สารจากอธิการบดี
ขอแสดงความชื่นชมและขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนที่ไดมีโอกาสเขามาศึกษาใน
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วิชาชีพครู สงเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและบริการวิชาการ นํามาบูรณาการกับ
การเรี ย นการสอน ด ว ยภารกิ จ ดั ง กล า ว มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง มุ ง เน น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ค วามรู
ความสามารถและมีทั ก ษะในการประกอบอาชีพ ตามความตอ งการของทอ งถิ่น เปน บัณฑิ ตที่ มี
คุณธรรม มีความสามารถพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของตนเองใหสอดคลองกับยุคโลกาภิวัตน
โดยตระหนักถึงความเปนไทยอยูเสมอ
นักศึกษาทุกคนที่มีโอกาสไดเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้ ถาไดเรียนรูขอบังคับ
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สามารถบริหารจัดการในเรื่องการศึกษาของตนและเรื่องที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม และเกิดผลดี
ในทุก ๆ ดาน
ขออวยพรใหนิสิตทุกคนมีความสุขในการใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยแหงนี้ พรอมทั้ง
ประสบความสําเร็จในการศึกษาดังที่มุงหวัง นําเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูวงศตระกูล สมดัง
ปรารถนาทุกประการ

(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ เชีย งใหม ไ ดจัด ทํ า คูมือ การศึ ก ษาฉบั บ นี้ ขึ้น เพื่อ ใหขอมูล ที่
นักศึกษาจําเปนตองรับทราบ และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในสถาบันแหงนี้ คูมือ
ฉบับนี้ประกอบดวยเนื้อหา 4 ตอน ดังนี้
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นักศึกษาสามารถเขาดูไดจาก http://www.academic.cmru.ac.th
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1

สีของตราสัญลักษณประกอบดวย 5 สี มีความหมาย ดังตอไปนี้
สีน้ําเงิน

หมายถึง

สีเขียว

หมายถึง

สีทอง
สีสม
สีขาว

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิดและ
พระราชทานนาม “ราชภัฏ”
แหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยูในแหลง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สวยงาม
ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา
ความรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

2

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม เ ป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่
เสริ ม สร า งพลั ง ป ญ ญาของแผ น ดิ น ฟ น ฟู พ ลั ง การเรี ย นรู เชิ ด ชู ภู มิ ป ญ ญาของท อ งถิ่ น
สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมใน
การจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครูมาเปนเวลามากกวา 80 ป ปจจุบันไดขยายพื้นที่
จัดการศึกษา รวมเปน 4 แหง ดังนี้
1. วิทยาเขตเวียงบัว ตั้งอยู เลขที่ 202 ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม มีเนื้อที่ประมาณ 132 ไร
2. วิทยาเขตแมสา ตั้งอยู หมูที่ 3 ตําบลแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร
3. วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก ตั้งอยู เลขที่ 180 หมู 7 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม มีเนื้อที่ 6,000 ไร
4. วิทยาลัยแมฮองสอน ตั้งอยูที่ ตําบลปางหมู อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัด
แมฮองสอน มีเนื้อที่ประมาณ 109 ไร
ปจจุบันมีนักศึกษาภาคปกติประมาณ 16,615 คน ภาคพิเศษ ประมาณ 8,567 คน
มีอาจารยประมาณ 530 คน จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตร
หลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
ความเปนมา
2467
กอตั้งเปน "โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ" ในเนื้อที่
ประมาณ 55 ไร บริเวณบานเวียงบัว (ที่ตั้งปจจุบัน) ที่ดนิ แปลงนี้ไดมาจากเงินรายได
ของรัฐบาลมณฑลพายัพ จํานวน 15 ไร และเจาราชภาติกวงศ (คําตัน ณ เชียงใหม)
ยกใหอีก 40 ไร ราคาที่ดินรวมทั้งหมดในสมัยนั้น ประมาณ 1,318.75 บาท
อาคารชุดแรกสิ้นคาใชจาย 60 บาท เปดสอนครั้งแรกเมื่อ 19 พฤษภาคม 2467
มีนักเรียน จํานวน 28 คน จากจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน และแมฮองสอน
มีนายชื่น สิโรรส (ป.ป.ก) เปนครูใหญ
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2468
2470
2485
2490
2496
2498
2499

2503
2512
2517
2518
2519
2521
2522
2528
2529

เปดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
เปลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเปน "โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตร
จังหวัดเชียงใหม"
ปรับปรุงเปนโรงเรียนฝกหัดครูสามัญและเปลี่ยนชื่อเปน "โรงเรียนฝกหัดครูมูล
จังหวัดเชียงใหม"
เปลี่ยนชื่อเปน "โรงเรียนฝกหัดครูเชียงใหม" เริ่มใชสีดํา-เหลือง
และพระพิฆเนศวรเปนสัญลักษณของสถาบัน
จัดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) เปนรุนแรก
เริ่มใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปนปแรก
รวมแผนกฝกหัดครูสตรีของโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดเชียงใหม (เดิมอยูที่โรงเรียน
สตรีวัฒโนทัยพายัพ) เปน "โรงเรียนฝกหัดครูเชียงใหม" เริ่มจัดการศึกษาแบบ
สหศึกษา
ยกฐานะเปน "วิทยาลัยครูเชียงใหม" เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)
เริ่มเปดสอนภาคนอกเวลา (เดิมเรียก " ภาคค่ํา" ตอมาเรียก "ภาคสมทบ")
เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ป โดยใชหลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
(มศว.ปจจุบัน)
ประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 การบริหารวิทยาลัยครูขึ้นอยูกับ
สภาการฝกหัดครู
ใชหลักสูตรการฝกหัดครูของสภาการฝกหัดครู พ.ศ. 2519 มีหลักสูตร ป.กศ.สูง
และ ปริญญาตรี (ค.บ. 2 ป)
วิทยาลัยครูเชียงใหมเริ่มขยายพื้นที่ไปยังวิทยาเขตแมสา โดยใชพื้นที่จากราชพัสดุ
ซึ่งตั้งอยูที่บานแมสาหลวงตําบลแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
เริ่มโครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.)
ในวันเสาร-อาทิตย ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ป)
ประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 จัดการศึกษาใน
สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร
เริ่มโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ทุกสาขาอาชีพ
ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนการจัดการศึกษาปวงชน (กศ.ปช.)
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2529
2535
2537
2538
2540
2541
2547

รวมวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน คือวิทยาลัยครูเชียงใหม เชียงราย ลําปาง และ
อุตรดิตถ เขาดวยกันเปน "สหวิทยาลัยลานนา"
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานนามวิทยาลัยครูเปน "สถาบันราชภัฏ" ตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2535
ขยายพื้นที่ไปยังวิทยาเขต-สะลวง-ขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ใหสถาบันราชภัฏเปนสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
จัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก
จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัย
และพัฒนาทองถิ่นเปนหลักสูตรแรก
เปลี่ยนชื่อโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) เปนการจัดการการเรียน
การสอนภาคพิเศษ
วันที่ 10 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
อันมีผลใหสถาบันราชภัฏเปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีสถานภาพ
เปนนิติบุคคลโดยสมบูรณ

2547
2547
2550

วันที่ 14 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ชาวราชภัฏ 41 แหง จึงรวมใจพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมฉลองนาม
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” พรอมกันทั่วประเทศในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2547
เวลา 09.09 น.
จัดตั้งวิทยาลัยแมฮองสอน ณ ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
มีเนื้อที่ 109 ไร 6 ตารางวา
เริ่มเปดรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป จํานวนทั้งสิ้น 21 สาขาวิชา
จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาค
ลุมน้ําโขงและสาละวินศึกษา และสาขาวิชาผูนําทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
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2548
2553

เริ่มใชหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ เปนสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ซึ่งหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มีขนาด 2,500 ที่นั่ง ณ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏไดปรับปรุงหลักสูตรใหเขาสู กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF: HEd) ทุกหลักสูตร
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ผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
1. นายชื่น
2. หลวงพิพัฒนคุรุกิจ
3. นายสนิท
4. นายเปรม
5. นายทวี
6. นายประยุทธ
7. นายพิษณุ
8. นายศิริ
9. นางบุญฉวี
10. นายศิริ
11. นางประชุมพร
12. นายประสิทธิ์
13. นางสาวบุญจันทร
14. นายวิเชียร
15. รองศาสตราจารย ดร.มังกร
16. ผูชวยศาสตราจารยสายสมร
17. รองศาสตราจารยวรรณวดี
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช
19. รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ
หมายเหตุ

2467 – 2470
2470 – 2480
ศิริเผา
2480 – 2484
ปรมศิริ (รักษาการแทน) 2484 – 2485
โปราณานนท
2485 – 2493
สวัสดิสิงห
2493 – 2496
ชัชวาลยปรีชา
2496 – 2502
ศุขกิจ
2502 – 2506
พรหมโมปกรณกิจ
2506 – 2507
ศุขกิจ
2507 – 2508
อมาตยกุล (รักษาการแทน) 2508 – 2509
สุนทโรทก
2509 – 2515
วงศรักมิตร
2515 – 2524
เมนะเศวต
2524 – 2528
ทองสุขดี
2528 - 2534
สรอยอินตะ
2534 – 2542
มาลําพอง
2542 - 2546
วงศหลา
2546 – 2555
ธรรมไชย
2555-ปจจุบัน
สิโรรส

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

ครูใหญ
อาจารยใหญ
ผูอํานวยการ
อธิการ
อธิการบดี
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
2. นายบุญรัตน
วงศใหญ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

นางทองอยู
รองศาสตรจารย ดร.ประพันธ
รองศาสตราจารย วาที่ร.ต.สกล
ดร.ศุภวัตร
นายทินกร
นายปริญญา
ผศ.ดร.สายสมร
รองศาสตราจารย ดร.บุญวัฒน
รองศาสตราจารย ดร.วรรณวดี
ดร.ศุภวัตร
นางอรวรรณ
นายพารณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพินทร
รองศาสตราจารยประสิทธิ์
อาจารย ดร.ศุภฤษ
ผูชวยศาสตราจารยสัญญา
อาจารย ดร.บังอร
ผูชวยศาสตราจารยสารุง
ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ
อาจารยถนัด

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
อานนทวิลาศ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ธรรมไชย
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
แกวศิริ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
ภูวกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
นําบุญจิตต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
ปานทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
สรอยอินตะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
อัตชู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
มาลําพอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
ภูวกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
ศิริบุญมา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูด ํารงตําแหนงบริหาร
กิจจนศิริ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูด ํารงตําแหนงบริหาร
เมธีโภคพงศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูด ํารงตําแหนงบริหาร
สะสอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ฉัตรรุงเรือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ตันตระกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
สิงฆราช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
บุญชัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

รศ.ดร.ประพันธ
อาจารยถนัด
ผศ.ดร.ธรรมกิตต
รศ.ประสิทธิ์
ผศ.ดร.อรพินทร
รศ.น.สพ.ศุภชัย
ผศ.สุกัญญา
อ.ดร.ณัฏพร
รศ.พิทยาภรณ
ผศ.สารุง
รศ.ดร.เกตุมณี
ผศ.ดร.ธัญญา
ผศ.รุทธ
ผศ.สมบัติ
ผศ.ดร.กัลทิมา
ผศ.ดร.ชวิศ
ผศ.กัลยา

ธรรมไชย
บุญชัย
ธรรมโม
กิจจนศิริ
ศิริบุญมา
ศรีธิวงค
คํานวนสกุณี
จักรวิเชียร
มานะจุติ
ตันตระกูล
มากมี
ทะพิงคแก
ประวัง
สิงฆราช
พิชัย
จิตรวิจารณ
หงษาวงศ

18. อ.ดร.ศุภกฤษ

เมธีโภคพงษ

19. ผศ.สุชานาฎ

สิตานุรักษ

20. อ.ดร.บังอร
21. รศ.ดร.วัฒนพงศ

ฉัตรรุงเรือง
รักษวิเชียร

22. ผศ.ดร.อนุวัติ

ศรีแกว

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดี
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดี
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดี
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย
กรรมการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
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แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วิทยาเขตเวียงบัว

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตเวียงบัว
อาคาร

1

สํานักงานอธิการบดี

อาคาร 12 สาขาวิชาศิลปศึกษา

อาคาร

2

สาขาวิชาคอมพิวเตอร/วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/

อาคาร 13 สาขาวิชาชีววิทยา/ฟสิกส/สาธารณสุขศาสตร

เคมี/คณิตศาสตร

อาคาร 18 อาคารเทพรัตนราชสุดา

อาคาร

3

กองพัฒนานักศึกษา

อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

อาคาร

4

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อาคาร 22 อาคารเรียนประถม-มัธยมสาธิต

อาคาร

5

ศูนยประสานงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

อาคาร 23 ศูนยการศึกษาพิเศษ

งานพัสดุ

อาคาร 24 หอพักศึกษาหญิง

อาคาร

6

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคาร 25 สโมสรนักศึกษา

อาคาร

8

โรงยิมเนเซียม

อาคาร 26 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคาร

9

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาคาร 27 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

อาคาร 10 สาขาวิชาดนตรี
อาคาร 11 สาขาวิชานาฏศิลป

อาคาร 28 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

10

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก
คณะวิทยาการจัดก

าร วิทยาเขตแมสา

1
2
3
4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สํานักงานคณบดี
หองเรียนขนาดใหญ
อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารศูนยการเรียนรู
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉลิมพระเกียรติ
5 หมายถึง โรงอาหาร
6 หมายถึง อาคารกิจการนักศึกษา
7 หมายถึง อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยี่อ
8 หมายถึง อาคารวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
การอาหาร
9 หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมการอาหาร
10 หมายถึง โรงเก็บรักษารถ
11 หมายถึง โรงเพาะชํา
12 หมายถึง อาคารเรียนชั่วคราว
13 หมายถึง หอพักนักศึกษา
14 หมายถึง บานพักบุคลากร
15 หมายถึง อาคารเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
16 หมายถึง อาคารสัตวศาสตร
17 หมายถึง โรงทดลองสัตวศาสตร
18 หมายถึง แท็งเก็บน้าํ หอพักนักศึกษา
19 หมายถึง อาคารอุตสาหกรรมศิลป

คณะวิทยาการจัดการ ณ วิทยาเขตแมสา

1
2
3
4
5
6
7
8

อาคารเรียน G
Home stay
อาคารเรียน C และสโมสรนักศึกษา
พื้นที่รื้อถอน
อาคารเรียนแมสา 1 (ตึก A)
อาคารเรียนแมสา 2 (ตึก B)
บริเวณพักผอนนักศึกษา
บานพัก

9 อาคารเรียน H
10อาคารเรียน D
11 ลานธรรม
12 โรงอาหารใหม
13 อาคาร 9 ชัน้
14 อาคารหองสมุด
15 ศาลาพักผ่ อน

11

ทําเนียบอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
คณะครุศาสตร
รศ.ดร.เกตุมณี

มากมี

คณบดี

อ.ดร.วชิรา

เครือคําอาย

รองคณบดี

อ.ดร.สําเนา

หมื่นแจม

รองคณบดี

อ.จรูญ

วงศคํา

รองคณบดี

อ.ดร.ชิตินทรีย

บุญมา

ผูชวยคณบดี

1. อ.ดร.กฤษณพันธ

เพ็งศรี

ค.บ. (บรรณารักษศาสตร), ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ),
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), กศ.ด. (การศึกษาผูใหญ)

2. อ.กิตตินันท
3. รศ.ดร.เกตุมณี

หอมฟุง
มากมี

กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา), ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ), ค.ม.(การประถมศึกษา),
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)

4. วาที่ ร.อ.ดร.ขจร

ตรีโสภณากร

วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา),
ปร.ด. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)

5. อ.คะนอง

ธรรมจันตา

ค.บ. (พลศึกษา), ศษ.ม. (วิชาการสงเสริมสุขภาพ)

6. อ.ดร.จักรปรุฬห

วิชาอัครวิทย

กศ.บ. (พลศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

7. อ.จุฑารัตน

เปลวทอง

วท.บ.(จิตวิทยา), วท.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา)

8. อ.ดร.ชไมมน

ศรีสุรักษ

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) ,
Cert.Research (Education, Early childhood), ปร.ด. (การศึกษา
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น)

9. ผศ.ดร.ชาตรี

มณีโกศล

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

10. อ.ดร.ชิตินทรีย
11. อ.ทัศนีย

บุญมา
บุญแรง

ศศ.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา), ค.ด.(พลศึกษา)
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว), ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว)

12. อ.ทัศนีย

อารมยเกลี้ยง

กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

13. อ.ทิพยเกสร

กําปนาท

ค.บ. (การวัดผลการศึกษา), ศศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น)
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14. อ.ธนะดี

สุริยะจันทรหอม

ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว), กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)

15. อ.ธีรธร

เลอศิลป

ศบ.(การออกแบบภายใน), ศศ.ม.(งานบริการฟนฟูสมรรถภาพ
สําหรับคนพิการ), M.S. (Education of students who are Deaf
and Hard of Hearing)

16. อ.นริศรา

ศรีทองสุข

ค.บ. (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) เกียรตินิยมอันดับ 1,
ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)

17. ผศ.นันทนภัส

รัตนศิลปชัย

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), ศษ.ม (หลักสูตรและการสอน)

18. อ.นิรันดร

พัฒนกุล

ค.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)

19. อ.ดร.บุญเลิศ

คําปน

ศศ.ม. (จิตวิทยาแนะแนวและการใหคําปรึกษา), ค.ด. (จิตวิทยา
การศึกษา)

20. อ.ปภัส

ฉัตรยาลักษณ

วท.บ. (จิตวิทยา), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)

21. อ.ดร.ประพิณ

ขอดแกว

ค.บ. (เคมี), กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา-ชีววิทยา),
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

22. อ.ปริญญา

สําราญบํารุง

ค.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)

23. อ.ปวีณา

โฆษิโต

บธ.บ. (การบัญชี), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)

24. ผศ.ดร.พวงพยอม

ชิดทอง

วท.บ. (จิตวิทยา), กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา), ศษ.ด. (หลักสูตร
และการสอน)

25. อ.พัดชา
26. ผศ.พิชัยณรงค

ปณฑะดิษ
กงแกว

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
ศศ.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)

27. รศ.พิทยาภรณ

มานะจุติ

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

28. อ.พิมพทอง

สังสุทธิพงศ

กศ.บ.(พลศึกษา), ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)

29. อ.ดร.พิรุณ

จันทวาส

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), Doctor of
Education (Curriculum Studies)

30. ผศ.เพิ่มศักดิ์

สุริยจันทร

กศ.บ. (พลศึกษา) เกียรตินิยม, ศศ.ม. (พลศึกษา)

31. อ.ไพรศิลป

ปนทะนา

วท.บ.(สถิติประยุกต), ศษ.ม.(วิจัยและสถิติการศึกษา)

32. อ.ดร.ไพรัช

โกศัลยพิพัฒน

ค.บ. (พลศึกษา), ค.ม. (พลศึกษา), ค.ด. (พลศึกษา)

33. อ.มนตรี

อินตา

พธ.ม.(พุทธจิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1,
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
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34. อ.มนทกานต

เมฆรา

บธ.บ.(บริหารธุรกิจ-การตลาด), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ)

35. อ.ยุทธนา

อารักษพุทธนันท

วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก), วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)

36. ผศ.เยี่ยมลักษณ

อุดาการ

กศ.บ. (ชีววิทยา), ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร),
ป.อนุบาล, Dip (Early Childhood)

37. อ.ดร.วชิรา

เครือคําอาย

ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)

38. อ.วลัยพร

ทองหยอด

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป-บริหารงานบุคคล), ศษ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว), ศอ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

39. รศ.ดร.วีระศักดิ์

ชมภูคํา

ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป), วท.ม. (การสอนเคมี),
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

40. ผศ.ศศิพินต

สุขบุญพันธ

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง,
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา), M.Ed. (Special Education)

41. ผศ.ศันทนี

คุณชยางกูร

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

42. อ.ดร.ศิริมาศ

โกศัลยพิพัฒน

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา),ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย), ค.ด. (การบริหารการศึกษา)

