistics)

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

122. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส) ,           

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

123. อ.อรวรรณ ก่าคํา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)

124. อ.อรวรรณ ชูพันธ์ น.บ.(นิติศาสตร์), น.บ.ท. (เนติบัณฑิต)

125. อ.อรสุธี ชัยทองศรี อบ. (ภาษาไทย), อม.(ภาษาไทย)

126. รศ.อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว  ศศ.บ., อ.ม. (ประวัติศาสตร์)

127. รศ.อัญชลี โสมดี กศ.บ. (ศิลปศึกษา), กศ.ม. (ศิลปศึกษา)

128. อ.อัศวินี ไชยวุฒิ บช.บ (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว),                            

ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)

129. อ.อารีย์ บินประทาน ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

130. ผศ.อํานาจ หงษ์ทอง กศ.บ. (สาขาศิลปกรรม), นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)

131. อ.อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา ค.บ. (ภาษาไทย), กศ.ม. (ภาษาไทย)

132. อ.อุรพล แดนโพธิ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)

133. อ.เอกพงศ์ สุริยงค์ ศศ.บ.(สาขาออกแบบนิเทศศิลป์), ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์)

134. ผศ.เอกพชัิย สอนศรี ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา), ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)

135. อ.เอกรัฐ อินทร์แสง     ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ),                   

 Cert. in English as a Second Language

136. Ms. Yukiko Kawai M.A. (การสอนภาษาญี่ปุ่น), (Teaching Japanese to Foreign People), 

BS. (Science Education)

137. Ms. Yumiko Shima B.A. (การสอนภาษาญี่ปุ่น)

138. Dr.Beena Menon B.A. (French), M.A. (Entire  French), M.A. (Entire English),              

Ph.D. (Management)
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139. Mr.Denis Francois Diplôme d' Aptitude à l' Enseignement du Frqncais Lqngue 

Etrqngere

140. Dr.Donghoan Kim B.A. (Korean Literature & Language)

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

142. Ms.Jin  Hee Lee B.A. (Korean Literature & Language)

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

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

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

146. Ms.Saori Umezono B.A. (การสอนภาษาญี่ปุ่น)

147. Ms.Wang Fan M.A. (การสอนภาษาจีนสําหรับชาวต่างประเทศ)

148. Mr.Zhang Hongjian M.A. (การสอนภาษาจีนสําหรับชาวต่างประเทศ)
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รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ   คณบดี

อ.ณัฎฐพร จักรวิเชียร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

อ.ดร.กฤษฎา บุญชม      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ

อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดี

1. อ.กมล สนิทธรรม คบ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (สถิติประยุกต์)

2. อ.ดร.กฤษฎา บุญชม      วท.บ. (ฟิสิกส์),  วท.ม. (ฟิสิกส์) ,Ph.D.(Renewable energy)

3. อ.กฤษณา เขียวมั่ง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) , M.Sc. (Web  Technologies)

4. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย วท.บ.(ศึกษาศาสตร์), วท.ม. (การสอนชีววิทยา),                    

Ph.D. (Applied Biology and Biotechnology)

5. ผศ.กัลยา หงษาวงศ์     กศ.บ. (เคม)ี, วท.ม. (การสอนเคมี)

6. รศ.กาญจนา สิริกุลรัตน์      กศ.บ. (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์), วท.ม. (การสอนฟิสิกส์),            

 PG Dip  Prof EdSt. (Higher Education Specialist)

7. อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ,วท.ม.  (วิทยาการคอมพิวเตอร์),      

วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)

8. อ.กาญจนา ขัติทะจักร์     วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ)

9. อ.กานต์ชัญญา แก้วแดง วท.บ. (กิจกรรมบําบัด),ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

10. อ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา), วท.ด.(ชีววิทยา)

11. ผศ.ไกรสร ลักษณ์ศิริ      วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), M.S. (Civil Engineering) (ลาศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก)

12. อ.ขวัญชัย เชื้อเมืองพาน ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) ,สถ.ม.(สถาปัตยกรรม)

13. อ.ขันทอง ทรงศิริ วท.บ. (วัสดุศาสตร์), วท.ม.(วัสดุศาสตร์)

14. อ.คณิศร สินธุบุญ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

15. อ.จักรกริช ถ้ําแก้ว ค.บ. (คณิตศาสตร์) ,  วท.ม. (คณิตศาสตร์)

16. อ.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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17. อ.ดร.จิติมา กตัญญู พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ),           

ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)

18. อ.ว่าที่ ร.ต.หญิง จินตนา พันจันดา คศ.บ. (ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

19. อ.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล ค.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

20. อ.จุฑามาส ดําเนินสวัสดิ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (คณิตศาสตร์)

21. อ.จุฬาวลี มณีเลิศ วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) ,วท.ม. (วศิวกรรมซอฟต์แวร์)

22. อ.เจษฎาพล กติติพัฒนวิทย์ คอ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์), คอ.ม. (เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

23. อ.ฉัตรชัย เครืออินทร์ วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์) (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

24. ผศ.ชนินทร์ มหัทธนชัย ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ,วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

25. อ.ชนินาถ จันทร วท.บ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

26. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา), ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

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

Science)  (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

28. อ.ชนิรัตน์ ม่วงงาม       คศ.บ. (อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย), ศศ.ม. (วิจัยและพัฒนา

ท้องถิ่น)

29. อ.ชูชีพชัย แกว้มงคลเพชร       ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม

30. อ.ไชยเชิด ไชยนันท์ ค.บ.  (อุตสาหกรรมศิลป์), กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)

31. ผศ.ณรงค์ สุขประเสริฐ ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์), กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)

32. อ.ดร.ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ วท.บ. (เคม)ี, M.S. (Environmental Science),                        

วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

33. อ.ดร.ณัฎฐพร จักรวิเชียร ค.บ.  (ก่อสร้าง),  กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา), ปร.ด.(การจัดการ

เทคโนโลยี)

34. อ.ณัฐธิดา พื้นผาสุข วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา)  (ลาศึกษาต่อระดับปริญญา

เอก)

35. อ.ณัทธร สุขสีทอง พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) ,วท.ม.  (การพยาบาลสาธารณสุข)

36. อ.ดวงเดือน เทพนวล วท.บ. (เคม)ี, วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์)

37. อ.ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ วท.บ.(ชีววิทยา), MS.(Horticultural Science)

38. อ.ถนัด บุญชัย     วท.บ. (สถิติประยุกต์), วท.ม. (สถิติประยุกต์)

39. อ.ถาวร รักกาญจนันท์ กศ.บ. (เคม)ี, วท.ม. (การสอนเคมี)
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40. อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา),วท.ด. (ชีววิทยา)

41. ผศ.ทิวาพร ขันผนึก คบ.(คณิตศาสตร์), วท.ม.(การสอนคณิตศาสตร์)

42. อ.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ วท.บ. (วิทยาคอมพิวเตอร์) ,บธ.ม. (การตลาด),                     

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

43. อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคํา   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) , วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ)

44. อ.ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี), วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร)

45. อ.นพมาศ ชูสาย ศษ.บ. (ศิลปประยุกต์ - ออกแบบผลิตภัณฑ์), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

46. อ.ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), วท.ด.(เคม)ี

47. อ.นิสิต โสมพัฒนะพงษ์   ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง)

48. อ.ดร.นีรนุช ไชยรังษี  วท.บ. (เคม)ี, วท.ม. (เคม)ี, วท.ด. (เคม)ี

49. รศ.บุญรัตน์ เกษมพิทักษ์พงค์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)

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

51. อ.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ), (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

52. อ.บูรพา สิงหา วท.บ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (คณิตศาสตร์)

53. อ.ประธาน คําจินะ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

54. รศ.ประสิทธ์ิ กิจจนศิริ     กศ.บ. (คณิตศาสตร์), กศ.ม. (คณิตศาสตร์)

55. อ.ประสิทธ์ิ ฉิมบุญมา คบ.(อุตสาหกรรมศิลป์), ศษ.ม.(อาชีวศึกษา)

56. อ.ดร.ปรารถนา มินเสน วท.บ. (สถิติ), วท.ม. (สถิติประยุกต์), ปร.ด.  (สถิติ)

57. อ.ปวีณา ถ้ําแก้ว คบ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 , วท.ม. (คณิตศาสตร์)

58. อ.ปิยะชาติ เวียงนาค วท.บ. (สถิติ), วท.ม. (สถิติประยุกต์) (ลาศึกษาต่อระดับปริญญา

เอก)

59. อ.ดร.พงษ์พันธ์ุ ลีฬหเกรียงไกร วท.บ.(จุลชีววิทยา), วท.ม.(ชีววิทยา), วท.ด.(วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม)

60. อ.พรวนา รัตนชูโชค ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

61. อ.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) , วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)            

(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

62. อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ) (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
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63. อ.พสุ ปราโมกข์ชน วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี), วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

64. ผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา วท.บ. (อาชีวอนามัย), วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม),               

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)

65. ผศ.พิชญ์สินี ชมภูคํา วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ - คณิตศาสตร์), ศศ.บ. (สารสนเทศ

ศาสตร์), วท.ม. (สถิติประยุกต์)

66. อ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา), วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)

67. อ.พิษณุ สุขเสริฐ ศศ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การจัดการ)

68. ผศ.พูลสุข บุณยเนตร     คศ.บ. (อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย), คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์), 

Cert.Textile Extension.

69. อ.เพ็ญศรี ประมุขกุล วท.บ. (ฟิสิกส์),  วท.ม. (ฟิสิกส์) (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

70. อ.ภควดี โอสถาพร ศษ.บ. (เครื่องป้ันดินเผา), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

71. อ.ภัทราพร พรหมคําตัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ,วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) (ลาศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก)

72. อ.ภาคภูมิ รัตน์จิรานุกูล วท.บ.(ฟิสิกส์) , วท.ม. (ฟิสิกส์) (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

73. อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

74. อ.ภานุพงษ์ หมั่นขีด ค.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (รังสีประยุกต์และไอโซโทป)

75. อ.มนัสพันธ์ รินแสงปิน     ค.อ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม), กศ.ม. (อุตสาหกรรม

ศึกษา)

76. อ.มยุรี ชมภูงาม คบ. (คหกรรมศาสตร์) ,ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

77. อ.ดร.มิกิ กัณณะ วท.บ. (เคม)ี,  วท.ม. (เคมีอนินทรีย์), ปร.ด. (เคม)ี

78. อ.ดร.รพีพร เทียมจันทร์ ป.พย.(พยาบาลศาตร์) ,วท.ม.(เภสัชวิทยา), วท.ด(เภสัชวิทยา)

79. อ.รสลิน เพตะกร ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ,วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)        

(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

80. อ.รุ่งนภา ทากัน วท.บ. (ชีววิทยา),  วท.ม. (ชีววิทยา) (ลาศึกษาต่อระดับปริญญา

เอก)

81. ผศ.ลักษณา บุศย์นํ้าเพชร   ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), วท.ม. (สถิติประยุกต์)

82. อ.วรเชษฐ สมมะณี ค.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, วท.ม. (คณิตศาสตร์) 

(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

83. อ.วรางคณา เขาดี วท.บ. (เคม)ี,  วท.ม. (เคม)ี  (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
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84. รศ.วสันต์ จินดารัตนาภรณ์  กศ.บ. (คณิตศาสตร์), กศ.ม. (คณิตศาสตร์)

85. อ.วัชรงค์ วงศนุรักษ์ คบ. (คณิตศาสตร์)  เกียรตินิยมอันดับ 2 , วท.ม. (คณิตศาสตร์

ประยุกต์)

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

87. อ.วาสนา ประภาเลิศ วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี), วท.ม. (เคม)ี                  

(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

88. อ.วาสนา สันติธีรากุล     วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

89. อ.วิเชษฐ์ สิงห์โต คบ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศศ.ม.(คณิตศาสตร์

ศึกษา)

90. อ.วิทญา ตันอารีย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), วท.ม. (การจัดการทรัพยากร

การเกษตร),  ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

91. อ.วิภาวดี ปินไชย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

92. อ.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี),วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

93. อ.วิระภรณ์ ไหมทอง วท.บ. (ฟิสิกส์),  วท.ม. (ฟิสิกส์)

94. รศ.ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน),                         

Ph.D. (Rubber and Polymer Technology)

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

96. อ.วรีพงษ์ จันทะชัย B.S.(Bioscience),  M.S(Life Sciecnce) (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

97. อ.วีรวรรณ จันทร์ทอง ป.พย. (พยาบาลศาสตร์),ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ)

98. อ.เวชสวรรค์ หล้ากาศ     วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการ

ก่อสร้าง)

99. อ.ศรัณย์ จีนะเจริญ วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (พันธุศาสตร์) (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

100. อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

101. อ.ศิริจันทร์ อุปาละ ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1,                          

  ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)

102. อ.ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ)

103. อ.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา วท.บ. (เคม)ี, วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
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104. อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), M.S. (Educational  Management),  

Ph.D. (Development Communication),  Ph.D. (Public 

Management)

105. รศ.ศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี     วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ - คณิตศาสตร์), วท.ม. (คณิตศาสตร์)

106. อ.ส่งเสริม นพรัตน์ไกรลาศ ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม,   สถ.ม. (ออกแบบชุมชนเมือง)

107. อ.สมศักดิ์ บุญแจ้ง วท.บ. (เคม)ี,วท.ม. (วัสดุศาสตร์) (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

108. อ.สมิต ไทยเจริญ      วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)

109. อ.ดร.สราวุฒิ สมนาม วท.บ. (เคม)ี,  วท.ม. (เคม)ี,  วท.ด. (เคม)ี

110. อ.สามารถ ใจเตี้ย วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), วท.ม. (การจัดการทรัพยากร

การเกษตรและสิ่งแวดล้อม), ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

111. ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล     ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)

112. อ.สิวลี รัตนปัญญา พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ

ความปลอดภัย) (ลาศึกษาระดับปริญญาเอก)

113. อ.สุกิจ ทองแบน วท.บ. (เคม)ี,  วท.ม. (เคมีอินทรีย์)

114. อ.ดร.สุชีวัน  นาบุญมี วท.บ. (วัสดุศาสตร์) , วท.ม. (วัสดุศาสตร์) , วท.ด. (วัสดุศาสตร์)

115. อ.สุภาพร ฟองจันทร์ตา คบ.(คณิตศาสตร์), ศศ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา)

116. ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ      วท.บ. (สถิติประยุกต์), วท.ม. (สถิติประยุกต์)

117. อ.สุรศักดิ์ นุม่มีศรี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม),  วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

118. อ.ดร.สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ วท.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ), วท.ม. (เคม)ี, วท.ด. (เคม)ี

119. อ.สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)

120. อ.เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

121. ผศ.ดร.เสรี ปานซาง     คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) ,วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),        

วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

122. ผศ.เสาวภา ศักยพันธ์       วท.บ (ศึกษาศาสตร์-คหกรรม), คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์),        

PG Dip Prof EdSt. (Higher Education Specialist)

123. อ.อตณิัฐ จรดล วท.บ. (ชีววิทยา),   วท.ม. (ชีววิทยา)

124. อ.ดร.อนิรุทธ์ิ รักสุจริต วท.บ. (วัสดุศาสตร์), วท.ม. (วัสดุศาสตร์),วท.ด. (วัสดุศาสตร์)

125. ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ วท.บ. (เคม)ี,  วท.ม. (เคม)ี,  วท.ด. (เคม)ี

126. อ.อรทัย คําสร้อย วท.บ. (สัตววิทยา) ,  วท.ม. (ชีววิทยา)
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127. ผศ.อรนุช พันโท วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

128. อ.อัครสิทธ์ิ บุญส่งแท้ วท.บ. (ชีววิทยา),  วท.ม. (ชีววิทยา)

129. อ.อัจฉรียา เซยีซาร์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์),วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

130. อ.อํานาจ โกวรรณ    วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

131. ผศ.อําพล ลักษมีวาณิชย์ กศ.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(ชีววิทยา)

132. ผศ.อุษณีย์ มาลี วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิก), ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
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ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี คณบดี

ผศ.ดารารัตน์ ไชยาโส รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  วิจัย  และวิเทศสัมพันธ์

อ.พรพิมล กาบบัว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อ.วิภาวี ศรีคะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน นศ.บ.,นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ),              

นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)

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

3. อ.กมลวรรธ สุจริต ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) ,                

 นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์)

4. อ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล บธ.ม.(การบัญช)ี, ปร.ด.(การบัญช)ี

5. อ.กัลยา ใจรักษ์ ศศ.บ. (การเงินการธนาคาร) ,วท.ม.(เทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดการ)  (ลาศึกษาต่อระดบั

ปริญญาเอก)

6. อ.ดร.กาญจนา สุระ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , MSC (Business 

Management), Ph.D. (Business Administration)

7. ผศ.กิติพงษ์ ฤทธิบุตร วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)

8. อ.กุสุมา สุธาคํา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.ม.(เทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดการ)

9. อ.คัมภีร์พล สันยทิพย์ ศศ.บ., ศศ.ม.(นิเทศศาสตร์)

10. อ.จินดาภา ศรีสําราญ ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) ,                 

บธ.ม.(การตลาด)

11. อ.จิรเดชา วันชูเพลา บช.บ. , บช.ม.(บัญช)ี

คณะวิทยาการจัดการ
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12. ผศ.จริวรรณ บุญมี บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป)    

เกียรตินิยมอันดับ 1

13. อ.เจิมขวัญ รัชชุศานติ บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) ,บธ.ม.(การจัดการ)

14. อ.ชยภัทร พุ่มจันทร์ บธ.บ. (การตลาด) ,วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร)

15. อ.ชลธิศ แก้วประเสริฐสม นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์), วม.(การบริหาร

สื่อสารมวลชน)

16. รศ.ชาญชัย ปัญญาบาล วท.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

17. อ.ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี บช.บ. , บช.ม.(บัญชี)

18. ผศ.ดารารัตน์ ไชยาโส ศษ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

19. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

20. อ.เติมพันธ์ บุญมาประเสริฐ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) , บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

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

22. อ.ทิพย์พธู กฤษสุนทร ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) ,วม.(สื่อสารมวลชน)

23. ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม ศศ.บ.(การสื่อสารมวลชน) , นศ.ม.(การ

หนังสือพิมพ์), Ph.D.(International Communication)

24. ผศ.ธวัชชัย บุญมี บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป)   

เกียรตินิยมอันดับ 1

25. อ.นพดล วศินสุนทร นศ.บ., นศ.ม.(นิเทศศาสตร์บูรณาการ)

26. ผศ.บุญเลิศ กลิ่นรัตน์ กศ.บ., M.A.T. (Non-Formal Education)

27. อ.เบญจพร หน่อชาย บธ.บ. (การตลาด) ,บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

28. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ศศ.บ., ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์),                 

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)

29. อ.ปะราสี อเนก บธ.บ. (การตลาด) , บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว,บธ.ม.(การตลาด) (ลาศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก)

30. อ.พนิดา สัตโยภาส ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

31. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ศศ.บ.(การจัดการ), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ),             

 PG Dip Prof EdSt. (Interdisciplinary Science)
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32. อ.พรพิมล กาบบัว บธ.บ.(การตลาด), พบ.ม.(การบริหารทรัพยากร

มนุษย์)

33. อ.พรรณรัตน์ บุญกว้าง ศศ.บ. (การประถมศึกษา) , บธ.ม.(การตลาด)

34. อ.พรวนีัส บุญมากาศ บช.บ., Master of Commerce (Accounting)

35. อ.พิชญานันท์ อมรพิชญ์ บช.บ. , บช.ม.

36. ผศ.พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ ศ.บ.,วท.ม.(เศรษฐศาสตร์), PG Dip Prof EdSt. 

(Higher Education Specialist)

37. อ.พุทธมน สุวรรณอาสน์ บช.บ. ,บช.ม.(บัญช)ี

38. อ.เพียงตะวัน พลอาจ บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร), บธ.ม.

(บริหารธุรกิจ)

39. อ.ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ บธ.บ. (การจัดการ) ,บธ.ม.(การจัดการ)

40. อ.มัทนา อินใชย ศ.บ. , รป.บ. ,ศ.ม.

41. ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น วท.บ., บธ.ม.(การตลาด)

42. อ.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ), วท.ม.(จิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ)

43. อ.รวิ รุง่เรืองศรี บธ.บ. (การตลาด) ,Master of Marketing

44. อ.รักษิณา พวงลํา นศ.บ. (การกระจายเสียง) ,                           

นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์)

45. อ.รัชนี เสาร์แก้ว บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) ,บธ.ม.(เศรษฐศาสตร์)

46. ผศ.รัชนีกร ปัญญา บธ.บ. (การบัญชี) , บช.ม.

47. อ.รัฐ ใจรักษ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาพถ่ายและ

การพิมพ์), วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จัดการ) (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

48. อ.วรวุฒิ ตุ่นคํา บช.บ. , บช.ม.(บัญชี)

49. อ.วลัยพร สุพรรณ วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), วท.ม.(เทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดการ)

50. รศ.วาริพิณ มงคลสมัย บช.บ., บช.ม.(การบัญชีการเงิน), PG Dip Prof EdSt. 

(Higher Education Specialist)  (ลาศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก)
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51. อ.วิชัย กอสงวนมติร พณ.บ. (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 2 ,           

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
52. อ.วินยาภรณ์ พราหมณโชติ BA. (Business English), MA International Business 

Administration (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

53. อ.วิภาวี ศรีคะ บช.บ. , บช.ม.

54. อ.วไิลพร ไชยโย บธ.บ. (บัญชี), บช.ม.

55. อ.วีระยุทธ เศรษฐเสถียร บธ.บ., ศบ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), PG Dip Prof 

56. ผศ.วีระศักดิ์ สมยานะ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

57. ผศ.ศิรสา สอนศรี ศศ.บ., นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

58. ผศ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ บช.บ.(บัญชี), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) , PG Dip Prof 

EdSt. (Higher Education Specialist)

59. อ.ศิโรช แท่นรัตนกุล นศ.บ. (การโฆษณา) ,นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์),

60. อ.ศุภชัย มุกดาสนิท วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.ม.(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์)

61. อ.ศุภณิช จันทร์สอง ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) ,MA in International 

Communication (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

62. อ.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ บธ.บ. (การตลาด) , บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

63. ผศ.สมบัติ สิงฆราช ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)

64. รศ.สมพงษ์ บุญเลิศ กศ.บ., ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา),             

PG Dip Prof EdSt. (Higher Education Specialist)

65. ผศ.ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ บธ.บ.(การเงินการธนาคาร), กศ.ม.(ธุรกิจ

การศึกษา), บธ.บ.(การบัญช)ี,  ทล.บ.(เทคโนโลยี

สารสนเทศธุรกิจ),  ผูส้อบบัญชีภาษีอากร,  Ph.D 

(Education Administration and Leadership),  CPA

66. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี บธ.บ.(การบัญช)ี, บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), บช.ม.

67. อ.สุดารัตน์ แสงแก้ว บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) , วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

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

69. อ.สุวลักษณ์ อ้วนสอาด รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์),                         

วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
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70. อ.หิรัญญา ยงพานิช ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) ,Master  of Human Resource

 Management

71. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คบ.(เกียรตินิยม), บธ.บ.(การตลาด), พบ.ม.

(นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ),       

บธ.ม.(การตลาด), Ph.D in Management Studies 

(Marketing)

72. อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,วท.ม.(เทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดการ)

73. อ.อุไร ไชยเสน วบ., วม.(สื่อสารมวลชน)

74. อ.อัญมณี ภักดีมวลชน ศศ.บ (นิเทศศาสตร์) เกียรตินิยม อันดับ2,            

วม.(สื่อสารมวลชน)
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รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ คณบดี

ผศ.ทิพยา สิงหลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.สุพจน์ บุญแรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

อ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย

1. อ.กัญจน์พัชร์ อุปลศิลป์ วท.บ., วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

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

3. ผศ.ทิพยา สิงหลักษณ์ วท.บ.,  วท.ม. (การผลิตสัตว์)

4. อ.ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ วท.บ. (พืชศาสตร์) วท.ม. (เกษตรศาสตร์), วท.ด. (พืชสวน)

5. อ.ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล ค.บ.,  วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

6. อ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ,  M.Sc.,  Ph.D.  (Horticultural  

Science  and  Plant  Biotechnology)

7. ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว วท.บ.,  วท.ม.(สัตวศาสตร์) , วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

8. อ.นริศรา วิชิต วท.บ. (วิศวกรรมกระบวนการอาหาร), วท.ม. (วิทยาการ

หลังการเก็บเกี่ยว)

9. ผศ.นักสทิธิ์ ปัญโญใหญ่ วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินิยม

 ,วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

10. ผศ.บัญชา อินทะกูล พ.ม.,  ค.บ.,  วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

11. อ.เบญจมาศ อินทรส วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

12. อ.ดร.มงคล ยะไชย วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์), ปร.ด. (เทคโนโลยีการ

13. อ.ดร.รัชนพีร สุทธิภาศิลป์ บธ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์),                  

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร), วท.ด. (ปฐพีศาสตร์)

14. อ.วชิรนนท์ แก้วตาปี วท.บ. (การประมง), วท.ม. (ชีววิทยา)

15. อ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ วท.บ.,  วท.ม.,  วท.ด.  (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

การอาหาร)

16. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ สพ.บ.,  Cert.  in  Meat  and  Milk  Processing

17. ผศ.สุพจน์ บุญแรง ทษ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 ,     

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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18. อ.อภิชญา ทองทับ วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

19. อ.อภิรดา รินพล วท.บ. (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์),                      

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

20. ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี วท.บ. (พืชสวน), วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ)
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อ.ประจักษ์ เข็มมุกด์ คณบดี

ผศ.ศักราช ฟ้าขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ

รศ.อุไรวรรณ คําไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

ผศ.เสริมศักดิ์ อาษา รองคณบดีฝ่ายกอ่สร้างและพัฒนาภูมิทัศน์

อ.ศุภกร ประทุมถิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1. อ.กิตติ เขียวทอง บธ.บ. (การบัญช)ี เกียรตินิยมอันดับ 1 (ลาศึกษาต่อ)

2. อ.คมสัน โกเสนตอ ค.บ.(คอมศึกษา) , วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

3. อ.ชุติมันต์ หน่อแก้ว บช.บ. (การบัญช)ี ,  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

4. อ.ณัฐวุฒิ วิทา วท.บ. (การท่องเที่ยว) , ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

5. อ.เดชา ตาละนึก ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ ) , M.A. ( Linguistics)

6. อ.นนท์ธกร ปิยนนทศิลป์ บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) , บธ.ม. (บริหารการจัดการ)

7. อ.บุปผา คํานวน บช.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยม

8. อ.ประจักษ์ เข็มมุกด์ กศบ.(สังคมศึกษา), ศศ.ม (การพัฒนาสังคม)

9. อ.ปัทมา รัตนกมลวรรณ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

10. อ.พงศ์กรณ์ ทิปัญญา วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) , ศษ.ม. (ส่งเสริมสุขภาพ)

11. อ.พุทธชาติ    ยมกิจ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) , ค.ม. (เทคโนโลยีและการสื่อสาร     

ทางการศึกษา)

12. อ.รักคุณ ปัญญาวุธาไกร ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) , ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

13. อ.รุ่งทิวา มูลสถาน ค.บ. (การประถมศึกษา) , ค.ม. (บริหารการศึกษา)

14. ผศ.ศักราช ฟ้าขาว ค.บ. (ศิลปศึกษา), ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

15. อ.ศิวาพร  ชวาเขต วทบ.(กิจกรรมบําบัด),   ศษ.ม.(การส่งเสริมสุขภาพ)

16. อ.ศุภกร ประทุมถิ่น ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) , วท.ม. (การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว)

17. อ.สรัชนุช บุญวุฒิ บช.บ. (การบัญช)ี , บ.ธ.บ. บริหารธุรกิจ(การบัญชี) ,                    

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
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18. อ.สิริลักษณ์ กัลยา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) , วท.ม. (การวางแผนและการจัดการท่องเที่ยว

เพื่ออนุรักษ์)

19. ผศ.เสริมศักดิ์ อาษา วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) , วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

20. อ.อักษรา เด่นตระกูล ศศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) , ศษ.ม. (ส่งเสริมสุขภาพ)

21. อ.อัมพวรรณ อ่ิมเอมทรัพย์ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ)

22. อ.ว่าที่ ร.ต.อาคม ไทยเจริญ บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) , วม.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

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

24. อ.เอราวัณ เป็งมล ศศ.บ  ( อุตสาหกรรมท่องเที่ยว )  ศศ.ม. ( การจัดการการท่องเท่ียว

อย่างย่ังยืน)

25. MR.Peter Lenihan B.A. in English and  Philosophy , TEFL from SEE TEFL.
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อ.ดร.นิตยา สงวนงาม ผู้อํานวยการ

อ.พูนรัตน์ แสงหนุม่ รองผูอ้ํานวยการ

อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ รองผูอ้ํานวยการ

1. อ.กชพร พงค์เจริญ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), M.B.A (Business Administration)

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

ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)

3. อ.พูนรัตน์ แสงหนุ่ม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะภาษาอังกฤษ, 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

4. อ.ภัทรศรี อินทร์ขาว ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ), MIB (Master of International Business)

5. อ.ภุสัสชิ กันทะบุผา ค.บ. (ภาษาไทย), ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)

6. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพฒัน์ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย), ค.ด. (การบริหารการศึกษา)

7. Mr.David Whitlock B.A. (Asian Studies), M.A. (TESOL)

8. Mr.Hugh Slesinger B.A. (History), M.A. (Interdisciplinary Studies)                

9. Ms.Shelley Zinghang B.S (Psychology), M.A. (TESOL)

10. Mr.Wade Sutton B.A. (International Cultural Studies)

วิทยาลัยนานาชาติ
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 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนร่วมเรียนเกิน 

 ประกาศสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอ

เปิดรายวิชาที่อยู่นอกเหนือจากแผนการเรียนและรายการจัดสอนและ

สอบ 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  
ข้อปฏิบัติเกีย่วกับการสอบสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ว่าด้วย  

การปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้กํากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาการ

ขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคการศึกษา 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ เรือ่ง แนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัสญัลักษณ์ “I” 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ เรือ่ง กําหนดรายวิชาที่ใช้สญัลักษณ์ IP 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  
แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการสอนทางอินเตอร์เน็ต 

 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรบัสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ  เข็ม

วิทยฐานะ และครุยประจาํตําแหน่งพุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ว่าด้วย  

การออกหลกัฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ว่าด้วย  

การออกหลกัฐานแสดงผลการศึกษา  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  
แนวปฏิบัติในการให้ปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

48 of 214



 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
วาดวย  การศึกษาระดับปรญิญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

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

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

หมวด ๑ 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 

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

50 of 214



 ๓ 

พัฒนาองคความรูในการใชแกปญหาและสรางสรรคสังคมคุณภาพ  และสังคมแหงภูมิปญญา  ทั้งนี้
คงไวซ่ึงความเปนไทยและความเปนสากล อันสงผลในการเสริมสรางความเขมแข็งและดุลยภาพ
แหงสังคมทองถ่ิน  และสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพของแตละสาขาวิชา 
 ขอ  ๘  ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน           
๒  ภาคการศึกษาปกติ  ใน ๑  ภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  ๑๕  สัปดาห  
หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาการจัดการศึกษาและจํานวนหนวยกิตใน
สัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ 
   นักศึกษาภาคปกติหนึ่งปการศึกษาใหจัดการเรียนการสอน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
หากมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนใหเปนไปตามแผนการเรียนของสาขาวิชา  สําหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษหนึ่งปการศึกษาใหจัดการเรียนการสอน  ๓   ภาคการศึกษา  ประกอบดวย  ๒ ภาค
การศึกษาปกติและภาคฤดูรอน   
 การกําหนดและการปรับเปลี่ยนวันเปดวันปดของแตละภาคการศึกษาใหจัดทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตองมีระยะเวลาศึกษารวมกันในแตละภาคการศึกษาตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง  แลวแตกรณี 
 กรณีที่มหาวิทยาลัยจะใชระบบการศึกษาอื่นเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาใดของคณะ
หรือวิทยาลัย  ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษานั้น  รวมทั้งรายละเอียดการ
เทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคที่กําหนดไวในหลักสูตรใหชัดเจน  หรือกรณีมหาวิทยาลัยจะ
กําหนดวิธีการใหการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย  หรือท้ังระบบในชั้นเรียนและ 
นอกชั้นเรียนตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  แตตองสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตร  ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นและเสนอตอ 
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  
 ขอ  ๙  การคิดหนวยกิต 
   ๙.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย  หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  ๑๕  
ชั่วโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๙.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกปฏิบัติหรือทดลองไมนอยกวา  ๓๐  ช่ัวโมง  
ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๙.๓  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมง     
ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
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 ๔ 

   ๙.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย  ที่ใช
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น  ๆ ไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ  
๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
 ขอ  ๑๐ โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
 ๑๐.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนหมวดวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู
อยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล เขาใจธรรมชาติ เขาใจตนเองและสังคม เปนผูใฝรู สามารถ
คิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี 
  การจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหจัดในลักษณะเปนรายวิชาโดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตร 
กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามสัดสวนที่
เหมาะสม      โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
  การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือ
ระดับอนุปริญญา ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว เมื่อนับรวมกับ
รายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
 ๑๐.๒  หมวดวิชาเฉพาะ เปนหมวดวิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ        
มีทักษะ รูเทคนิควิธีและเขาใจกระบวนการงานอาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดและมีเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพนั้น ๆประกอบดวยกลุมวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาปฏิบัติการและ
ฝกประสบการณวิชาชีพ โดยกลุมวิชาเฉพาะดาน  สามารถจัดไดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู 
หรือวิชาเอก และวิชาโทก็ได โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมและสัดสวนแตละกลุมวิชาดังนี้ 
 ๑๐.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต หมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 
 ๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต 
  ๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๑๔ หนวยกิต  
 กลุมวิชาเฉพาะดานที่จัดในลักษณะวิชาเอก และวิชาโท จํานวนหนวยกิตของ
วิชาเอกตองไมนอยกวา  ๓๐ หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนไมนอยกวา  ๑๕  หนวยกิต 
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 ๕ 

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

๑๑.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  ๑๒๐  หนวยกิต  

๑๑.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอด
หลักสตูรไมนอยกวา  ๗๒  หนวยกิต  

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

๑๑.๓  หลักสูตรปริญญาตรี(๕ ป)ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต  
 ขอ  ๑๒  จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา  ๕ คน และในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยอยาง
นอย ๒ คน ทั้งนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได 

กรณีไมสามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการตามมติของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ 
เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘    กําหนดใหอาจารยประจําผูใดเปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
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 ๖ 

ปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให
อาจารยประจําผูนั้นเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได
อีก ๑ หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว 