43. อ.ดร.ศิศิธร

อินตุน

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

44. รศ.วาที่ร.ต.สกล

แกวศิริ

กศ.บ. (เคมี), วท.ม. (การสอนเคมี)

45. ผศ.สนธยา

สวัสดิ์

ค.บ. (การแนะแนว), ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

46. อ.สนิท

หาจัตุรัส

วท.บ. (ศึกษาศาสตร-พลศึกษา),ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)

47. ผศ.สมเกตุ

อุทธโยธา

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

48. อ.สมบูรณ

ยาวินัง

ค.บ. (การประถมศึกษา), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

49. อ.สายฝน

แสนใจพรม

ศษ.บ.(การสอนเคมี), ศษ.ม.(วิจัยและสถิติการศึกษา) (ลาศึกษาตอ)

50. อ.สาโรจน

สอาดเอี่ยม

ศษ.บ.(บริหารธุรกิจ), ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

51. อ.ดร.สําเนา

หมื่นแจม

ค.บ.(การประถมศึกษา)เกียรตินิยม, ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),
ปร.ด. (ผูนําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย)

52. อ.สิริกาญจน

สงา

ศศ.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศศ.ม. (จิตวิทยาการ
ปรึกษา)
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53. อ.สุพัตรา

ทาวงศ

วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก), วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) (ลาศึกษาตอ)

54. รศ.สุรินทร

ยอดคําแปง

ค.บ.(สังคมศึกษา), กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ ,การสอนเด็กที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน), Cert in Special Education

55. อ.สุวินัย

นวมเจริญ

ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), ศศ.ม.(บริหารจัดการศึกษาวิจัยพัฒนาทองถิ่น)

56. อ.เสาวภา

ปญจอริยะกุล

ค.บ.(การวัดผลการศึกษา), ศศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น)

57. อ.แสงจันทร

เกษากิจ

ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา),
ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

58. รศ.อนงคศิริ

วิชาลัย

ศศ.บ. (การสอนภาษาไทย), ค.ม. (การประถมศึกษา)

59. อ.อนุรักษ

แทนทอง

วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)
(ลาศึกษาตอ)

60. ผศ.อภิญญา

มนูญศิลป

ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)เกียรตินิยม , ป.อนุบาล , PG Dip (Early
Chidhood), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

61. อ.อภิสิทธิ์

ชัยมัง

กศ.บ. (พลศึกษา), ศศ.ม. (พลศึกษา)

62. อ.อรทัย

อินตา

ค.บ. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยม, ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)

63. อ.ดร.อัจฉรียา

กสิยะพัท

วท.ด. (สรีรวิทยา), วท.ม. (พิษวิทยา), วท.บ. (วิทยาศาสตร
การกีฬา)

64. อ.อาทิตยา

อินยง

ศษ.บ. (อนุบาลศึกษา), ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

65. อ.อาภา

พัฒนประสิทธิ์

วท.บ.(ชีววิทยา), กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)

66. อ.อิทธิศักดิ์

อินทรประสิทธิ์

ศศ.บ. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา), รป.บ. (บริหารรัฐกิจ),
ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)

67. อ.อุบล

พวงมาลา

ศษ.บ.(สุขศึกษา), ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา)
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผศ.รุทธ

ประวัง

คณบดี

อ.ภาสกร

โทณะวณิก

รองคณบดี

ผศ.ดร.ศักราช

ฟาขาว

รองคณบดี

อ.บรมศักดิ์

กลั่นเรืองแสง รองคณบดี

อ.นิล

พันธุคงชื่น

ผูชวยคณบดี

1. อ.กนิษฐ
2. อ.กมลาศ

ดีหนอ
สุกัณศีล

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร)
ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน), สค.ม. (สังคมวิทยามหาบัณฑิต)

3. อ.กรเพชร

เพชรรุง

กศ.บ., กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)

4. อ.วาที่ร.ต.กริช

สอิ้งทอง

บธ.บ.(การจัดการ), ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว)

5. อ.กรุณา

กลจักร

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน), M.A. (การสอนภาษาญี่ปุน)

6. อ.กฤษณะ

สุยะอาย

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

7. อ.กันยารัตน

รินศรี

ศศ.บ. (ปรัชญา) เกียรตินิยมอันดับ 1, ศศ.ม. (ปรัชญา)

8. อ.กัลยา

มหาวัน

ศษ.บ (การสอนภาษาอังกฤษ), ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

9. อ.กิตติชัย

ปญญาวัน

วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), พช.ม. (พัฒนาชุมชน)

10. อ.กิตติพงษ
11. อ.กิติญา

วงศทิพย
ชูวิทยเจริญกิจ

ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ค.บ. (ภาษาจีน), M.A. (Languistics and applied linguistics)

12. อ.เกศินี

ศรีรัตน

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

13. อ.ไกรลาส

จิตรกุล

ศศ.บ. (ศิลปะการแสดง), ศศ.ม. (นาฎยศิลปไทย)

14. อ.ไกรวุฒิ

ใจคําปน

รป.บ., รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)

15. อ.ไกรสิทธิ์

พิรุณ

ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (บริหารการจัดการศึกษา)

16. อ.ดร.ขวัญใจ

กิจชาลารัตน

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

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

19. อ.โฆษิต

ไชยประสิทธิ์

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม), ศศ.ม. (ชนบทศึกษาและการพัฒนา)

20. อ.จงกลณี

พรหมารัตน

น.บ. (นิติศาสตร), น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย), น.ม. (ก.ม ธุรกิจ และ
ก.ม เอกชน)
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21. อ.จตุพร

เสถียรคง

ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ) , รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) ,
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)

22. อ.จรินทิพย

ตรัยตรึงตรีคูณ น.บ. (นิติศาสตร)

23. อ.จักรินรัฐ

นิยมคา

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว), ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยกอน
ประวัติศาสตร)

24. อ.จารุณี

นาคเจริญ

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

25. อ.จุติญาณี

เพิ่มทันจิตต

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

26. อ.ดร.จุไรรัตน

จุลจักรวัฒน

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) , นบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) ,
ร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)

27. ผศ.เจริญศรี

พื้นผาสุข

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), M.S. (English)

28. อ.ฉันทนา

ศศิธรามาศ

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

29. อ.ดร.เฉลิมชัย

ไชยชมภู

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร), Dip. in Applied
Linguistics, ศศ.ด. (ภาษาศาสตร) Cert. in English as a Second
Language

30. อ.ชโรชีนีย

ชัยมินทร

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร), ศศ.ม.
(สารสนเทศศึกษา)

31. อ.ชัยรัตน

นทีประสิทธิพร รบ. (รัฐศาสตรบัณฑิต), รป.ม. (รัฐประศาสจศาสตรมหาบัณฑิต)

32. อ.ชุติวลัญชน

เสมมหาศักดิ์

วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), วท.ม. (การวางแผนสิ่งแวดลอม
เพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท)

33. อ.ณกานต

อนุกูลวรรธกะ

ศษ.บ. (สังคมศึกษา) เกียรนิยมอันดับ 2, ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)

34. อ.ณัฐนรี

รัตนสวัสดิ์

ศศ.บ.(ดนตรีไทย), ศศ.ม.(ดนตรีชาติพันธุวิทยา)

35. อ.ณัฐพร

จาดยางโทน

ศศ.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมไทย)

36. อ.ณัฐวัฒน

โสมดี

คบ. (อุตสาหกรรม), ศศ.ม. (สื่อศิลปและการออกแบบสื่อ)

37. อ.ณัฐวุฒิ

ลือดี

ศศ.บ. (ภูมิศาสตร)

38. อ.ดุษฎี

รังษีชัชวาล

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), Doctor of
Education (Reading)

39. อ.ทัศนีพร

ประภัสสร

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

40. อ.ทัศวรรณ

ธิมาคํา

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร), ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)

41. อ.ดร.ธนพชร

นุตสาระ

ค.บ. (ดนตรีศึกษา), Cert. in Completion of Research Study in Japan,
Monbhusho Scholarship, ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา), Ph.D (music)
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42. อ.ธรรศ

ศรีรัตนบัลล

ศษ.บ. (สังคมศึกษา) , ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)

43. อ.นันทิยา

ตันตราสืบ

ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว)

44. อ.นัยนา

ครุฑเมือง

ศศ.บ. (ภาษาไทย), อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)

45. ผศ.นาตยา

หิรัญสถิตพร

ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

46. อ.ดร.นิตยา

สงวนงาม

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ), ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ)

47. อ.นิมิต

วุฒิอินทร

น.บ.,ศษ.บ. , ศษ.ม., พบ.ม., น.ม. (นิติศาสตร), ป.วิชาวาความ

48. อ.นิรันดร

พินิจศร

น.บ. , น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย), น.ม.(นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

49. อ.นิรุตร

แกวหลา

ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)

50. อ.นิล

พันธุคงชื่น

น.บ. (นิติศาสตร), น.บ.ท.(เนติบัณฑิต), น.ม. (นิติศาสตร)

51. อ.นิโลบล

วิมลสิทธิชัย

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ)

52. อ.บรมศักดิ์

กลั่นเรืองแสง

วท.บ. (ภูมิศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1, ผ.ม. (การวางผังเมือง)

53. อ.ดร.บังอร

ฉัตรรุงเรือง

อบ. (ภาษาอังกฤษ), MSBA. (HONORS), Ph.D. in Hospitality,
Tourism and Marketing

54. ผศ.บุษบัน

ศรีสารคาม

ค.บ. (นาฎศิลปไทย), ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)

55. อ.บูรณพันธุ

ใจหลา

ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)

56. อ.ใบชา

วงศตุย

วท.บ. (ภูมิศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศศ.ม. (การจัดการมนุษยและ
สิ่งแวดลอม)

57. อ.ปณชนก

ชาญไววิทย

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1,
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

58. ผศ.ดร.ปทุมรัศมิ์

นาคนิษฐาน

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ),
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา)

59. อ.ประนอม

ลํางาม

B.A. (Chinese), M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)

60. อ.ประภารัตน

ทองสั้น

ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)

61. รศ.ดร.ประยุทธ

วงศแปง

กศ.บ., M.A. (Advertising Design), Dip in Design & Photography,
Cert. in Industrial Product Design, Ph.D. in Visual Communication
Design (Digital Media)

62. อ.ปรเมศวร

สรรพศรี

ศศ.บ. (ดนตรีไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1, ศศ.ม. (มานุษยวิทยาการ
ดนตรี) Ethno Musicolosy

63. อ.ปติสันต

มุกดาสกุลภิบาล ศ.บ. (ศิลปะการแสดง) เกียรตินิยมอันดับ 1, ศศ.ม. (การจัดการทาง
วัฒนธรรม-แขนงการจัดการทางการแสดง)
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64. อ.ปยวดี

นิลสนธิ

วท.บ. (ภูมิศาสตร), วท.ม. (ภูมิศาสตร)

65. อ.เปรมวดี

กิรวาที

วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), ศศ.ม.(การพัฒนาสังคม)

66. อ.พงศา

กันทะสอน

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2, Maitrise de Francais
Langue Etrangère

67. อ.พจนา

สายแกว

ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร), ศศ.ม. (บริหารการพัฒนา)

68. อ.ดร.พรรณิการ

อุทธวัง

บธ.บ. (การจัดการ), ศศ.ม.(การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม),
ปร.ด.(สิ่งแวดลอมศึกษา)

69. อ.พรสวรรค

จันทะวงศ

ค.บ. (ดนตรีศึกษา), M.A. (Ethonomusicology)

70. อ.พะเยา

พรหมเทศ

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

71. อ.พัฒนินทร

ศุขโรจน

ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน), ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร),
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

72. อ.พัทริเชีย

วิสเซอร

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1, Cert. in TESOL ,
M.A. (TESOL)

73. อ.พัชยา

สุขพัชราภรณ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

74. อ.พิชญพรพรรณ

อนันตบุญวัฒน ค.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)

75. อ.ภัทรกมล

รักสวน

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ),
Cert. in Teaching.

76. อ.ภาวนา

เพ็ชรพราย

ศษ.บ.(ภาษาเกาหลี), M.A. (Korean Language Education)

77. อ.ภาสกร

โทณะวณิก

ค.บ. (ศิลปศึกษา), ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร)

78. อ.มงคล

ภิรมยครุฑ

ศป.บ. (ดุริยางคตะวันตก) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ค.ม.(ดนตรีศึกษา)

79. อ.มณวิภา

ยาเจริญ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), M.A. (Cultural Management)

80. ผศ.มนตรี

ศิริจันทรชื่น

ศศ.บ. (สังคมศึกษา), ศศ.ม. (บริหารจัดการศึกษา)

81. อ.เมธินี

ตุยสา

ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดุริยางคไทย)

82. อ.เมษา

มหาวรรณ

ค.บ. (ภาษาจีน) M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)

83. อ.รชฎ

นุเสน

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

84. ผศ.รณชิต

แมนมาลัย

ค.บ. (การสอนดนตรี), ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)

85. อ.ดร.รณวีร

พาผล

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร), ศศ.ด. (ภาษาศาสตร)

86. ผศ.รักฎา

เมธีโภคพงษ

รบ., รม. (การเมืองและการปกครอง)

87. อ.รัชพล

สัมพุทธานนท

วท.บ. (ภูมิศาสตร), วท.ม. (ภูมิศาสตร)

88. ผศ.รุทธ

ประวัง

ค.บ. (ศิลปศึกษา), ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

89. อ.ลลิดา

วิบูลวัชร

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

90. อ.ลัดดา

ประสพสมบัติ

ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
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91. ผศ.วรพจน

วีรพลิน

ศศ.บ., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร)

92. อ.วรพล

วัฒนเหลืองอรุณ ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว), ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว)

93. ผศ.วรรณิดา

ถึงแสง

คบ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยม, อ.ม. (ภาษาจีน)

94. อ.วรวิทย

ศุภวิมุติ

อ.บ. (ภูมิศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2, วท.ม. (ภูมิศาสตร)

95. อ.วรศิริ

ใจหลา

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ)

96. อ.วรสุดา

วัฒนวงศ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (Communicative English)

97. อ.วราพร

ไชยคุนา

ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)

98. อ.วศิน

ยิ้มแยม

น.บ.(นิติศาสตร), น.ม. (กฏหมายมหาชน)

99. อ.วาทินี

คุมแสง

ศศ.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร)

100. อ.วิภาดา

เพชรโชติ

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

101. อ.วิราช

ทูลแกว

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว), B.A. (Chinese & Literature),
M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)

102. อ.วิลาวัณย

หงษอนุรักษ

103. อ.ดร.ศรีธน

นันตาลิต

ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุน), Cert. of Long-Term Training Program for
Foreign Teachers of the Japanese Language, Dip of In-Service
Teachers Training Program for International Students,Cert.Inservice Teachers Training Program for International Students
(MONBUSHO)
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร), น.บ., น.ม.,
Ph.D. (Public Administration)

104. อ.ศศิธร

ศรีรัตน

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

105. ผศ.ดร.ศักราช

ฟาขาว

ค.บ. (ศิลปศึกษา), ศษ.ม. (บริหารการศึกษา), ปร.ด. (ภูมิภาคลุม
น้ําโขงและสาละวินศึกษา)

106. อ.ศิริพรรณ

สุวรรณาลัย

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร)

107. รศ.สนิท

สัตโยภาส

กศ.บ., ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)

108. อ.สมศักดิ์

พรมจักร

ศป.บ. (ประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศป.ม. (ทัศนศิลป)

109. อ.วาที่ ร.ต.สรายุทธ อองแสงคุณ

ค.บ. (นาฎศิลปไทยศึกษา โขน), ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)

110. อ.สลิลา

พันชนะ

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

111. ผศ.สัญญา

สะสอง

พธ.บ. (ปรัชญา - เกียรตินิยมอันดับ 1), ศศ.ม. (ปรัชญา)

112. อ.สายพิณ

สังคีตศิลป

ศป.บ. (ศิลปศึกษา), ค.ม. (ศิลปศึกษา)
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113. อ.สารนิช

พละปญญา

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน), Cert. in Japanese Language Teaching

114. ผศ.ดร.สิทธิชัย

สาเอี่ยม

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

115. อ.สิริพร

คืนมาเมือง

ศป.บ. (ประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศป.ม. (ภาพพิมพ)

116. อ.สุโข

เสมมหาศักดิ์

วท.บ. (ภูมิศาสตร), วท.ม. (ภูมิศาสตร)

117. อ.สุจิรา

อัมรักเลิศ

อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

118. อ.สุชัญญา

วงคเวสช

ศศ.บ. (ภาษาไทย)เกียรตินิยมอันดับ 1, ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)

119. อ.สุชาดา

วัฒนะ

ศศ.บ. (ภาษาไทย), อม. (ภาษาไทย)

120. ผศ.สุชานาฏ

สิตานุรักษ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ), Cert. in Research, Cert.in English as a Second
Language

121. อ.ดร.สุดฤทัย

อรุณศิโรจน

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร),
ศศ.ด. (ภาษาศาสตร)

122. อ.ดร.สุทธินันท

ชื่นชม

Ph.D. (Information Sciences), B.A. (Library and Information Science),
M.A. (Library and Informaion Science)

123. อ.สุทธินี

เดชารัตน

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), Maitrise de Francais Langue Etrangere

124. อ.สุนิษา

สุกิน

ศศ.บ. (นาฎศิลปไทย), ศศ.ม. (นาฎยศิลปไทย)

125. อ.สุพิชชา

บัวอินทร

คบ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การวัดผล)

126. อ.สุรชาติ

พุทธิมา

ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1),
อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

127. อ.สุรสิงห

แสงโสด

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน), ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น)

128. อ.สุรเดช

ลุนิทรานนท

วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), ศศ.ม.(การพัฒนาสังคม)

129. อ.เสนห

วงคสุฤทธิ์

วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) , ศป.ม. (การออกแบบ
ผลิตภัณฑ)

130. อ.หทัยรัตน

มหาวรรณ

ค.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 1, M.A. (Linguistics & Applied
Linguistics)

131. อ.อจลา

เตชะพิชญภักดี ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)

132. ผศ.ดร.อรพินทร

ศิริบุญมา

ค.บ. (ภาษาฝรั่งเศส-ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1,
ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส), D.E.A. (Linguistique-ดี),
Doctorat (Linguistitique-เกียรตินิยมดีมาก)

133. อ.อรวรรณ

ชูพันธ

น.บ.(นิติศาสตร), น.บ.ท. (เนติบัณฑิต)

134. รศ.อรุณรัตน

วิเชียรเขียว

ศศ.บ., อ.ม. (ประวัติศาสตร)
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135. รศ.อัญชลี

โสมดี

กศ.บ. (ศิลปศึกษา), กศ.ม. (ศิลปศึกษา)

136. อ.อัศวินี

ไชยวุฒิ

บช.บ (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว),
ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว)

137. อ.อารีย

บินประทาน

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

138. ผศ.อํานาจ

หงษทอง

กศ.บ. (สาขาศิลปกรรม), นศ.ม. (นิเทศศาสตร)

139. อ.อิสริยาภรณ

แสงปญญา

ค.บ. (ภาษาไทย), กศ.ม. (ภาษาไทย)

140. อ.อุรพล

แดนโพธิ์

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน)

141. อ.เอกพงศ

สุริยงค

ศศ.บ.(สาขาออกแบบนิเทศศิลป), ศศ.ม. (นิเทศศาสตร)

142. ผศ.เอกพิชัย

สอนศรี

ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา), ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)

143. อ.เอกรัฐ

อินทรแสง

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

144. Ms. Yukiko

Kawai

M.A. (การสอนภาษาญี่ปุน), (Teaching Japanese to Foreign People),
BS. (Science Education)

145. Mr.Denis

Francois

Diplôme d' Aptitude à l' Enseignement du Frqncais Lqngue
Etrqngere

146. Mr.John

Clamp

B.A. (Literature)

147. Mr.John

Kedward

B.A. (Spanish & History & Teaching Certificate)

148. Mr.Quentin C.

Kitson

B.A. (History), PG. Cert. in Education

149. Ms.Wang

Fan

M.A. (การสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางประเทศ)

150. Mr.Zhang

Hongjian

M.A. (การสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางประเทศ)
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผศ.ดร.กัลทิมา

พิชัย

คณบดี

อ.ดร.กฤษฎา
อ.ดร.กาญจนา

บุญชม
ทองบุญนาค

รองคณบดี
รองคณบดี

อ.สุรศักดิ์

นุมมีศรี

รองคณบดี

อ.ศิริพงศ

ศิริสวัสดิ์

ผูชวยคณบดี

1. อ.กมล

สนิทธรรม

คบ. (คณิตศาสตร), วท.ม. (สถิติประยุกต)

2. อ.ดร.กฤษฎา

บุญชม

วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (ฟสิกส) ,Ph.D.(Renewable energy)

3. อ.กฤษณา

เขียวมั่ง

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) , M.Sc. (Web Technologies)

4. ผศ.ดร.กัลทิมา

พิชัย

วท.บ.(ศึกษาศาสตร), วท.ม. (การสอนชีววิทยา),
Ph.D. (Applied Biology and Biotechnology)

5. ผศ.กัลยา

หงษาวงศ

กศ.บ. (เคมี), วท.ม. (การสอนเคมี)

6. รศ.กาญจนา

สิริกุลรัตน

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

7. อ.ดร.กาญจนา

ทองบุญนาค

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

8. อ.กาญจนา

ขัติทะจักร

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

9. อ.กานตชัญญา

แกวแดง

วท.บ. (กิจกรรมบําบัด),ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)

10. อ.ดร.กิตติศักดิ์

โชติกเดชาณรงค

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

11. ผศ.ดร.ไกรสร

ลักษณศิริ

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), M.S. (Civil Engineering), Ph.D.(civil
Engineering), Ph.D.(Wood Science)

12. อ.ขวัญชัย

เชื้อเมืองพาน

คอ.บ. (สถาปตยกรรม) ,สถ.ม.(สถาปตยกรรม)

13. อ.ขันทอง

ทรงศิริ

วท.บ. (วัสดุศาสตร), วท.ม.(วัสดุศาสตร)

14. อ.คณิศร

สินธุบุญ

คอ.บ. (สถาปตยกรรม)

15. อ.จักรกริช

ถ้ําแกว

ค.บ. (คณิตศาสตร) , วท.ม. (คณิตศาสตร)

16. อ.จักรกฤษ

แกวนิคม

วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (ฟสิกส)

17. อ.ดร.จันทรฉาย

ยานะ

วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี), วท.ด. (เคมี)
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18. อ.จิตราภรณ

ธาราพิทักษวงศ

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

19. อ.ดร.จิติมา

กตัญู

พย.บ. (พยาบาลศาสตร), ศษ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ),
ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร)

20. อ.วาที่ ร.ต.หญิง จินตนา

พันจันดา

คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

21. อ.จิราภรณ

ปุณยวัจนพรกุล

ค.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) (ลาศึกษาตอปริญญาเอก)

22. อ.จุฑามาส

สุขแยง

วท.บ. (คณิตศาสตร), วท.ม. (คณิตศาสตร)

23. อ.จุฬาวลี
24. อ.เจษฎาพล

มณีเลิศ
กิตติพัฒนวิทย

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ,วท.ม. (วิศวกรรมซอฟตแวร)
คอ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ), คอ.ม. (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)

25. อ.ดร.ฉัตรชัย

เครืออินทร

วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (ฟสิกส), ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต),
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

26. ผศ.ชนินทร
27. อ.ชนินาถ

มหัทธนชัย
จันทร

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

28. อ.ดร.ชเนษฎ
29. ผศ.ดร.ชวิศ

วิชาศิลป
จิตรวิจารณ

วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (วิศวกรรมพลังงาน), วท.ด. (วัสดุศาสตร)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา), ศษ.ด. (สิ่งแวดลอมศึกษา)

30. อ.ชาญ

ยอดเละ

31. อ.ชินรัตน

มวงงาม

B.Sc. (Science Chemistry), M.Sc. (Environmental & Ecological
Science) (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)
คศ.บ. (อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย), ศศ.ม. (วิจัยและพัฒนา
ทองถิ่น)

32. ผศ.ดร.ชุฎิภัคศ

เขมวิมุติวงศ

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร),
ปร.ด.(การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น)

33. อ.ชูชีพชัย

แกวมงคลเพชร

ค.อ.บ. สถาปตยกรรม

34. อ.ไชยเชิด

ไชยนันท

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

35. ผศ.ณรงค

สุขประเสริฐ

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

36. อ.ดร.ณรงคพันธ

ฉุนรัมย

วท.บ. (เคมี), M.S. (Environmental Science),
วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), Post Doctoral (Environmental
chemistry)

37. อ.ดร.ณัฎฐพร

จักรวิเชียร

ค.บ. (กอสราง), กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา), ปร.ด.(การจัดการ
เทคโนโลยี)

38. อ.ณัฐธิดา

พื้นผาสุข

วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา)
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39. อ.ณัทธร

สุขสีทอง

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

40. อ.ดวงเดือน
41. อ.ดาราลักษณ

เทพนวล
เยาวภาคยโสภณ

วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต)
วท.บ.(ชีววิทยา), MS.(Horticultural Science)

42. อ.ถนัด

บุญชัย

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

43. อ.ถาวร

รักกาญจนันท

กศ.บ. (เคมี), วท.ม. (การสอนเคมี)

44. อ.ดร.ทัตพร

คุณประดิษฐ

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

45. อ.ทัศนันท

จันทร

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

46. อ.ทิวาวัลย

ตะการ

วท.บ. (วิทยาคอมพิวเตอร) ,บธ.ม. (การตลาด),
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

47. อ.วาที่ ร.ต.ธฤษ

เรือนคํา

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

48. อ.นพมาศ
49. อ.ดร.นภารัตน

ชูสาย
จิวาลักษณ

ศษ.บ. (ศิลปประยุกต - ออกแบบผลิตภัณฑ), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), วท.ด.(เคมี)

50. อ.นิสิต

โสมพัฒนะพงษ

ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา-กอสราง)

51. อ.ดร.นีรนุช

ไชยรังษี

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

52. รศ.บุญรัตน

เกษมพิทักษพงค

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

53. ผศ.บุญวัฒนา

บุญธรรม

กศ.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา), M.Tech. (Science)

54. อ.บุษราภรณ

มหัทธนชัย

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), คอ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ), (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

55. อ.ดร.บูรพา
56. อ.ประธาน

สิงหา
คําจินะ

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

57. รศ.ประสิทธิ์

กิจจนศิริ

กศ.บ. (คณิตศาสตร), กศ.ม. (คณิตศาสตร)

58. อ.ประสิทธิ์

ฉิมบุญมา

คบ.(อุตสาหกรรมศิลป), ศษ.ม.(อาชีวศึกษา)

59. อ.ดร.ปรารถนา

มินเสน

วท.บ. (สถิต)ิ , วท.ม. (สถิติประยุกต), ปร.ด. (สถิต)ิ

60. อ.ปวีณา

ถ้ําแกว

คบ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 , วท.ม. (คณิตศาสตร)

61. อ.ปยะชาติ

เวียงนาค

วท.บ. (สถิต)ิ , วท.ม. (สถิติประยุกต) (ลาศึกษาตอระดับปริญญา
เอก)

62. อ.ดร.พงษพันธุ

ลีฬหเกรียงไกร

วท.บ.(จุลชีววิทยา), วท.ม.(ชีววิทยา), วท.ด.(วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม)

63. อ.พรวนา

รัตนชูโชค

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
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64. อ.พราวพรรณ

อาสาสรรพกิจ

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) , วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), วศ.ม.
(วิศวกรรมและการจัดการกอสราง)

65. อ.พริ้มไพร

วงคชมภู

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

66. อ.พสุ
67. ผศ.ดร.พัฒนา

ปราโมกขชน
บุญญประภา

วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี), วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (อาชีวอนามัย), วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดลอม),
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)

68. ผศ.พิชญสินี

ชมภูคํา

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

69. อ.พิมพชนก

สุวรรณศรี

70. อ.พิรุฬห

แกวฟุงรังษี

71. อ.พิษณุ

สุขเสริฐ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร),ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา), วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ)
คอ.บ.(อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร), วศ.ม. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร)
ศศ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ)

72. ผศ.พูลสุข

บุณยเนตร

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

73. อ.เพ็ญศรี

ประมุขกุล

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

74. อ.ภควดี

โอสถาพร

ศษ.บ. (เครื่องปนดินเผา), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

75. อ.ภัทราพร

พรหมคําตัน

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) ,วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

76. อ.ดร.ภาคภูมิ

รัตนจิรานุกูล

วท.บ.(ฟสิกส) , วท.ม. (ฟสิกส), ปร.ด. (วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ)

77. อ.ดร.ภาณุพัตน

ชัยวร

ค.บ. (ฟสิกส), กศ.ม. (ฟสิกส), วท.ม.(ฟสิกสประยุกต),
Ph.D.(Physics)

78. อ.ภาณุวัฒน

สุวรรณกูล

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

79. อ.ภานุพงษ

หมั่นขีด

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

80. อ.มนัสพันธ

รินแสงปน

คอ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม), กศ.ม. (อุตสาหกรรม
ศึกษา)

81. อ.มยุรี

ชมภูงาม

คบ. (คหกรรมศาสตร) ,ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

82. อ.ดร.มิกิ

กัณณะ

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

83. อ.มุจลินทร

แปงศิริ

พย.บ.(พยาบาลศาสตร), สม. (สาธารณสุขศาสตร)

84. อ.ดร.รพีพร

เทียมจันทร

ป.พย.(พยาบาลศาตร) ,วท.ม.(เภสัชวิทยา), วท.ด(เภสัชวิทยา)
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85. อ.รสลิน

เพตะกร

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

86. อ.รัชฎาพร

ใจกลา

สถ.บ. (เทคโนโลยีสถาปตยกรรม), สถ.ม. (สถาปตกรรมศาสตร)

87. อ.รุงนภา

ทากัน

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

88. อ.ดร.ฤดีวรรณ

ตั้งประดิษฐ

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

89. ผศ.ลักษณา

บุศยน้ําเพชร

ศษ.บ. (คณิตศาสตร), วท.ม. (สถิติประยุกต)

90. ผศ.วรเชษฐ

สมมะณี

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

91. อ.วรางคณา
92. รศ.วสันต

เขาดี
จินดารัตนาภรณ

วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี) (ลาศึกษาตอปริญญาเอก)
กศ.บ. (คณิตศาสตร), กศ.ม. (คณิตศาสตร)

93. อ.วัชรงค

วงศนุรักษ

คบ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 , วท.ม. (คณิตศาสตร
ประยุกต)

94. อ.ดร.วัชรี

หาญเมืองใจ

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

95. อ.วาสนา

ประภาเลิศ

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

96. อ.วาสนา

สันติธีรากุล

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

97. อ.วิเชษฐ

สิงหโต

คบ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศศ.ม.(คณิตศาสตร
ศึกษา)

98. อ.วิทญา

ตันอารีย

วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) เกียรตินิยมอันดับ 1,
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม),
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)

99. อ.วิภาวดี
100. อ.วิมลรัตน

ปนไชย
พจนไตรทิพย

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

101. อ.ดร.วิระภรณ
102. รศ.ดร.วิไลพร

ไหมทอง
ลักษมีวาณิชย

วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (ฟสิกส), ปร.ด. (วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ)
วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน),
Ph.D. (Rubber and Polymer Technology)
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103. อ.ดร.วีรพงษ

จันทะชัย

B.S.(Bioscience), M.S(Life Sciecnce), Ph.D. (Life Science)

104. อ.วีรวรรณ

จันทรทอง

ป.พย. (พยาบาลศาสตร),ศษ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)

105. อ.เวชสวรรค

หลากาศ

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการ
กอสราง)

106. อ.ศรัณย

จีนะเจริญ

วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (พันธุศาสตร) (ลาศึกษาตอปริญญาเอก)

107. อ.ศิริกรณ
108. อ.ศิริจันทร

กันขัติ์
อุปาละ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร),วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ค.บ. (คหกรรมศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1,
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)

109. อ.ศิริพงษ

ศิริสวัสดิ์

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

110. อ.ศิริวรรณ

ศรีสัจจะเลิศวาจา

วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมีอินทรีย)

111. อ.ดร.ศุภกฤษ

เมธีโภคพงษ

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), M.S. (Educational Management),
Ph.D. (Development Communication), Ph.D. (Public
Management)

112. รศ.ศุภรัตน
113. อ.สงเสริม

ลี้รัตนาวลี
นพรัตนไกรลาศ

วท.บ. (ศึกษาศาสตร - คณิตศาสตร), วท.ม. (คณิตศาสตร)
คอ.บ. สถาปตยกรรม, สถ.ม. (ออกแบบชุมชนเมือง)

114. อ.สมรวี

อรามกุล

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

115. อ.สมศักดิ์

บุญแจง

วท.บ. (เคมี),วท.ม. (วัสดุศาสตร) (ลาศึกษาตอปริญญาเอก)

116. อ.สมิต

ไทยเจริญ

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

117. อ.ดร.สราวุฒิ

สมนาม

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

118. อ.สามารถ

ใจเตี้ย

วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), วท.ม. (การจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดลอม), ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)

119. ผศ.สารุง

ตันตระกูล

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

120. อ.สิวลี

รัตนปญญา

121. อ.สุกิจ

ทองแบน

พย.บ. (พยาบาลศาสตร), วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย) (ลาศึกษาระดับปริญญาเอก)
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมีอินทรีย)

122. อ.ดร.สุชีวัน

นาบุญมี

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

123. อ.สุภาพร

ฟองจันทรตา

คบ.(คณิตศาสตร), ศศ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)

124. ผศ.สุมิตรา

ศรีชูชาติ

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

125. อ.สุรศักดิ์

นุมมีศรี

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), ศศ.ม. (การจัดการมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม), วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
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126. อ.ดร.สุวคนธ
127. อ.สุวัฒนวงศ

จันทรตะ
พันเพ็ชร

วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป ), วท.ม. (เคมี), วท.ด. (เคมี)
คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)

128. อ.เสริมศักดิ์

พงษเมษา

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

129. ผศ.ดร.เสรี

ปานซาง

คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) ,วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟา)

130. ผศ.เสาวภา

ศักยพันธ

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

131. อ.เสาวลักษณ
132. อ.อติณัฐ

เรืองศรี
จรดล

วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)
วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา)

133. อ.ดร.อนิรุทธิ์

รักสุจริต

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

134. ผศ.ดร.อโนดาษ

รัชเวทย

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

135. อ.อรทัย

คําสรอย

วท.บ. (สัตววิทยา) , วท.ม. (ชีววิทยา)

136. ผศ.อรนุช

พันโท

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

137. อ.อัครสิทธิ์

บุญสงแท

วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา)

138. อ.ดร.อัจฉรียา

ชมเชย

วท.บ. (เทคนิคการแพทย),วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),
วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต)

139. อ.อํานาจ
140. ผศ.อําพล

โกวรรณ
ลักษมีวาณิชย

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

141. ผศ.อุษณีย

มาลี

วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิก), ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
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คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.สมบัติ

สิงฆราช

คณบดี

ผศ.กมลทิพย

คําใจ

รองคณบดี

ผศ.ดารารัตน

ไชยยาโส

รองคณบดี

ผศ.มานพ

ชุมอุน

รองคณบดี

ผศ.วีรศักดิ์

สมยานะ

ผูชวยคณบดี

1. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ

พลวัน

นศ.บ.,นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ),
นศ.ด. (นิเทศศาสตร)

2. ผศ.กมลทิพย

คําใจ

บช.บ., บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)

3. อ.กมลวรรธ

สุจริต

ศศ.บ. นิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) ,
นศ.ม.(การประชาสัมพันธ)

4. อ.ดร.กรวีร

ชัยอมรไพศาล

บธ.ม.(การบัญชี), ปร.ด.(การบัญชี)

5. อ.กัลยา

ใจรักษ

ศศ.บ. (การเงินการธนาคาร) ,วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการ) (ลาศึกษาตอระดับปริญญา
เอก)

6. อ.ดร.กาญจนา

สุระ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , MSC (Business
Management), Ph.D. (Business Administration)

7. อ.กุสุมา

สุธาคํา

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

8. อ.คัมภีรพล

สันยทิพย

ศศ.บ., ศศ.ม.(นิเทศศาสตร)

9. อ.จินดาภา

ศรีสําราญ

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการทองเที่ยว) ,
บธ.ม.(การตลาด)

10. อ.จิรเดชา

วันชูเพลา

บช.บ. , บช.ม.(บัญชี)

11. ผศ.จิรวรรณ

บุญมี

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
เกียรตินิยมอันดับ 1

12. อ.เจิมขวัญ

รัชชุศานติ

บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) ,บธ.ม.(การจัดการ)
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13. อ.ชยภัทร

พุมจันทร

บธ.บ. (การตลาด) ,วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)

14. รศ.ชาญชัย

ปญญาบาล

วท.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร)

15. อ.ชุลีกาญจน

ไชยเมืองดี

บช.บ. , บช.ม.(บัญชี)

16. ผศ.ดารารัตน

ไชยาโส

ศษ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

17. ผศ.เดชวิทย

นิลวรรณ

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

18. อ.เติมพันธ

บุญมาประเสริฐ

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) , บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

19. อ.ทรงเกียรติ

สังฆมณี

บธ.บ.(การตลาด), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

20. อ.ทิพยพธู

กฤษสุนทร

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) ,วม.(สื่อสารมวลชน)

21. ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์

ธรรมโม

22. ผศ.ธวัชชัย

บุญมี

ศศ.บ.(การสื่อสารมวลชน) , นศ.ม.(การ
หนังสือพิมพ), Ph.D.(International Communication)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
เกียรตินิยมอันดับ 1

23. อ.นพดล

วศินสุนทร

นศ.บ., นศ.ม.(นิเทศศาสตรบูรณาการ)

24. ผศ.บุญเลิศ

กลิ่นรัตน

กศ.บ., M.A.T. (Non-Formal Education)

25. อ.เบญจพร

หนอชาย

บธ.บ. (การตลาด) ,บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

26. รศ.ดร.ประพันธ

ธรรมไชย

ศศ.บ., ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ),
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)

27. อ.ปะราสี

อเนก

บธ.บ. (การตลาด) , บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและ
การทองเที่ยว), บธ.ม.(การตลาด) (ลาศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก)

28. อ.พนิดา

สัตโยภาส

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

29. ผศ.พรพิมล

วงศสุข

ศศ.บ.(การจัดการ), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ),
PG Dip Prof EdSt. (Interdisciplinary Science)

30. อ.พรพิมล

กาบบัว

บธ.บ.(การตลาด), พบ.ม.(การบริหารทรัพยากร
มนุษย)

31. อ.พรรณรัตน

บุญกวาง

ศศ.บ. (การประถมศึกษา) , บธ.ม.(การตลาด)

32. อ.พรวีนัส

บุญมากาศ

บช.บ., Master of Commerce (Accounting)

33. อ.พิชญานันท

อมรพิชญ

บช.บ. , บช.ม.
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34. ผศ.พิไล

เลิศพงศพิรุฬห

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

35. อ.พุทธมน
36. อ.เพียงตะวัน

สุวรรณอาสน
พลอาจ

บช.บ. ,บช.ม.(บัญชี)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร), บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)

37. อ.ภัทรานิษฐ

สรเสริมสมบัติ

บธ.บ. (การจัดการ) ,บธ.ม.(การจัดการ)

38. อ.มัทนา

อินใชย

ศ.บ. , รป.บ. ,ศ.ม.

39. ผศ.มานพ

ชุมอุน

วท.บ., บธ.ม.(การตลาด)

40. อ.เยาวลักษณ

วงษประภารัตน

บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ), วท.ม.(จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ)

41. อ.รวิ

รุงเรืองศรี

บธ.บ. (การตลาด) ,Master of Marketing

42. อ.รัชนี

เสารแกว

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) ,บธ.ม.(เศรษฐศาสตร)

43. ผศ.รัชนีกร

ปญญา

บธ.บ. (การบัญชี) , บช.ม.