 
หมวด ๒ 

การรับเขาเปนนักศึกษา 
 
 ขอ ๑๓  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ๑๓.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 ๑๓.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป ) หรือเทียบเทา ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   ๑๓.๓  คุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรกําหนดและใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๑๔  การข้ึนทะเบยีนเปนนักศึกษา 
  ๑๔.๑  ผูสมัครเปนนักศกึษาจะมีสถานภาพการเปนนกัศึกษาเมื่อมหาวิทยาลัยได
ขึ้นทะเบยีนผูนั้นเปนนักศึกษาแลว 
  ๑๔.๒  การขึ้นทะเบยีนเปนนักศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศกึษาให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๓ 

การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 
 
 ขอ  ๑๕  การลงทะเบียนเรียน 
  ๑๕.๑  กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๑๕.๒   การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา    
และเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร 
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 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  แตไดลงทะเบียนเรยีนและชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว  จะไมมีสิทธิขอคาธรรมเนียมการศกึษาคืน 
  ๑๕.๖   การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบรูณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ และ
มีหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาที่สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแลว 
 ขอ  ๑๖  การเพิ่ม  และการถอนรายวิชา   
 การเพิ่มหรือการถอนรายวิชาจะกระทําไดภายใน  ๒  สัปดาหแรกของแตละภาค
การศึกษาและใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๑๗  การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)  
  ๑๗.๑ การยกเลิกรายวิชา  จะกระทําไดเมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชา  และ    
ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไมนอยกวา  ๒ สัปดาห 
  ๑๗.๒ การยกเลิกรายวิชาจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและ
อาจารยที่ปรึกษา 
 ขอ  ๑๘  ระยะเวลาการศึกษา 
 ๑๘.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) 
  ๑๘.๑.๑  นักศึกษาภาคปกติ  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ  และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา 
  ๑๘.๑.๒   นักศึกษาภาคพิเศษ  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๙  ภาค
การศึกษาและใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๒๔  ภาคการศึกษา 
 ๑๘.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  
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 ๘ 

   ๑๘.๒.๑  นักศึกษาภาคปกติ  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษา
ปกติ  และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา 
   ๑๘.๒.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๖  ภาค
การศึกษา  และใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๒  ภาคการศึกษา 
 ๑๘.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)  
   ๑๘.๓.๑  นักศึกษาภาคปกติ  สําเร็จการศึกษาไมกอน ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ  และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา  
   ๑๘.๓.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ  สําเร็จการศึกษาไมกอน   ๑๒  ภาค
การศึกษาปกติ  และใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๓๐  ภาคการศึกษา 
 การนับเวลาศึกษา ใหนับจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศกึษาในหลักสูตรนั้น 
 

หมวด ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 

 ขอ ๑๙   เวลาเรียน 
  นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิเขาสอบปลายภาคในรายวิชาดังกลาวได  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียน   
นอยกวารอยละ ๘๐ แตไมนอยกวารอยละ ๖๐ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 
 ขอ ๒๐  ใหมีการวัดผลเปนระยะ ๆ ระหวางภาคการศึกษา  และมีการวัดผลเมื่อส้ินสุดการเรียน
การสอนของภาคการศึกษานั้น โดยที่คะแนนระหวางภาคการศึกษาอยูในเกณฑ ไมนอยกวารอยละ ๕๐   
 ขอ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
   ๒๑.๑ ระดับคะแนนที่มีคาระดับคะแนนแบงเปน  ๘  ระดับ  ดังนี ้
                            ระดับคะแนน                   ความหมาย                  คาระดับคะแนน 
      A    ดีเยีย่ม (Excellent) ๔.๐ 
      B+    ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
      B    ดี  (Good)  ๓.๐ 
      C+   ดีพอใช (Fairly Good) ๒.๕ 
      C    พอใช  (Fair) ๒.๐ 
      D+   ออน (Poor) ๑.๕ 
      D    ออนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
      F    ตก (Fail) ๐.๐ 
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 ๙ 

  ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดในแตละรายวิชาใหถือตามเกณฑ  ดังนี ้
     (๑)  รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดในกลุมวิชา
ปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพตองไมต่ํากวา C 
     (๒)  รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร   ยกเวนขอ (๑)  ระดับคะแนนที่ถือวาสอบ
ไดตองไมต่ํากวา D 
     (๓)  ถานักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะ
สอบได  เวนแตถาสอบตกในรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีสามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน 
ตามเกณฑที่กําหนดในหลักสูตรได    หรือถามีรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีที่สอบไดครบตามเกณฑที่
กําหนดในหลักสูตรแลวไมจําเปนตองลงทะเบียนเรียนอีก 
   ๒๑.๒  ระดับคะแนนที่ไมมคีาระดับคะแนน     
      ระดับคะแนน             ความหมาย 
        S     เปนที่พอใจ (Satisfactory) 
        U     ยังไมเปนทีพ่อใจ (Unsatisfactory) 
   ๒๑.๓ สัญลักษณอ่ืน ๆ     
         สัญลักษณ   ความหมาย 
        I     การวัดผลไมสมบูรณ (Incomplete) 
        IP     การศึกษายังไมส้ินสุด (In progress) 
        M     นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 
        W     การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)  
        V     เขารวมการศึกษา (Visitor) 
        N     ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)  
   ๒๑.๔  การใหสัญลักษณ 

    ๒๑.๔.๑  การให  A   B+  B  C+ C   D+ D  และ F  จะกระทําไดในกรณี
ตอไปนี้ 
        (๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบ  และ/หรือ  มีผลงานที่
ประเมินผลไดตามระดับคะแนน               
        (๒) เปลี่ยนจาก  I    IP และ M  โดยสงผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
     ๒๑.๔.๒  การให  F  นอกเหนือจากขอ  ๒๑.๔.๑  จะกระทําไดในกรณี
ตอไปนี้ 
         (๑)   ในรายวิชาทีน่กัศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๙ 
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 ๑๐ 

         (๒)  เมื่อนกัศกึษาทําผิดระเบียบการสอบตามขอบงัคับมหาวิทยาลัย 
           (๓) เปล่ียนจาก   I  IP และ M  ในกรณีที่ผูสอนไมไดสงผลการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 
   ๒๑.๔.๓  การให  S  และ  U  จะกระทําไดในรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให
เรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีผลการประเมินเปนที่พอใจ
หรือยังไมเปนที่พอใจ ดังนี้ 
      (๑) รายวิชาที่ผลการประเมินเปนที่พอใจใหไดระดับคะแนน  S   
      (๒) รายวิชาที่ผลการประเมินยังไมเปนที่พอใจใหไดระดับ
คะแนน  U 
      (๓) ถานักศึกษาไดระดับคะแนน  U  ในรายวิชาใด  นักศึกษา
ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะไดระดับคะแนน  S   
     ๒๑.๔.๔  การให  I  จะกระทําไดในกรณีที่นักศึกษายังทํางานไมเสร็จ             
และนักศึกษาตองดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปล่ียน   I  เปนระดับคะแนนที่มีคาระดับคะแนน   
ถาไมดําเนินการ      ใหอาจารยผูสอนประเมินเฉพาะผลงานที่มีอยูใหเสร็จสิ้นและสงผลการประเมิน
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เปล่ียน  I   เปน   F  หรือ  U  แลวแตกรณี ทั้งนี้ตองอยูในเวลาไมเกินกวาที่กําหนดตามขอ  ๑๘ 
     ๒๑.๔.๕  การให   IP   จะกระทําไดในกรณีที่รายวิชานั้นยังมีการศึกษา
ตอเนื่องอยู      ยังไมมีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน  ทั้งนี้ใหใชเฉพาะ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และ  IP  จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัดผลและประเมินผลโดยสงผล
การประเมินภายในวันสุดทายของการเรียนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป  ทั้งนี้ตองอยูในเวลาไม
เกินกวาที่กําหนดตามขอ  ๑๘  หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน  IP    
เปน  F    หรือ   U   แลวแตกรณี 
     ๒๑.๔.๖  การให   M   จะกระทําไดในรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลาย
ภาคแตขาดสอบ   นักศึกษาตองยื่นคํารองขอเลื่อนสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย และเมื่อไดรับ
อนุมัติใหสอบ อาจารยผูสอนเปนผูดําเนินการเปลี่ยน M เปนระดับคะแนน โดยตองสงผลการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งนี้ตองอยูในเวลาไมเกินกวาที่กําหนดตาม        
ขอ  ๑๘ หากพนกําหนด ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน  M  เปน  F  หรือ U   
แลวแตกรณี  

58 of 214



 ๑๑ 

    ๒๑.๔.๗   การให   W   จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้
      (๑)  นักศึกษาไดรับอนุมัติการยกเลิกรายวิชาเมื่อพนกําหนด   
การเพิ่มถอนรายวิชา  และกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา                  
๒   สัปดาห 
      (๒)  นักศึกษาลงทะเบียนไวแลว  และไดรับอนุมัติใหลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
      (๓)  นักศึกษาลงทะเบียนไวแลว   แตถูกสั่งใหพักการเรียน 
ในภาคการศึกษานั้น  
    ๒๑.๔.๘  การให  V จะกระทําไดในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติให
ลงทะเบียนเรียนเปนผูเขารวมการศึกษาโดยไมนับหนวยกิต  และสามารถปฏิบัติตามเกณฑท่ีอาจารย
ผูสอนกําหนด  หากไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดใหถือวานักศึกษาขอยกเลิก  ซ่ึงจะไดรับ
สัญลักษณ  W  แทน 
  ๒๑.๔.๙  การให   N    จะกระทําไดเฉพาะในรายวิชาที่สํานักสงเสริม
วิชาการและ    งานทะเบียนยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ   ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๒๐.๕  รายวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหไดรับการยกเวนการเรียนใหมีระดับ
คะแนนดังนี้ 
  ๒๑.๕.๑  รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษาในระบบให
ไดรับ   ระดับคะแนน  S 
  ๒๑.๕.๒ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษานอกระบบ 
และหรอืการศึกษาตามอัธยาศัยใหไดรับระดับคะแนน ดังนี้   
      CS (Credits from Standardized Test) กรณีไดหนวยกิตจาก
การทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) 
      CE   (Credits from Examination) กรณีไดหนวยกิตจากการ
ทดสอบดวยการสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test) 
      CT (Credits from Training)  กรณีไดหนวยกิตจากการ
ประเมินการศึกษา  หรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ  ที่มหาวิทยาลัยรับรอง    
       CP (Credits from Portfolio)  กรณีไดหนวยกิตจากการเสนอ
แฟมสะสมผลงาน 
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 ขอ ๒๒   คาระดับคะแนนเฉลี่ย 
  คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา  และคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย      
คิดจากรายวิชาที่มีคาระดับคะแนนและสอบไดตามขอ  ๒๑.๑  ใหคิดเปนเลขทศนิยม  ๒  ตําแหนง    
โดยไมปดเศษ 
  ๒๒.๑  คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา  คํานวณจากทุกรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบไดในแตละภาคการศึกษา  สําหรับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ  I   IP   
M    และ  N  ยังไมนํามาคิดคาเฉลี่ยจนกวาจะเปลี่ยนเปนระดับคะแนนตามขอ   ๒๑.๑ 
  ๒๒.๒  คาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย  คํานวณจากทุกรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนและสอบได   ตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาจนถึงภาคการศกึษาที่ไดรับผลการศึกษาแลว    
สําหรับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ  I   IP    M    และ   N   ยังไมนํามาคิดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
จนกวาจะเปลี่ยนเปนระดับคะแนนตาม  ขอ ๒๑.๑  
  ๒๒.๓  นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะลงทะเบียน
เรียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได  หากลงทะเบียนซ้ําใหเวนการนับ 
หนวยกิตเพื่อพิจารณารายวิชาเรียนใหครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู 
  ๒๒.๔  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดระดับคะแนน
ต่ํากวา C  หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เทียบเทาซึ่งระบุไวในหลักสูตร  ใหนับหนวยกิตและ คาระดบั
คะแนนเฉพาะรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนที่ดีที่สุด   

 
หมวด ๕ 

การลา  การลาพักการศึกษา  และการลาออก 
 
 ขอ  ๒๓    การลา 
 ๒๓.๑   การลาปวย  ลากิจ  ที่รวมกันแลวไมเกินรอยละ ๒๐  ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้น  ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอน หากเกินจากนี้ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาสาขาวิชา หัวหนาภาควิชา  โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ 
 ๒๓.๒  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาได  มีสิทธิไดรับผอนผันดานการนับเวลา
เรียน  และสิทธิอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนและการสอบ 
 ขอ  ๒๔  การลาพักการศึกษา 
 ๒๔.๑  นักศึกษาอาจย่ืนคํารองขอลาพักการศึกษาดวยเหตุผลความจําเปน
แลวแตกรณี  โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ   
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 ๒๔.๒ การลาพักการศึกษา  กระทําไดครั้งละไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา                 
ถาจําเปนตองลาพักการศึกษาตอ  ใหยื่นคํารองใหม   
 ๒๔.๓  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม 
การรักษาสถานภาพนักศึกษา 
 ขอ  ๒๕  การลาออก 
   การลาออกใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๖ 

การเปล่ียนสถานภาพนักศึกษา 
 
 ขอ  ๒๖   การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
    การเปลี่ยนประเภทนักศกึษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๒๗   การโอนยายสาขาวิชา 
   ๒๗.๑   การโอนยายสาขาวิชาภายในคณะใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ที่รับโอนยาย 
   ๒๗.๒  การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่นใหเปนไปตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
 ๒๗.๒.๑  นักศึกษาจะโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่นไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  หัวหนาสาขาวิชา  หัวหนาภาควิชาและคณบดีคณะเดิม  และได
เรียนตามแผนการเรียนที่กําหนดในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา  ๒   ภาคการศึกษาปกติสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ  หรือไมนอยกวา  ๓  ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  ทั้งนี้ไมนับภาค
การศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน 
 ๒๗.๒.๒  การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่น  จะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสาขาวิชา  ภาควิชาและคณะที่รับโอนยาย โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๒๗.๒.๓   การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่นใหอยูในดุลพินิจของ
สาขาวิชา  ภาควิชาและคณะที่รับโอนยายไปสังกัด  พิจารณาอนุมัติ 
 ๒๗.๓   การโอนยายสาขาวิชาจะสมบูรณ  เมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียม
การโอนยายสาขาวิชา 
 ๒๗.๔   เมื่อนักศึกษาไดโอนยายสาขาวิชาแลว  รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
ทั้งหมดจะนํามาคํานวณหาคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมดวย  
 ขอ  ๒๘  การรับโอนยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
   ๒๘.๑  มหาวทิยาลัยจะพิจารณารับโอนยายเฉพาะผูที่มีคณุสมบตัิ  ดังตอไปนี ้
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     ๒๘.๑.๑ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๑๓ 
     ๒๘.๑.๒ เปนนักศึกษาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองและศึกษาในหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน 
     ๒๘.๑.๓ สอบไดทุกรายวิชาที่ศึกษาในสถานศึกษาเดิม และไดคาระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยไมนอยกวา   ๒.๐๐  หรือเทียบเทา 
   ๒๘.๒  การพิจารณารับโอนยายใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสาขาวิชา  
หัวหนาภาควิชา  และคณบดีคณะที่จะรับโอนยาย 
   ๒๘.๓  การรับโอนยายนักศึกษาจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอย
กวาหนึ่งปการศึกษา  การนับเวลาที่ใชในการศึกษาใหเปนไปตามขอ  ๑๘  โดยใหนับระยะเวลา
การศึกษา  ทั้งในสถาบันเดิมและระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย     
 

หมวด ๗ 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน 

 
  ขอ  ๒๙  รายวิชาที่จะนํามาเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนตองสอบไดหรือเคย
ศึกษา  ฝกอบรม หรือมีประสบการณมาแลวไมเกิน  ๑๐  ป  นับถึงวันที่เขาศึกษา  โดยเริ่มนับจากวัน
สําเร็จการศึกษา  หรือภาคการศึกษาสุดทายท่ีมีผลการเรียน  หรือวันสุดทายที่ศึกษา  ฝกอบรม  หรือ
มีประสบการณ 
 ขอ  ๓๐   ผูมีสิทธิไดรับโอนผลการเรียนไดแก  ผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
  ๓๐.๑  ศึกษาในมหาวิทยาลัยและยายสาขาวิชา 
  ๓๐.๒  เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและกลับมาศึกษาใหม 
  ๓๐.๓  สําเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาจากมหาวิทยาลยัและเขาศกึษาระดับ
ปริญญาตรี 
  ๓๐.๔  เปล่ียนสภาพของประเภทนักศกึษาของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๓๑  เงื่อนไขในการเทยีบโอนผลการเรียน 
   ๓๑.๑   ผูขอโอนผลการเรียนตองไมเคยถูกสั่งใหพนสภาพ  ตามขอ ๔๐.๑ 
   ๓๑.๒  การโอนผลการเรียนตองโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา  โดยไม
จํากัดจํานวนหนวยกิตที่ขอโอนผลการเรียน 
 ขอ ๓๒   ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียน  ไดแก  ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี ้
 ๓๒.๑  สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
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 ๓๒.๒  ผานการศึกษาอบรมเนื้อหาสอดคลองตามหลักสูตร ที่จัดโดยหนวยงาน
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
 ๓๒.๓  ผานการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือ  การศึกษาตามอัธยาศัย  
หรือจากประสบการณการทํางาน 
 ขอ  ๓๓  เงื่อนไขการยกเวนการเรียน  
 ๓๓.๑   เปนรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนไมต่ํากวา   C   หรือเทียบเทา 
 ๓๓.๒  เปนรายวิชาที่ไดจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝกอาชีพ  หรือจากประสบการณการทํางาน  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวน 
การเรียน  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 ๓๓.๓  ผูที่ สํ า เ ร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ ากสถาบัน อุดมศึกษา 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ใหไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปทั้งหมด   
โดยไมนําเงื่อนไขขอ  ๒๙  และ  ๓๓.๑   มาพิจารณา 
 ๓๓.๔   จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา  รวมแลวตองไม
เกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 ๓๓.๕   รายวิชาที่ ได รับการยกเวนการเรียน   ใหบันทึกไวในระเบียน 
ผลการเรียนของนักศึกษา  โดยใชสัญลักษณตามขอ  ๒๑.๕  ในชองระดับคะแนน  สําหรับผูที่ไดรับ
การยกเวนการเรียนตามขอ  ๓๓.๓  ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา  โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 
 ขอ  ๓๔    ผูที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียน  ตองกระทําใหเสร็จสิ้น
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ  ๓๕   การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียน  หรือ
ยกเวนการเรียนรายวิชาใหถือเกณฑดังนี้ 
   ๓๕.๑  นักศึกษาภาคปกติ  ใหนับจํานวนหนวยกิต  ๒๒   หนวยกิต เปน  ๑        
ภาคการศึกษาปกติ 
   ๓๕.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ  ใหนับจํานวนหนวยกิต  ๑๒  หนวยกิต   เปน ๑ 
ภาคการศึกษา 
   ๓๕.๓  การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามขอ  ๓๐.๑  ใหนับจํานวน
ภาคการศึกษาตอเนื่องกันจากเดิม  สําหรับนักศึกษาตามขอ ๓๐.๒ ใหนับเฉพาะภาคการศึกษา 
ที่เคยศึกษาและมีผลการเรียน   
 ขอ  ๓๖  การโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน  นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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 ขอ ๓๗  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือขอยกเวนการเรียนจะตองมีเวลาศึกษา
อยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา  โดยไมนับภาคการศึกษาที่มีการลาพักการเรียน 
 ขอ  ๓๘  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน  
และการยกเวนการเรียนรายวิชา   
 ขอ  ๓๙  ผูไดรับการเทียบโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม        
แตผูที่ไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 
            หมวด ๘ 

การพนสภาพนักศึกษา 
  
 ขอ  ๔๐   นักศกึษาจะพนสภาพในกรณีดังตอไปนี ้
 ๔๐.๑  นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามเกณฑการประเมินผล
การศึกษา ขอใดขอหน่ึง  โดยพิจารณาผลการประเมินคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแตเริ่มเขา
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําหนดใหประเมิน  ทั้งนี้การนับจํานวนภาคการศึกษาใหนับทั้ง         
ภาคการศึกษาที่มีการลาพักการศึกษาดวย  ดังนี้ 
 ๔๐.๑.๑  ระดับปริญญาตรี   (๔ ป หรือ ๕ ป)    มีคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ํากวา  ๑.๕๐  เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่  ๒  สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  หรือส้ิน    
ภาคการศึกษาที่ ๓  สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  
 ๔๐.๑.๒  ระดับปริญญาตรี    (๔ ป  หรือ ๕ ป)    มีคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ํากวา  ๑.๗๐  เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๔  สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  หรือส้ิน    
ภาคการศึกษาที่ ๖ สําหรับ นักศึกษา  ภาคพิเศษ  
 ๔๐.๑.๓  ระดับปริญญาตรี    (๔ ป  หรือ ๕ ป)    มีคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ํากวา  ๑.๘๐  เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๖  ที่ ๘  ที่ ๑๐  ที่  ๑๒  ที่  ๑๔  สําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ  หรือส้ินภาคการศึกษาที่ ๙  ที่ ๑๒  ที่ ๑๕  ที่ ๑๘  ที่ ๒๑  สําหรับนักศึกษา      
ภาคพิเศษ  
 ๔๐.๑.๔  ระดับปริญญาตรี (๕ ป)  มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา 
๑.๘๐  เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๑๖ และท่ี ๑๘  สําหรับนักศึกษาภาคปกติหรือส้ินภาคการศึกษา
ที่ ๒๔ และที่ ๒๗  สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
 ๔๐.๑.๕  ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํา
กวา  ๑.๘๐  เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๒  ที่ ๔ และที่ ๖  สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  หรือส้ิน    
ภาคการศึกษาที่ ๓  ที่ ๖ และที่ ๙  สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  

64 of 214



 ๑๗ 

 ๔๐.๑.๖  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร  แตไดคาระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา  ๑.๘๐   
 ๔๐.๑.๗  มีสภาพการเปนนักศึกษาเกินกวาระยะเวลาการศึกษากําหนด
ในขอ  ๑๘  
 ๔๐.๑.๘  ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร  และไดคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ย  ตั้งแต  ๑.๘๐  แตไมถึง  ๒.๐๐  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  เพื่อทําคา
ระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยใหถึง  ๒.๐๐  ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดไวตามขอ ๑๘  ถาใช
ระยะเวลาเกินกวาที่กําหนดไวและไดคะแนนสะสมเฉลี่ยไมถึง  ๒.๐๐  นักศึกษาตองพนสภาพ 
 ๔๐.๒  สําเร็จการศึกษาและไดรับปริญญา  
 ๔๐.๓   ตาย 
 ๔๐.๔   ลาออก 
 ๔๐.๕   กระทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหพน
สภาพการเปนนักศึกษา 

 
หมวด ๙ 

เกณฑการสําเร็จการศึกษาและการใหปริญญา 
 
 ขอ  ๔๑    เกณฑการสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา 
 ๔๑.๑    ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติดงันี้ 
 ๔๑.๑.๑  ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร  และขอกําหนด
เฉพาะ  โดยมีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร  ไมต่ํากวา  ๒.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับ
คะแนน  และ  ไมมีผลการเรียนสอบตกในรายวิชาบังคับ 
 ๔๑.๑.๒  มีระยะเวลาในการศึกษาเปนไปตามขอ  ๑๘ 
 ๔๑.๑.๓  มีความประพฤติดี     
 ๔๑.๑.๔  ไมมีภาระหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย  
 ๔๑.๑.๕  ผานการเขารวมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๔๑.๑.๖  สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
    ๔๑.๒   การขออนุมัติสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา  
 ๔๑.๒.๑  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ ๔๑.๑ 
ตองยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด 
มิฉะนั้นอาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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 ๑๘ 

 ๔๑.๒.๒  กรณีที่นักศึกษายังไมขออนุมัติสําเร็จการศึกษา  ดวยมีความ
ประสงคจะลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมในภาคการศึกษาถัดไป  นักศึกษาตองยื่นคํารองขออนุมัติตอ
มหาวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห  กอนการสอบปลายภาค  โดยมีระยะเวลาที่ศึกษาเพิ่มเติมรวมกับ
ระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรแลวตองไมเกินระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๘ 
 ๔๑.๒.๓  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ ๔๑.๑ 
แตมิไดยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑.๒ (๑)  และไมไดขออนุมัติ  
ลงทะเบียนเพ่ิมเติมรายวิชาตางๆ ตามขอ ๔๑.๒ (๒)  มหาวิทยาลัยอาจรวบรวมรายชื่อเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย  เพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาถัดไป  ทั้งนี้นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพการ
เปนนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป  
 ขอ  ๔๒   การใหปริญญา 
    คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ  พิจารณาเสนอชื่อ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑ ตอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นการให
ปริญญาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการใหปริญญา 
 ขอ  ๔๓   การใหปริญญาเกียรตินิยม 
 ๔๓.๑  ผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม  ตองมคีุณสมบัติ  ดังนี้ 
      ๔๓.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน  ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ  สําหรับปริญญาตรี  (๔ ป) หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๐  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
ปริญญาตรี  (๕  ป)  หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง)   
      นักศึกษาภาคพิเศษมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๒ ภาคการศึกษาสําหรับ
ปริญญาตรี  (๔  ป)  หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๕  ภาคการศึกษาสําหรับปริญญาตรี    
(๕  ป)  หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน  ๘  ภาคการศึกษาสําหรับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
      ๔๓.๑.๒ สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในหนดเวลา
ตามขอ ๔๓.๑ (๑)  
      ๔๓.๑.๓ ไมมีรายวิชาใดที่เคยไดระดับคะแนน U  หรือต่ํากวา  C     
    ๔๓.๒  นักศึกษาจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ตองมีคุณสมบัติตาม
ขอ ๔๓.๑ และไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย  ตั้งแต ๓.๕๐  ขึ้นไป 
    ๔๓.๓  นักศึกษาจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดบัสอง  ตองมีคุณสมบัติตาม
ขอ ๔๓.๑ และไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย  ไมนอยกวา  ๓.๒๕  แตไมถึง  ๓.๕๐ 
    ๔๓.๔  ในกรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะไดรับปริญญาเกียรติ
นิยมอันดับ  ๑  ตองไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  ไมนอยกวา  
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 ๑๙ 

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

หมวด ๑๐  
อาจารยท่ีปรึกษา 

 
 ขอ ๔๕    อํานาจหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 
   อาจารยที่ปรึกษามีอํานาจหนาที่ใหคําปรกึษาและแนะนําในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
       ๔๓.๑  ดานการเรียนของนักศึกษาใหถูกตองตามหลักสูตร 
 ๔๓.๒  ดานการศึกษาตามขอบังคับนี้ 
 ๔๓.๓  รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การเปลี่ยนแปลงรายวิชาจากที่
กําหนดในแผนการเรียนการสอน การเพิ่มถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่
ลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาของนักศึกษา 
 ๔๓.๔  วิธีเรียนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
    ๔๓.๕  พิจารณาคํารองตางๆ ของนักศึกษา และดําเนินการใหถูกตอง 
 ๔๓.๖  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  การเขารวมกิจกรรม และความเปนอยูของ
นักศึกษาในขณะที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย 
    ๔๓.๗  รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบวินัย
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีที่นักศึกษากระทําความผิดวินัยใหอาจารยที่ปรึกษารายงานให
หัวหนาสาขาวิชาและคณบดีทราบเพื่อพิจารณานําเสนอรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายในการ
พิจารณาโทษทางวินัยตอไป 
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 ๒๐ 

หมวด  ๑๑ 
การประกันคณุภาพของหลกัสูตร 

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

บทเฉพาะกาล 
 

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

                                                                                         
       (ศาสตราจารยเกียรติคณุ นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี) 
                     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการย่ิงข้ึน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  

 ขอ ๓  บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 ขอ ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๓๒.๑ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “๓๒.๑  สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง” 
 ขอ ๕  ใหยกเลิกความในขอ ๓๓.๑ และ ๓๓.๒ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “๓๓.๑  เปนรายวิชาท่ีไดจากการศึกษาในระบบ ท่ีไดคะแนนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา 
ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวนการเรียน โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
   ๓๓.๒  เปนรายวิชาท่ีไดจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ 

หรือจากประสบการณการทํางาน  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินเพ่ือยกเวนการเรียน 

โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ” 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

          อาวุธ  ศรีศุกรี 

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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หมายเหตุ :-  เหตุผลในการออกขอบังคับฉบับน้ี คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสวนที่เก่ียวกับ

คุณสมบัติและเงื่อนไขการยกเวนการเรียน ใหมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ

ยิ่งข้ึน ประกอบกับตามความในมาตรา ๑๘ (๒) ใหอํานาจสภามหาวิทยาลัยในการออกขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยได จึงจําเปนตองออกขอบังคับน้ี 
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       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

เร่ือง   กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

 ดวยเห็นสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เพื่อใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น 
 อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๙ และดวยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่  ๓   /๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๒๐  มีนาคม
๒๕๕๐  จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังนี้ 
 ขอ ๑  คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา 
  ๑.๑  นักศึกษาภาคปกต ิ
  ๑.๑.๑  อัตราคาธรรมเนียม 
   นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตรใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา 
ในลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา ตามอัตราที่กําหนดในตารางแนบทายประกาศนี้ 
   อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง กรณีเปนหลักสูตรที่สอน
เปนภาษาตางประเทศ  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑.๒  กรณีที่นักศึกษามีเหตุผลและความจําเปนในการลงทะเบียนเรียนที่มี
จํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีจํานวนหนวยกิตนอยกวา 
๑๓ หนวยกิต หรือ กรณีมหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนในภาคฤดูรอน แลวแตกรณี ให
เรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 
   (๑)  ลงทะเบียนเรียนไมเกิน ๖ หนวยกิต ใหเรียกเก็บ รอยละ ๕๐  
ตามอัตราคาธรรมเนียมในขอ ๑.๑.๑ 
   (๒)  ลงทะเบียนเรียน ๗-๑๒ หนวยกิต ใหเรียกเก็บ รอยละ ๗๐  
ตามอัตราคาธรรมเนียมในขอ ๑.๑.๑ 
  เหตุผลและความจําเปนตามวรรคหนึ่ง ใหนักศึกษาเสนอเรื่องขอความ
เห็นชอบกอนการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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  ๑.๑.๓ กรณีลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาเพิ่มอีก ๕๐๐ บาท 
  ๑.๑.๔ กรณีลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ ทั้งนี้ ไมตองเรียก
เก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๑.๑.๓ 
  ๑.๑.๕  กรณีนักศึกษาตางชาติ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีก 
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑.๖  กรณีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปนความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนไปตามขอตกลงของโครงการ 
  ๑.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ 
  ๑.๒.๑  อัตราคาธรรมเนียม 
   นักศึกษาภาคพิเศษทุกหลักสูตรใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา 
ในลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา ตามอัตราที่กําหนดในตารางแนบทายประกาศนี้ 
   อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง กรณีเปนหลักสูตรที่สอน
เปนภาษาตางประเทศ  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒.๒  กรณีที่นักศึกษามีเหตุผลและความจําเปนในการลงทะเบียนเรียนทีม่ี
จํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีจํานวนหนวยกิตนอยกวา 
๖ หนวยกิต ใหเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ ๗๐ ตามอัตราคาธรรมเนียมใน 
ขอ ๑.๒.๑ 
  เหตุผลและความจําเปนตามวรรคหนึ่ง ใหนักศึกษาเสนอเร่ืองขอความ
เห็นชอบกอนการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๑.๒.๓  กรณีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกพื้นที่ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ .๔  กรณีลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาภาคปกติ ใหเ รียกเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ 
  ๑.๒.๕  กรณีนักศึกษาตางชาติ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีก 
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓  นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาอื่น ๆ 
   ใหใชอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
ที่กําหนดไวเฉพาะโครงการนั้น ๆ 
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 ขอ ๒  คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจายเปนรายครั้ง 
 ๒.๑  คาธรรมเนียมการสมัครเขาเรียน  ๓๐๐   บาท 
 ๒.๒  คาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนด ๓๐๐ บาท 
 ๒.๓  คารักษาสถานภาพการเปนนักศกึษา  
  ๒.๓.๑  นักศึกษาภาคปกติ  ภาคการศึกษาปกติละ  ๗๐๐  บาท 
  ๒.๓.๒  นกัศกึษาภาคพเิศษ ภาคการศึกษาละ ๗๐๐ บาท 
 ๒.๔  คาขอกลับคืนสถานภาพการเปนนกัศึกษาเนื่องจากพนสภาพเพราะเหต ุ
ไมชําระคาธรรมเนียมการศกึษาครั้งละ ๕๐๐ บาท  และตองชําระคารักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษา ตามขอ ๒.๓ ใหครบทุกภาคการศึกษาที่หยุดการเรียน 
 ๒.๕  คาธรรมเนียมการโอนหรือยกเวนรายวิชา คร้ังละ ๒๐๐ บาท 
 ๒.๖  คาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา   คร้ังละ ๕๐๐ บาท 
 ๒.๗  คาธรรมเนียมการโอนสภาพนักศกึษา  คร้ังละ ๕๐๐ บาท 
 ๒.๘  คาธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท 
 ๒.๙  คาธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา  คือ  ใบรับรอง 
ผลการศึกษา  ใบรายงานผลการศึกษา และใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา ฉบับละ ๑๐๐   บาท  
ทั้งนี้ ยกเวนหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกใหคร้ังแรกเมื่อสําเร็จการศึกษา 
 ๒.๑๐  คาธรรมเนยีมการออกเอกสารใบแทนใบเสร็จรับเงิน  และหรือใบแทน
เอกสารตาง ๆ นอกเหนือจากขอ ๒.๙  ที่มหาวิทยาลัยเคยออกใหแลว  ฉบับละ  ๕๐ บาท 
 ๒.๑๑  คาธรรมเนียมการออกบัตรประจําตวันักศกึษา หลังจากที่มหาวิทยาลัย 
เคยออกใหแลว  คร้ังละ ๑๐๐ บาท 
 ๒.๑๒  คาลงทะเบียนบัณฑติ คนละ ๕๐๐  บาท  
 ๒.๑๓  คาปรับการขอรับประกาศนยีบัตร  ปริญญาบัตรนานเกนิกวาระยะเวลา 
๓ เดือนนับจากวันที่มหาวทิยาลัยกําหนดใหรับ ชุดละ ๕๐๐ บาท 
 ๒.๑๔  คาปรบักรณีการใชบริการหอสมุด หรือ การใชบริการอื่นใดที่
มหาวิทยาลัยจดัใหแกนกัศึกษา  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอตัราคาธรรมเนียมโดยจัดทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัย และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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 - ๔ -