44. อ.รัฐ

ใจรักษ

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาพถายและ
การพิมพ), วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการ) (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

45. อ.วรวุฒิ

ตุนคํา

บช.บ. , บช.ม.(บัญชี)

46. อ.วลัยพร

สุพรรณ

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการ)

47. รศ.วาริพิณ

มงคลสมัย

บช.บ., บช.ม.(การบัญชีการเงิน), PG Dip Prof EdSt.
(Higher Education Specialist) (ลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก)

48. อ.วิชัย

กอสงวนมิตร

49. อ.วินยาภรณ

พราหมณโชติ

พณ.บ. (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 2 ,
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
BA. (Business English), MA International Business
Administration (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

50. อ.วิภาวี

ศรีคะ

บช.บ. , บช.ม.

51. อ.วิไลพร

ไชยโย

บธ.บ. (บัญชี), บช.ม.

52. ผศ.วิไลลักษณ

กิติบุตร

ค.บ. (สังคมศึกษา), ทษ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ)
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53. อ.วีระยุทธ

เศรษฐเสถียร

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

54. ผศ.วีระศักดิ์
55. ผศ.ศิรสา

สมยานะ
สอนศรี

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร) (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)
ศศ.บ., นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

56. ผศ.ศิริจันทร

เชื้อสุวรรณ

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

57. อ.ศิโรช

แทนรัตนกุล

นศ.บ. (การโฆษณา) ,นศ.ม.(การประชาสัมพันธ),

58. อ.ศุภชัย

มุกดาสนิท

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

59. อ.ศุภณิช

จันทรสอง

ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) ,MA in International
Communication (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

60. อ.ศุภฤกษ

ธาราพิทักษวงศ

บธ.บ. (การตลาด) , บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

61. ผศ.สมบัติ

สิงฆราช

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร), ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)

62. รศ.สมพงษ

บุญเลิศ

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

63. ผศ.ดร.สิริศักดิ์

รัชชุศานติ

บธ.บ.(การเงินการธนาคาร), กศ.ม.(ธุรกิจ
การศึกษา), บธ.บ.(การบัญชี), ทล.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ), ผูสอบบัญชีภาษีอากร, Ph.D
(Education Administration and Leadership), CPA

64. ผศ.สุกัญญา

คํานวนสกุณี

บธ.บ.(การบัญชี), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), บช.ม.

65. อ.สุดารัตน

แสงแกว

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) , วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

66. อ.สุเมธ

หาญเทพินทร

บช.บ.เกียรตินิยมอันดับ 2, บช.ม.(บัญชี)

67. อ.สุวลักษณ

อวนสอาด

รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร),
วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)

68. ผศ.เสาวณี

ใจรักษ

กศ.บ.(คณิตศาสตร-ฟสิกส), กศ.ม.(วัดผลการศึกษา),
บธ.บ.(การตลาด), บธ.บ.(การบัญชี)

69. อ.หิรัญญา

ยงพานิช

ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) ,Master of Human Resource
Management
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70. ผศ.ดร.อนุวัติ

ศรีแกว

คบ.(เกียรตินิยม), บธ.บ.(การตลาด), พบ.ม.
(นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ),
บธ.ม.(การตลาด), Ph.D in Management Studies
(Marketing)

71. อ.อุบลวรรณา

เกษตรเอี่ยม

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

72. อ.อุไร

ไชยเสน

วบ., วม.(สื่อสารมวลชน)

34

35

36

วิทยาลัยแมฮองสอน
รศ.ประพันธ

ธรรมไชย

รักษาราชการแทนคณบดี

อ.ประสิทธิ์

ฉิมบุญมา

รองคณบดี

อ.พิษณุ

สุขเสริฐ

รองคณบดี

อ.ปทมา

รัตนกมลวรรณ รองคณบดี

1. อ.กาญจนพิชชา
2. อ.กิตติ

ถวิลไทย
เขียวทอง

ค.บ. (อังกฤษ), ศศ.ม. (อังกฤษ)
บธ.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1, บธ.ม. (บัญชี)

3. อ.คมสัน

โกเสนตอ

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

4. อ.ชุติมันต

สะสอง

บช.บ. (การบัญชี) , บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

5. อ.ณัฐวุฒิ

วิทา

วท.บ. (การทองเที่ยว) , ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)

6. อ.เดชา

ตาละนึก

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ ) , M.A. ( Linguistics)

7. อ.บุปผา

คํานวน

บช.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยม

8. อ.ปฐมพงศ

สุทธิพงษประชา

บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ), วท.ม. (วิศวกรรมซอฟตแวร)

9. อ.ประจักษ

เข็มมุกด

กศบ.(สังคมศึกษา), ศศ.ม (การพัฒนาสังคม)

10. อ.ปทมา

รัตนกมลวรรณ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

11. อ.พงศกรณ

ทิพยปญญา

วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ) , ศษ.ม. (สงเสริมสุขภาพ)

12. อ.พุทธชาติ

ยมกิจ

13. อ.รักคุณ

ปญญาวุธาไกร

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) , ค.ม. (เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ทางการศึกษา)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) , ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

14. อ.รุงทิวา

มูลสถาน

ค.บ. (การประถมศึกษา) , กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

15. รศ.วริยาวรรณ

คําไทย

ค.บ. (สุขศึกษา), ค.ม. (สุขศึกษา)

16. อ.วีรวิชญ

ปยนนทศิลป

บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย), บธ.ม. (บริหารการจัดการ)

17. อ.ศิวาพร

ชวาเขต

วทบ.(กิจกรรมบําบัด), ศษ.ม.(การสงเสริมสุขภาพ)

18. อ.ศุภกร

ประทุมถิ่น

ศศ.บ. (การทองเที่ยว) , วท.ม. (การจัดการนันทนาการการทองเที่ยว)

19. อ.สิริลักษณ

กัลยา

ศศ.บ. (การทองเที่ยว) , วท.ม. (การวางแผนและการจัดการทองเที่ยว
เพื่ออนุรักษ)

20. ผศ.เสริมศักดิ์

อาษา

วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) , วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
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21. อ.อักษรา

เดนตระกูล

ศศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร) , ศษ.ม. (สงเสริมสุขภาพ)

22. อ.อัมพวรรณ

อิ่มเอมทรัพย

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ)

23. วาที่ ร.ต.อาคม

ไทยเจริญ

บธ.บ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) , วม.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

24. อ.เอราวัณ

เปงมล

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 1, ศศ.ม. ( การ
จัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน)
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ตอนที่ 2
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ ทางดานวิชาการ
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๐
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง เกณฑการเทียบรายวิชา
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง
การยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๔

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การยกเวนการเรียนในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี (เทียบโอนจากอนุปริญญา
หรือเทียบเทา)
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง เกณฑการยายสาขาวิชา
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง เกณฑการยายสาขาวิชา
(ฉบับที่ ๒)
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรวมเรียนเกิน (ฉบับที่ ๒)
 ประกาศสถาบันราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
การขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและรายการ
จัดสอนและสอบ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง
ขอปฏิบัติเกีย่ วกับการสอบสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง
แนวปฏิบัติและการกํากับติดตามการสงผลการประเมินผลการศึกษาของ
นักศึกษา
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
การปฏิบัติของผูเขาสอบและผูกํากับการสอบ พ.ศ.๒๕๕๐
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาการ
ขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคการศึกษา
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ “I”
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ใชสัญลักษณ IP
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ใชสัญลักษณ IP
(ฉบับที่ ๒)
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ใชสัญลักษณ IP
(ฉบับที่ ๓)
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง
แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการสอนทางอินเตอรเน็ต

 พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๓
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การใชครุยวิทยฐานะ เข็ม
วิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงพุทธศักราช ๒๕๕๐
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง
แนวปฏิบัติในการใหปริญญาเกียรตินิยมแกผูสําเร็จการศึกษา
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
วินัยและการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
-------------------------------เพื่ อ เป น การรั ก ษามาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของการรั บ รอง
วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) (๗) และมาตรา ๕๗ 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 ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๔ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวหรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภาวิชาการ”
หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความวา คณะหรือวิทยาลัย ที่มีห ลักสู ตรระดับ
ปริญญาตรีที่นักศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความวา คณะกรรมการประจํา
คณะหรือวิทยาลัยแตละแหง ตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
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๒
“คณบดี”
หมายความว า คณบดี ข องคณะหรื อ วิ ท ยาลั ย ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่นักศึกษาสังกัด
“สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความวา สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“หัวหนาภาควิชา”
หมายความวา หัวหนาภาควิชาของคณะหรือวิทยาลัย
ที่นักศึกษาสังกัด
“หัวหนาสาขาวิชา”
หมายความวา หั ว ห น า ส า ข า วิ ช า ข อ ง ค ณ ะ ห รื อ
วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด
“อาจารยที่ปรึกษา”
หมายความวา อ า จ า ร ย ที่ ไ ด รั บ ก า ร แ ต ง ตั้ ง โ ด ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อใหทําหนาที่ควบคุมแนะนํา และใหคําปรึกษาดานการเรียนและ
ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
“อาจารยผูสอน”
หมายความวา อาจารยที่คณะหรือวิทยาลัยมอบหมาย
ใหสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“นักศึกษา”
หมายความว า นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ แ ละนั ก ศึ ก ษาภาค
พิเศษระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“นักศึกษาภาคปกติ”
หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมจัดใหเรียนในเวลาราชการหรือหากมีความจําเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอาจ
จัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม จั ด ให เ รี ย นในวั น หยุ ด ราชการหรื อ นอกเวลาราชการ หากมี ค วามจํ า เป น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอาจจัดใหเรียนในเวลาราชการดวยก็ได
ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ใหมีอํานาจในการออกคําสั่งและ
ประกาศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ตลอดจนเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชขอบังคับนี้
หมวด ๑
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
ขอ ๗ ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงพัฒนาบุคคลใหเปนทรัพยากรที่มี
คุณคาในระดับสูง ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ดานวิทยาการและดานทักษะชีวิต
ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติมุงพัฒนาบุคคลใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อ
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๓
พัฒนาองคความรูในการใชแกปญหาและสรางสรรคสังคมคุณภาพ และสังคมแหงภูมิปญญา ทั้งนี้
คงไวซึ่งความเปนไทยและความเปนสากล อันสงผลในการเสริมสรางความเขมแข็งและดุลยภาพ
แหงสังคมทองถิ่น และสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพของแตละสาขาวิชา
ข อ ๘ ระบบการจั ดการศึกษา ใช ร ะบบทวิภ าค โดยหนึ่งป การศึ กษาแบ งออกเป น
๒ ภาคการศึกษาปกติ ใน ๑ ภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห
หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหกําหนดระยะเวลาการจัดการศึกษาและจํานวนหนวยกิตใน
สัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาภาคปกติหนึ่งปการศึกษาใหจัดการเรียนการสอน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
หากมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนใหเปนไปตามแผนการเรียนของสาขาวิชา สําหรับนักศึกษา
ภาคพิ เศษหนึ่งป การศึ กษาให จั ดการเรียนการสอน ๓ ภาคการศึ กษา ประกอบดวย ๒ ภาค
การศึกษาปกติและภาคฤดูรอน
การกําหนดและการปรับเปลี่ยนวันเปดวันปดของแตละภาคการศึกษาใหจัดทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตองมีระยะเวลาศึกษารวมกันในแตละภาคการศึกษาตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง แลวแตกรณี
กรณีที่มหาวิทยาลัยจะใชระบบการศึกษาอืน่ เฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาใดของคณะ
หรือวิทยาลัย ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการ
เทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคที่กําหนดไวในหลักสูตรใหชัดเจน หรือกรณีมหาวิทยาลัยจะ
กําหนดวิธีการใหการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย หรือทั้งระบบในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียนตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น แตตองสอดคลองกับ
เกณฑ ม าตรฐานของหลั ก สู ต ร ให นํ า เสนอสภาวิ ช าการพิ จ ารณาให ค วามเห็ น และเสนอต อ
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ขอ ๙ การคิดหนวยกิต
๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕
ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกปฏิบัติหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๙.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
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๔
๙.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใช
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ
๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
ข อ ๑๐ โครงสร า งหลั ก สู ต ร ประกอบด ว ยหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป หมวดวิ ช าเฉพาะ
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้
๑๐.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนหมวดวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู
อยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล เขาใจธรรมชาติ เขาใจตนเองและสังคม เปนผูใฝรู สามารถ
คิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี
การจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหจัดในลักษณะเปนรายวิชาโดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร และกลุ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ตามสั ด ส ว นที่
เหมาะสม โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
การจั ด การศึ ก ษาหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปสํ า หรั บ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
(ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
ระดับอนุปริญญา ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว เมื่อนับรวมกับ
รายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๑๐.๒ หมวดวิชาเฉพาะ เปนหมวดวิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ
มีทักษะ รูเทคนิควิธีและเขาใจกระบวนการงานอาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดและมีเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพนั้น ๆประกอบดวยกลุมวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาปฏิบัติการและ
ฝกประสบการณวิชาชีพ โดยกลุมวิชาเฉพาะดาน สามารถจัดไดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู
หรือวิชาเอก และวิชาโทก็ได โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมและสัดสวนแตละกลุมวิชาดังนี้
๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต หมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต
๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต
๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป ) ใหมีจํานวนหน วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๑๔ หนวยกิต
กลุ มวิ ชาเฉพาะด านที่ จั ดในลั กษณะวิ ชาเอก และวิ ชาโท จํ านวนหน วยกิ ตของ
วิชาเอกตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต
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๕
๑๐.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี เปนหมวดวิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
ตามที่ตนเองถนั ด หรื อ สนใจ โดยเป ดโอกาสใหผูเรีย นทุ กหลักสู ตรเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใดๆ ใน
หลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกําหนดจํานวนหนวยกิตในขอ ๑๐.๑ ๑๐.๒ และ ๑๐.๓
ใหสูงกวาที่กําหนดไวได โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลั ยอาจกําหนดมาตรฐานรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพ ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่
เปนลักษณะเดียวกันในทุกหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือ กเสรีใหกับนักศึ กษาที่มีความรูที่สามารถวัดมาตรฐานได
โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรการศึกษา
๑๑.๑ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (๔ ป ) ให มี จํ า นวนหน ว ยกิ ต รวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
สําหรับหลั กสูตรปริญญาตรี (ตอ เนื่อง) จะต องถือ เปน สว นหนึ่ งของ
หลักสูตรปริญญาตรี และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ
โดยครบถวน และใหระบุคําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร
๑๑.๓ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ( ๕ ป ) ให มี จํ า นวนหน ว ยกิ ต รวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต
ขอ ๑๒ จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา ๕ คน และในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยอยาง
นอย ๒ คน ทั้งนีอ้ าจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 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 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต อ เนื่ อ ง) จะต อ งเป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป ) หรือเทียบเทา ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย หรื อตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ อ งเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๓.๓ คุณสมบัติอื่นตามที่หลักสูตรกําหนดและใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ การขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษา
๑๔.๑ ผูสมัครเปนนักศึกษาจะมีสถานภาพการเปนนักศึกษาเมื่อมหาวิทยาลัยได
ขึ้นทะเบียนผูน ั้นเปนนักศึกษาแลว
๑๔.๒ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๓
การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา
ขอ ๑๕ การลงทะเบียนเรียน
๑๕.๑ กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๕.๒ การลงทะเบีย นเรี ย นจะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย ที่ ปรึ ก ษา
และเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร
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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 การลงทะเบี ยนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต
แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตตองไมกระทบกระเทือนตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ทั้งนี้ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร
๑๕.๔ นักศึกษาจะตองตรวจสอบสถานภาพของตนเองกอนการลงทะเบียนทุกครั้ง
นักศึกษาที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่ประกาศไวจะไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียน
๑๕.๕ นักศึกษาที่ไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียน แตไดลงทะเบียนเรียนและชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว จะไมมีสทิ ธิขอคาธรรมเนียมการศึกษาคืน
๑๕.๖ การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ และ
มีหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแลว
ขอ ๑๖ การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
การเพิ่มหรือการถอนรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของแตละภาค
การศึกษาและใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๗ การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)
๑๗.๑ การยกเลิกรายวิชา จะกระทําไดเมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชา และ
ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไมนอยกวา ๒ สัปดาห
๑๗.๒ การยกเลิกรายวิชาจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและ
อาจารยที่ปรึกษา
ขอ ๑๘ ระยะเวลาการศึกษา
๑๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป)
๑๘.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา
๑๘.๑.๒ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาได ไ ม ก อ น ๙ ภาค
การศึกษาและใชเวลาศึกษาไมเกิน ๒๔ ภาคการศึกษา
๑๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
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๘
๑๘.๒.๑ นักศึกษาภาคปกติ สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษา
ปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา
๑๘.๒.๒ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาได ไ ม ก อ น ๖ ภาค
การศึกษา และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษา
๑๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)
๑๘.๓.๑ นักศึกษาภาคปกติ สําเร็จการศึกษาไมกอน ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
๑๘.๓.๒ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ก อ น ๑๒ ภาค
การศึกษาปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๓๐ ภาคการศึกษา
การนับเวลาศึกษา ใหนับจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
หมวด ๔
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ขอ ๑๙ เวลาเรียน
นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิเขาสอบปลายภาคในรายวิชาดังกลาวได ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียน
นอยกวารอยละ ๘๐ แตไมนอยกวารอยละ ๖๐ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ
ขอ ๒๐ ใหมีการวัดผลเปนระยะ ๆ ระหวางภาคการศึกษา และมีการวัดผลเมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนของภาคการศึกษานั้น โดยที่คะแนนระหวางภาคการศึกษาอยูในเกณฑ ไมนอยกวารอยละ ๕๐
ขอ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา
๒๑.๑ ระดับคะแนนที่มีคาระดับคะแนนแบงเปน ๘ ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
คาระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม (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 ดังนี้
(๑) รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดในกลุมวิชา
ปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพตองไมต่ํากวา C
(๒) รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ยกเวนขอ (๑) ระดับคะแนนที่ถือวาสอบ
ไดตองไมต่ํากวา D
(๓) ถานักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะ
สอบได เวนแตถาสอบตกในรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีสามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น
ตามเกณฑที่กําหนดในหลักสูตรได หรือถามีรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีที่สอบไดครบตามเกณฑที่
กําหนดในหลักสูตรแลวไมจําเปนตองลงทะเบียนเรียนอีก
๒๑.๒ ระดับคะแนนที่ไมมคี าระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ความหมาย
S
เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
ยังไมเปนทีพ่ อใจ (Unsatisfactory)
๒๑.๓ สัญลักษณอื่น ๆ
สัญลักษณ
ความหมาย
I
การวัดผลไมสมบูรณ (Incomplete)
IP
การศึกษายังไมสิ้นสุด (In progress)
M
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
W
การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)
V
เขารวมการศึกษา (Visitor)
N
ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)
๒๑.๔ การใหสัญลักษณ
๒๑.๔.๑ การให A B+ B C+ C D+ D และ F จะกระทําไดในกรณี
ตอไปนี้
(๑) ในรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาเข า สอบ และ/หรื อ มี ผ ลงานที่
ประเมินผลไดตามระดับคะแนน
(๒) เปลี่ยนจาก I IP และ M โดยสงผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๑.๔.๒ การให F นอกเหนือจากขอ ๒๑.๔.๑ จะกระทําไดในกรณี
ตอไปนี้
(๑) ในรายวิชาทีน่ ักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๙
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๑๐
(๒) เมื่อนักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
(๓) เปลี่ยนจาก I IP และ M ในกรณีที่ผูสอนไมไดสงผลการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๑.๔.๓ การให S และ U จะกระทําไดในรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให
เรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีผลการประเมินเปนที่พอใจ
หรือยังไมเปนที่พอใจ ดังนี้
(๑) รายวิชาที่ผลการประเมินเปนที่พอใจใหไดระดับคะแนน S
(๒) รายวิชาที่ ผลการประเมิน ยังไม เป นที่พอใจใหไดระดับ
คะแนน U
(๓) ถานักศึกษาไดระดับคะแนน U ในรายวิชาใด นักศึกษา
ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะไดระดับคะแนน S
๒๑.๔.๔ การให I จะกระทําไดในกรณีที่นักศึกษายังทํางานไมเสร็จ
และนักศึกษาตองดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยน I เปนระดับคะแนนที่มีคาระดับคะแนน
ถาไมดําเนินการ ใหอาจารยผูสอนประเมินเฉพาะผลงานที่มีอยูใหเสร็จสิ้นและสงผลการประเมิน
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เปลี่ยน I เปน F หรือ U แลวแตกรณี ทั้งนี้ตองอยูในเวลาไมเกินกวาที่กําหนดตามขอ ๑๘
๒๑.๔.๕ การให IP จะกระทําไดในกรณีที่รายวิชานั้นยังมีการศึกษา
ตอเนื่องอยู ยังไมมีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ใหใชเฉพาะ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัดผลและประเมินผลโดยสงผล
การประเมินภายในวันสุดทายของการเรียนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ตองอยูในเวลาไม
เกินกวาที่กําหนดตามขอ ๑๘ หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน IP
เปน F หรือ U แลวแตกรณี
๒๑.๔.๖ การให M จะกระทําไดในรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลาย
ภาคแตขาดสอบ นักศึกษาตองยื่นคํารองขอเลื่อนสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย และเมื่อไดรับ
อนุมัติใหสอบ อาจารยผูสอนเปนผูดําเนินการเปลี่ยน M เปนระดับคะแนน โดยตองสงผลการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ตองอยูในเวลาไมเกินกวาที่กําหนดตาม
ขอ ๑๘ หากพนกําหนด ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน M เปน F หรือ U
แลวแตกรณี
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๑๑
๒๑.๔.๗ การให W จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
(๑) นักศึกษาไดรับอนุมัติการยกเลิกรายวิชาเมื่อพนกําหนด
การเพิ่มถอนรายวิชา และกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา
๒ สัปดาห
(๒) นักศึกษาลงทะเบียนไวแลว และไดรับอนุมัติใหลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น
(๓) นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นไว แ ล ว แต ถู ก สั่ ง ให พั ก การเรี ย น
ในภาคการศึกษานั้น
๒๑.๔.๘ การให V จะกระทําไดในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติให
ลงทะเบียนเรียนเปนผูเขารวมการศึกษาโดยไมนับหนวยกิต และสามารถปฏิบัติตามเกณฑที่อาจารย
ผูสอนกําหนด หากไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดใหถือวานักศึกษาขอยกเลิก ซึ่งจะไดรับ
สัญลักษณ W แทน
๒๑.๔.๙ การให N
จะกระทําไดเฉพาะในรายวิชาที่สํานักสงเสริม
วิชาการและ งานทะเบียนยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
๒๐.๕ รายวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหไดรับการยกเวนการเรียนใหมีระดับ
คะแนนดังนี้
๒๑.๕.๑ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษาในระบบให
ไดรับ ระดับคะแนน S
๒๑.๕.๒ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยใหไดรับระดับคะแนน ดังนี้
CS (Credits from Standardized Test) กรณีไดหนวยกิตจาก
การทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test)
CE (Credits from Examination) กรณีไดหนวยกิตจากการ
ทดสอบดวยการสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)
CT (Credits from Training) กรณีไดหนวยกิตจากการ
ประเมินการศึกษา หรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง
CP (Credits from Portfolio) กรณีไดหนวยกิตจากการเสนอ
แฟมสะสมผลงาน
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๑๒
ขอ ๒๒ คาระดับคะแนนเฉลี่ย
คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา และคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
คิดจากรายวิชาที่มีคาระดับคะแนนและสอบไดตามขอ ๒๑.๑ ใหคิดเปนเลขทศนิยม ๒ ตําแหนง
โดยไมปดเศษ
๒๒.๑ คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา คํานวณจากทุกรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบไดในแตละภาคการศึกษา สําหรับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ I IP
M และ N ยังไมนํามาคิดคาเฉลี่ยจนกวาจะเปลี่ยนเปนระดับคะแนนตามขอ ๒๑.๑
๒๒.๒
คาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย คํานวณจากทุกรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนและสอบได
ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ไดรับผลการศึกษาแลว
สําหรับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ I IP M และ N ยังไมนํามาคิดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
จนกวาจะเปลี่ยนเปนระดับคะแนนตาม ขอ ๒๑.๑
๒๒.๓ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียน
เรียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ําใหเวนการนับ
หนวยกิตเพื่อพิจารณารายวิชาเรียนใหครบตามหลักสูตรที่กาํ ลังศึกษาอยู
๒๒.๔ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดระดับคะแนน
ต่ํากวา C หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เทียบเทาซึ่งระบุไวในหลักสูตร ใหนับหนวยกิตและ คาระดับ
คะแนนเฉพาะรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนที่ดีที่สุด
หมวด ๕
การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก
ขอ ๒๓ การลา
๒๓.๑ การลาปวย ลากิจ ที่รวมกันแลวไมเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้น ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอน หากเกินจากนี้ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาสาขาวิชา หัวหนาภาควิชา โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ
๒๓.๒ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาได มีสิทธิไดรับผอนผันดานการนับเวลา
เรียน และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนและการสอบ
ขอ ๒๔ การลาพักการศึกษา
๒๔.๑ นั ก ศึ ก ษาอาจยื่ น คํ า ร อ งขอลาพั ก การศึ ก ษาด ว ยเหตุ ผ ลความจํ า เป น
แลวแตกรณี โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ
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๑๓
๒๔.๒ การลาพักการศึกษา กระทํ าไดครั้งละไมเกิน ๑ ภาคการศึ กษา
ถาจําเปนตองลาพักการศึกษาตอ ใหยื่นคํารองใหม
๒๔.๓ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม
การรักษาสถานภาพนักศึกษา
ขอ ๒๕ การลาออก
การลาออกใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๖
การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา
ขอ ๒๖ การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
การเปลี่ยนประเภทนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๗ การโอนยายสาขาวิชา
๒๗.๑ การโอนยายสาขาวิชาภายในคณะใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ที่รับโอนยาย
๒๗.๒ การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่นใหเปนไปตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
๒๗.๒.๑ นักศึกษาจะโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่นไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาสาขาวิชา หัวหนาภาควิชาและคณบดีคณะเดิม และได
เรียนตามแผนการเรียนที่กําหนดในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ หรือไมนอยกวา ๓ ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ทั้งนี้ไมนับภาค
การศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน
๒๗.๒.๒ การโอนย า ยสาขาวิ ช าไปคณะอื่ น จะต อ งปฏิ บั ติ ต าม
เงื่อนไขของสาขาวิชา ภาควิชาและคณะที่รับโอนยาย โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๗.๒.๓
การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่นใหอยูในดุลพินิจของ
สาขาวิชา ภาควิชาและคณะที่รับโอนยายไปสังกัด พิจารณาอนุมัติ
๒๗.๓ การโอนยายสาขาวิชาจะสมบูรณ เมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียม
การโอนยายสาขาวิชา
๒๗.๔ เมื่ อนั ก ศึกษาไดโ อนยายสาขาวิช าแล ว รายวิ ช าที่เ คยเรี ย นมาแล ว
ทั้งหมดจะนํามาคํานวณหาคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมดวย
ขอ ๒๘ การรับโอนยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๒๘.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนยายเฉพาะผูที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้
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๑๔
๒๘.๑.๑ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๑๓
๒๘.๑.๒ เปนนักศึกษาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองและศึกษาในหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน
๒๘.๑.๓ สอบไดทุกรายวิชาที่ศึกษาในสถานศึกษาเดิม และไดคาระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยไมนอยกวา ๒.๐๐ หรือเทียบเทา
๒๘.๒
การพิจารณารับโอนยายใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสาขาวิชา
หัวหนาภาควิชา และคณบดีคณะที่จะรับโอนยาย
๒๘.๓ การรับโอนยายนักศึกษาจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอย
กวาหนึ่งปการศึกษา การนับเวลาที่ใชในการศึกษาใหเปนไปตามขอ ๑๘ โดยใหนับระยะเวลา
การศึกษา ทั้งในสถาบันเดิมและระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
หมวด ๗
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน
ขอ ๒๙ รายวิชาที่จะนํามาเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนตองสอบไดหรือเคย
ศึกษา ฝกอบรม หรือมีประสบการณมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวัน
สําเร็จการศึกษา หรือภาคการศึกษาสุดทายที่มีผลการเรียน หรือวันสุดทายที่ศึกษา ฝกอบรม หรือ
มีประสบการณ
ขอ ๓๐ ผูมีสิทธิไดรับโอนผลการเรียนไดแก ผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
๓๐.๑ ศึกษาในมหาวิทยาลัยและยายสาขาวิชา
๓๐.๒ เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและกลับมาศึกษาใหม
๓๐.๓ สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยและเขาศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
๓๐.๔ เปลี่ยนสภาพของประเภทนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๑ เงื่อนไขในการเทียบโอนผลการเรียน
๓๑.๑ ผูขอโอนผลการเรียนตองไมเคยถูกสั่งใหพน สภาพ ตามขอ ๔๐.๑
๓๑.๒ การโอนผลการเรียนตองโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม
จํากัดจํานวนหนวยกิตที่ขอโอนผลการเรียน
ขอ ๓๒ ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียน ไดแก ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๓๒.๑ สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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๑๕
๓๒.๒ ผานการศึกษาอบรมเนื้อหาสอดคลองตามหลักสูตร ที่จัดโดยหนวยงาน
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง
๓๒.๓ ผานการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย
หรือจากประสบการณการทํางาน
ขอ ๓๓ เงื่อนไขการยกเวนการเรียน
๓๓.๑ เปนรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา
๓๓.๒ เป น รายวิ ช าที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวน
การเรียน โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
๓๓.๓ ผู ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ที่สภามหาวิ ท ยาลั ย รั บรอง ให ได รั บ การยกเว น การเรี ย นรายวิ ช าในหมวดศึ ก ษาทั่ ว ไปทั้ ง หมด
โดยไมนําเงื่อนไขขอ ๒๙ และ ๓๓.๑ มาพิจารณา
๓๓.๔ จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา รวมแลวตองไม
เกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
๓๓.๕ รายวิ ช าที่ ไ ด รั บ การยกเว น การเรี ย น ให บั น ทึ ก ไว ใ นระเบี ย น
ผลการเรียนของนักศึกษา โดยใชสัญลักษณตามขอ ๒๑.๕ ในชองระดับคะแนน สําหรับผูที่ไดรับ
การยกเวนการเรียนตามขอ ๓๓.๓ ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา
ขอ ๓๔ ผูที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียน ตองกระทําใหเสร็จสิ้น
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๓๕ การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียน หรือ
ยกเวนการเรียนรายวิชาใหถือเกณฑดังนี้
๓๕.๑ นักศึกษาภาคปกติ ใหนับจํานวนหนวยกิต ๒๒ หนวยกิต เปน ๑
ภาคการศึกษาปกติ
๓๕.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ ใหนับจํานวนหนวยกิต ๑๒ หนวยกิต เปน ๑
ภาคการศึกษา
๓๕.๓ การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามขอ ๓๐.๑ ใหนับจํานวน
ภาคการศึกษาตอเนื่องกันจากเดิม สําหรับนักศึกษาตามขอ ๓๐.๒ ใหนับเฉพาะภาคการศึก ษา
ที่เคยศึก ษาและมี ผลการเรี ย น
ขอ ๓๖ การโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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๑๖
ขอ ๓๗ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือขอยกเวนการเรียนจะตองมีเวลาศึกษา
อยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา โดยไมนับภาคการศึกษาที่มีการลาพักการเรียน
ขอ ๓๘ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเวนการเรียนรายวิชา
ขอ ๓๙ ผูไดรับการเทียบโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม
แตผูที่ไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม
หมวด ๘
การพนสภาพนักศึกษา
ขอ ๔๐ นักศึกษาจะพนสภาพในกรณีดังตอไปนี้
๔๐.๑ นั ก ศึ ก ษาจะพ น สภาพการเป น นั ก ศึ ก ษา ตามเกณฑ ก ารประเมิ น ผล
การศึกษา ขอใดขอหนึ่ง โดยพิจารณาผลการประเมินคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแตเริ่มเขา
ศึ ก ษาจนถึ ง ภาคการศึ ก ษาที่ กํ า หนดให ป ระเมิ น ทั้ ง นี้ ก ารนั บ จํ า นวนภาคการศึ ก ษาให นั บ ทั้ ง
ภาคการศึกษาที่มีการลาพักการศึกษาดวย ดังนี้
๔๐.๑.๑ ระดับปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) มีคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ ๒ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือสิ้น
ภาคการศึกษาที่ ๓ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
๔๐.๑.๒ ระดับปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) มีคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๗๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ ๔ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือสิ้น
ภาคการศึกษาที่ ๖ สําหรับ นักศึกษา ภาคพิเศษ
๔๐.๑.๓ ระดับปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) มีคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ สําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ หรือสิ้นภาคการศึกษาที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ ที่ ๑๘ ที่ ๒๑ สําหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ
๔๐.๑.๔ ระดับปริญญาตรี (๕ ป) มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา
๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ ๑๖ และที่ ๑๘ สําหรับนักศึกษาภาคปกติหรือสิ้นภาคการศึกษา
ที่ ๒๔ และที่ ๒๗ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
๔๐.๑.๕ ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํา
กวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๖ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือสิ้น
ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ ๖ และที่ ๙ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ

58

๑๗
๔๐.๑.๖ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แตไดคาระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๘๐
๔๐.๑.๗ มีสภาพการเปนนักศึกษาเกินกวาระยะเวลาการศึกษากําหนด
ในขอ ๑๘
๔๐.๑.๘ ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และไดคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ย ตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทําคา
ระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดไวตามขอ ๑๘ ถาใช
ระยะเวลาเกินกวาที่กําหนดไวและไดคะแนนสะสมเฉลี่ยไมถึง ๒.๐๐ นักศึกษาตองพนสภาพ
๔๐.๒ สําเร็จการศึกษาและไดรับปริญญา
๔๐.๓ ตาย
๔๐.๔ ลาออก
๔๐.๕ กระทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหพน
สภาพการเปนนักศึกษา
หมวด ๙
เกณฑการสําเร็จการศึกษาและการใหปริญญา
ขอ ๔๑ เกณฑการสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา
๔๑.๑ ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติดงั นี้
๔๑.๑.๑ ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนด
เฉพาะ โดยมีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนน และ ไมมีผลการเรียนสอบตกในรายวิชาบังคับ
๔๑.๑.๒ มีระยะเวลาในการศึกษาเปนไปตามขอ ๑๘
๔๑.๑.๓ มีความประพฤติดี
๔๑.๑.๔ ไมมีภาระหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย
๔๑.๑.๕ ผานการเขารวมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๔๑.๑.๖ สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๔๑.๒ การขออนุมัติสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา
๔๑.๒.๑ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ ๔๑.๑
ตองยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด
มิฉะนั้นอาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น
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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
ลงทะเบียนเพิ่มเติมรายวิชาตางๆ ตามขอ ๔๑.๒ (๒) มหาวิทยาลัยอาจรวบรวมรายชื่อเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพการ
เปนนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
ขอ ๔๒ การใหปริญญา
คณบดี โ ดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะ พิ จ ารณาเสนอชื่ อ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑ ตอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นการให
ปริญญาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการใหปริญญา
ขอ ๔๓ การใหปริญญาเกียรตินิยม
๔๓.๑ ผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๔๓.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับปริญญาตรี (๔ ป) หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
ปริญญาตรี (๕ ป) หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับปริญญาตรี
(ตอเนื่อง)
นักศึกษาภาคพิเศษมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสําหรับ
ปริ ญญาตรี
(๔ ป) หรือมี ระยะเวลาศึกษาไมเกิน 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 นักศึกษาจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง 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
น อ ยกว า ๓.๕๐ กรณี ไ ด ค า ระดั บ คะแนนสะสมเฉลี่ ย จากการศึ ก ษาในสถาบั น เดิ ม และใน
มหาวิทยาลัยแตละแหงไดไมนอยกวา ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๕๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง
๔๓.๕ นักศึกษาที่ไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม
๔๓.๖ คณบดีโ ดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ พิ จ ารณา
เสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑ และ ๔๓ ตอสภาวิชาการเพื่อให
ความเห็นการใหปริญญาเกียรตินิยมและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการใหปริญญาเกียรติ
นิยม
ขอ ๔๔ ชื่อปริญญา ใหใชชื่อปริญญาตามที่ตราไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา
ในสาขาวิ ช าและอั ก ษรย อ สํ า หรั บ สาขาวิ ช า ในกรณี ที่ ป ริ ญ ญาใดยั ง มิ ไ ด กํ า หนดชื่ อ ไว ใ น
พระราชกฤษฎีกาหรือกรณีที่ยังไมมีการตราพระราชกฤษฎีกา ใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการ
กําหนดชื่อปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมวด ๑๐
อาจารยที่ปรึกษา
ขอ ๔๕ อํานาจหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษามีอํานาจหนาที่ใหคําปรึกษาและแนะนําในเรื่องตางๆ ดังนี้
๔๓.๑ ดานการเรียนของนักศึกษาใหถูกตองตามหลักสูตร
๔๓.๒ ดานการศึกษาตามขอบังคับนี้
๔๓.๓ รั บ ผิ ด ชอบในการลงทะเบี ย นเรี ย น การเปลี่ ย นแปลงรายวิ ช าจากที่
กําหนดในแผนการเรียนการสอน การเพิ่มถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่
ลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาของนักศึกษา
๔๓.๔ วิธีเรียนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
๔๓.๕ พิจารณาคํารองตางๆ ของนักศึกษา และดําเนินการใหถูกตอง
๔๓.๖ ดานคุณธรรม จริยธรรม การเขารวมกิจกรรม และความเปนอยูของ
นักศึกษาในขณะที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
๔๓.๗ รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบวินัย
ที่มหาวิทยาลั ย กํ าหนด ในกรณี ที่นักศึ ก ษากระทํ าความผิ ดวินัย ให อาจารยที่ ปรึกษารายงานให
หัวหนาสาขาวิชาและคณบดีทราบเพื่อพิจารณานําเสนอรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายในการ
พิจารณาโทษทางวินัยตอไป
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๒๐
หมวด ๑๑
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ขอ ๔๖ การติดตามและการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใหมีการติดตามและควบคุม
มาตรฐานหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
แตละสาขาวิชา
ขอ ๔๗ การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดง
การปรั บ ปรุ ง ดั ช นี ด า นมาตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยเสนอต อ สภาวิ ช าการและสภา
มหาวิทยาลัยเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ทุก ๕ ป
ข อ ๔๘ ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ นี้ ไ ด ให เ สนอต อ สภาวิ ช าการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนกรณีไป
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๙ นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยกอนที่ขอบังคับนี้ประกาศใช ใหใชขอบังคับ
ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของสําหรับนักศึกษาดังกลาวจนสําเร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

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

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกขอบังคับฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสวนที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติและเงื่อนไขการยกเวนการเรียน ใหมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ยิ่งขึ้น ประกอบกับตามความในมาตรา ๑๘ (๒) ใหอํานาจสภามหาวิทยาลัยในการออกขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยได จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙

--------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เห็นสมควรวางระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียนรายวิชา และคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ให เ หมาะสมกั บ สภาวการณ แ ละสามารถจั ด การศึ ก ษาได อ ยา งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมี ความสะดวกคล อ งตั ว
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๘
สภามหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏเชี ย งใหม ในคราวประชุ มครั้ งที่ ๑๐/๒๕๔๙ เมื่ อวั น ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๔๙
จึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การเก็บเงินคาบํารุง
การศึ ก ษา ค า ลงทะเบี ย นรายวิ ช า และค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับ แกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา
คา ลงทะเบีย นรายวิ ชา และค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา สํ า หรั บนั กศึก ษาระดั บปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า รั บ การศึ ก ษาอบรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
จัดใหเรียนในเวลาราชการ และหากมีความจําเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได
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“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายถึง นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า รั บ การศึ ก ษาอบรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
จัดใหในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ
“เงินคาธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง เงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนรายวิชา
และคาธรรมเนียมการศึกษาอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามระเบียบนี้ ผลประโยชนที่เกิดจากเงินที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามระเบียบนี้ รวมทั้งเงินอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา
ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาในลักษณะเหมาจาย
เปนรายภาคเรียนหรือเปนรายปการศึกษาหรือเปนรายครั้ง แลวแตกรณี ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาในวันลงทะเบียนเรียน
หรือวันอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด ทั้งนี้ตองไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันเปดภาคเรียน ยกเวนเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเปนรายครั้ง
ขอ ๘ ผูชําระเงินชากวากําหนดใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะผอนผันไดแตทั้งนี้ตอง
ไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันที่ครบกําหนดตามขอ ๗ และตองชําระคาปรับ
เมื่อพนระยะเวลาผอนผันตามวรรคแรก นักศึกษาผูนั้นไมมีสิทธิเรียนในภาคเรียนนั้น เวนแตมี
หลักฐานเชื่อถือไดวาขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง
ขอ ๙ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคเรียนไดไมเกิน ๒๒ หนวยกิต สําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใน
แผนการเรียนของมหาวิทยาลัย
ข อ ๑๐ นัก ศึ ก ษาผูใ ดที่ไมชํ าระค าธรรมเนี ย มการศึกษาเพื่ อรั กษาสภาพการเปนนักศึก ษา
กอนวันเริ่มสอบปลายภาค ใหถือวานักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา
ข อ ๑๑ เงิน ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาที่ม หาวิ ทยาลัย เรี ย กเก็ บ จากนั ก ศึ ก ษา จะไมคื น ให แ ก
นักศึกษา ยกเวนนักศึกษาลาออกภายใน ๗ วัน หรือถึงแกกรรมภายใน ๓๐ วัน นับแตวันเปดภาคเรียนโดยให
อธิการบดีอนุมัติจายเงินคืนใหรอยละ ๕๐ ของคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บ
อธิ ก ารบดี อ าจพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ า ยเงิ น คื น ให นั ก ศึ ก ษาเต็ ม จํ า นวนที่ เ รี ย กเก็ บ ได ใ นกรณี ที่
นักศึกษาผูนั้นถูกลงโทษใหพักการเรียนตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย หรือพนสภาพนักศึกษาตามคําสั่งของ
มหาวิทยาลัย และนักศึกษาผูนั้นไดลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นไวกอนแลว
ขอ ๑๒ นักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ หรือปญหาอุปสรรคอื่น ๆ มหาวิทยาลัยพิจารณาผอนผัน
หรือยกเวนการชําระเงินคาธรรมเนี ยมการศึกษาตามความเหมาะสม โดยจัดเปนประกาศมหาวิทยาลัย
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ขอ ๑๓ การเก็บเงินตามระเบียบนี้ใหใชใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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๓
ขอ ๑๔ เงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ใหมหาวิทยาลัยนําฝากธนาคาร
พาณิชยหรือธนาคารของรัฐในนามของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ สําหรับนักศึกษาที่มีสภาพเปนนักศึกษาอยูกอนระเบียบนี้ประกาศใช ใหใชระเบียบที่
ใชบังคับในขณะนั้นไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิด
ปญหาจากการใชระเบียบนี้ และมีอาํ นาจจัดทําประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
---------------------------ดวยเห็นสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความใน ข อ ๖ ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ว า ด ว ย
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และดวยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๕๐ จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังนี้
ขอ ๑ คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา
๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ
๑.๑.๑ อัตราคาธรรมเนียม
นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตรใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ในลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา ตามอัตราที่กําหนดในตารางแนบทายประกาศนี้
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง กรณีเปนหลักสูตรที่สอน
เปนภาษาตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒ กรณีที่นักศึกษามีเหตุผลและความจําเปนในการลงทะเบียนเรียนที่มี
จํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีจํานวนหนวยกิตนอยกวา
๑๓ หนวยกิต หรือ กรณีมหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนในภาคฤดูรอน แลวแตกรณี ให
เรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
(๑) ลงทะเบียนเรียนไมเกิน ๖ หนวยกิต ใหเรียกเก็บ รอยละ ๕๐
ตามอัตราคาธรรมเนียมในขอ ๑.๑.๑
(๒) ลงทะเบียนเรียน ๗-๑๒ หนวยกิต ใหเรียกเก็บ รอยละ ๗๐
ตามอัตราคาธรรมเนียมในขอ ๑.๑.๑
เหตุ ผ ลและความจํ า เป น ตามวรรคหนึ่ ง ให นั กศึ ก ษาเสนอเรื่ อ งขอความ
เห็นชอบกอนการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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๑.๑.๓ กรณี ล งทะเบี ย นเรี ย นในภาคฤดู ร อ น ให เ รี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาเพิ่มอีก ๕๐๐ บาท
๑.๑.๔ กรณี ล งทะเบี ย นเรี ย นร ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ ให เ รี ย กเก็ บ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ ทั้งนี้ ไมตองเรียก
เก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๑.๑.๓
๑.๑.๕ กรณีนักศึกษาตางชาติ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๖ กรณีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปนความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนไปตามขอตกลงของโครงการ
๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ
๑.๒.๑ อัตราคาธรรมเนียม
นักศึกษาภาคพิเศษทุกหลักสูตรใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ในลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา ตามอัตราที่กําหนดในตารางแนบทายประกาศนี้
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง กรณีเปนหลักสูตรที่สอน
เปนภาษาตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๒.๒ กรณีที่นักศึกษามีเหตุผลและความจําเปนในการลงทะเบียนเรียนทีม่ ี
จํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีจํานวนหนวยกิตนอยกวา
๖ หน ว ยกิ ต ให เรี ย กเก็ บอัตราคาธรรมเนีย มการศึก ษา ร อ ยละ ๗๐ ตามอัตราค าธรรมเนี ย มใน
ขอ ๑.๒.๑
เหตุ ผ ลและความจํ า เป น ตามวรรคหนึ่ ง ให นั กศึ ก ษาเสนอเรื่ อ งขอความ
เห็นชอบกอนการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑.๒.๓ กรณีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกพื้นที่ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
๑.๒.๔ กรณี ล งทะเบี ย นเรี ย นร ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ให เ รี ย กเก็ บ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ
๑.๒.๕ กรณีนักศึกษาตางชาติ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีก
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาอื่น ๆ
ให ใ ช อั ต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตามข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ
ที่กําหนดไวเฉพาะโครงการนั้น ๆ
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ขอ ๒ คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจายเปนรายครั้ง
๒.๑ คาธรรมเนียมการสมัครเขาเรียน ๓๐๐ บาท
๒.๒ คาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนด ๓๐๐ บาท
๒.๓ คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
๒.๓.๑ นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาปกติละ ๗๐๐ บาท
๒.๓.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ ๗๐๐ บาท
๒.๔ คาขอกลับคืนสถานภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากพนสภาพเพราะเหตุ
ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาครั้งละ ๕๐๐ บาท และตองชําระคารักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษา ตามขอ ๒.๓ ใหครบทุกภาคการศึกษาที่หยุดการเรียน
๒.๕ คาธรรมเนียมการโอนหรือยกเวนรายวิชา ครั้งละ ๒๐๐ บาท
๒.๖ คาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา ครั้งละ ๕๐๐ บาท
๒.๗ คาธรรมเนียมการโอนสภาพนักศึกษา ครั้งละ ๕๐๐ บาท
๒.๘ คาธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
๒.๙ คาธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา คือ ใบรับรอง
ผลการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา และใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ทั้งนี้ ยกเวนหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกใหครั้งแรกเมื่อสําเร็จการศึกษา
๒.๑๐ คาธรรมเนียมการออกเอกสารใบแทนใบเสร็จรับเงิน และหรือใบแทน
เอกสารตาง ๆ นอกเหนือจากขอ ๒.๙ ที่มหาวิทยาลัยเคยออกใหแลว ฉบับละ ๕๐ บาท
๒.๑๑ คาธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวนักศึกษา หลังจากที่มหาวิทยาลัย
เคยออกใหแลว ครั้งละ ๑๐๐ บาท
๒.๑๒ คาลงทะเบียนบัณฑิต คนละ ๕๐๐ บาท
๒.๑๓ คาปรับการขอรับประกาศนียบัตร ปริญญาบัตรนานเกินกวาระยะเวลา
๓ เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหรับ ชุดละ ๕๐๐ บาท
๒.๑๔ คาปรับกรณีการใชบริการหอสมุด หรือ การใชบริการอื่นใดที่
มหาวิทยาลัยจัดใหแกนกั ศึกษา ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมโดยจัดทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัย และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
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-๔-

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

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่ออนุวัตตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การกําหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรีย กว่า “ข้อบังคับมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏเชีย งใหม่ ว่าด้ว ย เครื่องแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
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 นักศึกษาของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่
ที่ศึกษาในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี
ข้อ ๕ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายตามที่กําหนดในข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับ
กับนักศึกษาภาคปกติ
นัก ศึก ษาระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ กษา และนัก ศึ กษาภาคพิ เ ศษ ให้แ ต่ งกายชุ ด สุ ภ าพ หรือ อาจใช้
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายตามวรรคหนึ่งก็ได้
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หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

นัก ศึ กษาที่สํ า เร็ จ การศึก ษาและเข้ าร่ ว มพิ ธี รับ พระราชทานปริญ ญาบั ต รของมหาวิ ท ยาลั ย
อาจใช้เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๖ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา มีดังนี้
(ก) นักศึกษาหญิง
(๑) เสื้อสีขาวปกเชิ้ต แขนเสื้อเพียงศอก ไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป ไม่มีกระเป๋าเสื้อ
ไม่มีลวดลายและแนวสาบหลัง เนื้อผ้าไม่บางเกิน สมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติด กระดุมโลหะสีเงิน
มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ติดเครื่องหมายนักศึกษาที่อกด้านซ้าย ตัวเสื้อมีความยาว
เพียงพอสําหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
(๒) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่า
ผ้าเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย สีดําหรือสีน้ําเงินเข้ม
(๓) เข็มขัดแบบสุภาพ สีดํา หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทําด้วยโลหะรมดํา
มีดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
(๔) รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดํา ไม่มีลวดลาย ปิดปลายเท้า ทรงสุภาพ ส้น สูง
ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร
(ข) นักศึกษาชาย
(๑) เสื้อสีขาวปกเชิ้ต แขนสั้นเพียงศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน
หรือแขนยาวถึงข้อมือ ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควรผ่าอกตรงโดยตลอด
ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับให้กางเกง
ทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อยและไม่พับปลายแขน
(๒) กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ สีดําหรือสีน้ําเงิน เข้ม ผ้าเนื้อเรีย บ
ไม่มีลวดลาย ไม่ใช้ผ้ายืด หรือผ้ายีน ไม่รัด รูป มีหูเข็มขัด เย็บด้ว ยผ้าสีเดีย วกับกางเกง เจาะกระเป๋า
ด้านข้างทั้งสองด้าน
(๓) เข็มขัดแบบสุภาพ สีดํา หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 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) กรณีอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือนัดหมาย
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ข้อ ๘ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษาที่ใช้ในงานพิธีการ มีดังนี้
(ก) นักศึกษาหญิง
(๑) เสื้อสีขาวปกเชิ้ต แขนเสื้อเพียงศอก ไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป ไม่มีกระเป๋าเสื้อ
ไม่มีลวดลายและแนวสาบหลัง เนื้อผ้าไม่บางเกิน สมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติด กระดุมโลหะสีเงิน
มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ติดเครื่องหมายนักศึกษาที่อกด้านซ้าย ตัวเสื้อมีความยาว
เพียงพอสําหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
(๒) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่า
ผ้าเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย สีดํา
(๓) เข็มขัดแบบสุภาพ สีดํา หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทําด้วยโลหะรมดํา
มีดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
(๔) รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดํา ไม่มีลวดลาย ปิดปลายเท้า ทรงสุภาพ ส้น สูง
ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร
(ข) นักศึกษาชาย
(๑) เสื้ อ สี ข าวปกเชิ้ ต แขนยาวถึ ง ข้ อ มื อ ไม่ รั ด รู ป และไม่ ห ลวมเกิ น ไป
ไม่มีลวดลายไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อ
เบื้อ งซ้ ายตัว เสื้ อมี ค วามยาวเพีย งพอสํ าหรับ ให้ กางเกงทั บได้ เวลาสวมให้ สอดชายเสื้ อไว้ใ นกางเกง
ให้เรียบร้อยและไม่พับปลายแขน
(๒) กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุ ภาพ สี ดํา ผ้ าเนื้ อเรีย บ ไม่มี ลวดลาย
ไม่ใช้ผ้ายืดหรือผ้ายีน ไม่รัดรูป มีหูเข็มขัดเย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง เจาะกระเป๋าด้านข้างทั้งสองด้าน
(๓) เข็มขัดแบบสุภาพ สีดํา หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทําด้วยโลหะรมดํา
มีดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
(๔) ถุงเท้าสีดํา ไม่มีลวดลาย
(๕) รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดํา ไม่มีลวดลาย ปิดปลายเท้า ทรงสุภาพ
(๖) เนคไทตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดและติดเครื่องหมายนักศึกษา
การกํ า หนดแบบเนคไทตาม (๖) ให้ จั ด ทํ า เป็ น ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้อ ๙ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษาตามข้อ ๘ ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) งานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีตามหมายของสํานักพระราชวัง
(ข) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ค) พิธีไหว้ครู
(ง) กรณีอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือนัดหมาย
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เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๙ ง

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๑๐ เครื่องหมายนักศึกษา มีดังนี้
(ก) เครื่ อ งหมายนั ก ศึ ก ษาหญิ ง เป็ น เข็ ม กลั ด ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ขนาดกว้าง ๒ เซนติเมตร สูง ๒.๕ เซนติเมตร ทําด้วยโลหะ
(ข) เครื่องหมายนักศึกษาชาย เป็นเข็มตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ขนาดกว้าง
๑ เซนติเมตร สูง ๑.๕ เซนติเมตร ทําด้วยโลหะ
ข้อ ๑๑ เครื่องแบบและเครื่องแต่ง กายนักศึกษาสําหรับการศึก ษาในรายวิช าที่มีภาคปฏิบั ติ
ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด โดยจั ด ทํ า เป็ น ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย และนํ า เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้อ ๑๒ ให้มหาวิ ท ยาลัย จั ด ทําเครื่ องแบบ เครื่อ งหมาย และเครื่องแต่ง กายตามที่กําหนด
ในข้อบังคับนี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง
ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ ศรีศุกรี
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและสมบูรณ์ จึงกําหนดแนวปฏิบตั ิเกีย่ วกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตไว้ดังต่อไปนี้
๑. นักศึกษาต้องตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้ครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักสูตรสาขาวิชาที่ศึกษา ก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง
๒. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการเรียนเสนอแนะในข้อ ๑. กรณีที่
ไม่ ส ามารถลงทะเบี ย นเรี ยนตามแผนการเรียนเสนอแนะได้ ให้ลงทะเบียนรายวิช าที่ไ ด้ รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น
๓. การลงทะเบี ย นของนั กศึกษาจะสมบูร ณ์ ต่ อเมื่อได้ รั บความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่
ปรึกษาแล้ว
๔. นักศึกษาต้องลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในช่วงระยะเวลาที่กําหนด ตามปฏิทิน
วิชาการ
๕. การขอเพิ่มจํานวนรับลงทะเบียนในรายวิชาที่มีจํานวนรับเต็ม
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต แต่ ไ ม่ ส ามารถลงทะเบี ย นเรี ย นได้
เนื่ อ งจากในวั น เวลาที่ ต้ อ งการเรี ย นมี จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม ตามที่ กํ า หนดแล้ ว และไม่ ส ามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาในหมู่เรียนอื่น ๆ ได้อีก นักศึกษาสามารถขอเพิ่มจํานวนรับลงทะเบียนในหมู่เรียน
ที่ต้องการได้ โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
๕.๑ นักศึกษาเข้าไปขอเพิ่มจํานวนรับในรายวิชาที่เต็ม ที่ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ก่อนการขอเพิ่มจํานวนให้นักศึกษา ตรวจสอบ วันเวลาเรียน วันเวลาสอบ
๕.๒ นําคําร้องไปขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผ้สู อนรายวิชา
และหัวหน้าสาขาวิชาที่เขียนคําร้อง
๕.๓ ยื่นคําร้องที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในช่วงเวลาเพิ่ม-ถอน
ตามปฏิทินวิชาการ นักศึกษาต้องดําเนินการในวัน เวลาที่กําหนด หากพ้นกําหนดเวลาแล้วจะไม่
สามารถลงทะเบียนเรียนได้
๕.๔ เมื่อได้รับอนุมัติจากสํานักส่งเสริมวิชาการแล้วให้นักศึกษาไปยืนยันการลงทะเบียน
ในรายวิชานั้นตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินวิชาการ
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๕.๕ นักศึกษาต้องลงทะเบียนและทําการเพิ่ม-ถอนหรือแก้ไขการลงทะเบียน ให้แล้ว
เสร็จตามกําหนดปฏิทินวิชาการ หรือหากมีปัญหาเกิดขึ้นให้แก้ไขให้เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้
ในปฏิ ทิ น วิ ช าการ หากสิ้ น สุ ด กํ า หนดระยะเวลานั ก ศึ ก ษาจะไม่ ส ามารถลงทะเบี ย นได้
๖. การขอเรียนร่วมและเรียนเกินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนร่วมและ
เรียนเกิน
๗. มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ อ นุ ญ าตให้ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าใด ในช่ ว ง
ระยะเวลาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ในแผนการเรียน
เสนอแนะแล้วเท่านั้น
๘. นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการเรียนเสนอแนะ
ในภาคการศึ กษาที่ฝึก ประสบการณ์ วิชาชี พ ได้ ในกรณี ที่ได้รั บความเห็นชอบจากสาขาวิชาหรื อ
ภาควิชาและคณะ
๙. การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตถือเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา
๑๐. เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ควรพิ ม พ์ ผ ลการลงทะเบี ย นเพื่ อ เก็ บ ไว้ เ ป็ น
หลักฐานในการอ้างอิง
๑๑. ให้ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้วินิจฉัยกรณี ที่พบปัญหา
อันเกิดจากแนวปฏิบัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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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 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิ ท ยาลั ย โดยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรือ่ งการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“การยกเวนการเรียน” หมายถึง การนําเนื้อหาวิชาหรือสาระความรูจากการศึกษา
ในระบบและนอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย การฝ ก อาชี พ หรื อ จากประสบการณ ทํ า งาน
ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาสาระความยากง า ยเที ย บได ไ ม น อ ยกว า สามในสี่ ข องเนื้ อ หาในรายวิ ช าของหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
“การศึ ก ษาในระบบ” หมายถึ ง เป น การศึ ก ษาที่กํ า หนดจุ ด มุง หมาย วิธี ก ารศึ ก ษา
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา
ที่แนนอน
“การศึ ก ษานอกระบบ” หมายถึ ง การศึ ก ษาหรื อ การฝ ก อบรมเฉพาะเรื่ อ งจาก
หน ว ยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชนหรื อ องค ก รส ว นท อ งถิ่ น ผู ผา นการศึ ก ษาต อ งมี ห ลั ก ฐานการศึ ก ษา
หรื อ ฝ ก อบรมที่ ร ะบุ ชื่ อ หลั ก สู ต รและระยะเวลาที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาและให ห มายความรวมถึ ง ผู ผ า น
การทดสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจัดสอบหรือรับรอง
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม
สือ่ หรือแหลงความรูอืน่ ๆ
“การฝกอาชีพ” หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่เกิดจากการผาน
การศึ ก ษา ฝ ก อบรมในระบบ นอกระบบ ตามอั ธ ยาศั ย จากการฝ ก อาชี พ การแสวงหาความรู
จากแหลงความรูตางๆ
“ประสบการณการทํางาน” หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่เกิดจาก
ประสบการณการทํางานทีผ่ านมาทีส่ ะทอนถึงกระบวนการทํางานและการพัฒนาอาชีพ
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ขอ ๒ หลักเกณฑการยกเวนการเรียนรายวิชาการศึกษาในระบบ ดังนี้
๒.๑ ผูขอยกเวนการเรียนตามประกาศนี้รายวิชาที่จะนํามายกเวนการเรียนตองสอบได
หรื อ เคยศึ ก ษา มาแล ว ไม เ กิ น ๑๐ ป นั บ ถึ ง วั น ที่ เ ข า ศึ ก ษา โดยเริ่ ม นั บ จากวั น สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
หรือภาคการศึกษาสุดทายที่มีผลการเรียน
๒.๒ ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียน จะตองสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาไมต่ํากวา
ระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๒.๓ เงื่อนไขการยกเวนการเรียน
๒.๓.๑ เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีเนื้อหาสาระ ครอบคลุมไมนอยกวาสามใน
สีข่ องรายวิชาหรือรายวิชาทีข่ อเทียบ
๒.๓.๒ จํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ไดเรียนมาจะตองไมนอย
กวาจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ขอเทียบ หรืออาจใชผลรวมของจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียน
มามากกวาหนึง่ รายวิชา เพือ่ นํามาขอเทียบหนึง่ รายวิชาในหลักสูตร
๒.๓.๓ เปนรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา
ขอ ๓ หลักเกณฑการยกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางานเขาสูการศึกษาในระบบ ดังนี้
๓.๑ ผูขอยกเวนการเรียนตามประกาศนี้ใหดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดงั นี้
๓.๑.๑ การทดสอบมาตรฐาน (Standardized test)
๓.๑.๒ การทดสอบดวยการสอบทีไ่ มใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)
๓.๑.๓ การประเมิ น การศึ ก ษา หรื อ อบรมที่ จั ด โดยหน ว ยงานต า ง 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
ข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ว า ด ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดใหมีการยกเวนการเรียน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา) ดังนี้
๑. ใหยกเวนการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑๘ หนวยกิต
๒. ใหเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวน ๑๒ หนวยกิต ดังนี้
๑. กลุมวิชาภาษาและการสือ่ สาร
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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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน (ฉบับที่ 2)
.................................................
เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกินของนักศึกษาเป็นระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จึงเห็นควรกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน ไว้ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 26
ตุลาคม 2554 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
การยื่นคําร้องขอเรียนร่วมและเรียนเกินให้เป็นไปตามปฏิทินวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เกณฑ์การเรียนร่วม
1) รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาที่ไม่มีเปิดในภาคการศึกษาที่นักศึกษาสังกัดอยู่
2) รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาที่มีวันและเวลาเรียน หรือ วันและเวลาสอบ ซ้ํากัน
3) กรณีที่ต้องการแก้ไขรายวิชาที่ติด F หรือ E
4) กรณีที่ได้ดําเนินการเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน
เกณฑ์การเรียนเกิน
1) นักศึกษาที่ขอเรียนเกินต้องเป็นนักศึกษาค้างชั้นหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดท้ายเท่านั้น
2) นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนได้ 22 หน่วยกิต สามารถเรียนเกินได้ 3 หน่วยกิต
3) นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนได้ 15 หน่วยกิต สามารถเรียนเกินได้ 3 หน่วยกิต
4) ภาคเรียนฤดูร้อนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 9 หน่วยกิต สามารถ
เรียนเกินได้ 3 หน่วยกิต
5) รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ไม่นับเป็นรายวิชาที่มาขอเรียนเกิน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ประกาศสถาบันราชภัฏเชียงใหม
เรือ่ ง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนืออจาก
จาก
แผนการเรียนและรายการจัดสอนและสอบ
-----------------------------เพื่ อ ให ก ารพิ จ ารณาคํ า ขอเป ด รายวิ ช าที
า ที่ อ ยู น อกเหนื อ จากแผนการเรี ย นและรายการจั ด สอนและสอบ
เปนไปดวยความเรียบรอย มีแนวปฏิบิติและหลักเกณฑในการพิ
นการพิจารณาที่เปนมาตรฐานเดียวกัน สถาบันฯจึงเห็น
ควรกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและรายการจัดสอน
และสอบ ดังนี้
ษา กประเภท))
1. เปนรายวิชาที่ไมเปดสอนตามรายการจัดสอนจัดสอบของนักศึกษา(ทุ
2. เปนรายวิชาในหลักสูตรเกาซึ่งไมเปดสอนอีกและตองเปนรายวิชาบังคับ
3. สําหรับรายวิชาเลือกนั้น สามารถดําเนินการไดเฉพาะในกรณีตอไปนี้เทานั้น
- ไมสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกรายวิชาอื่นๆในกลุมเดียวกันได
- ไมสามารถยื่นคํารองเพื่อขอเรียนรวมในรายการจัดสอนจัดสอบของนักศึกษาประเภทอื่นๆได
- ไมสามารถขอเทียบเพื่อเรียนแทนกันไดกับในรายวิชาในหลักสูตตรใหม
รใหมที่มีเนื้อหาจํานวนหนวยกิต
ชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติเทากันได
ของนักศึกษาที
ษาที่มีสิทธิ์ยื่นคํารองเพื่อขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและ
คุณสมบัติของนั
รายการจั ด สอนและสอบ ตองเปนนั ก ศึกษาค า งชั้น หรือลงทะเบี ย นเรี ย นเปนภาคเรี ย นสุดท า ยและต อ งไมเป น
นักศึกษาที่ยายมาจากสถาบันราชภัฏอื่น
แนวปฏิบัติในการขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรี
จากแผนการเรียนและรายการจัดสอนและสอบ
1. นักศึกษารับคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการ
2. นําคํารองที่กรอกรายละเอียดแลวขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
3. ยื่นคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการกอนเปดภาคเรียนอยางนอย 2 เดือน
4. สํานักสงเสริมวิชาการรวบรวมคํารองสงใหคณะ/โปรแกรมวิ
โปรแกรมวิชาที่เกี่ยวของพิจารณา
5. คณะสรุปรายวิชาที่สามารถเปดเพื่อแจงสํานักสงเสริมวิชาการดําเนินการตอไป
6. สํานักสงเสริมวิชาการประกาศผลรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนใหนักศึกษาทราบ
ประกาศนี้ให
ใหมีผลใชบังคับตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2547 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2547