 ขอ ๓  คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บเม่ือแรกเขาเปนนักศึกษา 
  คาประกันทรพัยสินเสียหาย ๕๐๐ บาท 
  เงินคาประกนัทรัพยสินเสียหาย  ใหแยกบญัชีรับไวตางหากเปนเงินฝาก 
ถอนคืนใหแกนักศึกษาที่มิไดทําทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย  และมายื่นคํารองขอคืนภายใน 
๙๐ วัน นับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา  หากไมมาถอนคืนภายในกําหนด
ดังกลาว  ใหมหาวิทยาลัยโอนเงินเขาเปนเงนิรายไดของมหาวิทยาลัย 
 

 ทั้งนี้ใหมีผลบงัคับใชกับนกัศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษา  ตั้งแตปการศึกษา  
๒๕๕๐ เปนตนไป 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 

                                                                                   
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D:\งานเลขา\ประกาศ\ป50\L06-คาธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 2550 
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 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
   

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
ว่าด้วย  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแต่งกายนักศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

เพื่ออนุวัตตามมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ในส่วนที่เก่ียวกับ
การกําหนดให้มีเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๒)  และมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ในคราวประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๒๒  มิถุนายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ว่าด้วย  เครื่องแบบ  
เครื่องหมาย  และเครื่องแต่งกายนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้

หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
“นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
“นักศึกษาภาคปกติ”  หมายความว่า  นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

จัดให้เรียนในเวลาราชการ  และหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า  นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

จัดให้เรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ  และหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียน 
ในเวลาราชการด้วยก็ได้ 

“นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ที่ศึกษาในระดับสูงกวา่ระดับปริญญาตรี 

ข้อ ๕ เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแต่งกายตามที่กําหนดในข้อบังคับนี้  ให้ใช้บังคับ
กับนักศึกษาภาคปกติ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และนักศึกษาภาคพิเศษ  ให้แต่งกายชุดสุภาพ  หรืออาจใช้
เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแต่งกายตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
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 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
   

 

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย   
อาจใช้เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแต่งกายตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

ข้อ ๖ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา  มีดังนี้ 
  (ก) นักศึกษาหญิง 
   (๑) เสื้อสีขาวปกเชิ้ต  แขนเสื้อเพียงศอก  ไม่รัดรูป  ไม่หลวมเกินไป  ไม่มีกระเป๋าเสื้อ

ไม่มีลวดลายและแนวสาบหลัง  เนื้อผ้าไม่บางเกินสมควร  ผ่าอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุมโลหะสีเงิน 
มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ติดเครื่องหมายนักศึกษาที่อกด้านซ้าย  ตัวเสื้อมีความยาว
เพียงพอสําหรับให้กระโปรงทับได้  เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย   

   (๒) กระโปรงทรงตรง  เอวสูง  ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ  ไม่รัดรูป  ยาวเสมอเข่า
ผ้าเนื้อเรียบ  ไม่มีลวดลาย  สีดําหรือสีน้ําเงินเข้ม 

   (๓) เข็มขัดแบบสุภาพ  สีดํา  หัวเข็มขัดเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้าทําด้วยโลหะรมดํา 
มีดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

   (๔) รองเท้าหนังหุ้มส้น  สีดํา  ไม่มีลวดลาย  ปิดปลายเท้า  ทรงสุภาพ  ส้นสูง 
ไม่เกิน  ๕  เซนติเมตร 

  (ข) นักศึกษาชาย 
   (๑) เส้ือสีขาวปกเชิ้ต  แขนสั้นเพียงศอก  ปลายแขนปล่อยตรง  ไม่ผ่าปลายแขน  

หรือแขนยาวถึงข้อมือ  ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป  ไม่มีลวดลาย  ไม่บางเกินสมควรผ่าอกตรงโดยตลอด  
ติดกระดุมสีขาว  มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบ้ืองซ้าย  ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับให้กางเกง
ทับได้  เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อยและไม่พับปลายแขน 

   (๒) กางเกงขายาวแบบสากล  ทรงสุภาพ  สีดําหรือสีน้ําเงินเข้ม  ผ้าเนื้อเรียบ  
ไม่มีลวดลาย  ไม่ใช้ผ้ายืดหรือผ้ายีน  ไม่รัดรูป  มีหูเข็มขัดเย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง  เจาะกระเป๋า
ด้านข้างทั้งสองด้าน 

   (๓) เข็มขัดแบบสุภาพ  สีดํา  หัวเข็มขัดเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้า  ทําด้วยโลหะรมดํา
มีดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

   (๔) ถุงเท้าสีดําหรือสีน้ําเงินเข้ม  ไม่มีลวดลาย 
   (๕) รองเท้าหนังหุ้มส้น  สีดํา  ไม่มีลวดลาย  ปิดปลายเท้า  ทรงสุภาพ 
   (๖) สําหรับนักศึกษาชายชั้นปีที่  ๑  ให้ผูกเนคไทตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด

และติดเครื่องหมายนักศึกษา 
  การกําหนดแบบเนคไทตาม  (๖)  ให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
ข้อ ๗ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษาตามข้อ  ๖  ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) การมาเรียนและการเข้าสอบ 
  (ข) การติดต่อกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
  (ค) กรณีอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือนัดหมาย 
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 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
   

 

ข้อ ๘ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษาที่ใช้ในงานพิธีการ  มีดังนี้ 
  (ก) นักศึกษาหญิง 
   (๑) เส้ือสีขาวปกเชิ้ต  แขนเสื้อเพียงศอก  ไม่รัดรูป  ไม่หลวมเกินไป  ไม่มีกระเป๋าเสื้อ

ไม่มีลวดลายและแนวสาบหลัง  เนื้อผ้าไม่บางเกินสมควร  ผ่าอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุมโลหะสีเงิน 
มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ติดเครื่องหมายนักศึกษาที่อกด้านซ้าย  ตัวเสื้อมีความยาว
เพียงพอสําหรับให้กระโปรงทับได้  เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย   

   (๒) กระโปรงทรงตรง  เอวสูง  ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ  ไม่รัดรูป  ยาวเสมอเข่า
ผ้าเนื้อเรียบ  ไม่มีลวดลาย  สีดํา 

   (๓) เข็มขัดแบบสุภาพ  สีดํา  หัวเข็มขัดเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้าทําด้วยโลหะรมดํา 
มีดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

   (๔) รองเท้าหนังหุ้มส้น  สีดํา  ไม่มีลวดลาย  ปิดปลายเท้า  ทรงสุภาพ  ส้นสูง 
ไม่เกิน  ๕  เซนติเมตร 

  (ข) นักศึกษาชาย 
   (๑) เสื้ อสีขาวปกเชิ้ต  แขนยาวถึงข้อมือ   ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป   

ไม่มีลวดลายไม่บางเกินสมควร  ผ่าอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุมสีขาว  มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อ
เบ้ืองซ้ายตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับให้กางเกงทับได้  เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 
ให้เรียบร้อยและไม่พับปลายแขน 

   (๒) กางเกงขายาวแบบสากล  ทรงสุภาพ  สีดํา  ผ้าเนื้อเรียบ  ไม่มีลวดลาย   
ไม่ใช้ผ้ายืดหรือผ้ายีน  ไม่รัดรูป  มีหูเข็มขัดเย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง  เจาะกระเป๋าด้านข้างทั้งสองด้าน 

   (๓) เข็มขัดแบบสุภาพ  สีดํา  หัวเข็มขัดเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้า  ทําด้วยโลหะรมดํา
มีดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

   (๔) ถุงเท้าสีดํา  ไม่มีลวดลาย 
   (๕) รองเท้าหนังหุ้มส้น  สีดํา  ไม่มีลวดลาย  ปิดปลายเท้า  ทรงสุภาพ 
   (๖) เนคไทตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดและติดเครื่องหมายนักศึกษา 
   การกําหนดแบบเนคไทตาม  (๖)  ให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
ข้อ ๙ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษาตามข้อ  ๘  ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  หรือพิธีตามหมายของสํานักพระราชวัง 
  (ข) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
  (ค) พิธีไหว้ครู 
  (ง) กรณีอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือนัดหมาย 
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 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
   

 

ข้อ ๑๐ เครื่องหมายนักศึกษา  มีดังนี้ 
  (ก) เครื่องหมายนักศึกษาหญิง  เป็นเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   

ขนาดกว้าง  ๒  เซนติเมตร  สูง  ๒.๕  เซนติเมตร  ทําด้วยโลหะ 
  (ข) เครื่องหมายนักศึกษาชาย  เป็นเข็มตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ขนาดกว้าง  

๑  เซนติเมตร  สูง  ๑.๕  เซนติเมตร  ทําด้วยโลหะ 
ข้อ ๑๑ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษาสําหรับการศึกษาในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ 

ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  และนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ข้อ ๑๒ ให้มหาวิทยาลัยจัดทําเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแต่งกายตามที่กําหนด 
ในข้อบังคับนี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ  ศรีศุกร ี
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรื่อง  การยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๔

…………………………….

เพื่อใหการยกเวนการเรียนรายวิชา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๓๓.๑ และ ขอ ๓๓.๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๕ และเพื่อควบคุมมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตาม

มาตรา ๓๑  แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยโดยความ

เห็นชอบของสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่องการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ ไวดังตอไปนี้

ขอ ๑  ในประกาศนี้

“การยกเวนการเรียน” หมายถึง การนําเนื้อหาวิชาหรือสาระความรูจากการศึกษา            

ในระบบและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณทํางาน                    

ซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก

“การศึกษาในระบบ” หมายถึง เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา 

หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา                 

ที่แนนอน

“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาหรือการฝกอบรมเฉพาะเรื่องจาก

หนวยงานภาครัฐหรือ เอกชนหรือองคกรสวนทองถิ่น ผูผานการศึกษาตองมีหลักฐานการศึกษา                

หรือฝกอบรมที่ระบุช่ือหลักสูตรและระยะเวลาที่ใชในการศึกษาและใหหมายความรวมถึงผูผาน                  

การทดสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจัดสอบหรือรับรอง

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความ

สนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม            

สื่อหรือแหลงความรูอื่น ๆ

“การฝกอาชีพ” หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่เกิดจากการผาน

การศึกษา ฝกอบรมในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย จากการฝกอาชีพ การแสวงหาความรู                   

จากแหลงความรูตางๆ

“ประสบการณการทํางาน” หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่เกิดจาก

ประสบการณการทํางานที่ผานมาที่สะทอนถึงกระบวนการทํางานและการพัฒนาอาชีพ
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ขอ ๒ หลักเกณฑการยกเวนการเรียนรายวิชาการศึกษาในระบบ ดังนี้

๒.๑ ผูขอยกเวนการเรียนตามประกาศนี้รายวิชาที่จะนํามายกเวนการเรียนตองสอบได

หรือเคยศึกษา มาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษา                

หรือภาคการศึกษาสุดทายที่มีผลการเรียน  

๒.๒ ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียน จะตองสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาไมต่ํากวา

ระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

๒.๓ เงื่อนไขการยกเวนการเรียน

๒.๓.๑ เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีเนื้อหาสาระ ครอบคลุมไมนอยกวาสามใน

สี่ของรายวิชาหรือรายวิชาที่ขอเทยีบ

๒.๓.๒ จํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ไดเรียนมาจะตองไมนอย

กวาจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ขอเทียบ  หรืออาจใชผลรวมของจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียน

มามากกวาหนึ่งรายวิชา เพื่อนํามาขอเทียบหนึ่งรายวิชาในหลักสูตร

๒.๓.๓ เปนรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนไมตํ่ากวา  C หรือเทียบเทา

ขอ ๓ หลักเกณฑการยกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย

การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางานเขาสูการศึกษาในระบบ  ดังนี้

๓.๑ ผูขอยกเวนการเรียนตามประกาศนี้ใหดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้

๓.๑.๑ การทดสอบมาตรฐาน (Standardized test)

๓.๑.๒  การทดสอบดวยการสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)

๓.๑.๓ การประเมินการศึกษา หรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ ที่

มหาวิทยาลัยรับรอง (Training)

๓.๑.๔ การเสนอแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

๓.๒  ใหคณะกรรมการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวย  การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๓๘  เปนผูกําหนด กฎเกณฑ วิธีการดําเนินการยกเวนการเรียน

รายวิชาตามประกาศนี้ รวมทั้งการอนุมัติการใชวิธีการใดวิธีหนึ่งตามขอ ๓.๑  ที่คณะ สถาบันหรือ

วิทยาลัยเสนอ

ขอ ๔ ผูที่จะขอยกเวนการเรียนตองกระทําใหเสร็จสิ้นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ ๕ ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาผลการดําเนินการและระดับคะแนน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ    พ.ศ.  ๒๕๕๔

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา)

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรื่อง การยกเวนการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา) 

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

เพื่อใหการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  สําหรับนักศึกษา 

ปริญญาตรี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่กําหนดไวในขอ ๓๓.๓ 

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)                  

พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ เมษายน  

พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดใหมีการยกเวนการเรียน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  สําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตร

ปริญญาตรี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา) ดังนี้

๑. ใหยกเวนการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑๘  หนวยกิต

๒. ใหเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจํานวน ๑๒  หนวยกิต ดังนี้

๑.  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ๓  หนวยกิต

๒.  กลุมวิชามนุษยศาสตร ๓  หนวยกิต

๓.  กลุมวิชาสังคมศาสตร ๓  หนวยกิต

๔.  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓  หนวยกิต

ประกาศ ณ วันที่   ๒๒   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔

 ( ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา )

                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ่

เรื่อง  เกณฑก์ารยา้ยสาขาวชิา  (ฉบับที่  ๒) 

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

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เรื่อง  เกณฑ์การย้าย

สาขาวิชา  เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการยิ่งขึ้น  จึงเห็นสมควรประกาศเกณฑ์ใน
การพจิารณา  ดังตอ่ไปนี้ 

๑. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะย้ายสาขาวิชา  ต้องเรียนรายวิชาเอกตามแผนการเรียน
และมีผลการเรียนในสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า  ๒  ภาคการศึกษาปกติสําหรับนักศึกษาภาคปกต ิ                 
หรือไม่น้อยกว่า  ๓  ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือ             
ถูกสั่งพักการเรยีน 

๒. นักศึกษาต้องมีระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  โดยให้นับถึงภาคเรียนที่ขอ
ยา้ยสาขาวชิา 

๓. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกของสาขาวิชาใหม่   ไม่น้อยกว่า  ๒  รายวิชา  
และมรีะดับคะแนนไมต่่ํากวา่  “B”   

๔. การขอยา้ยสาขาวชิาตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและคณะเดิม  และสาขาวิชา
และคณะใหม ่

๕. มหาวทิยาลัยไมอ่นุญาตใหน้ักศกึษาสาขาวชิาอื่นยา้ยไปสาขาวิชาครุศาสตร์  หรือภายใน
สาขาวชิาครุศาสตรด์ว้ยกัน 

๖. การยา้ยสาขาวชิาจะสมบูรณ ์ เมื่อนักศกึษาไดชํ้าระคา่ธรรมเนยีมแลว้ 
๗. เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาใหม่แล้ว  มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ย้าย

กลับสาขาวชิาเดมิอกี 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

                                     

              
                                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.เรอืงเดช  วงศ์หลา้) 

                                           อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ่

          เรื่อง  แนวปฏบิัตใินการลงทะเบยีนเรยีนรว่มและเรยีนเกนิ 

................................................. 
    
  เพื่อใหก้ารลงทะเบยีนเรยีนรว่มและเรยีนเกนิของนักศกึษาเป็นระบบ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่จึงเห็นควรกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน  
ไวด้ังตอ่ไปนี้ 
  กรณีของนักศึกษาค้างช้ันหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย (ภาคเรียนก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพถือว่าเป็นภาคเรียนสุดท้าย)  สามารถเรียนร่วมและเรียนเกิน ตามเกณฑ ์
ดังนี้ 
   เกณฑก์ารเรยีนรว่ม 

 1) รายวชิาดังกลา่วเป็นรายวชิาที่ไมม่เีปดิในภาคการศกึษาที่นักศกึษาสังกัดอยู ่
 2) รายวชิาดังกลา่วเป็นรายวชิาที่มวีันและเวลาเรยีน  หรือ วันและเวลาสอบ   ซ้ํากัน 

 3) กรณทีี่ตอ้งการแกไ้ขรายวชิาที่ตดิ F หรอื E   
 4) กรณทีี่ไดด้ําเนนิการเทยีบโอน / ยกเวน้ผลการเรยีน 

   เกณฑก์ารเรยีนเกนิ   
1) นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนได้  22  หน่วยกิต  สามารถเรียนเกินได ้     

1 รายวชิา 
2) นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนได้ 15  หน่วยกิต  สามารถเรียนเกินได ้    

1 รายวชิา 
3) ภาคเรียนฤดูร้อนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 9 หน่วยกิต  

สามารถเรยีนได ้1  รายวชิา 
   
  กรณีนักศึกษาที่ไม่ใช่นักศึกษาค้างช้ันหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย  ไม่สามารถ
เรยีนเกนิได ้ แตส่ามารถเรยีนรว่มไดโ้ดยเป็นไปตามเกณฑ ์ดังนี้ 
   เกณฑก์ารเรยีนรว่ม 

1) รายวชิาดังกลา่วเป็นรายวชิาที่ไมม่เีปดิในภาคการศกึษาที่นักศกึษาสังกัดอยู ่
2) รายวชิาดังกลา่วเป็นรายวชิาที่มวีันและเวลาเรยีน  หรอื วันและเวลาสอบ ซ้ํากัน 
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3) กรณทีี่ตอ้งการแกไ้ขรายวชิาที่ตดิ F หรอื E 
4) กรณทีี่จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาที่ตอ้งเรยีนกอ่น 
5) กรณทีี่ไดด้ําเนนิการเทยีบโอน / ยกเวน้ 

    

   ประกาศ  ณ  วันที่  26   ตุลาคม   พ.ศ. 2554 
     

                                    
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เรอืงเดช  วงศ์หลา้) 
    อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
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เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏิบั

แผนการเรียนและรายการจัดสอนและสอบ

เพื่อใหการพิจารณาคําขอเปดรายวิชา

เปนไปดวยความเรียบรอย มีแนวปฏิบิติและหลักเกณฑใน

ควรกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและรายการจัดสอน

และสอบ  ดังนี้

1. เปนรายวิชาที่ไมเปดสอนตามรายการจัดสอนจัดสอบของนักศึกษา

2. เปนรายวิชาในหลักสูตรเกาซึ่งไมเปดสอนอีกและตองเปนรายวิชาบังคับ

3. สําหรับรายวิชาเลือกนั้น สามารถดําเนินการไดเฉพาะในกรณีตอไปนี้เทานั้น

- ไมสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกรายวิ

- ไมสามารถยื่นคํารองเพื่อขอเรียนรวมในรายการจัดสอนจัดสอบของนักศึกษาประเภทอื่นๆได

- ไมสามารถขอเทียบเพื่อเรียนแทนกันไดกับในรายวิชาในหลักสู

ชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติเทากันได

คุณสมบัติของนักศึกษ

รายการจัดสอนและสอบ ตองเปนนักศึกษาคางชั้น หรือลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนสุดทายและตองไมเปน

นักศึกษาที่ยายมาจากสถาบันราชภัฏอื่น

แนวปฏิบัติในการขอเปดรายวิชาท่ีอยูนอกเหนือจากแผนก

1. นักศึกษารับคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการ

2. นําคํารองท่ีกรอกรายละเอียดแลวขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา

3. ยื่นคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการกอนเปดภาคเรียนอยางนอย 

4. สํานักสงเสริมวิชาการรวบรวมคําร

5. คณะสรุปรายวิชาที่สามารถเปดเพื่อแจงสํานักสงเสริมวิชาการดําเนินการตอไป

6. สํานักสงเสริมวิชาการประกาศผลรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนใหนักศึกษาทราบ

ประกาศนีใ้หมีผลใชบังคับตั้งแตภาคเรียนที่ 

ประกาศ  ณ  วันที่ 

                                 

ประกาศสถาบันราชภัฏเชียงใหม

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจาก

แผนการเรียนและรายการจัดสอนและสอบ

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

เพื่อใหการพิจารณาคําขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและรายการจัดสอนและสอบ

เปนไปดวยความเรียบรอย มีแนวปฏิบิติและหลักเกณฑในการพิจารณาที่เปนมาตรฐานเดียวกัน สถาบันฯจึงเห็น

ควรกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและรายการจัดสอน

เปนรายวิชาที่ไมเปดสอนตามรายการจัดสอนจัดสอบของนักศึกษา(ทุกประเภท)

เปนรายวิชาในหลักสูตรเกาซึ่งไมเปดสอนอีกและตองเปนรายวิชาบังคับ

สําหรับรายวิชาเลือกนั้น สามารถดําเนินการไดเฉพาะในกรณีตอไปนี้เทานั้น

ไมสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกรายวิชาอื่นๆในกลุมเดียวกันได

ไมสามารถยื่นคํารองเพื่อขอเรียนรวมในรายการจัดสอนจัดสอบของนักศึกษาประเภทอื่นๆได

ไมสามารถขอเทียบเพื่อเรียนแทนกันไดกับในรายวิชาในหลักสตูรใหมที่มีเนื้อหาจํานวนหนวยกิ

ของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นคํารองเพื่อขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและ

รายการจัดสอนและสอบ ตองเปนนักศึกษาคางชั้น หรือลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนสุดทายและตองไมเปน

นักศึกษาที่ยายมาจากสถาบันราชภัฏอื่น

แนวปฏิบัติในการขอเปดรายวิชาท่ีอยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและรายการจัดสอนและสอบ

นักศึกษารับคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการ

นําคํารองท่ีกรอกรายละเอียดแลวขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา

ยื่นคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการกอนเปดภาคเรียนอยางนอย 2 เดือน

สํานักสงเสริมวิชาการรวบรวมคํารองสงใหคณะ/โปรแกรมวิชาท่ีเก่ียวของพิจารณา

คณะสรุปรายวิชาที่สามารถเปดเพื่อแจงสํานักสงเสริมวิชาการดําเนินการตอไป

สํานักสงเสริมวิชาการประกาศผลรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนใหนักศึกษาทราบ

ใหมีผลใชบังคับตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2547 เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2547

  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.เรืองเดช  วงศหลา

         อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

อจาก

ที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและรายการจัดสอนและสอบ               

การพิจารณาที่เปนมาตรฐานเดียวกัน สถาบันฯจึงเห็น            

ควรกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและรายการจัดสอน                

)

ไมสามารถยื่นคํารองเพื่อขอเรียนรวมในรายการจัดสอนจัดสอบของนักศึกษาประเภทอื่นๆได

ตรใหมที่มีเนื้อหาจํานวนหนวยกิต

าที่มีสิทธิ์ยื่นคํารองเพื่อขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและ

รายการจัดสอนและสอบ ตองเปนนักศึกษาคางชั้น หรือลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนสุดทายและตองไมเปน

ารเรียนและรายการจัดสอนและสอบ

นําคํารองท่ีกรอกรายละเอียดแลวขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา

โปรแกรมวิชาท่ีเก่ียวของพิจารณา

คณะสรุปรายวิชาที่สามารถเปดเพื่อแจงสํานักสงเสริมวิชาการดําเนินการตอไป

สํานักสงเสริมวิชาการประกาศผลรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนใหนักศึกษาทราบ

เรืองเดช  วงศหลา)

ราชภัฏเชียงใหม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วาดวย การปฏิบัติของผูเขาสอบและผูกํากับการสอบ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
----------------------------- 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม      เห็นสมควรวางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบและผูกํากับการสอบ ใหสอดคลองกับขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐   หมวด  ๙ เกณฑ
การสําเร็จการศึกษาและการใหปริญญา  และ  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๘ เกณฑการสําเร็จการศึกษาและการขอรับ
ปริญญา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ   พ.ศ.  ๒๕๔๗    สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   ในคราวประชุม   คร้ังที่ ๗/๒๕๕๐ 
เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา   “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   วาดวย   การปฏิบัติ
ของผูเขาสอบและผูกํากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓  บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว 
ในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “ผูกํากับการสอบ”   หมายความวา  บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งหรือ
มอบหมายใหเปนผูกํากับการสอบประจําหองสอบ และใหหมายความรวมถึงอาจารยที่รับผิดชอบ
การสอนประจํารายวิชาในกรณีที่กําหนดการสอบเอง 
 “ผูเขาสอบ”    หมายความวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ที่เขาสอบหรือบุคคลอื่นที่เขาสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
 “การสอบ”   หมายความวา  การสอบกลางภาคการศึกษา การสอบปลาย 
ภาคการศึกษา  การสอบที่อาจารยผูรับผิดชอบการสอนประจํารายวิชาเปนผูกําหนด และการสอบ
คัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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 “นักศึกษา”   หมายความวา นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 ขอ ๕  ผูเขาสอบที่เปนนักศึกษาใหแตงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
บุคคลอื่นที่เขาสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยใหแตงกายสุภาพเรียบรอย 
ตามความเหมาะสม 
 ขอ ๖  ขอหามสําหรับผูเขาสอบ มีดังตอไปนี้ 

(๑) หามใชเครื่องมือส่ือสารในหองสอบ 
(๒) หามสงเสยีงดัง  ทําความรําคาญ  หรือแสดงกิริยามารยาทไมเหมาะสมใน 

หองสอบหรือบริเวณใกลเคียงหองสอบ 
(๓) หามเขาหองสอบหลังจากเริ่มสอบวิชานั้นแลว ๑๕ นาที 
(๔) หามออกจากหองสอบกอน ๓๐ นาที นับจากเริ่มสอบวิชานั้น 
(๕) หามเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากผูกํากับการสอบ 
(๖) หามผูเขาสอบติดตอหรือพูดจากับผูหนึ่งผูใดในเวลาสอบ  เมื่อมีกิจจําเปน

ตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใดในระหวางสอบหรือมีขอสงสัยใหแจงตอผูกํากับการสอบ และใหผูกํากับ 
การสอบเปนผูพิจารณาอนุญาต 

(๗) หามผูเขาสอบนําสิ่งใด ๆ เขาหองสอบ เวนแตปากกา ดินสอ ไมบรรทัด 
ยางลบ และส่ิงที่ประกาศใหทราบลวงหนาหรือส่ิงที่ผูสอนอนุญาตไวลวงหนาใหนําเขาหองสอบ 
เพื่อใชในการสอบได หรือส่ิงที่ผูกํากับการสอบอนุญาตใหนําเขาหองสอบได 

(๘) หามผูเขาสอบนาํกระดาษคําตอบ กระดาษขอสอบ กระดาษที่ใชในการสอบ
ออกจากหองสอบ  ยกเวนในสวนที่ผูสอนวิชานั้นกําหนดไวใหนําออกจากหองสอบได 

(๙) อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ ๗  ขอปฏิบัติสําหรับผูเขาสอบ มีดังตอไปนี้ 

(๑) ใหผูเขาสอบแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวผูเขาสอบ 
กรณีไมมีบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวผูเขาสอบมาแสดงในวันสอบ ใหแสดงบตัร
ประจําตัวอ่ืนซึ่งออกใหโดยหนวยงานราชการพรอมกับแสดงหลักฐานอื่นที่มหาวิทยาลัยออกให 
ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของผูกํากับการสอบหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๒) ใหผูเขาสอบนั่งประจําโตะตามที่กําหนดไวหรือตามที่ผูกํากับการสอบ  
กําหนด จะเปลี่ยนที่นั่งกอนไดรับอนุญาตไมได 

(๓) ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามขอปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือตามที่ผูกํากับ
การสอบชี้แจงโดยเครงครัด 
 ขอ ๘  กรณีผูเขาสอบมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตหรือแสดงวามีเจตนาจะไมปฏิบัติ
ตามขอหามหรือขอปฏิบัติที่กําหนดไวตามระเบียบนี้ ใหผูกํากับการสอบตักเตือนตามควรแกกรณี 
หากไมเชื่อฟงผูกํากับการสอบอาจสั่งใหผูเขาสอบคนนั้นออกจากหองสอบไดแลวใหผูกํากับการ
สอบทําบันทึกรายงานขอเท็จจริงตออธิการบดี 
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  กรณีผูกํากับการสอบพบวามีเอกสารหรือหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูเขาสอบ 
มีเจตนาทุจริตในการสอบ ใหทําบันทึกรายงานขอเท็จจริงตออธิการบดีพรอมแนบเอกสารหรือ
หลักฐานดังกลาว 
 ขอ ๙  เมื่อปรากฏวาผูเขาสอบทุจริตในการสอบ  ใหผูกํากับการสอบรวบรวมหลักฐาน
และบันทึกลักษณะความผิดไวในกระดาษคําตอบพรอมทั้งลงชื่อผูกํากับการสอบ เพื่อเปนหลักฐาน
แสดงวาผูเขาสอบมีการทุจริตในการสอบแลวบันทึกรายงานตออธิการบดี  
  กรณีผูเขาสอบเปนนักศึกษาใหอธิการบดีพิจารณาสั่งการลงโทษตามขอ ๑๐ 
 ขอ ๑๐  การดําเนินการทางวินัยสําหรับนักศึกษาตามขอ  ๙   ใหถือวาเปนโทษทางวินัย
และมีฐานความผิดใหพักการเรียนหรือใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ 
ทางวินัยและพิจารณาโทษตามควรแกกรณี ดังนี้ 

(๑) สอบตกในรายวิชานั้น และใหพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษา   
   ใชสําหรับนักศึกษาที่ประพฤติผิดเปนครั้งแรก 

(๒) สอบตกในรายวิชานั้น และใหพักการเรียนสองภาคการศึกษา 
  ใชสําหรับนักศึกษาที่เคยถูกลงโทษตาม (๑) 

(๓) พนสภาพการเปนนักศึกษา 
  ใชสําหรับนักศึกษาที่เคยถูกลงโทษตาม (๒) 
 การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ใหอธิการบดีแตงตั้ง “คณะกรรมการสอบสวน”
ประกอบดวย คณบดีของคณะที่นักศึกษาผูนั้นสังกัด เปนประธานกรรมการ  
นิติกรของมหาวิทยาลัย ๑ คน อาจารยจากคณะที่รับผิดชอบในรายวิชานั้น ๑ คน  
ผูแทนจากกองพัฒนานักศึกษา ๑ คน เปนกรรมการ และรองคณบดีที่นักศึกษาผูนั้นสังกัด 
คนหนึ่ง เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหไดขอเท็จจริง และรายงานผล 
การสอบสวนพรอมเสนอความเห็นการลงโทษตออธิการบดี ทั้งนี้ กรณีการลงโทษตาม (๓)  
ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบกอน 
 กรณีการดําเนินการทางวินัยสําหรับนักศึกษาซึ่งเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนบุคลากรในสังกัดองคกร
เอกชน เมื่ออธิการบดีส่ังลงโทษแลวใหมหาวิทยาลัยแจงใหตนสังกัดทราบโดยพลัน 
 ขอ ๑๐  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้   
 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

                                  
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๐   ก   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 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   
ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  กับมาตรา  ๕๖  
วรรคสอง  และมาตรา  ๖๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา    
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 
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หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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  “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.ด.”  และ  “ปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
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หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๐   ก   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 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มีสามชั้น  ดังตอไปนี้ 
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต  ทําดวยผาหรือแพรสีดํา  เย็บเปนเสื้อคลุมยาวเหนือขอเทาพอประมาณ  

ตัวเส้ือผาอกตลอด  มีแถบกํามะหย่ีสีดํา  กวาง  ๗  เซนติเมตร  เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขาง
และโอบรอบคอเสื้อ  และมีผาตวนสีเหลืองทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนา 
ทั้งสองขางถัดจากแถบกํามะหย่ีสีดํา  แขนเสื้อยาวตกขอมือ  ตอนกลางแขนทั้งสองขางมีแถบกํามะหย่ี 
สีดํา  กวาง  ๓  เซนติเมตร  ยาว  ๓๘  เซนติเมตร  ขลิบริมดวยเชือกเกลียวสีทอง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  
๐.๔  เซนติเมตร  พับปลายแถบเปนมุมแหลม  จํานวนสามแถบติดเรียงกัน  ระยะหางระหวางแถบ   
๒.๕  เซนติเมตร  ปลายแขนปลอยและมีแถบผาตวนสีดํา  กวาง  ๘  เซนติเมตร  โอบรอบ 

ใหมีผาคลองคอ  ดานในทําดวยผาตวนสีเหลืองทอง  ดานนอกทําดวยผาหรือแพรสีดํา
เชนเดียวกับตัวเสื้อ  ดานหนาเย็บเปนมุมแหลม  มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  เย็บติด
ที่ริมทั้งสองขาง  ระหวางแถบผาตวนสีเหลืองทองทั้งสองขางมีแถบกํามะหย่ีสีตามสีประจําสาขาวิชา  
กวาง  ๒.๕  เซนติเมตร  ติดโดยมีระยะหางระหวางผาตวนสีเหลืองทองกับแถบกํามะหย่ีสีตามสีประจํา
สาขาวิชา  ขางละ  ๑  เซนติเมตร  ดานหลังเย็บเปนส่ีเหลี่ยม  มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง  กวาง   
๑  เซนติเมตร  เย็บติดที่ริมดานบนและดานลาง  ดานซายและดานขวาพับเปนจีบซอนกัน  จํานวนสองทบ  
กวางทบละ  ๗  เซนติเมตร  มีเชือกเกลียวสีทอง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๐.๘  เซนติเมตร  ผูกดวยเง่ือนพิรอด 

ตรงกลางแผนหลัง  และมีพูหอยสีทอง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๑๕  เซนติเมตร   
มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยผา  และปกดวยดายสีตามตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยติดบนผาตวน 
สีเหลืองทองรูปวงรี  ขนาด  ๖.๕  เซนติเมตร  ปดทับรอยตอของผาคลองคอดานหนาและดานหลัง 
ทั้งสองขาง 

(๒) ครุยมหาบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  เวนแตแถบกํามะหย่ีสีดํา  ตอนกลางแขน 
ทั้งสองขางมีจํานวนสองแถบ 

(๓) ครุยบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต  เวนแตแถบกํามะหย่ีสีดํา  ตอนกลางแขน 
ทั้งสองขางมีจํานวนหนึ่งแถบ 

มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มีลักษณะเปนรูปตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง  สูง  ๓.๕  เซนติเมตร  ติดบนฐานซึ่งรองรับดวยโลหะสีดํา   
และมีอักษรสีเหลืองทองเปนคติพจนของมหาวิทยาลัยวา  “นตฺถิ  ปฺญาสมา  อาภา” 
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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหาร  และคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   
มีดังตอไปนี้ 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยทําดวยผาหรือแพรสีดํา  เย็บเปนเสื้อคลุมยาวเหนือขอเทา
พอประมาณ  ตัวเส้ือผาอกตลอด  มีผาตาดสีเหลืองทอง  กวาง  ๗  เซนติเมตร  เย็บติดเปนสาบตลอด
ดานหนาทั้งสองขางและโอบรอบคอเสื้อ  และมีแถบกํามะหย่ีสีเหลืองทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  เย็บติด
เปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขางถัดจากผาตาดสีเหลืองทอง  แขนเสื้อยาวตกขอมือ  ตอนกลางแขน 
ทั้งสองขางมีแถบกํามะหย่ีสีดํา  กวาง  ๓  เซนติเมตร  ยาว  ๓๘  เซนติเมตร  ขลิบริมดวยเชือกเกลียวสีทอง  
ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๐.๔  เซนติเมตร  พับปลายแถบเปนมุมแหลม  จํานวนสี่แถบติดเรียงกัน  
ระยะหางระหวางแถบ  ๒.๕  เซนติเมตร  ปลายแถบทั้งสองดานมีกระดุมสีทองติดดานละหนึ่งเม็ด  
ปลายแขนปลอยและมีแถบผาตวนสีดํา  กวาง  ๘  เซนติเมตร  โอบรอบ 

ใหมีผาคลองคอ  ดานในทําดวยผาตวนสีเหลืองทอง  ดานนอกทําดวยผาหรือแพรสีดํา
เชนเดียวกับตัวเส้ือ  ดานหนาเย็บเปนมุมแหลม  มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  เย็บติด
ที่ริมทั้งสองขาง  ระหวางแถบผาตวนสีเหลืองทองทั้งสองขาง  มีผาตาดสีทอง  กวาง  ๒.๕  เซนติเมตร  
ติดโดยมีระยะหางระหวางผาตวนสีเหลืองทองกับผาตาดสีทอง  ขางละ  ๑  เซนติเมตร  ดานหลังเย็บเปน
ส่ีเหลี่ยม  มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  เย็บติดที่ริมดานบนและดานลาง  ดานซาย
และดานขวาพับเปนจีบซอนกันจํานวนสองทบ  กวางทบละ  ๗  เซนติเมตร  มีเชือกเกลียวสีทอง 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๐.๘  เซนติเมตร  ผูกดวยเง่ือนพิรอดตรงกลางแผนหลัง  และมีพูหอยสีทอง  
ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๑๕  เซนติเมตร  มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยผา  
และปกดวยดายสีตามตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยติดบนผาตวนสีเหลืองทองรูปวงรี  ขนาด  ๖.๕  เซนติเมตร  
ปดทับรอยตอของผาคลองคอดานหนาและดานหลังทั้งสองขาง 

ใหมีสายสรอยประกอบครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําดวยโลหะสีทอง
ประกอบดวยตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  ก่ึงกลางสายสรอยประดับตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวย
โลหะดุนนูนสีทอง  สูง  ๕  เซนติเมตร  ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย  เวนแตไมมีสายสรอยประดับ  
และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง  สูง  ๕  เซนติเมตร  ติดบนสาบดานหนา 
ทั้งสองขาง 
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หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

(๓) อธิการบดี  เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เวนแตสาบดานหนาทั้งสองขางและ
โอบรอบคอเสื้อทําดวยแถบกํามะหย่ีสีน้ําเงินเขม  กวาง  ๗  เซนติเมตร  และมีแถบกํามะหย่ีสีเหลืองทอง  
กวาง  ๑  เซนติเมตร  เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขางถัดจากแถบกํามะหย่ีสีน้ําเงินเขม  และมี
สายสรอยทําดวยโลหะสีทองประกอบดวยตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  ก่ึงกลางสายสรอยประดับตรา
สัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง  สูง  ๕  เซนติเมตร  ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง 

(๔) รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการ  หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  เชนเดียวกับอธิการบดี  เวนแตไมมีสายสรอยประดับและมีตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง  สูง  ๕  เซนติเมตร  ติดบนสาบดานหนาทั้งสองขาง 

(๕) คณาจารย  เชนเดียวกับรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการ  หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  เวนแตสาบดานหนาทั้งสองขางและโอบรอบคอเสื้อทําดวย
แถบกํามะหย่ีสีดํา  กวาง  ๗  เซนติเมตร  และมีแถบกํามะหย่ีสีเหลืองทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  เย็บติด
เปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขางถัดจากแถบกํามะหย่ีสีดํา  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 

(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร   สีแสด 

(๙) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร   สีเขียวหัวเปด 

(๑๐) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  สีชมพูสม 

มาตรา ๘ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจัดทําครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุย
ประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ข้ึนไวเปนตัวอยาง 
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หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีการประกาศใชบังคับ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับมาตรา  ๕๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๖๐   

วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา  การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด  และจะใช 

อักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  และการกําหนดลักษณะ  ชนิด   ประเภท  และสวนประกอบของ 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเปนตองตรา 

พระราชกฤษฎีกานี้ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

ประกาศ   ณ  วันที่  ๓๐ มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

                                   
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ตอนที่ 3ตอนที่ 3 

แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

กับสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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เกี่ยวกับสํ
 สํานั

ของมหาวิทย

บุคลากรทั้ง

มหาวิทยาลั

วิชาการและ

สมัครเข้าเรีย

ศึกษาระเบีย

เป็นไปอย่างร

 

ที่ตั้งหน่วย
 ช้ัน 

 

แผนผังทีต่ั้

 

สาํ

สานักงาน 
นกัส่งเสริมวิช

ยาลัย ภารกิจ

ภายในและภ

ลัยในส่วนที่เ

ะงานทะเบีย

ยน การราย

ยบและข้อบัง

ราบรื่นและสํ

ยงาน 
๑ อาคาร ๑ 

ตัง้หน่วยงา

านักส่งเสริ

ชาการและงา

จหลักคือการ

ภายนอกมห

เกี่ยวข้องกับ

นจึงมีความ

งานตัวเข้าเป็

งคับต่าง ๆ ใ

สําเร็จการศึก

 ทิศเหนือ (ต

น 

ริมวิชากา

านทะเบียนเป็

รประสานงา

หาวิทยาลัย ด

บงานด้านวิช

มสําคัญและเ

ป็นนักศึกษา 

ให้ละเอียดแ

กษาสมดังควา

รงข้ามกบัโรง

ารและงาน

ปน็หน่วยงานส

นและให้บริก

ดูแลและกําก

ชาการไปสู่ก

เกี่ยวข้องโดย

 จนกระทั่งวั

ละถือปฏิบัติ

ามตั้งใจ 

งยิมเนเซียม)

นทะเบียน

ส่งเสริมสนับ

การด้านวิชาก

กับการนําระ

ารปฏิบัติ ดั

ยตรงกับนัก

ันสําเร็จการ

ติอย่างเคร่งค

) 

น 

บสนุนการผลิ

การแก่หน่วย

ะเบียบ ข้อบั

ดังนั้น สํานัก

ศึกษา นับตั้

รศึกษา นักศึ

ครัด เพื่อให้ก

ตบัณฑิต

ยงานและ

ังคับของ

กส่งเสริม

ตั้งแต่การ

ศกษาควร

การเรียน
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เวลาเปิดทําการ 
 เปิดบริการทกุวัน ยกเว้นวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 

 จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 

 เสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

 

อัตลักษณ ์
บริการแบบกัลยาณมิตร  ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตด้วย  ICT 
 

ปณิธาน 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มุ่งพัฒนาสู่ระบบมาตรฐานงานทะเบียนนักศึกษา 

           

ปรัชญา 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          

สู่ความเป็นเลิศ 

 

วิสัยทัศน ์
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นหน่วยงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการ

สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบัณฑิต 

  

พันธกิจ 
๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อรองรับการดําเนินงานด้านการรับนักศึกษา  

การพัฒนาหลักสูตร  การบริหารหลักสูตร  การประมวลผลการศึกษา  และรองรับงาน

พระราชทานปริญญาบัตรให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสนองนโยบายการผลิตบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัย 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและมุ่งสู่การพัฒนาหลักสูตรสู่ระดับ

ภูมิภาค 

๓. พัฒนาระบบการประสานงานและการให้บริการด้านวิชาการ กับหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

๔. พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทํางานวิจัย เพื่อ

นําผลมาปรับปรุงงานพัฒนาการทํางานทุกคอย่างต่อเนื่อง 
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๕. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ให้สามารถดําเนินการได้เต็มรูปแบบ 

๖. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และจิตสํานึกของบุคลากรในการอยู่ร่วมกัน การ

ดําเนินงาน และดํารงชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ตลอดจนการรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม      

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

สามารถนํามาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ  เพื่อสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการผลิต

บัณฑิต 

๒. เพื่อให้หน่วยงานสามารถทําหน้าที่ประสานงาน ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงาน

และบุคลากรที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว 

๓. เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้เปิดโลกทัศน์ โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนํา
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน ให้เกิดทั้งประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

๔. เพื่อให้การบริการของหน่วยงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้

บุคลากรสามารถทํางานอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม  และ

ดําเนินชีวิตภายใต้ความพอเพียง 

 

ค่านิยมหลกั  (Core  Value) 

 S Service Mind บริการด้วยกัลยาณมิตร 

S Support  ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตสู่สากล 

V   Via  ICT  ด้วยเทคโนโลยีก้าวล้ํา 

 

แผนยุทธศาสตร์ / เปา้หมาย 
๑. พัฒนาสํานักให้เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

๒. พัฒนาสํานักโดยใช้งานวิจัยสถาบันเป็นเครื่องมือ 

๓. พัฒนาสํานักให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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โครงสร้างองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สํานักงานผู้อํานวยการ 

 

งานทะเบียนและประมวลผล 
 

งานส่งเสริมวชิาการ 

 

คณะกรรมการประจําสํานัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

หัวหน้าฝ่าย 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้าฝ่ายบริการ 
การเรียนการสอน 

หัวหน้า 
ฝ่ายทะเบียน 

หัวหน้าสํานักงาน 
ผู้อํานวยการ 

ผู้อํานวยการ 

คณะกรรมการบริหารสํานัก 

หัวหน้าฝ่าย 

บริหารงานทั่วไป 

คณะกรรมการประสานงานวิชาการ 

รองผู้อํานวยการฝ่าย
หลักสูตรและบริการการเรียน

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
และแผนงบประมาณ 

รองผู้อํานวยการฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผล 

หัวหน้า 
ฝ่ายประมวลผล 
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บริการของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

การลงทะเบียนเรียน 

 ในการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามระยะเวลาที่

กําหนดในปฏิทินวิชาการ  ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 ขั้นที่ ๑  นักศึกษาศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนเสนอแนะพร้อมทั้งปรึกษา 

  อาจารย์ที่ปรึกษา 

 ขั้นที่ ๒  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที 

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

 ขั้นที่ ๓ นักศึกษาสามารถเพิ่ม/ถอนรายวิชาหรือย้าย Section ผ่านระบบการ 

  ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตตามวัน-เวลาที่กําหนดตามปฏิทินวิชาการ 

 ขั้นที่ ๔ นักศึกษา Print ใบลงทะเบียน เพื่อนําไปชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 

  จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เริ่มการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตั้งแต่           

ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมา โดยมีข้อแนะนําในการลงทะเบียน ดังนี้ 

 ๑.  นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน  

๒๒ หน่วยกิต  ภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

 ๒. นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน  

๑๕  หน่วยกิต  ภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

 ๓. ไม่ควรลงทะเบียนในกรณีต่อไปนี้ 

  ๓.๑ รายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ลงทะเบียนได้แล้ว 

  ๓.๒ วัน-เวลาเรียนหรือวัน – เวลาสอบซ้าํกับรายวิชาที่ลงทะเบียนได้แล้ว 

  ๓.๓ ลงทะเบียนใน Section ที่มีจํานวนผู้ลงทะเบียนครบแล้ว 

  ๓.๔ จํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเกินกว่าที่กําหนดไว้   

  ๓.๕ รายวิชาที่ต้องเรียนรายวิชาอื่นมาก่อน 

  ๓.๖ ไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์ร่วมกับวิชาอื่นได้ 

 

การขอรหัสผ่าน 

 ๑. นักศึกษาทุกคนจะมีรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน ๖ ตัวอักษร เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ 

การลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หากนักศึกษาทํารหัสผ่านสูญหาย  หรือลืมรหัสผ่าน 

นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องขอใหม่ได้ 
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 ๒. ยื่นคําร้อง สสว.๑๒ ถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีค่าธรรมเนียม   

๕๐ บาท 

 ขั้นตอนการดําเนินการ 

  ๑) นักศึกษาดาวน์โหลดคําร้องขอรหัสผ่าน (สนว.๑๒) ได้ที่   

   http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทั้งกรอกคําร้องให้ 

   สมบูรณ์ครบถ้วน 

  ๒) นักศึกษานําคําร้องไปชําระค่าธรรมเนียมขอรหัสผ่านที่กองคลัง (ห้องการเงิน)

   จํานวน ๕๐ บาท 

  ๓) นักศึกษานําคําร้องขอรหัสผ่านมายื่นที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  ๔) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิมพ์รหัสผ่านให้นักศึกษาใหม่ 

 

การขอเพิ่มจํานวนรับลงทะเบียนในรายวิชาที่มีจํานวนรับเต็ม 

 ๑. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่ปรากฏว่าไม่สามารถ

ลงทะเบียนเรียนได้ เนื่องจากหมู่เรียนในวัน เวลาที่ต้องการมีจํานวนนักศึกษาเต็มตามที่กําหนด

แล้ว และไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาในหมู่เรียนอ่ืน ๆ ได้อีก  นักศึกษาสามารถขอเพิ่ม 

จํานวนรับลงทะเบียนในหมู่เรียนที่ต้องการได้ 

 ๒. นักศึกษาเข้าไปขอเพิ่มจํานวนรับในรายวิชาที่เต็ม ที่ ระบบสารสนเทศนักศึกษา  

(http:/www.academic.cmru.ac.th/information/) ก่อนการขอเพิ่มจํานวนให้นักศึกษา ตรวจสอบ 

วันเวลาเรียน  วันเวลาสอบ 

 ๓. ค้นหารหัสวิชา Section ภาคเรียน แล้วกด “Submit" แล้วกด เพิ่ม แล้วพิมพ์ 

แบบฟอร์มคําร้องขอเพิ่มจํานวนในรายวิชาที่เต็ม 

 ๔. นําคําร้องไปขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

 ๕. ยื่นคําร้อง สสว.๑๖  ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในช่วงเวลา 

เพิ่ม-ถอน ตามปฏิทินวิชาการ  นักศึกษาต้องดําเนินการในวัน เวลาที่กําหนด หากเลยเวลาแล้ว 

จะไม่สามารถลงทะเบียนได้   ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ๖. เมื่อได้รับอนุมัติจากสํานักส่งเสริมวิชาการให้นกัศึกษาลงทะเบียนในรายวิชานัน้ได้ที ่ 

http://www.academic.cmru.ac.th/regisonline/ ด้วยตนเองตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทิน 

วิชาการ 
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 ขั้นตอนการดําเนินการ 

  ๑) นักศึกษาเข้าไปขอเพิ่มจํานวนรับในรายวิชาที่เต็มที่ ระบบสารสนเทศนักศึกษา    

   (http:/www.academic.cmru.ac.th/information/) ก่อนการขอเพิ่มจํานวนให้ 

   นักศึกษาตรวจสอบจํานวนรับที่เป็นปัจจุบันในระบบลงทะเบียน (อินเทอร์เน็ต)  

   และวันเวลาเรียนวันเวลาสอบ 

  ๒) นักศึกษาเข้าไปใน ระบบสารสนเทศนักศึกษา ให้ค้นหารหัสวิชา Section  

   ภาคเรียน แล้วกด “Submit" แล้วกด เพิ่ม เสร็จแล้วพิมพ์แบบฟอร์มคําร้องขอ 

   เพิ่มจํานวนในรายวิชาที่ Section   เต็มจํานวน 

  ๓) ขอความเห็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีใน Section จํานวนเต็มจาก 

   อาจารย์ที่ปรึกษา 

  ๔) ขอความเห็นของอาจารย์ผู้สอน/สาขาวิชา ของวิชาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

   ใน Section ที่มีจํานวนเต็ม โดยอาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ Section รหัสวิชาและ 

   ช่ือวิชา พร้อมเซ็นชื่อกํากับ 

  ๕) ยื่นคําร้อง สสว.๑๖ ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในช่วงเวลา                  

   เพิ่ม-ถอนตามปฏิทินวิชาการ 

  ๖) เมื่อได้รับอนุมัติจากสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้นักศึกษา 

   ลงทะเบียนในรายวิชานั้นได้ที่ http://www.academic.cmru.ac.th/regisonline/   

   ด้วยตนเองตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินวิชาการ  

 หมายเหตุ รายวิชาที่ได้รับการอนุมัติแล้วสามารถเพิ่มจํานวนในรายวิชานั้นได้เลย 

 

การขอลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่ 

 ๑. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และไม่เปิดรายวิชาในหลักสูตร 

เดิมอีก นักศึกษาในหลักสูตรเดิมสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรใหม่ได้ แต่ทั้งน้ีต้องมีการ

เทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่ไว้แล้ว 

  กรณีบางรายวิชาในหลักสูตรเดิม ไม่มีการเทียบไว้และไม่มีการเปิดตามแผนเรียน 

อีก นักศึกษาสามารถขอหลักสูตร/สาขาวิชาเปิดรายวิชาให้จนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 ๒. ยื่นคําร้อง สสว.๑๗ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา คณะ  ถึงสํานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน   ไม่มีค่าธรรมเนียม  

 ขั้นตอนการดําเนินการ 

  ๑) นักศึกษาเข้าไปดาวน์โหลดคําร้องลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรระหว่าง 

   หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่ (สสว.๑๗) ที่เว็บไซต์ของสํานักส่งเสริมวิชาการ 

   และงานทะเบียน (http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php) 
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  ๒) ขอความเห็นการส่งคําร้องลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิม 

   กับหลักสูตรใหม่จาก อาจารย์ที่ปรึกษา 

  ๓) ขอความเห็นการส่งคําร้องลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิม 

   กับหลักสูตรใหม่ จาก สาขาวิชา ของวิชาที่จะเรียนข้ามหลักสูตร 

  ๔) ขอความเห็นการส่งคําร้องลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิม 

   กับหลักสูตรใหม่ จาก คณะ ของวิชาที่จะเรียนข้ามหลักสูตร 

  ๕) ยื่นคําร้องลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่  

   ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  ๖) เมื่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอนุมัติการขอลงทะเบียนเรียนข้าม 

   หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่ เรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ที่ 

   ระบบลงทะเบียน (http://www.academic.cmru.ac.th/regisonline/) 

 

การขอลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน 

 ๑. การขอลงทะเบียนเรียนร่วม เป็นการขอลงทะเบียนเรียนร่วมของนักศึกษาค้างชั้น  

โดยขอเรียนร่วมกับนักศึกษาในหมู่เรียนอ่ืน หรือชั้นปีอื่นเรียน  ที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียน 

เรียนได้ 

 ๒. นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษได้เฉพาะภาค             

ฤดูร้อนเท่านั้น ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติได้             

(ดูประกาศมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ในคู่มือการศึกษา) 

 ๓. การลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกินให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เชียงใหม่  เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน การลงทะเบียนเรียนแต่ละ

ภาคเรียน มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

  ภาคปกติ  ลงได้ไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน   ๒๒  หน่วยกิต 

  ภาคพิเศษ ลงได้ไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน   ๑๕  หน่วยกิต 

  ภาคฤดูร้อน  ลงได้ไม่เกิน ๙  หน่วยกิต 

  ยกเว้นภาคเรียนสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษาและมีจํานวนหน่วยกิตน้อยกว่า 

๙ หน่วยกิต (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.๒๕๕๐) การลงทะเบียนเรียนเกินกว่าจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้นี้สามารถทําได้เฉพาะใน

ภาคเรียนสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษาและสามารถเรียนเกินได้เพียง ๑ รายวิชา เท่านั้น   

หากนอกเหนือจากที่กําหนดนี้ จะอยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะพิจารณาเป็นรายกรณี 

 ๔. การลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ 

ที่ปรึกษาและจากคณะที่นักศึกษาสังกัด 
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 ๕. ยื่นคําร้อง สสว.๓  ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา คณะ  ถึงสํานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน   ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ขั้นตอนการดําเนินการ 

  ๑) นักศึกษาเข้าไปขอเรียนร่วมหรือเรียนเกินในรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน 

   ที่ระบบสารสนเทศนักศึกษา (http:/www.academic.cmru.ac.th/information)  

   ก่อนการขอเรียนร่วมและเรียนเกิน นักศึกษาจะต้องตรวจสอบวันเวลาเรียน  

   วันเวลาสอบในระบบลงทะเบียน (อินเทอร์เน็ต) ว่าไม่ตรงกัน หรือซํ้าซ้อนกัน  

   พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

   ๑.๑ เอกสารการลงทะเบียนที่สามารถลงทะเบียนได้ของภาคเรียนปัจจุบัน 

   ๑.๒ เอกสารตรวจสอบสําเร็จการศึกษา สามารถพิมพ์ได้ที่ 

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

  ๒) นักศึกษาเข้าไปใน ระบบสารสนเทศนักศึกษา ให้ค้นหารหัสวิชา Section  

   ภาคเรียน แล้วกด "Submit" แล้วกด เพิ่ม แล้วพิมพ์แบบฟอร์มคําร้อง 

   ขอเรียนร่วมและเรียนเกิน 

  ๓) นักศึกษานําคําร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกินไปขอความเห็นชอบ 

   จากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา และคณะ 

  ๔) นักศึกษานําคําร้องมายื่นที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

   ตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินวิชาการ 

  ๕) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะนดัวันแจ้งผลการขอลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน 

   ให้นักศึกษาทราบหลังจากที่นักศึกษามายื่นคําร้อง  

  ๖) เมื่อได้รับอนุมัติจากสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้นักศึกษา 

   ลงทะเบียนในรายวิชานั้นด้วยตนเองตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินวิชาการฯ  

   และลงทะเบียนได้ที่ http://www.academic.cmru.ac.th/regisonline/ 

 

การขอเปิดรายวิชาเรียน 

 ๑. ผู้ขอเปิดรายวิชา ต้องเป็นนักศึกษาค้างชั้นหรือลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียน 

สุดท้ายและไม่ได้ย้ายมาจากสถาบันอ่ืน 

 ๒. การขอเปิดรายวิชากระทําได้เมื่อ 

  -  ไม่มีรายวิชาในรายการจัดสอนจัดสอบของนักศึกษาทุกประเภท 

  -  เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรเก่าที่ไม่มีการเปิดสอนแล้ว 

  - เป็นรายวิชาเลือกที่ไม่สามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเดียวกัน ไม่สามารถ 

   ยื่นขอเรียนร่วมกับนักศึกษาอื่นได้หรือเรียนแทนกันได้ 
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 ๓. การขอเปิดรายวิชาต้องผ่านความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ๔. ยื่นคําร้อง สสว.๖ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

และคณะพิจารณาสรุปส่งสํานักส่งเสริมประกาศต่อไป ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ขั้นตอนการดําเนินการ 

  ๑) นักศึกษาพิมพ์รายวิชาที่ขอเปิดนอกเหนือจากแผนการเรียนในระบบ 

   สารสนเทศนักศึกษา (สสว.๖)  (http:/www.academic.cmru.ac.th/information/) 

  หมายเหตุ   ก่อนการยื่นคําร้องกรุณาตรวจสอบรายวิชาของภาคเรียนถัดไปใน 

  เว็บไซต์ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  ๒) ขอความเห็นการขอเปิดรายวิชาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

  ๓) ยื่นคําร้อง สสว.๖ ที่ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามกําหนดปฏิทิน 

   วิชาการ 

  ๔) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวบส่งคณะตามกําหนดปฏิทิน 

   วิชาการ 

  ๕) คณะดําเนินการ 

   ๕.๑ สรุปรายวิชาที่จะขอเปิดทั้งหมดตามแบบฟอร์มที่กําหนด 

   ๕.๒ บันทึกข้อความ นําส่งสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  ๖) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ 

   ๖.๑ แจ้งผลการพิจารณา     

   ๖.๒ เปิดรายวิชาให้นักศึกษาลงทะเบียนช่วงเพิ่มถอนตามปฏิทินวิชาการ   

   ๖.๓ จัดทําประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

 

การขอยกเลิกรายวิชาเรียน 

 ๑. การขอยกเลิกรายวิชา กระทําให้เสร็จส้ิน ก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 

๒ สัปดาห์  หรือกําหนดการตามปฏิทินวิชาการ การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal) เป็นการ

ยกเลิกการเรียนรายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว แต่นักศึกษามีความจําเป็น หรือเห็นว่าไม่สามารถ

เรียนได้  หรือเรียนได้ไม่เต็มที่อาจได้รับผลการเรียนต่ํา หากนักศึกษาไม่เข้าเรียน เรียน 

ไม่สม่ําเสมอ หรือไม่ทํากิจกรรมตามที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด โดยไม่ยื่นคําร้องขอยกเลิก

รายวิชานักศึกษาจะได้ผลการเรียนตามเกณฑ์กําหนดไว้นั้น ถ้าขอยกเลิกแล้ว ผลการเรียนที่

ได้รับจะเป็น  W 

 ๒. การยกเลิกรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์

ผู้สอน 
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 ๓. ยื่นคําร้อง สสว.๕  ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน  คณะ  ถึงสํานักส่งเสริม 

วิชาการและงานทะเบียน  ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ขั้นตอนการดําเนินการ 

  ๑) เลือกรายวิชาที่ต้องการยกเลิก จากเมนูแบบฟอร์มยกเลิกรายวิชาเรียน  

   ในระบบสารสนเทศนักศึกษา  http:/www.academic.cmru.ac.th/information/ 

  ๒) คลิกเลือกวิชาที่ต้องการยกเลิกรายวิชาเรียนแล้วกด "Submit" เพื่อส่งข้อมูล 

   การยกเลิกรายวิชาเรียนแล้วพิมพ์แบบฟอร์มคําร้องยกเลิกรายวิชาเรียน 

  ๓) ขอความเห็นการยกเลิกรายวิชาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

  ๔) ขอความเห็นของอาจารย์ผู้สอนวิชาที่ขอยกเลิก โดยอาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ  

   Section รหัสวิชาและชื่อวิชาพร้อมเซ็นชื่อกํากับ 

  ๕) ยื่นคําร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียนที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

   พร้อมทั้งแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนภายในเวลาที่ 

   มหาวิทยาลัยกําหนด (ดูกําหนดการขอยกเลิกใน ปฎิทินวิชาการ) 

  ๖) เมื่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอนุมัติการขอยกเลิกรายวิชาเรียน 

   และมี การบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาตรวจสอบการ ยกเลิก

รายวิชาได้ที่ http://www.academic.cmru.ac.th/information/ แล้วเข้าเมนู 

   "ตารางสอบ" แล้วดูที่ตารางสอบ จะมี W ตรงกับวิชาที่เรายกเลิก ถือเป็นการ 

   เสร็จส้ินการยกเลิกรายวิชา 

 

การขอลาพักการเรียน/รักษาสถานภาพ 

 การขอลาพักการศึกษา 

  ๑. เมื่อนักศึกษามีเหตุจําเป็นที่ ไ ม่อาจมาเรียนได้ตามปกติ  เ ช่น  เจ็บป่วย              

ติดภารกิจเดินทางไปต่างจังหวัด/ต่างประเทศเป็นเวลานาน ถูกส่ังพักการเรียน ไปอบรม หรือ 

อ่ืน ๆ นักศึกษาสามารถลาพักการเรียนไว้ได้จนกว่าจะพร้อมกลับมาเรียนใหม่ 

  ๒. นักศึกษาต้องยื่นคําร้องและชําระเงินให้เสร็จส้ิน ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค 

มิฉะนั้น 

   -  ในกรณีนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

   -  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนแล้ว จะได้เกรดเป็น  F  หรือ U 

  ๓. ยื่นคําร้อง สสว.๘ ผ่าน ความเห็นของผู้ปกครอง  อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา 

คณะถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษา 
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 การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

  เมื่อนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง นักศึกษาต้องทําการ

รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยการชําระค่าธรรมเนียม “การรักษาสถานภาพนักศึกษา” 

  กรณีที่นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา เพื่อคงสภาพ

การเป็นนักศึกษา มีดังนี้ 

  ๑. เมื่อนักศึกษาลาพักการศึกษา ตามข้อบังคับข้อ ๒๔.๓ 

  ๒. เมื่อนักศึกษาเรียนครบหลักสูตรแล้ว และไม่มีการลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น

และยังไม่ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับข้อ ๔๑.๒.๓ 

 ขั้นตอนการดําเนินการ  

   ๑) นักศึกษาดาวน์โหลดคําร้องขอลาพักการศึกษา (สนว.๘)ได้ที่  

    http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทั้งกรอก 

    คําร้องให้สมบูรณ์ครบถ้วน 

   ๒) นักศึกษาขอความเห็นชอบจากผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ 

    หัวหน้าสาขาวิชา  และขออนุมัติจากคณบดี 

   ๓) นักศึกษานําคําร้องทีผ่่านความเห็นชอบไปชําระเงินค่าธรรมเนียมการรักษา 

    สถานภาพนักศึกษา ที่ห้องการเงินภาคเรียนละ ๗๐๐  บาท  

   ๔) นักศึกษานําคําร้องและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ 

    นักศึกษาไปถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

   ๕) นักศึกษานําคําร้องขอลาพักการศึกษา มายื่นคําร้องที่สํานักส่งเสริม 

    วิชาการและงานทะเบียนพร้อมทั้งแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือ 

    บัตรประชาชนของผู้ที่ลาพักการศึกษา 

   ๖) ผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกต้องของคําร้อง จากนั้นจะเสนอให้ 

    ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อขอความเห็นชอบ 

    แล้วบันทึกข้อมูลลงในระบบพร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารคําร้อง 

หมายเหตุ    การลาพักการศึกษา กระทําได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา ถ้าจําเป็นต้อง

ลาพักการศึกษาต่อให้ยื่นคําร้องใหม่ (ข้อบังคับข้อ ๒๔.๒) 
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การประกาศผลการเรียน 

 ๑. มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการเรียนทุกภาคการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตโดย   

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาที่เรียนในแต่ละภาคเรียนหรือทั้งหมดได้จาก 

ระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษา (http://www.academic.cmru.ac.th/information และสํานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ส่งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทางไปรษณีย์ด้วย 

 ๒. นักศึกษาได้ผลการเรียน “I”   ในรายวิชาใด จะต้องติดตามและพบอาจารย์ผู้สอน 

ในรายวิชานั้นทันที   เพื่อดําเนินการแก้ผลการเรียน  “I” ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เชียงใหม่  เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการเรียน “I” หากพ้นกําหนดงานทะเบียนและวัดผลจะ 

เปล่ียนเป็น “F” หรือ “U” แล้วแต่กรณี   

 ๓. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคแต่ขาดสอบจะได้ผลการเรียน “M” และจะต้อง 

ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  เกณฑ์การพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ 

ขาดสอบปลายภาคการศึกษา   พทุธศักราช ๒๕๕๐   ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้สอบ  จะต้อง 

ดําเนินการให้เรียบร้อยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  หากพ้นกําหนดงานทะเบียนและ 

วัดผลจะปรับเป็น “F” หรือ “U” แล้วแต่กรณี 

 

การขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน 

 ๑. การขอโอนผลการเรียนหรือขอยกเว้นการเรียน ให้ยึดถือตามเกณฑ์ที่กําหนดใน 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๐ 

 ๒. การขอโอนผลการเรียน มีคุณสมบัติดังนี้ 

  ๑) ผู้ขอต้องเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา แล้วขอย้าย 

   สาขาวิชา 

  ๒) เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่กลับมาเรียนใหม่หรือเปลี่ยนสภาพประเภท 

   นักศึกษา โดยผู้ขอโอนผลการเรียนต้องไม่ถูกสั่งให้พ้นสภาพเนื่องจาก 

   ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์   

 ๓. สําหรับการยกเว้นการเรียน มีคุณสมบัติดังนี้  

  ๑) ใช้สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าแล้วเรียนต่อใน 

   ระดับปริญญาตรี  

  ๒) นักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษา 

  ๓) นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่กลับมาเรียนใหม่หรือเปลี่ยนสภาพ 

   ประเภทนักศึกษา และต้องการยกเว้นผลการเรียน 
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 ๔. การโอนผลการเรียนต้องโอนหมดทุกรายวิชา โดยไม่จํากัดจํานวนหน่วยกิต ทั้งนี้  

รายวิชาที่เทียบโอนนั้นต้องสอบได้ หรือ เคยศึกษา อบรม มีประสบการณ์มาแล้วไม่เกิน ๑๐ ป ี

นับถึงวันเข้าศึกษา 

 ๕. การขอยกเว้นการเรียน ผู้ขอต้องเป็นนักศึกษาที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้หรือ 

ย้ายสถานศึกษามาจากสถานศึกษาอื่นและเคยอบรม หรือมีประสบการณ์ โดยมีเงื่อนไขว่า 

  -  รายวิชาขอยกเว้นต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า C หรือเทียบเท่า   

  -  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นต้องมีจํานวนหน่วยกิตรวมกัน ไม่เกิน ๓ ใน ๔  ของ 

   จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดในหลักสูตรที่จะศึกษา  

 ๖. ผู้ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน มีสิทธิได้รบัเกียรตินิยม ส่วนผู้ได้รับการยกเว้น 

การเรียนไม่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม 

 ๗. ยื่นคําร้อง สสว.๔  ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มีค่าธรรมเนียม 

   ขั้นตอนการดําเนินการ  

  ๑) นักศึกษาดาวน์โหลดคําร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นผลการเรียน  

   (สสว.๔) ได้ที่  http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php จากนั้น 

   กรอก คําร้องให้สมบูรณ์ ครบถ้วน 

  ๒) นักศึกษานําคําร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนไปขอ 

   ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

  ๓) นักศึกษานําคําร้องมายื่นที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

   ตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินวิชาการ 

  ๔) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบคําร้องและเอกสารประกอบพร้อมทั้ง 

   ดําเนินการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา 

  ๕) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนําเสนอผลการพิจารณาต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 

   อนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน 

   ๕.๑  ถ้าผลการพิจารณาอนุมัติให้เทียบผลการเรียนได้ ทางสํานักส่งเสริม 

      วิชาการและงานทะเบียนจะจัดทําประกาศของมหาวิทยาลัยแจ้ง 

      นักศึกษาหรือแจ้งทางเว็บไซด์ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน 

      ทะเบียน โดยนักศึกษาจะต้องมารับคําร้องคืนเพื่อนําไปชําระเงิน 

      ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนที่ห้องการเงิน จากนั้นให้นักศึกษา 

      นําคําร้องมาส่งที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อบันทึก 

      ข้อมูลลงในระบบ 
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   ๕.๒  ถ้าผลการพิจารณาไม่อนุมัติให้เทียบผลการเรียนได้ ทางสํานัก 

      ส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียนจะแจ้งนักศึกษาทางเว็บไซด์ของ 

      สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เช่นกัน 

 

การขอย้ายสาขาวิชา 

 ๑. นักศึกษาสามารถขอย้ายสาขาวิชาหนึ่งไปยังอีกสาขาวิชาหนึ่งได้ โดยเป็นไปตาม 

เกณฑ์การย้ายสาขาวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ๒. เกณฑ์การขอย้ายสาขาวิชา  