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืเรืองเดช วงศหลา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมมหาวิทยาลัยราชภั
ร ฏเชียงใหม
เรื่อง แนนวปฏิบัติและะการกํากับ ติดตามการสงผลการประเมิมินผลการศึกษษาของนักศึกษา
ก
----------------------เพื่อใหการรวัดผล ประเเมินผลและการสงผลการปประเมินผลกการศึกษาของนักศึกษา
เปปนไปดวยควาามเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
ภ เปนไปตตามนโยบายแและหลักการบริหารจัดกาารที่ดีของ
ม หาวิ ท ยาลั ย อั น จะเกิ ดประโยชน
ด
 ต อ การเรี ย นของนั
น
ก ศึ กษา
ก มหาวิวิ ท ยาลั ย โดยยมติ ข อง
กรรรมการบริ หารวิ
ห ช าการ ในคราวปรระชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๔ วั น ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
จึงกํ
ง าหนดแนวปฏิบัติการสงผลการประเมิ
ง
มินผลการศึกษาของนักศึกษา
ก ดังนี้
๑. ให อ าจารยย ผู ส อนหรื อ อาจารย ผูรับผิ
บ ด ชอบทุ ก รรายวิ ช าทุก รระดั บใช ร ะบบการส ง
ผลลการประเมินผลการศึ
น
กษาของนั
ษ
กศึกษาผ
ก านระบบบอินเทอรเน็ต โดยกรอกกระดับการปประเมินที่
ส อดคล อ งตาามเกณฑ แ ผนบริ
ผ
ห ารก ารสอนผ า นระบบอิ
น
น เทอร
เ เ น็ ต ใหห นั ก ศึ ก ษาไได ท ราบ
ตาามกําหนดเวลลาที่มหาวิทยาาลัยกําหนด
๒. ใหอาจารยยผูสอนหรืออาจารย
อ
ผูรับผิิดชอบรายวิวิชาสงรายละะเอียดการปรระเมินผล
กาารศึกษาตอคณะ
ค สถาบัน หรือวิทยาลัยภายในกําหนด
า
โดยมีมีรายละเอียด ของรายชื่อผูเขาสอบ
คะะแนนเก็ บ ระะหว า งภาค (ถ า มี ) คะ แนนสอบป ลายภาค เกกณฑ ก ารประะเมิ น ผล แลละระดั บ
กาารประเมิ น ทั้ง หมด เพื่ อให ค ณะกรร มการประจํ าคณะ
า
สถาบบั น หรื อ วิท ยาลั ย พิ จ ารณ
ณาอนุ มั ติ
แลลวนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงา
ช
านทะเบียนเพพื่อประกาศผผลการประเมิมินเปนรายบุคคลผาน
ระะบบอินเทอรเน็
เ ตตอไป
๓. ผลการประะเมินผลการศึศึกษาที่ผานกาารอนุมัติจากคคณะกรรมการประจําคณะะ สถาบัน
หรืรือวิทยาลัยแลว ไมสามารถเปลี่ยนแปปลงแกไขได ทั้งนี้รวมถึงการแกไขคะะแนนเก็บระหหวางภาค
คะะแนนสอบปลายภาค เกณ
ณฑการประเมิมินผล และระดับการประะเมินทั้งหมด กรณีที่อาจารยผูสอน
หรืรืออาจารยผูรัรับผิดชอบตองแก
อ ไข ตองนํ
ง าเสนอตอคณะ
ค สถาบัน หรือวิทยาลัยที่รายวิชานนั้นสังกัด
ทังนี
ง้ ้ใหถือวาเปปนความบกพรองของอาจาารยผูสอนหรืออาจารยผูรบผิ
บั ดชอบ
๔. การสงผลกการประเมินเพพื่อเปลี่ยนเปนระดั
น บคะแนนนของสัญลักกษณ I IP I/L
I หรือ
M
ตองสสงถึงคณะ สถาบั
ส น หรือวิ
อ ทยาลัยภายยในกําหนด เพื่อขออนุมมััติผลการประะเมินจาก
คณ
ณะกรรมการปประจําคณะ สถาบัน หรือวิ
อ ทยาลัย
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กรณีที่อาจจารยผูสอนหหรืออาจารยผูผูรับผิดชอบรรายวิชาไมสงงผลการเปลี่ยนระดับ
คะะแนนของสัญลั
ญ กษณ I IP
I I/P หรือ M ตามที่กํกาหนด สํานักสงเสริมวิชชาการและงานนทะเบียน
จะะเปลี่ยนผลกาารประเมินเปน E หรือ F หรือ U แลวแตกรณี
ร และอาจาารยผูสอนหรืืออาจารย
ผูรัร บั ผิดชอบรายวิชาจะขอเปปลี่ยนแปลงไมมได
๕. อาจารย ผู ส อนหรื อ อ าจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบขอแแก ไ ขผลการรประเมิ น ก ารศึ ก ษา
หรืรือไมสงผลกการประเมินกาารศึกษา หรือเปลี
อ ่ยนเปนระดั
ร บคะแนนนของสัญลักษษณ I IP I/L หรือ M
ตาามที่ ค ณะ สถาบั
ส น หรื อวิ
อ ท ยาลั ย กํ าหนด
า
ให ถืถื อ ว า เป น คว ามบกพร อ ง ในการปฏิ บับั ติ ห น า ที่
มหหาวิทยาลัยมีขัข้นตอนในกาารดําเนินงาน ดังนี้
๕.๑ คววามบกพร อ งครั้ ง แรก ให
ใ ค ณะ สถ าบั น หรื อ วิ ท ยาลั ย ตั ก เตืตื อ นเป น
ลาายลักษณอักษร
ษ และใหอาจารย
า ผูสอนหหรืออาจารยผรัรู บผิดชอบลงงนามรับทราบบเปนหลักฐานน
๕.๒ ค วามบกพร องครั
อ ้ ง ที่ ส อง
อ ให นํ า ข อมู ล ประก อบการประะเมิ น ผล
กาารปฏิบัติงานแและการพิจารรณาความดีความชอบเพื
ว
่อเลื
เ ่อนเงินเดือน
๕.๓ คววามบกพรองครั้งที่สาม ใหหมหาวิทยาลััยดําเนินการททางวินัย
กรณีอาจารยผูสอนหรื
ส
ออาจาารยผูรับผิดชอบเปนอาจารยพิเศษใหหหััวหนาสาขาวิวิชา หรือ
หัววหนาหนวยงงานที่รับผิดชออบแจงเตือนแและใหพิจารณ
ณาการเชิญเปปนอาจารยพิเศศษ
พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรระกาศ ณ วันที่ ๑ มิถนายน
ุ

(ผูผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลลา)
อธิการบดีมหาวิ
ห ทยาลัยราชชภัฏเชียงใหมม
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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 ว าดว ย
การศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๘ เกณฑการสําเร็จการศึกษาและการขอรับ
ปริญญา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การปฏิบัติ
ของผูเขาสอบและผูกํากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“ผูกํากับการสอบ”
หมายความวา บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งหรือ
มอบหมายใหเปนผูกํากับการสอบประจําหองสอบ และใหหมายความรวมถึงอาจารยที่รับผิดชอบ
การสอนประจํารายวิชาในกรณีที่กําหนดการสอบเอง
“ผูเขาสอบ”
หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ที่เขาสอบหรือบุคคลอื่นที่เขาสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“การสอบ”
หมายความวา การสอบกลางภาคการศึกษา การสอบปลาย
ภาคการศึกษา การสอบที่อาจารยผูรับผิดชอบการสอนประจํารายวิชาเปนผูกําหนด และการสอบ
คัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

99

-๒-

“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขอ ๕ ผูเขาสอบที่เปนนักศึกษาใหแตงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
บุคคลอื่นที่เขาสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยใหแตงกายสุภาพเรียบรอย
ตามความเหมาะสม
ขอ ๖ ขอหามสําหรับผูเขาสอบ มีดังตอไปนี้
(๑) หามใชเครื่องมือสื่อสารในหองสอบ
(๒) หามสงเสียงดัง ทําความรําคาญ หรือแสดงกิริยามารยาทไมเหมาะสมใน
หองสอบหรือบริเวณใกลเคียงหองสอบ
(๓) หามเขาหองสอบหลังจากเริ่มสอบวิชานั้นแลว ๑๕ นาที
(๔) หามออกจากหองสอบกอน ๓๐ นาที นับจากเริ่มสอบวิชานั้น
(๕) หามเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากผูกํากับการสอบ
(๖) หามผูเขาสอบติดตอหรือพูดจากับผูหนึ่งผูใดในเวลาสอบ เมื่อมีกิจจําเปน
ตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใดในระหวางสอบหรือมีขอสงสัยใหแจงตอผูกํากับการสอบ และใหผูกํากับ
การสอบเปนผูพิจารณาอนุญาต
(๗) หามผูเขาสอบนําสิ่งใด ๆ เขาหองสอบ เวนแตปากกา ดินสอ ไมบรรทัด
ยางลบ และสิ่งที่ประกาศใหทราบลวงหนาหรือสิ่งที่ผูสอนอนุญาตไวลวงหนาใหนําเขาหองสอบ
เพื่อใชในการสอบได หรือสิ่งที่ผูกํากับการสอบอนุญาตใหนําเขาหองสอบได
(๘) หามผูเขาสอบนํากระดาษคําตอบ กระดาษขอสอบ กระดาษที่ใชในการสอบ
ออกจากหองสอบ ยกเวนในสวนที่ผูสอนวิชานั้นกําหนดไวใหนําออกจากหองสอบได
(๙) อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ ขอปฏิบัติสําหรับผูเขาสอบ มีดังตอไปนี้
(๑) ใหผูเขาสอบแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวผูเขาสอบ
กรณีไมมีบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวผูเขาสอบมาแสดงในวันสอบ ใหแสดงบัตร
ประจําตัวอื่นซึ่งออกใหโดยหนวยงานราชการพรอมกับแสดงหลักฐานอื่นที่มหาวิทยาลัยออกให
ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของผูกํากับการสอบหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) ใหผูเขาสอบนั่งประจําโตะตามที่กําหนดไวหรือตามที่ผูกํากับการสอบ
กําหนด จะเปลี่ยนที่นั่งกอนไดรับอนุญาตไมได
(๓) ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามขอปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือตามที่ผูกํากับ
การสอบชี้แจงโดยเครงครัด
ขอ ๘ กรณีผูเขาสอบมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตหรือแสดงวามีเจตนาจะไมปฏิบัติ
ตามขอหามหรือขอปฏิบัติที่กําหนดไวตามระเบียบนี้ ใหผูกํากับการสอบตักเตือนตามควรแกกรณี
หากไมเชื่อฟงผูกํากับการสอบอาจสั่งใหผูเขาสอบคนนั้นออกจากหองสอบไดแลวใหผูกํากับการ
สอบทําบันทึกรายงานขอเท็จจริงตออธิการบดี
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กรณีผูกํากับการสอบพบวามีเอกสารหรือหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูเขาสอบ
มีเจตนาทุจริตในการสอบ ใหทําบันทึกรายงานขอเท็จจริงตออธิการบดีพรอมแนบเอกสารหรือ
หลักฐานดังกลาว
ขอ ๙ เมื่อปรากฏวาผูเขาสอบทุจริตในการสอบ ใหผูกํากับการสอบรวบรวมหลักฐาน
และบันทึกลักษณะความผิดไวในกระดาษคําตอบพรอมทั้งลงชื่อผูกํากับการสอบ เพื่อเปนหลักฐาน
แสดงวาผูเขาสอบมีการทุจริตในการสอบแลวบันทึกรายงานตออธิการบดี
กรณีผูเขาสอบเปนนักศึกษาใหอธิการบดีพิจารณาสั่งการลงโทษตามขอ ๑๐
ขอ ๑๐ การดําเนินการทางวินัยสําหรับนักศึกษาตามขอ ๙ ใหถือวาเปนโทษทางวินัย
และมีฐานความผิดใหพักการเรียนหรือใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ทางวินัยและพิจารณาโทษตามควรแกกรณี ดังนี้
(๑) สอบตกในรายวิชานั้น และใหพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษา
ใชสําหรับนักศึกษาที่ประพฤติผิดเปนครั้งแรก
(๒) สอบตกในรายวิชานั้น และใหพักการเรียนสองภาคการศึกษา
ใชสําหรับนักศึกษาที่เคยถูกลงโทษตาม (๑)
(๓) พนสภาพการเปนนักศึกษา
ใชสําหรับนักศึกษาที่เคยถูกลงโทษตาม (๒)
การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ใหอธิการบดีแตงตั้ง “คณะกรรมการสอบสวน”
ประกอบดวย คณบดีของคณะที่นักศึกษาผูนั้นสังกัด เปนประธานกรรมการ
นิติกรของมหาวิทยาลัย ๑ คน อาจารยจากคณะที่รับผิดชอบในรายวิชานั้น ๑ คน
ผูแทนจากกองพัฒนานักศึกษา ๑ คน เปนกรรมการ และรองคณบดีที่นักศึกษาผูนั้นสังกัด
คนหนึ่ง เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหไดขอเท็จจริง และรายงานผล
การสอบสวนพรอมเสนอความเห็นการลงโทษตออธิการบดี ทั้งนี้ กรณีการลงโทษตาม (๓)
ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
กรณีการดําเนินการทางวินัยสําหรับนักศึกษาซึ่งเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนบุคลากรในสังกัดองคกร
เอกชน เมื่ออธิการบดีสั่งลงโทษแลวใหมหาวิทยาลัยแจงใหตนสังกัดทราบโดยพลัน
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

101

102

103

104

105

106

107

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ใช้สัญลักษณ์ IP (ฉบับที่ 2)

เพื่อให้การดําเนินการการวัดผลและประเมินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้อ 21.4.5 มหาวิทยาลัยจึง ขอกําหนดรายวิชาที่ใ ช้
สัญลักษณ์ IP (ฉบับที่ 2) และมติคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2555
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตามตารางแนบท้ายนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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๒

สรุปรายวิชาที่ใช้สัญลักษณ์ IP (ฉบับที่ 2)
ที่

รหัสวิชา

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

BCOM4604
PHYS4902
SC 4902
CHEM4901
CHEM4902
BIO 4902
MATH4902
ENV 3902
HSC 3901
COM 4906
COM 4905
COM 4904
CER 3902
ARCH4901
CONS4901
GART 4904
ART 4904
THAI 4902
DM 4907
DM 4906

รายวิชา
โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงงานวิจัยทางฟิสิกส์
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
โครงงานวิจัยทางเคมี
โครงงานวิจัยทางเคมีการศึกษา
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา
การศึกษาเอกเทศ
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
การศึกษาอิสระด้านเว็บเทคโนโลยี
การศึกษาอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีเซรามิก
งานวิจยั วิชาชีพทางสถาปัตยกรรม
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
ออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์
ศิลปศึกษานิพนธ์
การวิจยั ทางภาษาและวรรณกรรมไทย
ผลงานค้นคว้าริเริม่ ทางศิลปะการแสดง
นาฏยนิพนธ์

หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
4(335)
4(335)
3(250)
4(2-4)
4(2-4)
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ใช้สัญลักษณ์ IP (ฉบับที่ 3)

เพื่อให้การดําเนินการการวัดผลและประเมินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2550 ข้ อ 21.4.5 และมติ ค ณะกรรมการบริ ห ารวิ ช าการ
ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยจึงขอกําหนด
รายวิชาที่ใช้สัญลักษณ์ IP (ฉบับที่ 3) ดังนี้
ที่

รหัสวิชา

รายวิชา

1.