  ๑) นักศึกษาต้องมีผลการเรียนในสาขาวิชาเดิม  นักศึกษาภาคปกติ ไม่น้อยกว่า  

   ๒ ภาคเรียนปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ภาคเรียน (ไม่นับ 

   ภาคเรียนที่ลาหรือถูกสั่งพักการเรียน) 

  ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมก่อนยื่นคําร้อง ไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ 

  ๓) ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มสาขาวิชาใหม่ที่จะย้ายไป ไม่น้อยกว่า ๒ 

   รายวิชาและมีระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า  B (หมายความว่าทุกวิชาที่ลงทะเบียน 

   ในกลุ่มวิชาใหม่ต้องได้ผลการเรียนไม่ต่ํากว่า B ทุกรายวิชา) 

  ๔) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและคณะเดิมที่สังกัด และ สาขาวิชาและ 

   คณะใหม่ 

  ๕) การย้ายจะสมบูรณ์ได้เมื่อนักศึกษาชําระค่าธรรมเนียมแล้ว 

  ๖) เมื่อนักศึกษาย้ายไปสาขาวิชาใหม่แล้วจะขอย้ายกลับสาขาวิชาเดิมอีกไม่ได้  

  ๗) ยื่นคําร้อง สสว.๒  ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา คณะเก่า / ใหม่    

   ถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 

 ขั้นตอนการดําเนินการ  

  ๑) นักศึกษาดาวน์โหลดคําร้องขอย้ายสาขาวิชา (สสว.๒) ได้ที่ 

   http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทั้งกรอกคําร้องให้ 

   สมบูรณ์ครบถ้วน  

  ๒) นักศึกษานําใบคําร้องไปยื่นขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา 

   เดิม คณะเดิมสาขาวิชาใหม่ คณะใหม่ และสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน 

   ทะเบียน 

  ๓) นักศึกษาติดต่อรับคําร้องคืนได้ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  ๔) นักศึกษานําคําร้องที่ผ่านความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาและสํานักส่งเสริม

   วิชาการและงานทะเบียน ไปชําระเงินค่าธรรมเนียมขอย้ายสาขาวิชาที่กองคลัง 

   สํานักงานอธิการบดี (ห้องการเงิน)  ๕๐๐ บาท  
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  ๕) นักศึกษานําคําร้องและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขอย้ายสาขาวิชาไปถ่าย 

   เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

  ๖) นักศึกษานําคําร้องและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขอย้ายสาขาวิชา(ฉบับจริง) 

   มายื่นที่ห้องสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อขอรับการเปลี่ยนรหัส 

   นักศึกษาและเปลี่ยน Password ใหม่ 

 

การขอย้ายสถานภาพ 

 ๑. นักศึกษาภาคปกติสามารถขอย้ายสถานภาพไปเป็นนักศึกษาภาคพิเศษได้ 

ในวิชาเอกที่มีอยู่ในภาคพิเศษ ระดับเดียวกัน 

 ๒. นักศึกษาภาคพิเศษสามารถขอย้ายสถานภาพเป็นภาคปกติได้ ต่อเมื่อ ต้องสอบ 

คัดเลือกในหลักสูตรภาคปกติให้ได้เสียก่อน แล้วจึงยื่นคําร้องขอเปลี่ยนสถานภาพ 

 กรณีนี้นักศึกษาจะมีสถานภาพอยู่ในหลักสูตรชั้นปีที่ ๑  หากนักศึกษาผู้ประสงค์อยู่ใน 

ภาคพิเศษชั้นปีที่สูงกว่า เมื่อเปลี่ยนสถานภาพควรยื่นขอเทียบโอนรายวิชาประกอบด้วย 

 ๓. ยื่นคําร้อง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา คณะ ถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน มีค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 

 ขั้นตอนการดําเนินการ 

  ๑) นักศึกษาดาวน์โหลดคําร้องขอย้ายสถานภาพ(สสว.๑) ได้ที่    

   http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทั้งกรอกคําร้องให้ 

   สมบูรณ์ ครบถ้วน  

  ๒) นักศึกษานําใบคําร้องไปยื่นขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา  

   คณะและสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  ๓) นักศึกษาติดต่อรับคําร้องคืนได้ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  ๔) นักศึกษานําคําร้องที่ผ่านความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาและสํานักส่งเสริม 

   วิชาการและงานทะเบียน ไปชําระเงินค่าธรรมเนียมขอย้ายสถานภาพที่ 

   กองคลัง สํานักงานอธิการบดี (ห้องการเงิน) ๕๐๐ บาท 

  ๕) นักศึกษานําคําร้องและใบเสร็จรบัเงินค่าธรรมเนียมขอย้ายสถานภาพไป 

   ถ่ายเอกสารเก็บไว้เปน็หลกัฐาน 

  ๖) นักศึกษานําคําร้องและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขอย้ายสถานภาพ  

   (ฉบับจริง) มายื่นที่ห้องสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อขอรับการ

   เปล่ียนรหัสนักศึกษาและเปลี่ยน Password ใหม่ 
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การขอย้ายสถานศึกษา 

 ๑. เมื่อนักศึกษามีความจําเป็นต้องย้ายไปศึกษาต่อที่สถาบันการศึกษาแห่งอื่น ด้วย

เหตุผลย้ายกลับภูมิลําเนา ย้ายตามผู้ปกครอง ย้ายสถานที่ทํางาน นักศึกษาสามารถ ยื่นคําร้อง

ขอย้ายไปได้โดยต้องยื่นคําร้อง ก่อนสอบปลายภาค 

 ๒. เมื่อนักศึกษายื่นคําร้อง   สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะทําหนังสือ

ติดต่อไปยังสถาบันที่นักศึกษาขอย้ายไป เมื่อสถาบันแห่งนั้นมีหนังสือตอบรับว่าสามารถรับ

นักศึกษาเข้าศึกษาต่อได้  นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรับหนังสือส่งตัวและ 

ผลการเรียนไปยังสถาบันแห่งนั้น 

 ๓. ยื่นคําร้อง สสว.๑๑ ผ่าน ความเห็นของผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา 

คณะ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

มีค่าธรรมเนียม 

 

 ขั้นตอนการดําเนินการ 

  ๑) นักศึกษาดาวน์โหลดคําร้องขอย้ายสถานศึกษา (สนว.๑๑) ได้ที่    

   http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทั้งกรอกคําร้องให้ 

   สมบูรณ์ครบถ้วน 

  ๒) แนบใบแสดงผลการเรียนและคําอธิบายรายวิชาแต่ละรายวิชาซึ่งสามารถ 

   ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.academic.cmru.ac.th/code.php 

  ๓) นักศึกษาขอความเห็นชอบจากผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้า 

   สาขาวิชา ขออนุมัติจากคณบดี และสํานักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) 

  ๔) นักศึกษานําคําร้องขอย้ายสถานศึกษา มายื่นคําร้องที่งานทะเบียนและ 

   ประมวลผล 

  ๕) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกต้องของคําร้อง จากนั้นจะเสนอให้ 

   ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อขอความเห็นชอบ 

  ๖) เมื่อคําร้องขอย้ายสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบของผู้อํานวยการสํานัก 

   ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แล้วผู้รับผิดชอบจะจัดทําหนังสือสอบถามไป 

   ยังสถานศึกษา/สถาบันที่นักศึกษาจะย้ายไป 

   ๖.๑ ถ้าสถานศึกษา/สถาบัน ตอบรับ การย้ายสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 

     จะทําหนังสือส่งตัวให้กับนักศึกษา จากนั้นให้นักศึกษาไปชําระเงิน 

     ค่าธรรมเนียมการขอย้ายสถานศึกษาที่ห้องการเงิน ก็ถือว่าส้ินสุด 

     กระบวนการขอย้ายสถานศึกษา 
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   ๖.๒ ถ้าสถานศึกษา/สถาบัน ปฏิเสธ การย้ายสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 

     จะแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

 

การขอสําเร็จการศึกษา 

 ๑. นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย ต้องยื่นคําร้องขอสําเร็จ

การศึกษา โดยแนบหลักฐาน ใบตรวจสอบสําเร็จการศึกษา (นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลขอ

สําเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ http://www.academic.cmru.ac.th/completion/) เพื่อสํานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะได้ดําเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบผลการศึกษาและ

ดําเนินการเพื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษาตามขั้นตอนต่อไป   นักศึกษาสามารถติดตามผลได้

จากประกาศชื่อผู้สําเร็จการศึกษาทาง www.academic.cmru.ac.th 

 ๒. เมื่อนักศึกษายื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว ให้พิมพ์คําร้อง และนําคําร้องผ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ควรช่วยตรวจสอบรายวิชาและผลการศึกษาเพื่อให้มั่นใจได้ว่า 

ถูกต้อง ครบตามหลักสูตร 

 ๓. ยื่นคําร้อง สสว.๑๓ ที่พิมพ์ออกมาจากระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่มี

ค่าธรรมเนียม 

 ขั้นตอนการดําเนินการ  

  ๑) ให้นักศึกษา กรอกคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในระบบขอสําเร็จการศึกษาที่ 

http://www.academic.cmru.ac.th/completion/ หลังจากนั้นให้นักศึกษาพิมพ์ 

คําร้องออกมาจากระบบและแนบเอกสาร ผลการเรียนตลอดหลักสูตร โดย

พิมพ์ได้จากระบบสารสนเทศนักศึกษาแล้วนําส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา 

ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาเบื้องต้น พร้อมทั้งลงนามกํากับและผ่านการ

ตรวจสอบจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) พร้อม

ส่งรูปถ่าย ๒ น้ิว   ชุดครุยปริญญา จํานวน ๓ รูป ให้งานทะเบียนและ

ประมวลผล สํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  หมายเหตุ  ในการยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา ให้นักศึกษายื่นคําร้องภายใน 

  วันที่ ๒๐ ของแต่ละเดือน มหาวิทยาลัยจะอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาในเดือน 

  ถัดไป (นักศึกษาสามารถดูปฏิทินการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา ได้ที่บอร์ด 

  ประชาสัมพันธ์ หน้าห้องทะเบียนและประมวลผล และเว็บไซด์ของสํานักส่งเสริม 

  วิชาการและงานทะเบียน http://www.academic.cmru.ac.th/ ในหัวข้อ “ข่าวสาร 

  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 
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   อนึ่ง หากนักศึกษายื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา แต่ผลการเรียนยังไม่ผ่าน             

  การพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ (เกรดไม่ออก) ภายในสิ้นเดือนนั้น ๆ  

  คําร้องขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาถือเป็นโมฆะ นักศึกษาต้องส่งคําร้องขอ 

  สําเร็จการศึกษาใหม่ เมื่อผลการเรียนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจํา 

  คณะแล้ว (เกรดออก) 

  ๒) นําคําร้องที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ส่งงานทะเบียนและประมวลผล  

   จะมีเจ้าหน้าที่รับคําร้อง  เพื่อตรวจสอบเบื้องต้น  เ ช่น  นักศึกษาชําระ 

   ค่าธรรมเนียมการเรียนแล้วหรือไม่, มีรายวิชาที่ยังไม่มีผลการเรียนหรือไม่  

   เป็นต้น  

  ๓) เมือ่เจ้าหน้าที่รับคําร้องเรียบร้อยแล้ว จะทําการบันทึกคําร้องขอสําเร็จ 

   การศึกษาของนักศึกษาลงในคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสามารถติดตาม 

   ผลการพิจารณาคําร้องไ ด้ ที่  http://www.academic.cmru.ac.th/graduate/  

   ให้นักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาลงในช่องว่าง เพื่อตรวจสอบสถานะของคําร้อง 

   ของนักศึกษา  

  ๔) กรณีนักศึกษาส่งคําร้องขอสําเร็จการศึกษาแล้ว หลังจากวันสุดท้ายของการ 

   รับคําร้อง นักศึกษาเข้าตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษา ระบบจะแจ้งสถานะ 

   ว่า “ได้รับคําร้องขอสําเร็จการศึกษาแล้ว”  

  ๕) หากคําร้องขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ได้รับการตรวจสอบจาก 

   เจ้าหน้าที่งานทะเบียนอย่างละเอียด แล้ว กรณีพบว่านักศึกษามีปัญหา 

   เกี่ยวกับผลการเรียน เช่น ไม่มีผลการเรียน ระบบตรวจสอบผลการสําเร็จ 

   การศึกษา จะแจ้งสถานะ ตามปัญหาที่เกิดข้ึน เพื่อให้นักศึกษามาติดต่อ 

   งาน ทะเบียนและประมวลผล  

  หมายเหตุ  หลังจากที่นักศึกษาส่งคําร้องขอสําเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วให้ 

  นักศึกษา ติดตามตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาเอง ทุกระยะ 

  เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 

  ๖) หากคําร้องขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ได้รับการตรวจสอบจาก 

   เจ้าหน้าที่งานทะเบียนอย่างละเอียดแล้ว พบว่านักศึกษาไม่มีปัญหาใด ๆ  

   เกี่ยวกับผลการเรียน เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งผลการส่งคําร้องขอสําเร็จการศึกษา 

   ในระบบว่า “คาดว่าจะสําเร็จการศึกษารอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย”  

  หมายเหตุ หากนักศึกษายื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่สําเร็จการศึกษา  

  ให้นักศึกษายื่นคําร้อง สสว.๑๓ ใหม่อีกครั้ง 
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การลงทะเบียนบัณฑิต 

 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาต้องไปลงทะเบียนบัณฑิตที่กองคลัง 

สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๕๐๐ บาท แล้วนําหลักฐานการลงทะเบียนบัณฑิตมารับใบรับรอง

คุณวุฒิที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวัน-เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 การรับปริญญา 

           นักศึกษาควรติดตามรายละเอียดและถือปฏิบัติดังนี้ 

   ๑) มหาวิทยาลัยจะกําหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรปีละครั้งทุก ๆ ป ี   

    โดยติดตามกําหนดการรับรายงานตัวจากกองพัฒนานักศึกษาทาง 

    อินเทอร์เน็ต 

   ๒) มหาวิทยาลยัจะประกาศให้นักศึกษามารายงานตัวเพื่อขอรับพระราชทาน 

    ปริญญาบัตรล่วงหน้า ๑ เดือน 

   ๓) การมารายงานตัวให้นักศึกษานําสําเนาใบรับรองคุณวุฒิมาแสดง  

   ๔) นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะไปรับพระราชทานปริญญาบัตรให้มาขอรับ 

    ปริญญาบัตรที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายหลังจากวัน 

    กําหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรไปแล้ว ๑ สัปดาห์พร้อมทั้งแสดง 

    (หลักฐานตามข้อ ๓) 

 

การขอเอกสารการศึกษา 

 ๑. นักศึกษาสามารถขอเอกสารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้ดังนี้    

                   - ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  - ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)  

                   - ใบเกรดเพื่อตรวจสอบ            - ใบรับรองคุณวุฒิ                 

                   - ใบปริญญาบัตร                    - ใบอนุปริญญาบัตร 

                    - ใบประกาศนียบัตร                - ใบสุทธิ        

 ๒. ยื่นคําร้อง สสว.๑๐ ต่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีค่าธรรมเนียม 

 ขั้นตอนการดําเนินการ 

  ๑) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 

   ๑.๑ นักศึกษาดาวน์โหลดคําร้องขอเอกสารทางการศึกษา (สสว.๑๐) ได้ที่  

     http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทั้งกรอก 

     คําร้องให้สมบูรณ์ครบถ้วน 

   ๑.๒ นักศึกษานําคําร้องไปชําระเงินค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการเป็น 

     นักศึกษาที่กองคลัง สํานักงานอธิการดี (ห้องการเงิน) 
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   ๑.๓ นักศึกษานําคําร้องหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษามายื่นที่สํานัก 

     ส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน พร้อมทั้งรับใบนัดหมายการรับ 

     หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 

   ๑.๔ นักศึกษาจะมารับหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาได้หลังจากยื่น 

     คําร้อง ๑ วันทําการ โดยนักศึกษาจะต้องแสดงบัตรประจําตัว 

     นักศึกษาหรือบัตรประจําตัวประชาชน 

    หมายเหตุ หากไม่มารับภายใน ๓ เดือน ให้เขียนคําร้องใหม่ 

  ๒) ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) 

   ๒.๑ นกัศึกษาดาวน์โหลดคําร้องขอเอกสารทางการศึกษา (สสว.๑๐) ได้ที่  

     http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทั้งกรอก 

     คําร้องให้สมบูรณ์ครบถ้วน 

   ๒.๒ นักศึกษานําคําร้องไปชําระเงินค่าธรรมเนียมใบรับรองผลการเรียนที่ 

     กองคลัง สํานักงานอธิการบดี (ห้องการเงิน) 

    ๒.๓ นักศึกษานําคําร้องขอใบรับรองผลการเรียน มายื่นที่สํานักส่งเสริม 

     วิชาการและงานทะเบียนพร้อมทั้งรบัใบนัดหมายการรับใบรับรอง 

     ผลการเรียน 

   ๒.๔ กรณีที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษานํารูปถ่ายสีขนาด 

     ๒ นิ้ว ฉากหลังรูปถ่ายสีขาว ฉบับละ ๒ รูป ระดับปริญญาสวมชุดครุย 

     ตามสาขาที่สําเร็จการศึกษา ส่วนระดับอนุปริญญา, ป.กศ., ป.กศ. 

     ช้ันสูง สวมชุดนักศึกษา ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน มายื่นที่สํานักส่งเสริม 

     วิชาการ และงานทะเบียน 

   ๒.๕ นักศึกษาจะมารับใบรับรองผลการเรียนได้หลังจากยื่นคําร้อง ๒ วัน 

     ทําการ โดยนักศึกษาจะต้องแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตร 

     ประจําตัวประชาชน 

    หมายเหตุ หากไม่มารับภายใน ๓ เดือน ให้เขียนคําร้องใหม่ 

  ๓) ใบเกรดเพื่อตรวจสอบ 

   ใช้ในการเทียบโอนผลการเรียน /ยกเว้นผลการเรียน กรณีสอบเข้าใหม่  

   หรือใช้ในการตรวจสอบรายวิชาที่เรียน 

   ๓.๑ นักศึกษาดาวน์โหลดคําร้องขอเอกสารทางการศึกษา (สสว.๑๐) ได้ที่  

     http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทั้งกรอก 

     คําร้องให้สมบูรณ์ ครบถ้วน 
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   ๓.๒ นักศึกษานําคําร้องไปชําระเงินค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการเป็น 

     นักศึกษาที่กองคลัง สํานักงานอธิการบดี (ห้องการเงิน) 

   ๓.๓ นักศึกษานําคําร้องใบเกรดเพื่อตรวจสอบ มายื่นที่สํานักส่งเสริม 

     วิชาการ และงานทะเบียน พร้อมทั้งรับใบนัดหมายการรับใบเกรดเพื่อ 

     ตรวจสอบ 

   ๓.๔ นักศึกษาจะมารับใบเกรดเพื่อตรวจสอบได้หลังจากยื่นคําร้อง ๑ วัน 

     ทําการ โดยนักศึกษาจะต้องแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตร 

     ประจําตัวประชาชน 

    หมายเหตุ  หากไม่มารับภายใน ๓ เดือน ให้เขียนคําร้องขอยื่นใหม่ 

  ๔) ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ, ใบแทนปริญญาบัตร, ใบแทนอนุปริญญา, ใบแทน 

   ประกาศนียบัตร, ใบแทนใบสุทธิ 

   ๔.๑ นักศึกษาดาวน์โหลดคําร้องขอเอกสารทางการศึกษา (สสว.๑๐) ได้ที่  

     http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทั้งกรอก 

     คําร้องให้สมบูรณ์ครบถ้วน 

   ๔.๒ นักศึกษานําคําร้องไปชําระเงินค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการเป็น 

     นักศึกษาที่กองคลัง สํานักงานอธิการบดี (ห้องการเงิน) 

   ๔.๓ นักศึกษานําคําร้องใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ, ปริญญาบัตร,  

     อนุปริญญา, ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิและรูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว  

     ฉากหลังรูปถ่ายสีขาว ฉบับละ ๒ รูป ระดับปริญญาสวมชุดครุยตาม 

     สาขาที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา, ป.กศ., ป.กศ.ช้ันสูง สวม 

     ชุดนักศึกษา ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน มายื่นที่สํานักส่งเสริมวิชาการและ 

     งานทะเบียน พร้อมทั้งรับใบนัดหมายการรับหนังสือรับรองการเป็น 

     นักศึกษา 

   ๔.๔ นักศึกษาจะมารับใบแทน ใบรับรองคุณวุฒิ, ปริญญาบัตร,  

     อนุปริญญา, ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิได้หลังจากยื่นคําร้อง ๓ วันทํา 

     การ โดยนักศึกษาจะต้องแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตร 

     ประจําตัวประชาชน 

    หมายเหตุ 

    -  หากไม่มารับภายใน ๓ เดือน ให้เขียนคําร้องขอยื่นใหม่ 

    -  ถ้านักศึกษาขอใบแทน ใบรับรองคุณวุฒิ, ปริญญาบัตร,  

     อนุปริญญา, ประกาศนียบตัร, ใบสุทธิ ฉบับภาษาไทยให้แนบใบแจ้งความ 
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    - ถ้านักศึกษาขอใบแทน ใบรับรองคุณวุฒิ, ปริญญาบัตร, อนุปริญญา,  

     ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ ฉบับภาษาอังกฤษ ไม่ต้องแนบใบแจ้งความ  

     พร้อมทั้งถ่ายสําเนาเอกสารฉบับภาษาไทยแนบมาด้วย 

 

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว 

 ๑. การขอเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้แก่ คํานําหน้านาม  ช่ือ  นามสกุล  ที่อยู่ 

นักศึกษาควรยื่น คําร้องขอเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาใน เรื่อง

หลักฐานสําคัญของตนเอง เช่น บัตรประจําตัว ใบแสดงผลการศึกษา ปริญญาบัตร เป็นต้น 

โดยยื่นก่อนสอบปลายภาค ๑ เดือน 

 ๒. ยื่นคําร้อง สสว.๗ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา ถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ขั้นตอนการดําเนินการ  

  ๑) นักศึกษาดาวน์โหลดคําร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว(สสว.๗) ได้ที่  

   http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทั้งกรอกคําร้องให้ 

   สมบูรณ์ครบถ้วน 

  ๒) นักศึกษานําคําร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวไปขอความเห็นชอบจาก 

   อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา 

  ๓) นักศึกษานําคําร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว มายื่นที่สํานักส่งเสริมวิชาการ 

   และงานทะเบียน 

  หมายเหตุ  หลังจากยื่นคําร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ๒ วันทําการข้อมูลจะ 

  ถูกเปล่ียนแปลง 

 

การขอลาออก 

 ๑. เมื่อนักศึกษามีความจําเป็นไม่สามารถเรียนให้ครบตามหลักสูตร และประสงค์จะ 

ลาออกจากสภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการได้ทันที การขอลาออกใช้ในกรณีที่

นักศึกษา 

  ๑) ต้องการสอบเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืน 

  ๒) ต้องการสอบเข้าศึกษาในสาขาวิชาใหม่ 

  ๓) ไม่มีเวลาศึกษา 

  ๔) เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด 

  ๕) ไม่มีทุนทรัพย์ 
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 ๒. นักศึกษาปริญญาตรีใบที่สอง หรือนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ ๒๕ ปี ข้ึนไป สามารถ

ลาออกโดยไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 

 ๓. สถานภาพของนักศึกษาจะต้องไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ๔. ยื่นคําร้อง สสว. ๙  ตามแนวปฏิบัติการขอลาพักการเรียน/รักษาสภาพ ไม่มี

ค่าธรรมเนียม 

 ขั้นตอนการดําเนินการ  

  ๑) นักศึกษาดาวน์โหลดคําร้องขอลาออก (สสว.๙) ได้ที่    

   http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทั้งกรอกคําร้องให้ 

   สมบูรณ์ ครบถ้วน 

  ๒) นักศึกษานําคําร้องขอลาออกไปขอความเห็นชอบจากผู้ปกครอง อาจารย์ที่ 

   ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา คณบดี และสํานักวิทยบริการฯ 

  ๓) นักศึกษานําคําร้องขอลาออก มายื่นที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  ๔) หลังจากที่นักศึกษายื่นคําร้องขอลาออก ๑ วันทําการให้มารับสําเนาคําร้อง 

   ขอลาออกเพื่อรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนที่กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  

   (ห้องการเงิน) 

 

คําร้องทั่วไป 

 ๑. ใช้ในกรณีขอรับบริการทางวิชาการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ โดยยื่นได้

ตลอดเวลา  ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาควรให้ข้อเสนอแนะด้วย 

 ๒. ยื่นคําร้อง สสว .๑๕ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ถึงสํานักส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ขั้นตอนการดําเนินการ 

  ๑) นักศึกษาดาวน์โหลดคําร้องทั่วไป (สนว.๑๕) ได้ที่  

   http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทั้งกรอกคําร้องให้ 

   สมบูรณ์ ครบถ้วน 

  ๒) นักศึกษานําคําร้องทั่วไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะและรับรอง 

  ๓) นักศึกษานําคําร้องทั่วไปมายื่นที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  ๔) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะพิจารณาและให้คําแนะนําแก่นักศึกษาเป็นรายกรณี 
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การให้บริก
นักศึกษาสา
  

 

ในส่วนของบ

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

การข้อมูลส
มารถใช้บริก

บริการที่เกี่ยว

ปฏิทินวิชากา

ระบบทะเบีย

ระบบลงทะเ

ระบบสารสน

ระบบขอสําเ

ระบบประเมิ

ระบบเทียบโ

ตรวจสอบรา

ตรวจสอบแผ

ตรวจสอบรา

สารสนเทศ
ารผ่านเว็บไซ

วกับนักศึกษา

าร  

ยนประวัตินัก

เบียนเรียน 

นเทศสําหรับ

เร็จการศึกษา

มินพฤติกรรม

โอนรายวิชา 

ายวิชาที่เปิดส

ผนการเรียน

ายชื่อผู้ที่พ้นส

ศผา่นระบบ
ซต์  http://w

าจะประกอบไ

กศึกษา 

นักศึกษา 

า 

มการสอนอาจ

 

สอน 

เสนอแนะ 

สภาพการเป็

บอินเทอรเ์
ww.academ

ไปด้วยหัวข้อ

จารย์ 

นนักศึกษา 

เน็ตสาํหรับ
mic.cmru.ac.th

อต่าง ๆ ดังต่อ

บนักศึกษา 
h 

อไปนี้ 
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• 
• 
• 
• 
• 

 

นักศึ

นักศึกษาป้อ

ป้อนรูปแบบ

งานได้โดยที่ไ

 ๑. 

มหาวิทยาลั

เคร่งครัด  
 

 ๒. 

ตนเองผ่าน 

บัตรประจําต

ตรวจสอบรา

คู่มือการศึกษ

อัตราค่าธรร

คําถามที่พบ

ข่าวประกาศ

ศึกษาจําเป็น

อนข้อมูลต่าง 

บข้อมูลแตกต่

ไม่เกิดปัญหา

ปฏิทินวิช

ัยกําหนด โด

ระบบทะเบี

อินเทอร์เน็ต

ตัวประชาชน

ายชื่อผู้สําเร็จ

ษา 

รมเนียมการศึ

บ่อยในการติ

ศ สสว.  

นต้องมีความ

  ๆ ให้ถูกต้อ

างกัน นักศึก

าใด ๆ 

ชาการ จะแส

ดยนักศึกษาต้

บียนประวัตินั

เพื่อเก็บไว้เป็

เพื่อ Login เข้

จการศึกษา 

ศึกษา 

ติดต่อสํานักส

มรู้พ้ืนฐานเป็

องตามคําแน

กษาต้องศึกษ

สดงรายละเอี

ต้องปฏิบัติต

นักศึกษา เป็น

ป็นหลักฐานก

ข้าสู่ระบบ 

 

ส่งเสริมวิชาก

ป็นอย่างดี  ใ

ะนําในวิธีใช้ง

ษาวิธีการใช้ง

อียดของกิจก

ามกําหนดก

นระบบสําหรั

การเป็นนักศึ

การฯ 

นการใช้งาน

งาน ซ่ึงในแต

านให้ละเอียด

กรรมทางวิช

ารต่าง ๆ ใน

รับนักศึกษาใ

ศกษาของมห

นระบบสารส

ต่ละส่วนนั้นอ

ดจึงจะสามา

ชาการทุกเดือ

นปฏิทินวิชาก

ใหม่กรอกปร

าวิทยาลัย โ

สนเทศให้

อาจมีการ

ารถเข้าใช้

อนตามที่

การอย่าง

 
ระวัติของ

ดยใช้เลข

 

154 of 214



 

 ๓. 

ผ่านระบบอิ

เงินในแต่ละภ

 

 

 

ระบบลงทะ

นเทอร์เน็ต น

ภาคเรียน 

ะเบียนเรียน เ

 นักศึกษาสาม

เป็นระบบที่ใ

มารถลงทะเ

ให้นักศึกษาล

เบียน เพิ่ม –

ลงทะเบียนเรี

 ถอน รายวิช

ยนในรายวิช

ชาและพิมพ์ใ

 

ชาต่าง ๆ 

ใบชําระ
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โ

 ๔. ร

ประวัติ ตาร

โดยมีรูปแบบ
 

 

 ๕. 

อินเทอร์เน็ต

 

ระบบสารสน

รางเรียน ตาร

บการเข้าสู่ระ

ระบบขอส

เมื่อเรียนครบ

นเทศสําหรับน

รางสอบ ผล

ะบบ ดังนี้ 

สําเร็จการศึก

บหลักสูตรแล

นักศึกษา เป็น

ลการเรียน รว

กษา นักศึกษ

ล้ว โดยทําตา

นระบบที่นัก

วมถึงสามาร

ษาสามารถย่ื

ามข้ันตอนทีร่

ศึกษาสามาร

รถยื่นคําร้อง

นคําร้องขอส

ระบบกําหนด

รถตรวจสอบ

ต่างๆ ผ่านร

 

สําเร็จการศึ

ด 

บทะเบียน

ระบบน้ีได้ 

กษาผ่าน
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 ๖. 

ภาคเรียนแล้

สามารถดูผล

 

 

 ๗. ร

ใช้ตรวจสอบ

ระบบประเ

ล้วนักศึกษาจ

ลการเรียนขอ

ระบบเทียบโอ

บรายวิชาที่สา

เมินพฤติกรร

จะต้องประเมิ

องตนเองได้ 

อนรายวิชา  

ามารถเรียนแ

รมการสอนอ

มินพฤติกรรม

 

 สําหรับนักศึ

แทนกันได้  

อาจารย์ เมื่อ

มการสอนขอ

ศกษาทีต่้องกา

ส้ินสุดการเรี

งอาจารย์ผู้ส

ารลงทะเบียน

รียนการสอน

สอนประจําวิ

นเรียนข้ามห

นในแต่ละ 

ชา จึงจะ

 

ลักสูตร
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ไ

 ๘. ต

จะเปิดสอน

ครบถ้วนตา

รายวิชาหรื

ภาคการศึกษ
 

                

                
  

 ๙. 

หลักสูตรที่ส

ได้  ดังนั้นสํ

ผ่านระบบอิน

วางแผนการ

                
                

ตรวจสอบรา

นในภาคเรียน

มแผนการเรี

รือไม่ครบถ้

ษานั้น ๆ 

                

              

ตรวจสอบแผ

สาขาวิชาจัดให

านักส่งเสริม

นเทอร์เน็ตข้ึ

รเรียนตลอดห

                
                 

ายวิชาที่เปิดส

นถัดไป รวม

รียนและหลัก

วนก็สามาร

ผนการเรียนเ

ห้ นักศึกษาต้

มวิชาการแล

้น เพื่อให้นัก

หลักสูตรได้ 

   

สอน นักศึกษ

มทั้งสามารถ

กสูตรหรือไม

รถแจ้งต่อง

เสนอแนะ แผ

ต้องเรียนให้ค

ะงานทะเบีย

กศึกษาสามา

 

ษาสามารถต

ถตรวจสอบข

ม่ ซ่ึงหากมีข้อ

งานบริการก

ผนการเรียนเ

ครบเพื่อจะสา

ยน  จึงได้พัฒ

รถตรวจสอบ

ตรวจสอบได้

ข้อมูลการจั

อผิดพลาด อ

การเรียนก

เสนอแนะเป็น

ามารถจบกา

ฒนาการตรว

บแผนการเรี

ด้ว่ามีรายวิชา

ัดรายวิชาได้

 อาจเนื่องจา

ารสอนได้ก

 

 

นแผนการเรีย

ารศึกษาตามห

วจสอบแผนก

ยนได้ด้วยตน

 

าใดบ้างที่

ด้ถูกต้อง

กเปิดผิด

ก่อนเปิด 

ยนตลอด

หลักสูตร

การเรียน

นเองและ
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 ๑๐.

รายช่ือผู้พ้นส

เช่น ผลการ

ค่าธรรมเนีย

การ

การขอเงินคื

สามารถขอคื

ตนเองให้ผล

ในแต่ละภาค

.  ตรวจสอ

สภาพการเป็

รเรียนไม่ถึง

มการศึกษา 

รตรวจสอบร

คืนจากมหาวิ

คืนเงินจากท

ลการเรียนอยู่

คเรียนรวมทั้ง

อบรายช่ือผู้ที่

นนักศึกษาได

งเกณฑ์ที่กํา

 การเป็นนักศึ

ายช่ือผู้ที่พ้น

วิทยาลัยเข้าม

ทางมหาวิทยา

ในเกณฑ์ตา

งระยะเวลาก

พ้นสภาพกา

ด้จากระบบน้ี

าหนดตามข้

ศึกษาครบตา

นสภาพการเป็

มาเกี่ยวข้อง

าลัยได้ ดังนั้น

มที่ระเบียบก

ารศึกษาในม

ารเป็นนักศึกษ

น้ี การพ้นสภา

ข้อบังคับ กา

ามกําหนดระ

ป็นนักศึกษา 

ด้วย เพราะถ

นเมื่อนักศึกษ

กําหนดและต

มหาวิทยาลัย

 

ษา  นักศึกษ

าพอาจจะเกิ

ารขาดการติ

ยะเวลาที่มห

   เป็นส่ิงสํ

ถ้าพ้นกําหน

ษาเข้ามาเรีย

ตรวจสอบการ

ด้วย  

 

 

ษาสามารถต

ดได้จากหลา

ติดต่อ การ

หาวิทยาลัยกาํ

สําคัญเพราะจ

นดแล้วนักศึก

ยนแล้วต้องต

รชําระเงินลง

รวจสอบ

ายสาเหต ุ

รไม่ชําระ

าหนด  

จะมีเรื่อง

กษาจะไม่

รวจสอบ

งทะเบียน
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 ๑๑.

ระบบอินเท

ตรวจสอบได้

การศึกษาแ

ขั้นตอนที่ได้ก

 

 

 

 

 

 

 

. ตรวจสอบร

อร์เน็ตเป็นบ

ด้ด้วยตนเอง 

ล้ว นักศึกษา

กําหนดจากม

รายช่ือผู้สําเร็

บริการสําหรั

 ซ่ึงจะเป็นคว

าสามารถติด

มหาวิทยาลัย

ร็จการศึกษา

รับนักศึกษา

วามสะดวกต่อ

ดต่อเพื่อขอเ

ยต่อไปได้ 

า การตรวจส

ที่จะสําเร็จก

อนักศึกษาเป็

เอกสารทาง

สอบรายช่ือผู้

การศึกษา  ซึ

ปน็อย่างมาก 

การศึกษา ใ

สําเร็จการศึ

ซ่ึงนักศึกษา

 เมื่อทราบวัน

ใบรับรองต่าง

กษาผ่าน

สามารถ

นที่สําเร็จ

ง ๆ ตาม
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 ๑๒.

มหาวิทยาลัย
 

 ๑๓

การศึกษาข

การศึกษา แ
 

.  คู่มือนักศึก

ยได้จากคู่มือ

.  อัตราค่าธ

ของตนเองต

แต่ละปีการศึก

กษา นักศึกษ

อนักศึกษาตา

ธรรมเนียมก

ตามประกาศ

กษา 

ษาสามารถอ

ามปีการศึกษ

 

ารศึกษา 

ศของมหาวิ

อ่านข้อบังคับ

าที่เข้าเรียน 

นักศึกษาส

ทยาลัย เรื่อ

บ ระเบียบ ปร

 

สามารถตรว

อง กําหนดอ

ระกาศ ข้อป

 

วจสอบค่าธร

อัตราค่าธร

ฏิบัติของ

รรมเนียม

รมเนียม
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ไ

 ๑๔.

ส่งเสริมวิชา

นักศึกษาสา
 

 

 ๑๕.

นักศึกษาคว

ได้ประกาศ

มหาวิทยาลยั

.  คําถามที่พ

าการและงาน

มารถเข้าไปอ

.  บริการข่าว

วรเข้ามาติดต

อย่างสม่ําเส

ยได้ 

พบบ่อยในกา

นทะเบียนได้

อ่านรายละเอี

วสารของ สส

ตามอ่านประก

สมอ เพื่อกา

ารติดต่อสํานั

ด้รวบรวมคํา

อียดในสิ่งที่สง

สว. เป็นการป

กาศข่าวสาร

ารปฏิบัติตน

นักส่งเสริมวิช

าถามที่นักศึก

งสัยเป็นข้อมู

ประกาศข่าวท

รที่ทางสํานัก

นและสามาร

ชาการและง

กษาส่วนใหญ

ูลเบื้องต้นได้

ทางด้านวิชา

ส่งเสริมวิชา

รถทําตามข้อ

านทะเบียน 

ญ่ได้ติดต่อ ส

ด้ 

การที่เป็นปัจ

การและงาน

อกําหนดต่า

 สํานัก

สอบถาม 

 

จจุบัน ซ่ึง

นทะเบียน

างๆ ของ
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โ

การให้บริก
 

๑. การแสดง

การ

เป็นทางเลือ

นักศึกษาได้

ตรวจสอบแล

กับจอภาพดั

 

 นักศึ

โดยเลือกเข้

ถ้อยคําที่สุภ

เหมาะสมทา

 

๒.  สรรสาร

 สรร

และงานทะเบ
 

 

การข้อมูลผ

งความคิดเห็

รแสดงความ

อกในการติด

แสดงความ

ละตอบคําถา

ดังนี้ 

ศึกษาสามาร

ข้าไปตามงาน

ภาพและเป็นค

างสํานักส่งเส

ระ สํานักส่งเส

รสาระ เป็นจ

บียน ซ่ึงจะอ

ผ่านระบบอ

นและเขียนข้

เห็นหรือเขียน

ดต่อกับทาง

เห็นและถาม

ามได้อย่างตร

รถสอบถามข้

นที่ต้องการ

คําถามที่เป็น

สริมวิชาการจ

สริมวิชาการ

ดหมายข่าวแ

อกเป็นรายเดื

อินเทอร์เน็

้อคําถามในก

นข้อคําถาม 

สํานักส่งเส ิ

มข้อสงสัยเกี่

รงตามความ

ข้อสงสัยจาก

แล้วเลือก ต

นประโยชน์ต่อ

จะทําการลบ

และงานทะเบี

แสดงข่าวสา

ดือน นักศึกษ

นต็ด้านอื่น 

กระดานข่าว 

 หรือที่รู้จักกั

ริมวิชาการแ

ยวกับงานวิช

ต้องการ เมื่อ

กทางสํานักส

ตั้งกระทู้ใหม

อตนเองและผ้

กระทู้นั้นออก

บียน  

รต่าง ๆ ที่เกี

ษาสามารถติ

 ๆ 

 (Academic W

กันดีในการเขี

และงานทะเ

ชาการ โดยที

อเข้าสู่เมนู ติ

ส่งเสริมวิชาก

ม่ ซ่ึงนักศึกษ

ผู้อ่ืน หากมีก

กจากกระดา

กี่ยวข้องกับสํ

ดตามข่าวสา

Webboard) 

ขียน Webboa

เบียน ดังนั้น

ที่ผู้เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถา

การและงาน

ษาต้องสอบถ

กระทู้ใดที่ใช้ถ้

านข่าวทันที 

สํานักส่งเสริม

ารย้อนหลังได้

ard เพื่อ

นจึงได้ให้

สามารถ

าม จะพบ

 

นทะเบียน 

ถามด้วย

ถ้อยคําไม่

มวิชาการ

ด้ 
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๓.  สนทนาอ

 นักศึ

วิชาการและ

กําหนดไว้ 

 

 

๔. Facebook

เป็น

สามารถติดต

เกี่ยวข้อง ซ่ึง

ระบบและต

ผู้อ่ืน หากมีถ้
 

ออนไลน์กับ 

ศึกษาสามาร

ะงานทะเบียน

k ของสํานักส

นบริการสาธ

ต่อสอบถาม

งฝ่ายเทคโนโ

อบคําถาม ผ้

ถ้อยคําที่ไม่เห

 สสว. (Acade

รถสอบถามปั

น โดยตรงได้จ

ส่งเสริมวิชาก

ารณะที่สาม

ข้อสงสัยเกี่ย

โลยีสารสนเท

ผู้สอบถามต้

หมาะสมผู้ดูแ

emic Chat) 

ปัญหาข้อสงส

จากระบบสน

การและงานท

มารถเข้าถึงน

ยวกับงานวิชา

ทศของสํานัก

องใช้ถ้อยคํา

แลระบบจะทํ

 

สัยหรือพูดคุ

นทนาออนไล

ทะเบียน 

นักศึกษาแล

าการ การรับ

กส่งเสริมวิชา

าที่เหมาะสม

ทาํการลบและ

ยกับเจ้าหน้า

ลน์ของสํานัก

 

ะบุคคลทั่วไ

บสมัครนักศึก

าการและงาน

มและเป็นประ

ะจํากัดการเข้

 

าที่ของสํานัก

ตามกําหนด

 

ไปได้เป็นอย่า

กษาใหม่ แล

นทะเบียน เป็

ะโยชน์ต่อตน

ข้าใช้งานทันที

 

กส่งเสริม

เวลาที่ได้

างดี โดย

ะอ่ืน ๆ ที่

ป็นผู้ดูแล

นเองและ

ที 
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ตอนที่ 4ตอนที่ 4 

แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

กับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

 สถาบนัภาษา ศิลปะและวฒันธรรม 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กองพัฒนานักศึกษา 
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ประวัติความเป็นมา 
 

ในปี ๒๕๔๘ กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๐ ก ลงวันที่ 

๘ มีนาคม ๒๕๔๘ กําหนดให้หน่วยงาน ช่ือ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่

เป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย สู่สากล บริการวิชาการ และส่ือ

ทันสมัยเพื่อฝึกทักษะทางภาษา พัฒนาความรู้และความสามารถทางด้านภาษาของนักศึกษา 

คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น สนับสนุนการสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบัน การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงาน

สนับสนุน งานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ดูแลสิ่งแวดล้อมทาง

ศิลปกรรมและธรรมชาติ ตลอดจนสืบสานและเผยแพร่  ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านให้เป็นที่ประจักษ์แก่

คนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การกํากับดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี    

วงศ์หล้า  

ต่อมาในปี ๒๕๕๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ  สิตานุรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น

ผู้อํานวยการ และเป็นผู้กํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จนถึง

ปัจจุบัน 

 

ปรัชญา    
 “ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตน พัฒนาชาติ สร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือ   และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล” 

 

วิสัยทัศน ์
 “เปน็แหล่งเรียนรูที้่มีความเป็นเลิศด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ในระดับภูมิภาค       

ลุ่มน้ําโขง” 

 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมให้ศูนย์ภาษาเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาทักษะภาษาต่างๆและสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
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๒. จัดระบบวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ ทําหน้าที่ประสานงานหน่วยงานภายในและ

ต่างประเทศที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับมหาวิทยาลัย 

๓. พัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  ให้ เป็นหน่วยงานประสานและสนับสนุนด้าน

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

๔. บูรณาการภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม

หรือการวิจัย เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปประยุกต์ใช้

ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและในท้องถิ่น  

๕. สร้างระบบประกันคุณภาพที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ภายในสถาบันภาษา 

ศิลปะและวฒันธรรม 

 

อัตลักษณส์ถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
“อนุรักษ์วัฒนธรรม ผู้นําทางภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ด้านภาษา พัฒนาสู่สากล” 
 

เอกลักษณส์ถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๑.  อนรุักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  และเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปญัญาล้านนา 

๒.  เป็นแหล่งเรียนรู้พฒันาทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

๓.  สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ 

 

ที่ตั้งหน่วยงาน 
 สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม แบ่งหน่วยงานที่ให้บริการ ๔ ส่วน ดังนี้ 

 ๑.   ศูนย์ภาษา     ช้ัน ๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

 ๒.   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  ช้ัน ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา 

 ๓.   สํานักงานวิเทศสัมพันธ์  ช้ัน ๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

 ๔.   สํานักงานผู้อํานวยการ   ช้ัน ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา 
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แผนผังทีต่ั้

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

เวลาเปิดทํ
 

ศูนย์ภาษา  

ศูนย์ศิลปวฒั

สํานักงานวิ

สํานักงานผู้

 

 

ตัง้ของหน่ว

 

ทาํการ 

   

ฒนธรรม  

เทศสัมพันธ์

ผูอํ้านวยการ

วยงาน 

เปิดบริก

วันจนัทร์

วันเสาร์ 

เปิดบริก

วันจันทร์

ธ ์ เปิดบริก

วันจันทร์

วันพฤหัส

วันเสาร์ 

ร   เปิดบริก

วันจนัทร์

วันเสาร์ 

การทกุวัน ยก

ร์ – วันศุกร์ 

 – วันอาทิตย์

การทุกวัน ยก

ร์ – วันอาทิต

การทุกวัน ยก

ร์ – วันพุธ   

ัสบดี – วันศกุ

        

การทกุวัน ยก

ร์ – วันศุกร์ 

 – วันอาทิตย์

กเว้นวนัหยุดน

เวลา ๐๘

ย์ เวลา ๐๘

กเว้นวันหยุดน

ตย์   เวลา ๐๘

กเว้นวันหยุดน

 เวลา ๐๘

กร์   เวลา ๐

      เวลา  ๐

กเว้นวนัหยุดน

เวลา ๐๘

ย์ เวลา ๐๘

นักขัตฤกษ์ 

๘.๓๐ – ๒๐.

๘.๓๐ – ๑๖.

นักขัตฤกษ์   

๘.๓๐ – ๑๖.

นักขัตฤกษ์   

๘.๓๐ – ๑๖.

๘.๓๐ – ๒๐

๘.๓๐ – ๑๖

นักขัตฤกษ์ 

๘.๓๐ – ๒๐.

๘.๓๐ – ๑๖.

.๐๐ น. 

.๐๐ น. 

 

.๐๐ น.    

 

.๓๐ น. 

๐.๐๐ น. 

๖.๓๐ น. 

.๐๐ น. 

.๐๐ น. 
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โครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

รองผู้อํานวยการ 
รับผิดชอบ 

งานศูนย์ภาษา 

รองผู้อํานวยการ 
รับผิดชอบ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

รองผู้อํานวยการ
รับผิดชอบ 

งานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 

อาจารย์สอน
ภาษาไทย 

อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 

สอนภาษาอังกฤษ 

นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 

นักวิเทศสัมพันธ์ 

นักวิเทศสัมพันธ์ 

นักวิเทศสัมพันธ์ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 

นักวิชาการการเงนิและพัสดุ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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สถาบันภาษา ศิลปะและวฒันธรรม มีหน่วยงานให้บริการนักศึกษา อยู่ ๓ หน่วยงาน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ศูนย์ภาษา  
  

๑. จัดทําแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) 

๑.๑. เพื่อวัดทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ 

 ๒. จัดสอนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (Remedial English) 

๒.๑. จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒.๒. สําหรับนักศึกษาที่สอบ English Proficiency Test ไม่ผ่าน โดยศูนย์ภาษา 

   จะจัดสอนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ 

 ในการใช้ภาษาอังกฤษและเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านภาษา 

 ๓. จัดสอบวัดทักษะทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

  ๓.๑. จัดสอบวัดความรู้และทักษะทางภาษาไทย CMRU TP TEST สําหรับ 

   นักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

  ๓.๒. จัดสอบการวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ CMRU GEP TEST สําหรับ 

   นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

  ๓.๓. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 

 ๔. จัดฝึกอบรมทักษะภาษาต่างประเทศสําหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคล 

  ทั่วไป 

  ๔.๑. จัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศระยะสั้น เช่น TOEIC TOEFL IELTS  

   ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร การอ่านภาษาอังกฤษ การเขียน 

   ภาษาอังกฤษ การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และ 

   ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น 

  ๔.๒. จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ เช่น ภาษาอังกฤษ 

   สําหรับงานภัตตาคาร ภาษาอังกฤษสําหรับงานมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษ 

   สําหรับการแปล ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมและภาษาอังกฤษสําหรับ 

   การทําอาหารไทย เป็นต้น 

  ๔.๓. จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร 

  ๔.๔. จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองานวิจัย 
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  ๔.๕. จัดโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรม  

   (English Through Culture) 

  ๔.๖. จัดโครงการวัฒนธรรมนานาชาติ 

 ๕. การบริการวิชาการแก่สังคม 

  ๕.๑. จัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ 

   เอกชน 

  ๕.๒. จัดสัมมนา – เสวนา ด้านภาษาต่างประเทศ ตามโครงการแลกเปลี่ยน 

 ๖. การให้บริการแก่นักศึกษา 

  ๖.๑. ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Multimedia Lab) มีการบริการคอมพิวเตอร์  

   จํานวน ๕๐ เครื่อง สําหรับการใช้โปรแกรมฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ  

   เช่น ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ฝรั่งเศส จากโปรแกรมมัลติมีเดีย 

  ๖.๒. ห้องชมภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ (Mini Theater) มีการบริการภาพยนตร์ 

   ทั้งรูปแบบที่เป็น VCD DVD Sound Track ภาษาต่างประเทศทั้ง 

   ภาษาอังกฤษ  จีน ญ่ีปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน จํานวนมากมายให้เลือกชม โดย 

   สามารถชมแบบส่วนตัวหรือเป็นหมู่คณะได้ในห้อง Mini Theatre ของศูนย์ 

   ภาษา 

 

ศูนย์ศิลปวฒันธรรม  
 ๑. งานพิพิธภณัฑ์ ประกอบไปด้วย 

  ๑.๑  เรือนอนุสารสุนทร ซ่ึงเป็น สถาปตัยกรรมเรือนล้านนา ที่ใช้เป็นหอ 

   ดนตรีพื้นบ้านล้านนา 

  ๑.๒  อาคารเทพรัตนราชสุดา ซ่ึงใช้เปน็สถานที่จัดแสดงและแหล่งข้อมูลด้าน 

   ต่าง ๆ ดังน้ี             

   ๑.๒.๑ วิถีชีวิตของกลุม่ชาติพนัธุ์ล้านนาซึ่งอาศัยในแปดจังหวัดภาคเหนือ 

    ตอนบนได้แก่ ไทยยวน ไทยล้ือ ไทยเขิน ไทยยอง ไทยใหญ่และ           

    ชนเผ่าลัวะ  

   ๑.๒.๒  ภูมิปญัญาพ้ืนบ้าน อาทิเช่น ภาษาและวรรณกรรมล้านนา  

    ศิลปหตัถกรรมดนตรีและนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 

   ๑.๒.๓  แพทย์แผนไทยล้านนาหรือทีเ่รียกกนัว่า “หมอเมือง”  

   ๑.๒.๔  องค์ความรู้เกี่ยวกบัพุทธศาสน์และเครื่องสักการะแบบล้านนา 
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 ๒.  งานศึกษาค้นคว้า  วิจยัและพัฒนา  มีหน้าทีร่ับผิดชอบ  ดังน้ี 

  ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการวิจยัและพัฒนาวฒันธรรมอย่างกว้างขวาง 

  ๒.๒ ศึกษาวิจัยเกีย่วกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอันเปน็รากฐาน 

   สําคัญในการสร้างชุมชนทีเ่ข้มแข็งและแก้ปัญหาวิกฤติของชาติใน 

   ปัจจบุัน 

  ๒.๓ ห้องศนูย์ข้อมูลภูมิปญัญาล้านนา  โดยมีระเบียบการใช้บริการห้องศนูย์ 

   ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา ดังนี้ 

   ๒.๓.๑  โปรดแต่งกายสุภาพและเคารพต่อสถานที ่

   ๒.๓.๒  กรณุาลงชื่อเข้าใช้บริการห้องทกุครั้ง 

   ๒.๓.๓  ห้ามส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้อ่ืน 

   ๒.๓.๔  ปิดเสียงเครื่องมือสือ่สารทุกชนิด ก่อนเข้าใช้ห้อง (อนุญาตให้ใช้ 

    ระบบส่ันได้) 

   ๒.๓.๕  ห้ามนําอาหาร ของขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้อง 

   ๒.๓.๖  ห้ามสูบบุหรี่ในห้อง 

   ๒.๓.๗  ห้ามทําลายหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทในห้อง 

   ๒.๓.๘  คอมพิวเตอร์ในห้องอนุญาตให้ใช้ในการสืบค้นข้อมูลใบลานเท่านัน้ 

   ๒.๓.๙  นําหนังสือออกมาอ่านครั้งละไม่เกิน ๒ เล่ม 

   ๒.๓.๑๐ เวลาเปิดให้บริการ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

 ๓.  งานอนุรกัษ์ส่งเสริม และเผยแพร่  มีหน้าทีร่ับผิดชอบ  ดังน้ี 

  ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือในการจดักิจกรรมทํานุบํารุง 

   ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  ๓.๒ วางแผนและดําเนินงานด้านการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น 

  ๓.๓ จัดฝึกอบรม  ให้ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 

  ๓.๔ ประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับค่านิยมไทยทางสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ อย่าง 

   กว้างขวางและต่อเนื่อง 

  ๓.๕ เผยแพร่ข้อมลูทางวิชาการผ่านระบบสื่อสารสนเทศทีท่ันสมยั 

  ๓.๖ เผยแพร่ข้อมลูด้านวัฒนธรรมทางอินเตอร์เนต็ เอกสารสื่อพิมพ์ วิทยุ  

   และโทรทศัน์ 

 ๔.  งานข้อมลูท้องถิน่ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  มีหน้าทีร่ับผิดชอบ  ดังน้ี 

  ๔.๑ จัดหอวัฒนธรรมแสดงเครือ่งดนตรีพื้นบ้านล้านนา ด้วยระบบซีดีรอม 

  ๔.๒ จัดทําระบบข้อมูลทางวัฒนธรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๔.๓ จัดแสดงนิทรรศการ และผลงานทางวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ  
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  ๔.๔ จัดห้องสมุดวัฒนธรรม ศนูย์ข้อมูลท้องถิน่ เพื่อใช้เปน็ศูนย์บริการวิชาการ  

 ๕.  งานหอจดหมายเหตมุหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีหน้าทีร่ับผิดชอบ  ดังน้ี 

  ๕.๑ รวบรวมเอกสารสําคัญในอดีตของมหาวิทยาลัยเพื่อเปน็หลักฐานทาง 

   ประวตัิศาสตร์ที่เปน็ลายลักษณ์อักษรชัดเจน 

  ๕.๒ รวบรวมและแสดงภาพถ่ายหรือภาพเหมือนของผู้บริหาร ตั้งแต่อดีตถึง 

   ปัจจบุัน  

  ๕.๒ รวบรวมและจัดแสดงภาพถ่ายสถานที่และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 

   กับมหาวิทยาลัยในอดีตจนกระทัง่ถึงปัจจุบัน 

  ๕.๓ รวบรวมส่ิงของเครื่องใช้ทีสํ่าคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความ 

   เป็นมาของมหาวิทยาลัยเท่าที่จะสามารถรวบรวมได้ 

  ๕.๔ รวบรวมแถบภาพเกี่ยวกับบุคคล  เหตกุารณ์  และกิจกรรมต่าง ๆ  ของ 

   มหาวิทยาลัยในอดีตจนถึงปัจจบุัน 

 ๖.  งานอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมและธรรมชาติท้องถิน่  มีหน้าที่รบัผิดชอบ  ดังนี้ 

  ๖.๑ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัประวัติศาสตร์และโบราณคดีในแต่ละ 

   อําเภอให้เป็นระบบเพื่อประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้า และตรวจสอบ 

   ดูแล 

  ๖.๒ สนับสนุน และดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานทีที่่เป็น 

   แหล่งรวบรวม  โบราณวัตถุ เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชม เน้นถึงการ 

   ปฏิบัติที่สอดคล้องและเปน็ไปตามกฎหมายโบราณสถาน โบราณวัตถุ  

   และศิลปวัตถ ุ

  ๖.๓ การปฏิบตัิหน้าที่หลักของหน่วยอนรุักษ์ในระดบัท้องถิน่มีดังน้ี 

   ๖.๓.๑ รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกบัแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและ 

    ธรรมชาติในท้องถิ่นให้หน่วยงานกลาง 

   ๖.๓.๒ ประชาสัมพนัธ์ไปยังประชาชนในท้องถิ่นโดยการเผยแพร่ความรู้  

    ความเข้าใจในเรื่องการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมและการสงวนรักษา 

    สมบัติของชาติ 

   ๖.๓.๓ ตรวจสอบและดูแลสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

   ๖.๓.๔ สนับสนุนให้มีการอนรุักษ์สิง่แวดล้อมศิลปกรรมในแต่ละท้องถิ่น 

    ให้ถกูวิธีเปน็ระบบและเหมาะสมกับลักษณะสภาพของ 

    ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม 
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   ๖.๓.๕ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

    ศิลปกรรมของศูนย์งานแผนและนโยบายสิ่งแวดล้อม  

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม 

 ๗.  การให้บริการต่าง ๆ แก่นักศึกษา ดังนี้ 

  รับจองห้องประชุม สําหรบัผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๔๐ คน พร้อมโสตทัศนปูกรณ์

ที่ทนัสมัย 

 

งานวิเทศสมัพันธ์ (ชั้น ๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ) 
๑. อํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน กับสถาบันการศึกษาในและ

ต่างประเทศ  

๒. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อนําไปสู่การพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

๓. ประสานงานเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนและอํานวยความสะดวกในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ชาวต่างประเทศและในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักศึกษาชาวต่างประเทศและนักศึกษาโครงการ

แลกเปลี่ยน เพื ่อให้สามารถปฏิบัติงานและสามารถศึกษา ณ มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏเชียงใหม่ได้อย่างมีคุณภาพและดํารงชีวิตอย่างมีความสุข 

๔. ให้บริการแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ดังนี้  
๔.๑  อํานวยความสะดวกอาจารย์ชาวต่างประเทศ ในการขอใบอนุญาตทํางาน

และการขอวีซ่าทํางาน  การขอต่อวีซ่า การรายงานตัว ๙๐ วัน และการ

จัดทําสัญญาจ้าง 

๔.๒   อํานวยความสะดวกในการขอวีซ่านักเรียน การขอต่อวีซ่า และการรายงาน

ตัว ๙๐ วันให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศ 

๔.๓  จัดทําหนังสือประกอบการขอวีซ่า หนังสือรับรองและหนังสือที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

เป็นภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ 

๔.๔  ประสานงานเกี่ยวกับการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน การรับผู้เช่ียวชาญจาก

ต่างประเทศ การรับสมัครนักศึกษาแลกเปล่ียนชาวต่างประเทศ การส่ง

อาจารย์ไปปฏิบตัิงาน ณ ต่างประเทศ 

๔.๕ ประสานงานและต้อนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ผู้เช่ียวชาญและ

อาจารย์ชาวต่างประเทศ  
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๔.๖  ประสานงานด้านที่พักสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนและชาวต่างประเทศ  

ที่เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติภารกิจตามโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการได้ที่  www.ilac.cmru.ac.th) 

๕. ประสานงาน รับฟังและให้คําปรึกษาในเรื่องอ่ืนๆ ให้แก่ผู้เช่ียวชาญ อาจารย์และ

นักศึกษาชาวต่างประเทศ และบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ที่จะเดินทางไปต่างประเทศและกําลังศึกษาอยู่ ณ ต่างประเทศ 
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประวัติความเป็นมา 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 

พุทธศักราช ๒๔๖๗ พร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมโดยใช้ชื่อว่า “ ห้องสมุด ” 

ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๔๘๕ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงปี

พุทธศักราช ๒๕๐๓ ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเชียงใหม่และห้องสมุดตั้งอยู่ในอาคารเรียน ๓ 

ช้ัน ๒ ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๗  พัฒนาการของห้องสมุดได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหอสมุด

วิทยาลัยครูเชียงใหม่  ได้ย้ายมายังอาคาร ๖  เอกเทศ  ๔ ช้ัน  ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของสนาม

ฟุตบอล ปัจจุบันคือ  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ วิทยาลัยครู ๓๖  

แห่งทั่วประเทศ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม

เป็น “สถาบันราชภัฎ” หอสมุดจึงเปลีย่นชื่อตามเปน็ “หอสมุดสถาบันราชภัฎเชียงใหม่”ต่อมาใน

ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๓ ได้ย้ายมายังอาคารใหม่ ๘ ช้ัน   และปรับฐานะและลักษณะงานบริการ

เป็น “ศูนย์วิทยบริการ” 

ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔  สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๖ 

จากหอสมุดเดิมเป็นอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์  และศูนย์บริการ

อินเทอร์เน็ตมาที่ทําการใหม่ การพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เป็นแหล่ง

ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งปีพทุธศักราช ๒๕๔๖ สถาบัน

ได้รวมศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตเข้ากับศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ใช้ชื่อหน่วยงานว่า “ศูนย์บริการ

คอมพิวเตอร์” เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงาน และได้

รวมศูนย์วิทยบริการและศูนย์บริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานเดียวกันใช้ชื่อว่า “สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 

เวลาเปิดบริการ 

ห้องสมุดปิดให้บริการในวนัหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย 

 

ห้องสมุดวิทยาเขต จันทร์-ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ 

วิทยาเขตเวียงบัว ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิทยาเขตแม่สา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - 

วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - 

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - 
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หอสมุด มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
 

ข้อควรปฏิบัติและมารยาทในการใช้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อให้การบริการของงานหอสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการโดยส่วนรวม จึงกําหนดข้อ

ปฏิบัติสําหรับผู้เข้าใช้หอสมุดไว้ ดังต่อไปนี้ 

๑.  ต้องเคารพต่อสถานที่ราชการโดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่กางเกงขาสั้น 

๒.  ต้องสํารวมกริยา ไม่พูดคุยเสียงดัง และไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อ่ืน 

๓.  ต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าหอสมุด 

๔.  ห้ามนําอาหาร เครือ่งดื่มเข้าหอสมุด (ยกเว้นน้ําเปล่า) 

๕.  ห้ามนําสัตว์ทุกชนิดเข้าหอสมุด 

๖.  ห้ามทําความสกปรกในหอสมุด 

๗.  ห้ามเล่นการพนันและเกมในหอสมุด 

๘.  ห้ามฉีก กรีด หรือขีดเขียนหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของหอสมุด 

๙.  ไม่นําทรัพยากรหอสมุดที่ไม่ได้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบออกจากหอสมุด 

๑๐. ต้องนําทรัพยากรหอสมุดที่ยืมไป ส่งคืนหอสมุดตามเวลาที่กําหนด 

๑๑. ต้องดูแล ระมัดระวังทรัพย์สินส่วนตัว หากสูญหาย หอสมุดจะไม่รับผิดชอบ 

๑๒. ให้ความร่วมมือในการสอดส่องดแูลบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ และแจ้ง 

 บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่หอสมุด 

 หากผู้เข้าใช้ห้องสมุดไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนข้อปฏิบัติข้างต้น งานหอสมุด สํานัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจลงโทษตามความเหมาะสม 

 

บริการทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๑.  บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

๒.  บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew Online) 

๓.  บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา (Book Drop) 

๔.  บริการจองหนังสือออนไลน์ 

๕.  บริการหนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 

๖.  บริการหนังสืออ้างอิง ส่ิงพิมพ์รัฐบาล ราชกิจจานุเบกษา งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ 

๗.  บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ กฤตภาคและจุลสาร 

๘.  บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 

๙.  บริการตอบคําถามออนไลน์ (ARITFAG CMRU) 
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๑๐. บริการมุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

๑๑. บริการห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ 
๑๒. บริการห้องสมุดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Library ) 

๑๓. บริการมุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner) 

๑๔. บริการข้อมูลล้านนา 
๑๕. บริการห้องหนังสือเยาวชน 

๑๖.   บริการมุมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โปรแกรม River Deep 

๑๗. บริการศูนย์ตะวันออกกลางศึกษา (Middle East Studies Center) 

๑๘. บริการสืบค้นสารสนเทศ CMRU WEB OPAC  และฐานข้อมูลออนไลน์  

๑๙. บริการสืบค้น e-Thesis CMRU, e-Termpapers CMRU, e-Book CMRU, e-Clipping,  

 e-Book ebrary 

๒๐. บริการ Working Area 

๒๑. บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) 

๒๒. บริการโสตทัศนวัสดุ (Audio Visual) 

๒๓. บริการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

๒๔. บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  

 (References Database)”  
 

พื้นที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุด อาคารวิทยบริการ  

ช้ัน ๑  บริเวณจัดนิทรรศการ  

 บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา (Book Drop)  

 บริการ Working Area   

 บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ  

 บริการคืนหนังสือด้วยระบบคืนหนังสืออัตโนมัติ 

 บริการจองหนังสือออนไลน์  

 บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew Online)  

 บริการมุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   

 บริการโสตทัศนวัสดุ (Audio Visual)  

 บริการห้อง Edutianment  

 บริการสืบค้นสารสนเทศ CMRU WEB OPAC  

 บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน 
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ช้ัน ๒ บริการหนังสือภาษาไทยหมวด ๐๐๐-๓๓๙   

 บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา วารสารเย็บเล่ม กฤตภาคและจุลสาร  

 บริการชมเคเบิลทีวี (UBC)  

 บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)  

 บริการสืบค้นสารสนเทศ CMRU WEB OPAC 

ช้ัน ๓ บริการหนังสือภาษาไทยหมวด ๓๔๐-๕๐๐  

 ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์  

 บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)  

 บริการสืบค้นสารสนเทศ CMRU WEB OPAC 

ช้ัน ๔  ห้องสมุดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Library) 

 บริการหนังสือภาษาไทยหมวด ๖๐๐-๗๐๐  

 บริการหนังสือนวนิยาย  

 บริการมุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner)   

 บริการชมเคเบิลทีวี (UBC)  

 บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)   

 บริการสืบค้นสารสนเทศ CMRU WEB OPAC  

 บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ช้ัน ๕  บริการหนังสือภาษาไทยหมวด ๘๐๐-๙๐๐ แบบเรียน คู่มือครู  

 ห้องหนังสือเยาวชน  

 บริการหนังสือภาษาต่างประเทศหมวด ๐๐๐-๙๐๐  

 บริการข้อมูลล้านนา  

 บริการมุมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโปรแกรม River Deep  

 บริการสืบค้นสารสนเทศ CMRU WEB OPAC  

 บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ช้ัน ๖ ศูนย์ตะวันออกกลางศึกษา (Middle East Studies Center) 

 บริการหนังสืออ้างอิง ส่ิงพิมพ์รัฐบาล ราชกิจจานุเบกษา งานวิจัย วิทยานิพนธ์  

 บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า  

 บริการตอบคําถามออนไลน์  

 บริการสืบค้นสารสนเทศ CMRU WEB OPAC  

ช้ัน ๗ บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

 บริการห้องอินเทอร์เน็ต 
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ช้ัน ๘ สํานักงานผู้อํานวยการ  

 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 งานวิเคราะห์และทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

 งานสื่อโสตทัศน์  

 งานกราฟฟิค 
 

ผู้มีสิทธิ์ในการใช้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒. ข้าราชการพลเรือน บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๓. อาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๔. นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๕. บุคคลภายนอก อนุญาตเข้าใช้บริการ แต่ไม่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ผู้มีสิทธิ์ในการใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

 นิสิต นักศึกษา ข้าราชการพลเรือน บุคลากร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ที่สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดเรียบร้อยแล้ว 
 

การสมัครสมาชิก 

๑. ผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก ได้แก่ นิสิต นักศึกษา ข้าราชการพลเรือน บุคลากร และอาจารย์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒. ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์งานบริการยืม-คืนทรัพยากร

สารสนเทศ ช้ัน ๑ อาคารวิทยบริการ โดยต้องแสดงหลักฐานดังนี้ 

๑) นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- บัตรประจําตัวนักศึกษา  

- ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน หรือใบแสดงผลการลงทะเบียนของภาคเรียน

ปัจจบุัน 

๒) อาจารย์ ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 

- บันทึกข้อความจากคณะหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 

การต่ออายุสมาชิก 

 นักศึกษาทุกระดับ ช้ันของมหาวิทยาลัย  ต้องทําการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด  “ทุก 

ภาคการศึกษา” โดยนําใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนหรือใบแสดงผลการลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน 
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พร้อมบัตรประจําตัวนักศึกษา มาขอต่ออายุสมาชิกได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการยืม-คืนทรัพยากร

สารสนเทศ ช้ัน ๑ อาคารวิทยบริการ 

 

การหมดสิทธิยืม 

๑. ผู้ใช้บริการมีหนังสือค้างส่ง หรือค้างชําระค่าปรับ 

๒. ผู้ใช้บริการอาจจะถูกตัดสิทธิการยืม ในกรณีที่ฝ่าฝืนระเบียบอื่น ๆ 

๓. ผู้ใช้บริการหมดอายุสมาชิกของห้องสมุด 

 

ระเบียบงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

การยืม 

๑. ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศออกนอกห้องสมุด จะต้องแสดงบัตรประจําตัว

นักศึกษา และห้ามใช้บัตรของผู้อ่ืนมายืมโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนทางห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ

ต่อความเสียหายที่เกิดข้ึน 

๒. ผู้ใช้บริการยืม จะต้องยืมทรัพยากรสารสนเทศให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องสมุด 

๓. ผู้ใช้บริการยืม จะต้องรับผิดชอบ ระวังรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมให้อยู่ในสภาพดีเมื่อ

ส่งคืน 

๔. นิสิต นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา และอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ลาออก 

 หรือโอนย้ายออกจากมหาวิทยาลัย จะต้องแสดงหลักฐานการชําระหนี้สินที่คงค้างกับ 

 ห้องสมุดให้เรียบร้อยก่อนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน 

การคืน 

๑. ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมออกนอกห้องสมุดทุกรายการ จะต้องส่งคืนตามหรือก่อนวันกําหนด

ส่งที่ประทับในใบกําหนดส่ง หากส่งคืนทรัพยากรล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดผู้ใช้บริการยืม

จะต้องเสียค่าปรับตามอัตรา ราคา ๕ บาท/รายการ/วัน 

๒. ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมออก จะต้องนํามาส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ช้ัน ๑ อาคาร

วิทยบริการ ทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่ห้องสมุดปิดทําการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ใช้บริการ

สามารถส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท “หนังสือ” นอกเวลาทําการได้ โดยให้หย่อน

หนังสือลงในตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหน้าอาคารวิทยบริการ  

๓. หากผู้ใช้บริการทําทรัพยากรสารสนเทศหายหรือชํารุด ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งที่เคาน์เตอร์

บริการยืม-คืน ทันที พร้อมทั้งซ้ือทรัพยากรสารสนเทศช้ินดังกล่าว มาทดแทน หรือชําระ

ค่าปรับตามราคาจริง 
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จํานวนทรัพยากรสารสนเทศและระยะเวลาที่ให้ยืม 
 

ประเภทวัสดุ 

ตีพิมพ์/ไม่ตีพิมพ์ 

นักศึกษา

ประกาศนียบัตร/

ปริญญาตรี 

บัณฑิตศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ/พนักงาน 

จํานวน ระยะเวลา จํานวน ระยะเวลา จํานวน ระยะเวลา 

หนังสือทั่วไป ๗ เล่ม ๗ วัน ๑๐ เล่ม ๑๕ วัน ๑๕ เล่ม ๑ ภาคการศึกษา 

วิจัย ๓ เล่ม ๗ วัน ๓ เล่ม ๑๕ วนั ๑๐ เล่ม ๑ ภาคการศึกษา 

วิทยานิพนธ์ ๓ เล่ม ๗ วัน ๓ เล่ม ๑๕ วนั ๑๐ เล่ม ๑ ภาคการศึกษา 

ส่ือโสตทศัน์ ๓ ช้ิน ๗ วัน ๓ ช้ิน ๗ วัน ๓ ช้ิน ๗ วัน 

วารสารล่วงเวลา ๒ เล่ม ๓ วัน ๒ เล่ม ๓ วัน ๒ เล่ม ๓ วัน 

วารสารเย็บเล่ม ๒ เล่ม ๗ วัน ๒ เล่ม ๗ วัน ๒ เล่ม ๗ วัน 

รวม ๒๐ เล่ม ๒๓ เล่ม ๔๒ เล่ม 
   

หมายเหตุ 

๑. ห้องสมุดให้ยืมวัสดุตีพิมพ์ออกนอกห้องสมุดได้ตามตารางยกเว้น หนังสืออ้างอิง 

ส่ิงพิมพ์รัฐบาล หนังสือพิมพ์ 

๒. ห้องสมุดให้ยืมวัสดุไม่ตีพิมพ์ออกนอกห้องสมุดได้ตามตาราง ยกเว้น 

แผนที่ รูปภาพ นิทรรศการสําเร็จรูป 

๓. จํานวนและระยะเวลาการยืมวารสาร และสื่อโสตทัศน์ให้เป็นไปตาม 

ประกาศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรณีทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมสูญหาย 

ในกรณีที่ผู้ยืมทําทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย ผู้ยืมต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการยืม-คืน

ทราบทันที  ซ่ึงต้องเสียค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีที่เกินกําหนดส่งจนถึงวันที่มาแจ้งหาย  

ถ้าภายใน ๗ วัน หากยังหาทรัพยากรสารสนเทศไม่พบให้ผู้ยืมปฏิบัติดังนี้ 

๑. ซ้ือทรัพยากรสารสนเทศตามประเภท ภายใต้ชื่อเรื่องเดียวกันมาใช้คืน 

๒. หากซ้ือภายใต้ช่ือเรื่องเดียวกันไม่ได้ต้องหาซ้ือทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาใกล้เคียงมา
ทดแทน 

๓. กรณีที่สามารถหาทรัพยากรสารสนเทศตามประเภทที่ทําสูญหายกลับคืนมาได้โดยไม่ชํารุด

เสียหาย ผู้ยืมต้องจ่ายค่าปรับย้อนหลังตามจํานวนวันที่ค้างส่ง 
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๑.๑  ตร

        สี

        สีข

        สี

๑.๒  ทาํ

๑.๓  ใส่

๑.๔  ไป
 

 

 

๑.๕  ทาํ

๑.๖  เมื่

๑.๗ หา

 เครื

งานเท

 

   ชั้

การคอมพิว

  ห้อ

าใช้บริการหอ้

รวจสอบเครือ่

เขียว หมา

ขาว หมา

แดง หมา

าการคลิกหม

ส่รหัสผู้ใช้งาน

ปที่เครือ่งที่ทํา

 

าการยืนยนัร

อต้องการเลิ

ากใช้งานตาม

รื่องจะทําการ

 

ทคโนโลยี

ชัน้ ๑ ประก

วเตอรห์รือห้

อง INC๑๑ (๙

องปฏิบัติกา

องที่ว่างจากโ

ายถึง  เครือ่ง

ายถึง  เครือ่ง

ายถึง  เครือ่ง

มายเลขเครื่อง

นเพื่อทาํการเ

าการลงทะเบี

หัสผู้ใช้งานที่

กใช้งานให้คลิ

มเวลาทีก่ําหน

ร Log Out  อั

ยีสารสนเท

กอบด้วย 

ห้องบริการสื

๙๖ เครื่อง) 

ารคอมพิวเต

โปรแกรมแส

งที่มีผู้ใช้งาน 

งว่าง 

งเสียหรือใช้ง

งทีต่้องการใช้

ข้าใช้เครื่อง 

บียนไว้ 

ทีเ่ครื่องโดยใส

ลิกปุม่ Log O

นด เครื่องจะท

อัตโนมตัิ 

ทศ มหาวิ

สบค้น Self-A

 

ตอร ์

สดงสถานะกา

 

านไม่ได้ 

ช้งาน 

 

ส่รหัสผู้ใช้งาน

Out ที่หน้าจอ

ทําการแสดง

ทยาลยัรา

Accesses ๒

       ห้อง IN

ารใช้งาน โดย

นและรหสัผ่า

อของเครื่อง 

งข้อความเตือ

าชภฏัเชีย

๒ ห้อง จํานว

NC๑๒ (๑๓๔

ย 

าน  จากนั้นเข้

อนก่อนหมดเ

ยงใหม ่

วน ๒๓๐ เค

๔ เครื่อง) 

ข้าใช้งานตาม

เวลา ๑ นาที 

ครื่อง 

มปกติ 

  จากนัน้
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๑. ศูนย์

 -  

      

 -  

การข

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ห้อง

-  

-  

-  

 การข

 

 

 

 

             ชัน้

ย์ซ่อมบํารุง  

บริการแนะ

Hardware แ

บริการติดตัง้

ขอใช้บริการ

๑.๑  กรอกข้

๑.๒  มอบใบ

๑.๓  รับใบแ

๑.๔  ทางศนู

นัดหม

๑.๕  เจ้าหน้

 แจ้งให้

๑.๖  นําหาง

ปฏิบัติการค

ให้บริการสาํ

ให้บริการสาํ

ให้บริการสาํ

ขอใช้บริการ

๒.๑  กรอก

๒.๒  รับเอ

หรือไ

๒.๓  เซ็นร

๒.๔  เมื่อผู้

ที่บุค

ตรวจ

อัตรา

น ๒ ประก

   

ะนําแก้ไขปัญ

และ Softwar

ัง้ลงโปรแกรม

รศูนย์ซ่อมบํ

ข้อมูลการขอ

บแจ้งซ่อมพร้

แจ้งซ่อมฯ จา

นย์ซ่อมฯ จะท

มาย 

น้าที่จะแจ้งกล

ห้ทราบ 

งใบแจ้งซ่อม 

คอมพิวเตอร

าหรับอาจารย

าหรับประชาช

าหรับหน่วยงา

รห้องปฏิบัติ

กแบบฟอร์มข

อกสารแบบฟ

ไม่ 

รายงานต่อผู้อ

ผู้อํานวยการอ

คคลภายนอก

จเช็คและได้

าค่าใช้จ่ายใน

กอบด้วย  

ญหาเกี่ยวกั

e   

มที่มีลิขสิทธิข์

บํารุง 

อใช้บริการตา

ร้อมอุปกรณ์ที

ากเจ้าหน้าทีเ่

ทําการซ่อมใ

ลับหากเครื่อง

 มารับอุปกรณ

ร์สําหรบัฝึก

ย์-บุคลากรแ

ชนทั่วไป 

านภายนอกท

การคอมพิว

ขอใช้ห้องปฏิ

อร์มพร้อมกั

อํานวยการสํ

อนุมัติ  ทํากา

กมาขอใช้บริ

ด้รับการอนุมั

นการขอใช้ห้อ

กับคอมพิวเต

ของมหาวิทย

ามแบบฟอร์ม

ทีต่้องการซ่อ

เพื่อติดต่อขอ

ให้แล้วเสร็จภ

งแล้วเสร็จก่อ

ณ์คืนตามวัน

อบรมและสั

และนักศึกษา

ทั้งภาครัฐแล

วเตอร ์

ฏิบัติการคอม

ับตรวจเช็คต

สานักว่าสามา

ารแจ้งต่อผู้ม

ริการให้ทําเ

มัติจากผู้บริ

องปฏิบัติการ

ตอร์และอุป

ยาลัย 
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อรับอุปกรณ์คื
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บการคิด 
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๓. ห้อง

 

 

 การข

  

  

  

  

 

ห้องสําน

๑. ฝ่ายบ

 ๑.๑

 ๑.๒

  

  

 ๑.๓

  

   

 ๑.๔

  

  

  

  

 

 

การเรียนกา

- ให้บริการก

- ให้บริการก

ขอใช้บริการ

๓.๑  ผู้ทีป่ร
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๓.๒  เจ้าหน้
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นักงานเทคโ

บริการเทคโน
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  ฝ่าย  ดังนี ้

อบรม 

p ที่เคาน์เตอ

/onestopserv

บที่เคาน์เตอ

ฯจะจัดส่ง us

c.th passwor

งัสือแจ้งรายชื

อใช้หรือ  

าการ 

 

อร์บริการ 

vice.php 

ร ์

sername 

rd: cmru

ช่ือมายัง
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   - นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องขอโดยใช้  

    Username: รหัสนักศึกษา password: วนั/เดือน/ป(ีเกิด) ของตนเอง  

    ตัวอย่าง (๔๔๓๓๑๐๐๕@live.cmru.ac.th password: ๐๑/๐๑/๓๘) 

 ๑.๕ บริการ Wireless LAN ภายในมหาวิทยาลัย 

   - อาจารย-์บุคลากร-นักศึกษา สามารถใช้ Username-password เช่นเดียวกบัอีเมล์ 

      ของมหาวิทยาลัย ตัวอย่าง Username: janyarat_mak@cmru.ac.th Password: cmru 

    ๑๒๓๔) 

 ๑.๖ บริการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์   

   - บริการพิมพ์ (สีและขาวดํา) มีอัตราค่าบริการตั้งแต่ราคา ๑ – ๓๐ บาท ตามความ 

    เหมาะสมของลกัษณะใช้งานโดยใช้ระบบ Print Online ตามจุดบริการทีก่ําหนดไว้ 

   อัตราค่าบริการงานพิมพ์ 

 ๑.๗ บริการใช้รหัสเข้าสอนตามห้องเรียน 

   -  อาจารย์-บุคลากร สามารถใช้ username-password เข้าใช้คอมพิวเตอร์ตามห้องเรียน

    ดังนี้  username : หมายเลขบัตรประชาชน  password : วัน/เดือน/ป(ีเกิด)  

 ๑.๘ บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งาน 

   -  อาจารย์-บุคลากร สามารถใช้ username-password เข้าใช้คอมพิวเตอร์ดังน้ี  

    username : หมายเลขบตัรประชาชน password : วัน/เดือน/ป(ีเกิด) 

   - นักศึกษา ใช้รหัสเข้าใช้งาน username:รหสันักศึกษา password:วัน/เดือน/ป(ีเกิด) ของ

    ตนเอง  ตัวอย่าง (username : ๔๔๓๓๑๐๐๕  password :๐๑/๐๑/๓๘) 

 ๑.๙ งานบริหารจดัการห้องต่าง ๆ    

   -  บริหารจัดการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์สําหรบัการเรียนการสอน   

   -  บริหารจัดการห้องฝึกอบรม  

   -  บริหารจัดการห้องสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต  

   -  บริหารจัดการห้องการเรียนการสอนทางไกล 

สื่อสิ่งพิมพ ์
ขนาดกระดาษ แผ่นใส 

สีพื้นเต็มA๔ สีพื้นครึ่งA๔ ไม่มีสีพื้นA๔ มีสีพื้นA๔ ไม่มีสีพื้นA๔ 

ขาว-ดํา ๕ ๓ ๑ ๑๐ ๖ 

สี ๓๐ ๒๐ ๑๐ ๔๕ ๓๕ 
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   -  บริหารจัดการห้องประชุม   

 ๑.๑๐ งานระบบการจัดการภาพบนจอ (Digital Sing Net TV) 

   - เป็นระบบการประชาสัมพนัธ์สื่อมัลติมีเดียทั้งภายในภายนอกอาคาร เพื่อแจ้งข่าวสาร 

    ข่าวประชาสัมพันธ์ และแจ้งสื่อต่าง ๆ ภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

 ๑.๑๑ งานบริหารจดัการห้องภาพยนตร์ (Mini Theater) 

   - เป็นห้องภาพยนตร์ ขนาด ๘๐ ทีน่ั่ง เพื่อใช้ในการประชุม อบรมสัมมนา ฉายสื่อวีดีทัศน์ 

    เพื่อการเรียนการสอน และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

 ๑.๑๒ งานควบคุมระบบการเรียนการสอนทางไกล (VDO Conferences) 

   - บริการการเรียนการสอน การประชุมทางไกล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต   

 ๑.๑๓ งานควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการและซ่อมบํารุงรกัษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

   - เป็นศูนย์ซ่อมบํารุง บริการแนะนําแก้ไขปญัหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้าน 

    คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Hardware และ Software   

 ๑.๑๔ งานบริหารการฝึกอบรม   

   - บริการฝึกอบรมสําหรับอาจารย์-บุคลากรและนักศึกษาทุกช้ันปีของมหาวิทยาลยั  

   - บริการฝึกอบรมสําหรับประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

    สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเว็บไซต์ฝึกอบรมได้ที่ www.training.cmru.ac.th 

๒. ฝ่ายพัฒนาระบบเครือข่าย รบัผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๒.๑ งานบริการบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่าย บัญชีผู้ใช้งานสําหรับอาจารย์ พนักงาน  

   มหาวิทยาลัยและบัญชีผู้ใช้งานสําหรับนกัศึกษา 

 ๒.๒ งานบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีผู้ใช้งานสําหรับอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 

   และบัญชีผู้ใช้งานสําหรับนกัศึกษา 

 ๒.๓ งานบริการพื้นที่สําหรับสร้างเว็บเพจ ให้บริการสําหรบัอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยและ 

   หน่วยงาน 

 ๒.๔ งานบริการเครือข่าย บริการ VPN หรือ Virtual Private Network 

 ๒.๕ งานบริการเชือ่มต่อโมเด็มจากบ้าน Dial up  

 ๒.๖  งานบริการเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 

 ๒.๗ งานบริหารจดัการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 

 ๒.๘ งานติดตั้ง  ดูแลรักษา  อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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 ๒.๙ งานบริการอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร 

 ๒.๑๐ งานบริการตอบคําถามปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

๓. ฝ่ายพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน (e-learning) 

 ๓.๑ งานดูแลบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS: Learning Management  

   System)   

 ๓.๒ สนับสนุน  ส่งเสริมการผลิตและการใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน  

   (e-Learning)  ได้แก่  อาจารย์  และนกัศึกษา  ของมหาวิทยาลัย  จดัอบรม โปรแกรม และ

   ระบบ ที่ช่วยเสริมการจัดทาํบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ทุกปีการศึกษา เช่น 

   - อบรมหลักสูตร การใช้งานระบบ SharePoint LMS สําหรับ อาจารย์ และ นกัวิชาการ 

    คอมพิวเตอร์ 

   - อบรมการใช้งานระบบ CMRU LMS (Moodle) 

   - อบรมหลักสูตรการจัดทําบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning ด้วยระบบ CMRU 

    LMS : การเพิม่แหล่งข้อมูลและสร้างกิจกรรม 

   - อบรมหลักสูตรการจัดทําบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning ด้วยโปรแกรม 

    สําเร็จรูป แบบ Interactive : การสร้าง e-Book (FlipAlbum) 

 ๓.๓ ผลิตและพัฒนารายวิชาพื้นฐานที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในรปูแบบ  e-Learning เพื่อมุ่งสู่

   การเป็น  e-University จดัให้มีโครงการเงินทนุสนบัสนุนการผลิตสื่อสําหรับการเรียน 

   การสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Learning) สําหรบับุคลากรด้านการสอนของ 

   มหาวิทยาลัย 

๔. ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (MIS) รับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้ 

๔.๑ ระบบบัญชี ๓ มิติ 

๔.๒ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๓ ระบบสารสนเทศบุคลากร  

๔.๔ ระบบฐานข้อมูลแบบสอบถามสภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต 

๔.๖ ระบบฐานข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ีต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๔.๗ ระบบฐานข้อมูลวัสดุ สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.๘ ระบบฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

๔.๙ ระบบควบคุมห้องปฏิบตัิการ 
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๔.๑
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๕)  ฝ่าย
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 การ

  

  ๒

   

 

๑. ห้อง

การ

๑) 
๒) 

๒. ห้อง
การ

 

๐ โครงการฐ

๑ เว็บไซต์ม

๒ เว็บไซต์ขอ

เว็บไซต์: 

ยผลิตและบริ

งานคอมพิวเ

งานถ่ายภาพ

งานบนัทึกภา

งานผลิตช่อง

งาน VDO on

รขอใช้บริกา

๑. ผู้ใช้สามา

๒. ห้องประช

รขอใช้บริกา

๑. ผู้ที่ประสง

๒. เจ้าหน้าที

 ให้ใช้ห้อง

ชั้น 
 

งมินิสตูดิโอ ใ

รขอใช้บริกา

ผู้ที่ประสงค์ใ

เจ้าหน้าที่ทาํ

ใช้ห้องในวัน

งภาพยนตร์ข

รสอนและควา

ฐานข้อมูลกล

หาวิทยาลัย 

องสํานักวิทย

 http://www.

การมลัติมีเดี

เตอร์กราฟิก 

พและสื่อสิ่งพิ

าพเคลื่อนไห

งสัญญาณ TV

n Demand 

าร VDO On 

ารถเข้าไปทีเ่ว็

ชุม ขนาด ๕๗

ารห้องประชุ

งค์ใช้ห้องปร

ทีท่ําการตรวจ

ในวนัและเวล

 ๔ ประกอบ

ให้บริการด้าน

ารห้องมินิสตู

ใช้ห้องมินิสตู

าการตรวจเช็

และเวลาดังก

ขนาดเล็ก ห ื

ามบันเทิง 

ลางของมหาวิ

 (CMRU Web

ยบริการและเ

arit.cmru.ac

ดีย  รับผิดชอ

 

ิมพ์ 

วและตัดต่อภ

V (CMRU ON

 Demand 

วบ็ไซต์ http:/

๗ ทีน่ัง่  เพื่อ

ชมชั้น ๓ 

ะชุมช้ัน๓ ทํา

จเช็คห้องที่ว่า

ลาดังกล่าว 

ด้วย 

นงานถ่ายภาพ

ตดิูโอ 

ตดิูโอ ทําหนัง

ชคห้องที่ว่างใ

กล่าว 

รือห้องมินิเธี

วิทยาลัย 

b) เว็บไซต์: h

เทคโนโลยีสา

c.th/

อบงานต่าง ๆ 

ภาพเคลื่อนไ

N TV) 

//ondemand.

อใช้สําหรับจดั

าหนงัสือเพื่อข

างในวนัทีร่้อง

พและสื่อสิ่งพิ

งสือเพื่อขอใช้

ในวันที่ร้องขอ

ธียเตอร์ จําน

http://www.c

ารสนเทศ (A

 ดังนี้ 

ไหว 

.cmru.ac.th/ 

ดประชุมเชิงวิ

ขอใช้หรือกร

งขอและนําเส

พิมพ์ งานบนั

ช้หรือกรอกแบ

อและนําเสน

นวน ๘๐ ที่น

cmru.ac.th/ 

ARIT Web) 

 แล้วเลือกที่จ

ชาการและสั

อกแบบฟอร์

สนอต่อผู้บริห

นทึกภาพเคลือ่

บบฟอร์มขอใ

อต่อผู้บริหาร

นั่ง  ให้บ

จะดูส่ือตามที

สัมมนาต่าง ๆ

ร์มขอใช้ห้อง 

หารเพื่อทํากา

อนไหวและง

ใช้ห้อง 

รเพื่อทําการ

บริการด้านก

ทีต่้องการ 

ๆ 

 

ารอนุมตัิ

านตัดต่อ  

อนุมัติให้

การเรียน 
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 การขอใช้บริการห้องภาพยนตร์ขนาดเล็ก หรือห้องมินิเธียเตอร์ 

 ๑) ผู้ที่ประสงค์ใช้ห้องภาพยนตร์ขนาดเล็ก หรือห้องมินิเธียเตอร์ ทําหนังสือเพื่อขอใช้หรือกรอก

  แบบฟอร์มขอใช้ห้อง 

 ๒) เจ้าหน้าที่ทําการตรวจเช็คห้องที่ว่างในวันที่ร้องขอและนําเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทําการอนุมัติ 

  ให้ใช้ห้องในวันและเวลาดังกล่าว 

๓. ห้องตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย เป็นห้องที่ใช้ในการตัดต่อสื่อมัลติมีเดียและมีห้องสําหรับบันทึกเสียงเพื่อใช้

ในการประกอบสื่อ 

ข้อปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

๑.  เข้าคิวเพื่อป้อนรหัสนักศึกษาและเลือกหมายเลขเครื่องที่ต้องการและนั่งให้ตรงกับเครื่องที่เลือก

 ไว้เท่านั้น 

๒.  ห้ามนํารหัสนักศึกษาหรือแอบอ้างรหัสนักศึกษา ของผู้อ่ืนมาเล่นแทน 

๓.  กําหนดระยะเวลาใช้งาน  ๑ คน ต่อ ๒ ช่ัวโมงเท่านั้น  ยกเว้นกรณีที่มีผู้มาใช้บริการจํานวนมาก  

 เจ้าหน้าที่ประจําห้องอาจมีการปรับเปล่ียนเวลาการใช้งานน้อยหรือมาก ตามความเหมาะสม 

๔.  กรณีมีผู้ใช้เครื่องเต็ม  ให้วางบัตรนกัศึกษาหรือบตัรอ่ืนทีแ่ทนสัญลักษณ์ตัวตน  วางคิวและนั่งรอ

 ที่นั่งที่จัดไว้  โดยเจ้าหน้าที่จะเรียกช่ือตามคิวก่อนหลัง  ตามลําดับ 

๕.  กรณีมีผู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับผู้มาใช้บริการที่อยู่ในระหว่างการใช้เครื่องนั้น  ให้ผู้มาติดต่อ  

 ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประจําห้องนั้นก่อน และรอพบที่จุดรอบริการเท่านั้น  (ห้ามเข้าไปในห้อง

 ก่อนได้รับอนุญาต) 

๖.  การแต่งกาย  ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับการมาใช้บริการ  ไม่สวมเส้ือกล้าม  

 กางเกงขาสั้น  รองเท้าฟองน้ํา  เข้ามาใช้บริการ 

๗.  ไม่อนุญาตให้นํา  อาหารหรือเครื่องดื่ม  เข้ามาในห้องโดยเด็ดขาด 

๘.  ไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดังในห้องรบกวนผู้อ่ืน 

๙.  ไม่อนุญาตให้เล่นเกมทุกชนิด  

๑๐.  ไม่อนุญาตให้ทําการโยกย้าย  สับเปล่ียนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ทําการดัดแปลงระบบ 

๑๑. คําส่ังงาน  ถอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือนําอุปกรณ์ที่มิใช่ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มา 

 ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ 

๑๒. ไม่อนุญาตให้เปิดโปรแกรมหรือเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหรือรูปลักษณ์ไม่เหมาะสมเด็ดขาดตาม 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

๑๓. ไม่อนุญาตให้ปรับแต่งเครื่องคอมพิวเตอร์   หรือ  Install  โปรแกรมใด ๆ  ลงในเครื่อง 

 คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ 
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๑๔. กรณีที่ต้องการนําแผ่นดิสเก็ตหรือ Handy Drive มาใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้ทําการ  

 Scan Virus ก่อนทุกครั้งที่จะใช้งาน ไม่อนุญาตให้เก็บงานหรือ File ไว้ในเครื่อง ถ้าหากเกิด 

 การสูญหายหรือเสียหาย  ทางสํานักฯจะไม่รับผิดชอบ 

๑๕. หากเครื่องหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง  เกิดการชํารุดเสียหาย  อันไม่ได้เกิดจากการเรียนการสอน   

 ผู้ที่นั่งประจําเครื่องหรือผู้ที่มาใช้บริการ  จะต้องชําระค่าเสียหายตามมูลค่า 

๑๖.   ทรัพย์สินทุกชนิดภายในห้องนี้  ล้วนเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัย  โปรดช่วยกันบํารุงดูแลรักษา 

 

บทลงโทษสําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ 

 หากตรวจพบว่าท่านใดที่ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ  การใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่ 

ที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จะบันทึกการกระทําไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  ดังนี้ 

 ผิดครั้งที่ ๑ ตักเตือนด้วยวาจา 

 ผิดครั้งที่ ๒ ตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร 

 ผิดครั้งที่ ๓ ตัดสิทธิ์การใช้งาน  เป็นเวลา  ๑  สัปดาห์ 

 ผิดครั้งที่ ๔ ตัดสิทธิ์การใช้งาน  เป็นเวลา  ๑  เดือน 

 ผิดครั้งที่ ๕ ตัดสิทธิ์การใช้งาน  เป็นเวลา  ๑  เทอม 
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กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

เกี่ยวกับสํานักงาน 

 กองพัฒนานักศึกษา  เป็นองค์กรที่เสริมสร้างให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มและเป็นตัวอย่างที่ดี

ของสังคมในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรและความซื่อสัตย์สุจริต  

พร้อมที่จะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ  รวมทั้งเป็นองค์กรที่ช่วยสนับสนุนภารกิจ  หรือ

นโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องและจําเป็น  ก่อนที่

นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลยัต่อไป  ดังนี้ 

 ๑. คนดี  ได้แก่  ความสุภาพอ่อนน้อม  กตญัญูรู้คุณ  ขยัน  ประหยัด  ซ่ือสัตย์ อดทน  

สุขุม  ลึกซ้ึง  รู้จักกาลเทศะ 

 ๒. สุขภาพดี  ได้แก่ การมีสุขภาพอนามัย  ด้านร่างกายและจิตใจที่ดี 

 ๓. บุคลิกภาพดี ได้แก่  การมีลักษณะท่าทาง  การพูดจา  การแต่งกายดี  วางตัวได้เหมาะสม

กับกาลเทศะ 

 ๔. ความรู้ดี  ได้แก่ การแสวงหาความรู้และมีความสามารถในการนําความรู้ไปพฒันาและ

ประยกุต์ใช้ 

 ๕. ความเปน็พลเมืองดี ได้แก่ ความมีวินัย  เคารพในกฎระเบียบของสังคม  เสียสละ   

มีความเอื้อเฟือ้  เผื่อแผ่  และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 การดําเนินงานพัฒนานกัศึกษาจะบรรลุวัตถปุระสงค์  ต้องอาศัยการพัฒนาอยู่  ๔  ด้าน  คือ 

 ๑. ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

     ๑.๑ จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การนกัศึกษา  นายกสโมสรนกัศึกษาคณะ  เพื่อเปน็

ตัวแทนนักศึกษาในการทํากิจกรรมต่างๆ  โดยให้มีส่วนร่วมในการริเริ่มกิจกรรม  ทําแผนงานและการ

ปฏิบัติงาน 

     ๑.๒ จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานกัศึกษา  เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบ  ควบคุม  

ดูแลการปฏิบตัิงานขององค์การนักศึกษา  สโมสรนักศึกษา  ชมรม  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคบัของ

มหาวิทยาลัยและเปน็ไปตามนโยบายทีไ่ด้แถลงไว้กับนักศึกษา 

     ๑.๓ จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ 
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     ๑.๔ สนบัสนุน  ส่งเสริม  ให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย และ

สังคม 

     ๑.๕ ส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อการแข่งขันทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  และเพื่อสุขภาพพลานามัยโดยรวมของนักศึกษา 

 ๒. ด้านปลูกฝังจิตสํานึก  บทบาท  หน้าที่ ของนักศึกษา 

     ๒.๑ ปลูกฝังจิตสํานึกการแต่งกาย  ให้เปน็ไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย 

     ๒.๒ ปลูกฝังจิตสํานึกให้รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เช่น  การยืนตรงเคารพธงชาติ  

เข้าร่วมกิจกรรมในวนัสําคัญของชาติ 

     ๒.๓ ปลูกฝังให้รู้บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา  เช่น  การเคารพครูอาจารย์  บุพการี  

กระทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 ๓. ด้านทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

     ๓.๑ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เช่น   

แห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  การทําบุญตักบาตร 

     ๓.๒ ส่งเสริม  สนบัสนนุ  และเผยแพร่  การสร้างจิตสํานึกในด้านวัฒนธรรม ประเพณีของ 

ท้องถิน่  และของชาติ 

 ๔. ด้านการบริการนักศึกษา 

     จัดสวัสดิการและบริการต่าง ๆ ให้กบันักศึกษา  เพือ่ช่วยให้นกัศึกษาศึกษาเล่าเรียนอย่างมี

ความสุขตลอดที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยจนสําเรจ็การศึกษา 
 

ที่ตั้งหน่วยงาน 

 ช้ัน ๑ อาคาร ๓ ทิศเหนือ (ตรงข้ามกบัอาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒๗) 
 

เวลาเปิดทําการ 

 เปิดบริการทกุวัน ยกเว้นวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 

 วันจนัทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 

 วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
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โครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงาน 
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ข้อมูลสารสนเทศกองพัฒนานักศึกษา 

งานกิจกรรมนักศึกษา 

 ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบัณฑิตที่สําเร็จจากสถาบันอุดมศึกษา  คือ  ความเป็น

คนดี  พลเมืองดี  และเป็นผู้ประกอบอาชีพที่ดี  การสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพดังกล่าว  

มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เป็นลายลักษณ์อักษร  และเสริมด้วย

กิจกรรมต่าง ๆ  ลักษณะของหลักสูตรที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  ดังนั้น  การจัดกิจกรรมให้กับ

นักศึกษาหรือนักศึกษาจัดข้ึนเอง     จะมีส่วนเสริมสร้างและเติมแต่งให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ

ตามที่สังคมปรารถนา  เป็นการพัฒนานักศึกษาไปพร้อม ๆ  กับงานวิชาการ 

 กิจกรรมนักศึกษา (Student Activities) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานักศึกษา  

มีความสําคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ ทั้ง

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อนําไปสู่การประกอบอาชีพและการเป็น

สมาชิกที่ดีของสังคม นักศึกษาแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันไป ไม่ว่าในด้านภูมิหลัง ความ

สนใจ ความสามารถ ดังนั้น กิจกรรมนักศึกษาจึงต้องมีความหลากหลายให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของนักศึกษาแต่ละคน 

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษา  ประกอบด้วย 

 ๑. กิจกรรมกีฬา 

     ๑.๑ เข้าร่วมและจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ  พลานามัย  และพัฒนาบุคลิกภาพ  

พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ได้แก่ การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ การแข่งขัน

กีฬาระหว่างคณะ ชมรม  ภาควิชา  สาขาวิชา  และมหาวิทยาลัย     

 ๑.๒ เข้าร่วมและจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อมวลชน  ได้แก่  กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ ๘ แห่ง  การแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  การแข่งขันกีฬาเยาวชน 

ภาคฤดูร้อน และการแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

 ๑.๓ เข้าร่วมและจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับชาติ  หรือนานาชาติ  

เช่น  การจัดการแข่งขันระหว่างภูมิภาค  ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ  อาทิ เช่น  การแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
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 ๒. กิจกรรมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

 การจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น  กิจกรรมในวันสําคัญ

ของชาติ  เช่น  วันสงกรานต์  วันลอยกระทง  วันเข้าพรรษา  วันข้ึนปีใหม่  ตลอดจนการจัด

แสดงนิทรรศการหรือกิจกรรมทางด้าน  นาฏศิลป์  ดนตรี  และการละเล่นพื้นเมือง 

 ๓. กิจกรรมการเมือง 

     เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นระบบ  มุ่งเน้นให้นักศึกษา

เข้าใจระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัย  และเข้าใจในองค์กรของ

นักศึกษา  ตลอดจนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาให้ถูกต้อง   เช่น  กิจกรรมการ

เลือกตั้งสภานักศึกษา  องค์การนักศึกษา  นายกสโมสรคณะ  หัวหน้าหมู่เรียน  ชมรม   ให้ได้

ตัวแทนและทีมงานเข้าไปบริหารกิจกรรมนักศึกษา  เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาในการทํา

กิจกรรมต่าง ๆ   

 ๔. กิจกรรมวิชาการ 

     เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาให้กับนักศึกษามากข้ึน  นําความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ   

และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเป็นนักวิชาการ  และนัก

วิชาชีพที่ดี  องค์กรนักศึกษาที่รับผิดชอบจะเน้นไปที่คณะ  สาขาวิชา  และชมรมเป็นส่วนใหญ่  

กิจกรรมได้แก่    การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  เช่น  การอบรมวินัยจราจร  การฝึก

นักศึกษาวิชาทหาร  การให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์  หรือทางด้านค่ายภาษาต่างประเทศ  การจัด

ทดสอบพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  การจัดค่ายวิทยาศาสตร์  การจัด

อบรมคอมพิวเตอร์  ค่ายศิลปะและดนตรี  เป็นต้น 

 ๕. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา 

     เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ส่งเสริมให้นักศึกษามีความ

สามัคคีรับผิดชอบ  และเสียสละเพื่อส่วนร่วม  ส่ิงที่สําคัญ คือ  ฝึกนักศึกษาให้เป็นผู้นําที่มี

ความสามารถและเป็นผู้ตามที่ดี  เป็นคนที่เน้นในเรื่องของ  จิตอาสา  อาสาพัฒนาทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นหลัก เช่น  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันโรค ส่ิงเสพติด  สาธารณสุขต่าง ๆ  ค่ายอาสาพัฒนาราช

ภัฏสู่ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 
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 ๖. กิจกรรมทางวิชาชีพ 

     เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษา นําไปใช้ประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้

ให้กับนักศึกษาในระหว่างศึกษาเล่าเรียน เป็นกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้โดยใช้ระยะเวลาอันส้ัน 

และนําไปใช้ได้หลังจากได้เรียนรู้ หรือเข้าร่วมโครงการอาจจะเป็นการเสริมความรู้ในสาขาวิชา

ที่กําลังศึกษาอยู่ ให้เพ่ิมพูนมากข้ึน เห็นชัดเจนมากข้ึน หรือไม่จําเป็นจะต้องตรงสาขาวิชาที่

เรียนก็ได้  หากนักศึกษามีความสนใจ และตั้งใจจริง เช่น การจัดสาธิตทําอาหาร การอบรม

ผลิตของชําร่วย การอบรมแต่งหน้าเค้ก การทําขนมต่างๆ การตัดตุง การทําเทียนหอม หรือ

เป็นการอบรมทางวิชาชีพ เช่น การเขียนบทความ การขับร้อง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 

อาทิ เครื่องดนตรีไทย  ภูมิปัญญาชาวบ้านที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม 

 นักศึกษาจะได้รับการบริการด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยผ่านองค์กรหลัก

ดังต่อไปนี้   

๑.  กองพัฒนานักศึกษา         

๒.  คณะทุกคณะ  ประกอบด้วย        

 ๒.๑  คณะครุศาสตร์        

 ๒.๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

 ๒.๓  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

 ๒.๔  คณะวิทยาการจัดการ        

 ๒.๕  คณะเทคโนโลยีการเกษตร       

 ๒.๖  บัณฑิตวิทยาลัย        

 ๒.๗  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน        

 ๒.๘  วิทยาลัยนานาชาติ        

 ๓.  องค์กรนักศึกษา  ประกอบด้วย       

  ๓.๑  สภานักศึกษา        

  ๓.๒  องค์การนักศึกษา        

  ๓.๓  สโมสรนักศึกษาทุกคณะ       

  ๓.๔  หัวหน้าหมู่เรียนทุกหมู่เรียน       

  ๓.๕  ชมรม  
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งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ฝ่ายผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 

 นักศึกษาชายที่ต้องการผ่อนผัน การเข้ารับตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการเมื่อ

ได้รับหมายเรียก (สด.๓๕) จากภูมิลําเนาทหาร หากไม่ต้องการเป็นทหารในขณะศึกษา ให้

ดําเนินการยื่น    คําร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ในช่วงเดือนกันยายน – มกราคม ของทุก

ปี โดยจะประกาศให้นักศึกษายื่นเรื่องที่ฝ่ายวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย

หลักฐานที่ได้รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้      

๑.  สําเนาใบสําคัญ สด.๙  จํานวน  ๒  ชุด    

 ๒.  สําเนาหมายเรียก สด.๓๕  จํานวน  ๒  ชุด    

 ๓.  สําเนาทะเบียนบ้าน   จํานวน  ๒  ชุด    

 ๔.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  ๒  ชุด    

 ๕.  สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน  ๒  ชุด 

หมายเหตุ  ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอผ่อนผันตามระยะเวลาที่กําหนดเท่านัน้ หากพ้นกําหนด  

ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ ์

 

ฝ่ายนักศึกษาวิชาทหาร 

 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหารต่อชั้นปีที่ ๓  ๔ และ ๕ สามารถส่งคําร้อง

ได้ที่  กองพัฒนานักศึกษา หรือดูรายละเอียดที่บอร์ดวิชาทหาร ด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา                 

โดยจะเรียนและฝึกที่มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์ช่วงเช้า  และ  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทางไปสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี และศูนย์การฝึกเขาชนไก่ 

จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเรียนจบช้ันปีที่ ๕ และสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ

อนุปริญญา จะได้ติดยศเป็นว่าที่ร้อยตรี ใช้แทนคําว่านายได้ เช่น ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ นาม

สมมติ 

 

ฝ่ายประกันอุบัติเหต ุ

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทุกคนทําประกนั

อุบัติเหตุ เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพของนักศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ๑.  ระยะเวลา เริ่มต้น วันที่  ๑  มิถนุายนของทุกป ี   

    ส้ินสุด วันที่  ๓๑  พฤษภาคม ของปีถัดไป  

 ๒.  ความคุ้มครอง เริ่มตั้งแต่ลงทะเบียนเปน็นักศึกษา และเสียค่าประกนัคนละ 

๒๐๐ บาท 

 ๓.  จํานวนเงินประกนั 

  ๓.๑ เสียชีวิตทุกกรณี และทุพพลภาพ    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓.๒ เสียชีวิตจากการร่วมกิจกรรมต่างจังหวัด ๓๐๐,๐๐๐–๔๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓.๓ เสียชีวิตจากการร่วมกิจกรรมใน จ.เชียงใหม่  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓.๔ ค่ารักษาพยาบาล อุบตัิเหตทุั่วไป   ๑๒,๐๐๐ บาท    

  ๓.๕ ค่ารักษาพยาบาล กรณีร่วมกิจกรรมต่างจังหวัด ๑๑๐, ๐๐๐ บาท 

  ๓.๖ ค่าปลงศพ (เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจบ็/ทีไ่ม่ใช่อุบตัิเหตุ) ๓๐,๐๐๐ บาท 

  ๓.๗ ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  ๕,๐๐๐ บาท 

 ผู้รับผลประโยชน ์

 ๑.  นักศึกษา หรือ บิดา – มารดา     

  ๑.๑  กรณีบิดา – มารดา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ผูร้ับผลประโยชน์ คือ 

บิดาหรือมารดา ฝ่ายใดทีย่งัมีชีวิตอยู ่

  ๑.๒  กรณีบิดา – มารดา ไม่มี หรือ ไม่อยู่ ผู้รับผลประโยชน์คือ ผู้ปกครอง  

หรือผู้อุปการะแล้วแต่กรณีตามลําดับ        

  ๑.๓  กรณีไม่มีหรือไม่อยูท่ั้งบิดา – มารดา ผู้ปกครอง ผู้อุปการะ ผูร้ับ 

ผลประโยชน์ คือ  ทายาท ตามกฎหมาย ตามลําดับ 

 ๒.  บุคคลผูร้บัผลประโยชน์ คือ สถานศึกษาทีเ่ปน็ผู้ถือกรมธรรม์  คุณสมบติั

ของผู้ที่สามารถเคลมประกันอุบตัิเหตไุด้ เปน็ผู้ทีม่ีรายชื่ออยู่ในกรมธรรม์เท่านัน้ 

 ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากอบุัติเหต ุ

  ๑.  หากนกัศึกษาประสบอุบัติเหต ุให้เข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาล

เครือข่ายทีก่ําหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย        

  ๒.  กรณีไม่ใช่โรงพยาบาลเครือข่าย ให้นักศึกษาสํารองจ่ายเงินค่ารักษา 

พยาบาลก่อน แล้วนําใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานมาเบิกค่ารักษาพยาบาลทีก่องพัฒนา

นักศึกษา 
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  ๓.  ฝ่ายประกันอุบตัิเหตรุบัเรื่องจะดําเนินการส่งเอกสารไปตั้งเบิกกับบริษัท

ประกนั โดยใช้เวลาประมาณ  ๑๐ วนัทําการ   

  ๔.  เมื่อได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลแล้ว มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นกัศึกษามารับ

เงินค่าประกันหลักฐานที่ใช้ประกอบในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากอุบัติเหต ุ

   ๑.  เขียนคําร้องที่ฝ่ายประกันอุบตัิเหต ุ     

   ๒.  ใบเสร็จรบัเงินฉบับจริง      

   ๓.  ใบรบัรองแพทย์ฉบบัจริง      

   ๔.  สําเนาบัตรประจําตัวนกัศึกษา     

   ๕.  สําเนาบันทึกประจําวัน จากสถานีตํารวจ (ถ้ามี) 

 

ฝ่ายจัดหารายได้ให้กับนักศึกษาในระหว่างเรียน 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ช่วยเหลือนิสิต นักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ในระหว่างศึกษาเล่าเรียน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาสังคมและความ

ยากจนเชิงบูรณาการ ซ่ึงจะนําไปสู่การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  รวมทั้ง

นโยบายส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม ทั้งช่วงที่เปิดเรียนและ

ปิดภาคเรียน โดยมีหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑.  มหาวิทยาลัย จะพิจารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสม เพื่อมิให้กระทบต่อ

การเรียน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนิสิต นักศึกษา ที่มาช่วยปฏิบัติงานราชการเป็น

สําคัญ   

๒.  รับสมัครและข้ึนทะเบียนนักศึกษาไว้ตามลําดับก่อน – หลังของผู้สมัครโดยขอรับ 

ใบสมัครและส่งใบสมัคร ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา                      

๓.  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ทํางานดังกล่าวต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษของ

มหาวิทยาลัย  

๔.  ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของนักศึกษาหรือมอบหมาย

ให้บุคลากรในสังกัดที่มีความเหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ๑.  ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย      
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 ๒.  สามารถปฏิบัติงานได้ทุกอย่าง ตามที่หน่วยงานมอบหมาย  อาทิ  ธุรการ  พิมพ์

เอกสาร รับส่งหนังสือ จัดสถานที่ ลงทะเบียน เตรียมเอกสาร ภาคสนาม คอมพิวเตอร์ 

อินเทอร์เน็ตและอื่น ๆ   

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน       

 ตามปีงบประมาณตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน ของทุกปี ใน ๑ ปีการศึกษา 

นักศึกษาภาคปกติ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน นักศึกษาภาคพิเศษแบ่งเป็น ๓ ภาคเรียน 

ค่าตอบแทน          

 ๑.  นักศึกษาต้องปฏิบัติงาน  ดังนี้      

  ๑.๑  ปฏิบัติงานเต็มวัน  ไม่น้อยกว่าวันละ ๗ ช่ัวโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก)

  ๑.๒  ปฏิบัติงานครึ่งวัน  ไม่น้อยกว่าวันละ ๓ ช่ัวโมงครึ่ง (ช่วงเช้า/ช่วงบ่าย)

  ๑.๓  กรณี  ปฏิบัติงานไม่เข้าตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ให้จ่ายค่าตอบแทนเมื่อ

นักศึกษาปฏิบัติงานครบ ๑ ช่ัวโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๒๕ บาท    

๒.  นักศึกษาภาคปกติ  และภาคพิเศษสามารถเบิกค่าตอบแทนได้เดือนละไม่เกิน

๒,๕๐๐ บาท / คน / เดือน 

เกณฑ์การพิจารณา 

๑.  เป็นนักศึกษาภาคพิเศษที่มีฐานะยากจนและไม่มีงานทํา จะพิจารณาเป็นอันดับแรก

 ๒.  เป็นนักศึกษาภาคปกติที่ยื่นเรื่องกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา แต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้

กู้ยืมจะพิจารณาเป็นอันดับแรก        

 ๓.  เป็นนักศึกษาที่มีฐานะยากจน แต่ไม่ได้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จะพิจารณาเป็น

อันดับแรก 

 ๔.  เป็นนักศึกษาภาคปกติที่มีฐานะยากจน แต่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา  

 ๕.  บิดา – มารดา ของนักศึกษาที่มีอาชีพรับจ้าง หรืออาชีพเกษตรกร (หาเช้ากินค่ํา) 

หรืออาชีพอื่น ๆ ที่ไม่สามารถส่งเสียบุตรธิดา ให้นักศึกษาเล่าเรียนได้   

 ๖.  กรณีบิดา – มารดา มีอาชีพรับราชการหรืออาชีพอื่นๆ ที่สามารถส่งเสียบุตรธิดาได้

จะไม่รับพิจารณา         

 ๗.  มีความประพฤติเรียบร้อย ซ่ือสัตย์ และอดทน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 

  ๑.  นักศึกษาที่มีความประสงค์ จะทํางานให้สมัครหรือข้ึนทะเบียนได้ที่ กองพัฒนา

นักศึกษาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย      

 ๒.  เมื่อผลการพิจารณา เป็นประการใด หน่วยงานที่นักศึกษาสมัครจะแจ้งให้ทราบ

 ๓.  เมื่อนักศึกษาทราบผลการพิจารณาแล้วให้ประสานมายังกองพัฒนานักศึกษา หรือ

หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับทราบข้อมูลก่อนการปฏิบัติงานและรายงานตัวกับ      

หน่วยงานที่นักศึกษาปฏิบัติต่อไป 

 

ฝ่ายจดหมาย ธนาณัติ พัสดุ 

 นักศึกษารับ จดหมาย พัสดุ ธนาณัติ ได้ท่ี กองพัฒนานักศึกษา กรณีขอรับ พัสดุ 

ธนาณัติ ให้นักศึกษาเซ็นชื่อรับ พร้อมแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาด้วย 

 

ฝ่ายออกหนังสือรับรองความประพฤติ 

 ออกให้เฉพาะนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่  เพื่อใช้ในการขอทุน สมัครงาน เป็นหลักฐาน

ทางคดีเพ่ือประกอบการพิจารณาในชั้นศาลหรืออื่นๆ ที่มีความจําเป็น นักศึกษาสามารถ

ดําเนินการได้ ดังนี้  

๑.  ขอรับคําร้องได้ที่ ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา  พร้อมกรอกรายละเอียดให้

ครบถ้วนสมบูรณ์         

 ๒.  นําคําร้องตามข้อ ๑ ให้อาจารย์ที่ปรึกษารับรองความประพฤติมาด้วยก่อนส่ง 

 ๓.  ยื่นคําร้องที่งานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาและขอรับได้หลังยื่นคําร้อง       

๑ วันทําการ 

หลักฐานประกอบคําร้อง       

 ๑.  รูปถ่ายนักศึกษาแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ภาพสี ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๑ ใบ

 ๒.  สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๓.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ 
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ฝ่ายบริการสุขภาพนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญในเรื่องของสุขภาพนักศึกษาเป็นอย่างมาก ในขณะที่

นักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีห้องพยาบาล เพื่อบริการสุขภาพ

นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ณ  อาคาร ๓ ช้ัน ๑ เป็น ๒ ลักษณะ คือ   

 ๑.  ให้บริการพยาบาลเบื้องต้น นักศึกษาที่เจ็บป่วยเล็กน้อย ต้องการยาเพื่อบรรเทา

หรือนอนพักผ่อน สามารถใช้บริการได้ ดังนี้       

 ๑.๑  วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดทําการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.   

 ๑.๒  วันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดทําการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   

 ๒.  บริการตรวจและวินิจฉัยโรค มหาวิทยาลัยได้จัดแพทย์ให้บริการตรวจและ

วินิจฉัยโรคพร้อมส่ังจ่ายยา ดังนี้         

  ๒.๑  วันจันทร์  พุธ  ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.     

 ๓.  หากนักศึกษามีปัญหาเรื่องสุขภาพกะทันหันหรือฉุกเฉิน ไม่สามารถรับบริการจาก

มหาวิทยาลัยได้ มหาวิทยาลัยจะนําส่งโรงพยาบาลต่อไป 

 

ฝ่ายหอพักนักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยได้จัดบริการหอพักให้กับนักศึกษา เพ่ือความสะดวก ปลอดภัยและมี

บรรยากาศที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาเล่าเรียน โดยมีอาจารย์ประจําหอพักคอยกํากับ ดูแล

ตลอดเวลา หอพักที่ทางมหาวิทยาลัยให้บริการ มีจํานวน  ๒  หอพัก  ได้แก่  หอพักชาย (คาม

เมธา) และหอพักหญิง (ธิดาพิฆเณศวร)  มีแม่บ้านประจําหอพกัคอยดูแลความสะอาด  

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าพัก 

 ๑.  ช้ันปีที่ ๑ (หลักสูตร ๔ ปีหรือ ๕ ปีเท่านั้น)     

 ๒.  มีฐานะยากจน        

 ๓.  มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัด  หรือต่างอําเภอที่มีความห่างไกล    

ความจุของนักศึกษาหอพักชายและหญิง       

 ๑.  หอพักชาย  มี  ๓๖  ห้อง พักได้  ๗๒  คน  

 ๒.  หอพักหญิง มี  ๑๕  ห้อง พักได้  ๔๖  คน 
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 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา       

  ๑.  ค่าบํารุงหอพัก  

   ๑.๑  ภาคเรียนปกติ (ภาคเรียนที่ ๑, ๒) จํานวน ๓,๕๐๐ บาท/ภาคเรียน/คน 

   ๑.๒  ภาคเรียนฤดูร้อน  (ภาคเรียนที่ ๓) จํานวน ๑,๗๕๐  บาท/ภาคเรียน/คน 

 ระยะเวลาการรับสมัคร 

  ๑.  รับสมัครและยื่นใบสมัครระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ของทุกปี ณ  

ฝ่ายหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา 

  ๒.  สอบสัมภาษณ์  เดือนพฤษภาคม ของทุกปี ณ หอพักนักศึกษา 

  ๓. ประกาศรายช่ือนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย พร้อมรับ

เอกสารประกอบการรายงานตัว เดือนพฤษภาคม ของทุกปี     

  ๔. รายงานตัวเข้าหอพัก  ชําระเงินค่าบํารุงหอพัก  ปฐมนิเทศและประชุม

ผู้ปกครองเดือนพฤษภาคม ของทกุปี 

 

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและบริการอาชีพ 

 มหาวิทยาลัยได้จัดบริการ ด้านข่าวสารการศึกษาตลอดจนอาชีพต่างๆ การรับสมัคร

งาน  ทั้ง Part time และงานประจําให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาที่ต้องการทํางานพิเศษ 

ช่วงเรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และหลังเลิกเรียนตอนเย็น ได้มีโอกาสทํางาน นอกเหนือจาก

โครงการนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานในหน่วยราชการภายในมหาวิทยาลัย   

 นอกจากนั้นยัง มีข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน ข่าวการประกวดชิงทุนการศึกษา 

ข่าวการแสดงความสามารถต่างๆ มากมาย และมีความเคลื่อนไหว เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 

บริการให้คําปรึกษา 

 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ให้สามารถปรับตัวและมีความสุขกับการศึกษาเล่าเรียน โดย

การรับฟังปัญหา แก้ไขปัญหา ตลอดจนให้คําปรึกษาในด้านการเรียน ครอบครัว เพื่อน 

อาจารย์ การเงิน สุขภาพ หรือ  เรื่องอื่น  ๆ ที่นักศึกษามีความคับข้องใจ ไม่สามารถตัดสินใจ

หรือแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

 

 

205 of 214



 สามารถขอรับคําปรึกษาได้ ดังนี้      

 ๑.  วันจันทร์  - ศุกร์ ภาคปกติ เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  

 ๒.  วันจันทร์ – ศุกร์ ภาคพิเศษ เวลา  ๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.  

 ๓.  วันเสาร์ – อาทิตย์  ภาคพิเศษ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 

บริการข่าวประชาสัมพันธ์ 

 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดบริการข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่อให้

นักศึกษารับทราบข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ผ่านสื่อต่าง ๆ หลายช่องทาง รวดเร็ว โดย 

ไม่เสียโอกาสอันพึงจะได้รับ ดังต่อไปนี้       

 ๑.  Website กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.offstu.cmru.ac.th/ 

๒.  บอร์ดประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ณ  ด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา 

๓.  ส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผ่านทางคณะ พิงค์ราชภัฏ  

องค์กรนักศึกษา  หัวหน้าหมู่เรียน  วิทยุมหาวิทยาลัย  เครื่องกระจายเสียง 

 

ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา 

 เพื่อให้บรรลุตามปณิธานของมหาวิทยาลัยในการสร้างคนดี  มีคุณธรรม  และเพื่อให้

การรักษาระเบียบวินัยของนักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงกําหนดข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ว่าด้วย  วินัยและการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา  พ.ศ. 

๒๕๕๔  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

๑.  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ และคําส่ังของมหาวิทยาลัย 

อย่างเคร่งครัด  และต้องรักษาวินัยที่กําหนดไว้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

๒.  นักศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

๓.  นักศึกษาต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย   

 ๓.๑  ต้องรักษาความสามัคคีระหว่างกัน  ต้องประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  ต้อง

รักษาไว้ซ่ึงความสงบเรียบร้อย  และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยในฐานะทีเ่ปน็สถาบนัการศึกษา

ช้ันสูง 

 ๓.๒  ต้องเป็นผู้มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดี 
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 ๓.๓  ต้องไม่กระทําการใด ๆ  อันจะนําความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย  

 ๓.๔  ต้องไม่แสดงตนหรือกระทําการใด ๆ ที่ก่อความรําคาญหรือทําให้ผู้อ่ืนเดือน

ร้อนเสียหาย 

 ๓.๕  ต้องเชื่อฟังและต้องปฏิบัติตามคําส่ังหรือคําตักเตือนของคณาจารย์และหรือ

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 

 ๔.  นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้ 

  ๔.๑  การเข้าชั้นเรียน       

  ๔.๒  การเข้าสอบ        

  ๔.๓  การติดต่อรับบริการจากส่วนราชการ หรือ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

  ๔.๔  การเข้าร่วมในงานพิธี       

  ๔.๕  อ่ืน ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดประพฤติผิดทั่วไป 

 การกระทําต่อไปนี้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง 

 ๑.  กระทําความผิดาตามกฎหมายที่มีโทษอาญา   เว้นแต่ความผิดที่กระทําโดย

ประมาทหรือลหุโทษ          

 ๒.  ซ้ือ  จําหน่าย  แลกเปล่ียน  เสพสุรา  หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ส่ิงมึนเมา

หรือยาเสพติดภายในมหาวิทยาลัย       

 ๓.  พกพาอาวุธทุกชนิด หรือวัตถุระเบิดเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย   

 ๔.  ทําร้ายร่างกาย  ข่มขู่อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย    

 ๕.  ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน เตรียมการหรือกระทําการใด ๆ 

อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย  หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน  

 ๖.  กระทําการใด ๆ  อันเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน  ประโยชน์  และความปกติสุขของ

ส่วนรวม หรือของมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย      

 ๗. กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  เช่น  ลักทรัพย์  กรรโชกทรัพย์  วิ่งราวทรัพย์ การ

ฉ้อโกง  การยักยอกทรัพย์  การทําให้เสียทรัพย์  ข่มขู่  หรือบังคับขืนใจ เพื่อเอาทรัพย์บุคคล

อ่ืน         

 ๘. ปลอมแปลงเอกสารหรือใช้เอกสารปลอมเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน  

 ๙. ก่อความขัดแย้ง  สนับสนุน  หรือเป็นผู้ยุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยใน

บริเวณมหาวิทยาลัย  เช่น  การทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  

207 of 214



การส่งเสียงดัง  หรือการตะโกนส่งเสียงยามวิกาล  หรือจงใจขับข่ียานพาหนะในลักษณะที่

ก่อให้เกิด  ความไม่สงบเรียบร้อยในบริเวณมหาวิทยาลัยที่ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ 

 ๑๐. กระทําอนาจาร หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางอนาจาร  หรือแสดงประพฤติกรรม

ทางชู้สาว  ซ่ึงไม่เหมาะสมในมหาวิทยาลัย  หรือเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี   

 ๑๑. เล่นการพนัน  จัดให้มีการเล่นการพนันทุกชนิด  หรือมั่วสุมในวงการพนันภายใน

มหาวิทยาลัย          

 ๑๒. จัดทํา แต่งเติม โฆษณา ส่งต่อสื่อ หรือภาพ  หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ศีลธรรมหรือวัฒนธรรมโดยส่วนรวมหรือแก่บุคคลอื่น   

 ๑๓. ทุจริตในการสอบ         

 ๑๔. จงใจกระทําการ  คัด  ลอกเลียนแบบงานใด ๆ มาเป็นวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า

อิสระของตนโดยมิชอบ 

 โทษทางวินัยมี ๕ สถาน  ดังนี้       

 ๑.  ว่ากล่าวตักเตือน        

 ๒.  ทําทัณฑ์บน         

 ๓.  พักการเรียนหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา มีกําหนดไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา 

 ๔.  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา        

 ๕.  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  และลบช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา 

 กรณีนักศึกษามีเรื่องที่เกี่ยวกับงานวินัยนักศึกษาให้นักศึกษาดําเนินการ  ดังนี้ 

 ๑.  ติดต่อประสานงานเพื่อขอทราบข้อมูลต่างๆ ที่ฝ่ายวินัยนักศึกษา  

 ๒.  ทําบันทึกช้ีแจงเหตุผล และข้อเท็จจริง     

 ๓.  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ฝ่ายวินัยนักศึกษากําหนด    

 ๔.  รอฟังผลการลงโทษจากคณะกรรมการ กรณีต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

หากไม่มีให้ดําเนินการตามข้อ ๓ ต่อไป 

หมายเหตุ  ๑. นักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษาจะถูกบันทึกประวัติไว้ เพื่อเป็น

หลักฐานและดําเนินการทางวินัย ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียน    

 ๒. นักศึกษาจะถูกยกเลิกสิทธิ์ บางประการที่มหาวิทยาลัยจะให้ เช่น 

ทุนการศึกษาใบรับรองความประพฤติและอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและจําเป็น 
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ฝ่ายพัสดุ 

 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดบริการวัสดุ  อุปกรณ์สําหรับให้นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ 

ทั้งรายบุคคลและหมู่คณะยืม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยได้นําไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ 

 ขั้นตอนในการยืม         

 ๑. ติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบยืม                                             

 ๒. กรอกข้อมูล ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือทําบันทึกข้อความเรียน 

ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา เพื่อขออนุมัติ      

 ๓. เตรียมบัตรประจําตัวนักศึกษาตัวจริง                      

๔.  ยื่นเรื่องที่ฝ่ายพัสดุ  กองพัฒนานักศึกษา รับวัสดุอุปกรณ์ ได้ภายใน ๒ วันทําการ 

 

ฝ่ายเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย 

 มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของสุขภาพอนามัยของนักศึกษา ในช่วงที่ศึกษา

เล่าเรียน จึงจัดให้มีสถานที่ออกกําลังกาย พร้อมมีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ซ่ึงเชื่อแน่ว่าหาก

นักศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง ก็จะทําให้นักศึกษาเรียนได้ดี ร่าเริง แจ่มใส และเป็นบัณฑิตที่มี

คุณภาพ สามารถออกไปรับใช้สังคมและตอบแทนคุณของแผ่นดินอย่างสมบูรณ์แบบ 

สนามออกกําลังกายประกอบด้วย 

๑. สนามฟุตบอล เปิดบริการทุกวัน วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. 

ไม่สามารถเล่นตอนกลางคืนได้ เพราะไม่มีแสงสว่าง          

๒. ลานกีฬาเอนกประสงค์  ประกอบด้วย สนามตะกร้อ สนามเปตอง สนาม

บาสเกตบอล ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างหอพักนักศึกษานานาชาติ ติดกับถนนโชตนา สามารถเล่น

ตอนกลางคืนได้เพราะมีแสงสว่างเพียงพอ       

๓. โรงยิมเนเซียม ตั้งอยู่บริเวณอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๕ ช้ัน) 

สามารถเล่นตอนกลางคืนได้ เพราะมีแสงสว่างเพียงพอ 

หมายเหตุ  หากนักศึกษาต้องการใช้สนามเพื่อการแข่งขันหรือฝึกซ้อม  ให้กรอกคําร้องส่งที่

ฝ่ายบริการนักศึกษา เพื่อประสานผู้เกี่ยวข้องและอนุญาตต่อไป 
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ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

ความเป็นมา 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ 

มีนาคม ๒๕๓๘ โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ได้ร่วม

พิจารณาและเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม

เรื่องความเหลื่อมล้ําทางด้านการศึกษา จึงได้มีมติร่วมกันในหลักการโครงการจัดตั้งกองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย 

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทําหน้าที่บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้เริ่มดําเนินการกองทุนใน

ลักษณะเงินทุนหมุนเวียน  ตามนัยมาตรา   ๑๒   แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ. 

๒๔๙๑  กองทุนฯ  จึงเริ่มเปิดให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ด้วยงบประมาณประจาํปี

จํานวนกว่า ๓,๖๕๒ ล้านบาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณสมทบเป็นรายปีตามความจํา

เป็น โดยมีหลักการพ้ืนฐานว่า “เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงมาจากครอบครัวที่มี

รายได้น้อย สําหรับศึกษาต่อตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ) 

จนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศ รวมทั้งการศึกษานอกระบบ ต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นตามหลักสูตร และประเภทที่ กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยนักเรียน นักศึกษา

จะต้องชําระคืนพร้อมดอกเบี้ยอัตราต่ําเมื่อจบการศึกษาแล้ว”   

 ต่อมารัฐบาลเล็งเห็นว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นเอ้ือประโยชน์แก่นักเรียน 

นักศึกษา ที่ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง จึงประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑   มีผลให้กองทุนฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ

กระทรวงการคลัง และมีโครงสร้างการดําเนินงานที่มั่นคงและเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว และมี

ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน จากยุคแรก สํานักงานตั้งอยู่ที่กรมบัญชีกลาง ในปี 

พ.ศ. ๒๕๔๔ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ย้ายมายังสํานักงานแห่งใหม่ ณ ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ จวบจนปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 

 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน  หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อ

เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการครองชีพ
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ระหว่างศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดําเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๙ 

โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี กองทุนนับเป็นกลไกสําคัญของรัฐบาลที่ให้

การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ  เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับ

การศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน 

 ๑)  เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

 ๒)  เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้ 

   ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ 

บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครัวพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

   (๑)  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดา

มารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเป็นผู้ใช้อํานาจปกครอง 

   (๒)  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง 

ในกรณีที่ผู้ใช้อํานาจปกครองมิใช่บิดา มารดา 

   (๓)  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรส 

ในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทําการสมรสแล้ว 

 ๓)  มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้     

  ๓.๑  เป็นผู้ ที่ มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของ 

สถาบันการศึกษา         

  ๓.๒  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบัน 

การศึกษาข้ันร้ายแรง หรือ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน       

เสพยาเสพติดให้โทษ ด่ืมสุราเป็นอาจิณหรือเทีย่วเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์ เป็นอาจิณ เป็นต้น 

  ๓.๓  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม       

หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือ ส่วนราชการอ่ืน ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย 

รัฐวิสาหกิจ         

  ๓.๔  ไม่เคยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน  

  ๓.๕  ไม่เป็นผู้ที่ทํางานประจําในระหว่างการศึกษา 
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  ๓.๖  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  ๓.๗  ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่

เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    

  ๓.๘  ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหน้ี ๒ ปี และ

ระยะเวลาผ่อนชําระอีก ๑๕ ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๐ ป ี

ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. 

 นักเรียน นักศึกษา ต้องยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ทาง www.studentloan.or.th  

ตามปฏิทินเวลาที่กองทุนฯ กําหนด โดยต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 ๑. ลงทะเบียนรับรหัสผ่านและย่ืนแบบคําขอกู้ยืม โดยใช้เลขบัตรประจําตัว

ประชาชนเป็น username 

 ๒. สถานศึกษาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิกู้ยืม พิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอ

กู้ที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ข้ึนอยู่กับกรอบวงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร  

 ๓. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  

 ๔. ทําสัญญากู้ยืม ผ่านระบบ e-Studentloan และในรูปแบบหนังสือสัญญาจํานวน ๒ 

ชุด พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ กําหนด โดยสัญญากู้ยืมเงินฯ จะทํา

เฉพาะครั้งแรกที่เข้าศึกษา/เปล่ียนระดับการศึกษา/เปล่ียนสถานศึกษา   

 ๕. ตรวจสอบสัญญา สถานศึกษาทําเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวเนื่อง และค่าครองชีพ โดยให้นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาลงนามรับรองเอกสาร

แบบลงทะเบียนฯ ก่อนนําส่งเอกสารสัญญาและใบลงทะเบียนให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 ๖. รับเงินกู้ยืม ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินในแต่ละเดือนตรงกับวันที่ได้รับเงินโอนวันแรก 

       -  ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จ่ายเข้าบัญชีของ

สถานศึกษา 

  -  ค่าครองชีพ ได้แก่ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว จ่ายเข้าบัญชีออมทรัพย์ของ 

ผู้กู้ยืม 

หมายเหตุ : สถานศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบตัิของผู้กู้ยืมเงิน ภายในกรอบวงเงินที่

กําหนดไว้ และผู้กู้ยืมจะต้องแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินทกุภาคการศึกษา
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หมายเหตุ :  สําหรับภาคการศึกษาต่อไป ผูกู้้ยืมและสถานศึกษาจะดําเนินการเฉพาะขั้นตอนที่มี   

เคร่ืองหมาย * เทา่นัน้ 

สําหรับผูกู้้ยืม 

* 

* 

* 

* 

* 

เริ่มต้น 

ผูกู้้ยืมทําการยื่น แบบคําขอกูยื้ม / แบบยืนยันการกู้ยืม 

END 

สถานศึกษาดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูกู้้ยืม 

สถานศึกษาทําการบันทึกกรอบวงเงินกูท้ั้งปี (โดยระบุแยกแต่ละภาคการศึกษา) ผ่านระบบ e-Studentloan 

สถานศึกษาทําการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนฯ ผ่านระบบ e-Studentloan 

ผูกู้้ยืมทําการบันทึกและพิมพ์เอกสารสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 

และนําส่งเอกสารที่ได้ลงนามแล้วให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 

สถานศึกษาทําการยืนยันการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสญัญาและเอกสารประกอบ ผ่านระบบ e-Studentloan 

สถานศึกษาทําการบันทึกขอ้มูลและพิมพ์แบบลงทะเบียน / แบบยืนยันจํานวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

สถานศึกษาตรวจสอบและทําการยืนยันข้อมูล แบบลงทะเบียน / แบบยืนยันจํานวนเงินค่าเล่าเรียน 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ 

ผูกู้้ยืมได้รับเงินค่าครองชีพเป็นรายเดือน โดยเงินโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูกู้ ้

ธนาคารตรวจสอบเอกสารการกู้เงินที่สถานศึกษาส่งมา ถูกต้องแล้วจึงโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย

เกี่ยวเนื่อง 

         ผูกู้้ยืมทําการ Register เพื่อรับรหัสผ่านในระบบ e-Studentloan http://www.studentloan.or.th 
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