PG 4902

การศึกษาเอกเทศทางจิตวิทยา

หน่วยกิต
3(250)

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

พระราชกฤษฎีกา

วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๖
วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้เ รี ย กว า “พระราชกฤษฎี กาว า ด ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๓”
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บัญชีมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บัญชีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.บ.”
(๒) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ครุศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.บ.”
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “นิติศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.บ.”
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.บ.”
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบั ณฑิต” ใช อักษรยอ “บธ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

(ข) โท เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.บ.”
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.บ.”
(๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.บ.”
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.บ.”
(๙) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.บ.”
(๑๐) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีปริญญาสองชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.ม.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

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

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร และคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยทําดวยผาหรือแพรสีดํา เย็บเปนเสื้อคลุมยาวเหนือขอเทา
พอประมาณ ตัวเสื้อผาอกตลอด มีผาตาดสีเหลืองทอง กวาง ๗ เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบตลอด
ดานหนาทั้งสองขางและโอบรอบคอเสื้อ และมีแถบกํามะหยี่สีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติด
เปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขางถัดจากผาตาดสีเหลืองทอง แขนเสื้อยาวตกขอมือ ตอนกลางแขน
ทั้งสองขางมีแถบกํามะหยี่สีดํา กวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๓๘ เซนติเมตร ขลิบริมดวยเชือกเกลียวสีทอง
ขนาดเสน ผาศูน ยกลาง ๐.๔ เซนติเมตร พับปลายแถบเปน มุมแหลม จํานวนสี่แถบติดเรียงกัน
ระยะหางระหวางแถบ ๒.๕ เซนติเมตร ปลายแถบทั้งสองดานมีกระดุมสีทองติดดานละหนึ่งเม็ด
ปลายแขนปลอยและมีแถบผาตวนสีดํา กวาง ๘ เซนติเมตร โอบรอบ
ให มี ผ า คล อ งคอ ด า นในทํ า ด ว ยผ า ต ว นสี เ หลื อ งทอง ด า นนอกทํ า ด ว ยผ า หรื อ แพรสี ดํ า
เชนเดียวกับตัวเสื้อ ดานหนาเย็บเปนมุมแหลม มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติด
ที่ริมทั้งสองขาง ระหวางแถบผาตวนสีเหลืองทองทั้งสองขาง มีผาตาดสีทอง กวาง ๒.๕ เซนติเมตร
ติดโดยมีระยะหางระหวางผาตวนสีเหลืองทองกับผาตาดสีทอง ขางละ ๑ เซนติเมตร ดานหลังเย็บเปน
สี่เหลี่ยม มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติดที่ริมดานบนและดานลาง ดานซาย
และด านขวาพั บเป น จีบ ซอนกัน จํ านวนสองทบ กว างทบละ ๗ เซนติเ มตร มี เชือ กเกลียวสีทอง
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๘ เซนติเมตร ผูกดวยเงื่อนพิรอดตรงกลางแผนหลัง และมีพูหอยสีทอง
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยผา
และปกดวยดายสีตามตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยติดบนผาตวนสีเหลืองทองรูปวงรี ขนาด ๖.๕ เซนติเมตร
ปดทับรอยตอของผาคลองคอดานหนาและดานหลังทั้งสองขาง
ให มีส ายสร อยประกอบครุย ประจํา ตํา แหนง นายกสภามหาวิท ยาลัย ทํา ด วยโลหะสีท อง
ประกอบดวยตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กึ่งกลางสายสรอยประดับตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวย
โลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย เวนแตไมมีสายสรอยประดับ
และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสาบดานหนา
ทั้งสองขาง
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(๓) อธิการบดี เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เวนแตสาบดานหนาทั้งสองขางและ
โอบรอบคอเสื้อทําดวยแถบกํามะหยี่สีน้ําเงินเขม กวาง ๗ เซนติเมตร และมีแถบกํามะหยี่สีเหลืองทอง
กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขางถัดจากแถบกํามะหยี่สีน้ําเงินเขม และมี
สายสรอยทําดวยโลหะสีทองประกอบดวยตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กึ่งกลางสายสรอยประดับตรา
สัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง
(๔) รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐ านะเทียบเทาคณะ เชน เดียวกับอธิการบดี เวน แต ไมมีสายสรอยประดั บและมีตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสาบดานหนาทั้งสองขาง
(๕) คณาจารย เชนเดียวกับรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เวนแตสาบดานหนาทั้งสองขางและโอบรอบคอเสื้อทําดวย
แถบกํามะหยี่สีดํา กวาง ๗ เซนติเมตร และมีแถบกํามะหยี่สีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติด
เปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขางถัดจากแถบกํามะหยี่สีดํา และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวย
โลหะดุนนูนสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสาบดานหนาทั้งสองขาง
มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา มีดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
สีฟาเทา
(๒) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟา
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร
สีขาว
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร
สีน้ําเงิน
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
สีน้ําตาล
(๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สีเหลือง
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร
สีแสด
(๙) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สีเขียวหัวเปด
(๑๐) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
สีชมพูสม
มาตรา ๘ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
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มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎี ก าฉบั บนี้ คือ เนื่ องจากไดมีก ารประกาศใช บังคั บ
พระราชบั ญญั ติมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๐
วรรคสอง แห งพระราชบั ญญั ติ ดังกลาวบัญญั ติวา การกําหนดใหสาขาวิ ชาใดมีปริญญาชั้ นใด และจะใช
อั ก ษรย อสํ าหรั บสาขาวิ ชานั้ นอยางไร และการกํ าหนดลั กษณะ ชนิด ประเภท และส วนประกอบของ
ครุยวิทยฐานะ เข็ มวิ ทยฐานะ และครุยประจําตํ าแหนง ใหตราเป นพระราชกฤษฎี กา จึ งจํ าเป น ตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
พ.ศ.๒๕๕๐
----------------------------เพื่ออนุวัติตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
การใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
“ผูบริหาร”
หมายความวา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“คณาจารย”
หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ตามมาตรา ๕๑ และใหหมายความรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาที่
ผูสอนและทํางานประจําในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ขอ ๕ ผูมีสิทธิสวมครุยวิทยฐานะ ตองเปนผูไดรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
ขอ ๖ ผูมีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะ ตองเปนผูไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขอ ๗ ผูมีสิทธิสวมครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตองเปน
ผูดาํ รงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารของมหาวิทยาลัย
และคณาจารยของมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ การสวมครุยวิทยฐานะ ใหสวมทับเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบราชการ
หรือชุดสุภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ การสวมครุยประจําตําแหนง ใหสวมทับเครื่องแบบราชการ หรือชุดสุภาพ
ขอ ๑๐ การสวมครุยวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนง ใหใชในโอกาสดังตอไปนี้
(๑) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(๒) พิธีไหวครู
(๓) งานพิธีการอื่นของมหาวิทยาลัยหรือในโอกาสที่เหมาะสม
ขอ ๑๑ การประดับเข็มวิทยฐานะ ใหประดับที่อกเสื้อดานขวาเมื่อแตงเครื่องแบบ
หรือที่ปกเสื้อสากลดานซาย
ขอ ๑๒ ผูที่สวมครุยวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง และประดับเข็มวิทยฐานะ
ตองประพฤติตนสุภาพเรียบรอย มีเกียรติ และอยูในลักษณะที่เหมาะสมไมกอใหเกิดความเสื่อม
เสียตอตนเองและมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง โดยไมมีสิทธิ
ที่จะใช หรือแสดงดวยประการใด ๆ วา ตนมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยหรือมีปริญญา
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไมมี ถาไดกระทําเพื่อให
บุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใชหรือมีตําแหนงหรือมีวิทยฐานะเชนนั้น ตองระวางโทษตามมาตรา
๖๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
----------------------------ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เห็นสมควรวางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา ใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๙ เกณฑการสําเร็จการศึกษาและการให
ปริญญา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภาวิชาการ”
หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามมาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
และใหหมายความรวมถึงหนวยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
“สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความวา สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ขอ ๕ ใหอธิการบดีแตงตั้ง “นายทะเบียน” จากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบในกิจการเกี่ยวกับการออกหลักฐานแสดง
ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบนี้ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย
ขอ ๖ หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้มีดังตอไปนี้
(๑) ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
บัตร หรือประกาศนียบัตร
(๒) วุฒิบัตร
(๓) ใบรับรองผลการศึกษา
(๔) ใบรับรองคุณวุฒิ
(๕) ใบรายงานผลการศึกษา
(๖) ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ขอ ๗ แบบพิมพหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ ๖ ใหใชแบบพิมพที่มหาวิทยาลัย
กําหนด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขแบบพิมพใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๘ ใหสาํ นักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควบคุมการเก็บรักษาและเบิกจาย
แบบพิมพหลักฐานแสดงผลการศึกษาตาง ๆ ใหรัดกุม โดยมีบัญชีรับจายเปนหลักฐานเพื่อตรวจสอบได
ขอ ๙ วันที่สําเร็จการศึกษาในหลักฐานแสดงผลการศึกษา ใหถือเอาวันที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
ขอ ๑๐ การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ ๖ (๑)
(๑) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ตามขอ ๖ (๑) ใหเฉพาะผูที่สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร จากสภามหาวิทยาลัยแลว
(๒) หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ ๖ (๑) ทุกฉบับ ใหอธิการบดีและ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแลวประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
(๓) ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทําทะเบียนผูที่ไดรับอนุมัติ
การใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร ไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๑ การออกวุฒิบัตร
(๑) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีการใหการศึกษาหรือฝกอบรมตามหลักสูตร
พิเศษ ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจออกวุฒิบัตรแกผูที่เขารับการศึกษาหรือฝกอบรมนั้น ๆ ได
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(๒) ใหอธิการบดีและหรือผูอํานวยการฝกอบรมลงนามพรอมกับประทับตราดุน
ของมหาวิทยาลัยในวุฒิบัตรที่ออกให
(๓) ใหสวนราชการที่จัดการฝกอบรมจัดทําทะเบียนการออกวุฒิบัตรเก็บไวเปน
หลักฐาน
ขอ ๑๒ การออกใบรับรองผลการศึกษา
(๑) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแก
ผูที่สําเร็จการศึกษาแลวและกําลังรออนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
และ อาจจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกผูที่ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตาม
หลักสูตรและกําลังรออนุมัติผลสําเร็จการศึกษาก็ได แตใบรับรองนี้จะมีอายุการใชเพียง ๙๐ วัน นับ
แตวันที่ออกให
(๒) ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทําทะเบียนใบรับรองผล
การศึกษาที่ออกใหเก็บไวเปนหลักฐาน
(๓) ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายของนักศึกษา
และใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ การออกใบรับรองคุณวุฒิ
(๑) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
จะออกใบรับรองคุณวุฒิแกผูที่สําเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติการ
ใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร แลว แตยังไมไดรับใบประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
(๒) ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทําทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิ
ที่ออกใหเก็บไวเปนหลักฐาน
(๓) ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายของนักศึกษาและ
ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ การออกใบรายงานผลการศึกษา
(๑) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะออกใบรายงานผลการศึกษา
ใหแกผูที่กําลังศึกษาหรือผูที่สําเร็จการศึกษาแลว โดยยื่นคํารองขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) ใบรายงานผลการศึกษาที่ออกใหครั้งแรกใหออกเปนภาษาไทย
กรณีการออกใบรายงานผลการศึกษาครั้งตอไปอาจออกใหเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได

124

-๔-

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

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ตอนที่ 3

แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เกี่ยวกับสํานักงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานสงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย ภารกิจหลักคือการประสานงานและใหบริการดานวิชาการแกหนวยงานและ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดูแลและกํากับการนําระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานด า นวิ ช าการไปสู ก ารปฏิบั ติ ดั ง นั้ น สํ า นั ก ส ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนจึงมีค วามสํ าคั ญและเกี่ย วของโดยตรงกับ นัก ศึก ษา นั บตั้งแตก าร
สมัครเขาเรียนการรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา จนกระทั่งวันสําเร็จการศึกษา นักศึกษาควร
ศึกษาระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ใหละเอียดและถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อใหการเรียน
เปนไปอยางราบรื่นและสําเร็จการศึกษาสมดังความตั้งใจ
ที่ตั้งหนวยงาน
ชั้น 1 อาคาร 1 ทิศเหนือ (ตรงขามกับโรงยิมเนเซียม)
แผนผังที่ตั้งหนวยงาน

เวลาเปดทําการ
เปดบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ
จันทร – ศุกร
เวลา 08.00 น. – 20.00 น.
เสาร – อาทิตย เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
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โครงสรางองคกร
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
สํานักงานผูอํานวยการ

งานสงเสริมวิชาการ

งานทะเบียนและประมวลผล

โครงสรางการบริหารงาน

ผูอํานวยการ
คณะกรรมการประจําสํานัก
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
และแผนงบประมาณ

คณะกรรมการบริหารสํานัก

รองผูอํานวยการฝายหลักสูตร
และบริการการเรียนการสอน

รองผูอํานวยการฝาย
ทะเบียนและประมวลผล

หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

หัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป

หัวหนาฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหนาฝายบริการ
การเรียนการสอน

หัวหนา
ฝายทะเบียน

หัวหนา
ฝายประมวลผล
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บริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การลงทะเบียนเรียน
ในการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาตองลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ตตามระยะเวลาที่
กําหนดในปฏิทินวิชาการ ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 นักศึกษาศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนเสนอแนะพรอมทั้งปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
ขั้นที่ 2 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผานระบบอินเทอรเน็ตที
http://www.academic.cmru.ac.th/regisonline/
ขั้นที่ 3 นักศึกษาสามารถเพิ่ม/ถอนรายวิชาหรือยาย Section ผานระบบการ
ลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ตตามวัน-เวลาที่กําหนดตามปฏิทินวิชาการ
ขั้นที่ 4 นักศึกษา Print ใบลงทะเบียน เพื่อนําไปชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ไ ด เ ริ่ ม การลงทะเบี ย นผ า นระบบอิ น เทอร เ น็ ต ตั้ ง แต
ปการศึกษา 2547 เปนตนมา โดยมีขอแนะนําในการลงทะเบียน ดังนี้
1. นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต
ภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต
2. นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 15 หนวยกิต
ภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต
3. ไมควรลงทะเบียนในกรณีตอไปนี้
3.1 รายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ลงทะเบียนไดแลว
3.2 วัน – เวลาเรียนหรือวัน – เวลาสอบซ้ํากับรายวิชาที่ลงทะเบียนไดแลว
3.3 ลงทะเบียนใน Section ที่มีจํานวนผูลงทะเบียนครบแลว
3.4 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเกินกวาที่กําหนดไว
3.5 รายวิชาทีต่ องเรียนรายวิชาอื่นมากอน
3.6 ไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝกประสบการณรวมกับวิชาอื่นได (เฉพาะภาคปกติ)
การขอรหัสผาน
1. นั ก ศึก ษาทุ ก คนจะมีรหัส นัก ศึก ษา และรหัส ผาน 6 ตัว อัก ษร เพื่อ Login เขา สู
ระบบการลงทะเบี ย นผ านระบบอิ น เทอรเ น็ ต หากนั ก ศึ ก ษาทํ า รหั ส ผ า นสูญ หาย หรื อ ลื ม
รหัสผานนักศึกษาสามารถยื่นคํารองขอใหมได
2. ยื่นคํารอง สสว.12 ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีคาธรรมเนียม 50 บาท
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ขั้นตอนการดําเนินการ
1) นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอรหัสผาน (สนว.12) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.phpพรอมทั้งกรอกคํารองให
สมบูรณครบถวน
2) นักศึกษานําคํารองไปชําระคาธรรมเนียมขอรหัสผานที่กองคลัง (หองการเงิน)
จํานวน 50 บาท
3) นักศึกษานําคํารองขอรหัสผานมายื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบพิมพรหัสผานใหนักศึกษาใหม
การขอเพิ่มจํานวนรับลงทะเบียนในรายวิชาที่มีจํานวนรับเต็ม
1. เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นผ า นระบบอิ น เทอร เ น็ ต แต ป รากฏว า ไม ส ามารถ
ลงทะเบียนเรียนได เนื่องจากหมูเรียนในวัน เวลาที่ตองการมีจํานวนนักศึกษาเต็มตามที่กําหนด
แลว และไมสามารถลงทะเบีย นรายวิชาในหมูเ รีย นอื่น ๆ ไดอีก นั ก ศึก ษาสามารถขอเพิ่ม
จํานวนรับลงทะเบียนในหมูเรียนที่ตองการได
2. นัก ศึก ษาเขาไปขอเพิ่มจํานวนรับ ในรายวิชาที่เ ต็ม ที่ระบบสารสนเทศนัก ศึก ษา
(http:/www.academic.cmru.ac.th/information/) กอนการขอเพิ่มจํานวนใหนักศึกษา ตรวจสอบ
วันเวลาเรียน วันเวลาสอบ
3. คนหารหัสวิชา Section ภาคเรียน แลวกด “Submit" แลวกด เพิ่ม แลวพิมพ
แบบฟอรมคํารองขอเพิ่มจํานวนในรายวิชาที่เต็ม
4. นําคํารองไปขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอนรายวิชา
5. ยื่ น คํ า ร อ ง สสว.16 ที่ สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น ในช ว งเวลา
เพิ่ม-ถอน ตามปฏิทินวิชาการ นักศึกษาตองดําเนินการในวัน เวลาที่กําหนด หากเลยเวลาแลว
จะไมสามารถลงทะเบียนได ไมมีคาธรรมเนียม
6. เมื่ อ ได รั บ อนุ มั ติ จ ากสํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นแล ว จะปรากฏ
รายวิชาดังกลาวในระบบลงทะเบียน นักศึกษาตองเขาไปตรวจสอบรายวิชาที่ขอเพิ่มในระบบ
ลงทะเบียน http://www.academic.cmru.ac.th/regisonline/ ดวยตนเอง ถาเกิดปญหาใหติดตอ
สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดในปฏิ ทิ น วิ ช าการ
(ชวงเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน)
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ขั้นตอนการดําเนินการ
1) นักศึกษาเขาไปขอเพิ่มจํานวนรับในรายวิชาที่เต็มที่ ระบบสารสนเทศนักศึกษา
(http:/www.academic.cmru.ac.th/information/) กอนการขอเพิ่มจํานวนให
นักศึกษาตรวจสอบจํานวนรับที่เปนปจจุบันในระบบลงทะเบียน (อินเทอรเน็ต)
และวันเวลาเรียนวันเวลาสอบ
2) นักศึกษาเขาไปใน ระบบสารสนเทศนักศึกษา ใหคนหารหัสวิชา Section
ภาคเรียน แลวกด “Submit" แลวกด เพิ่ม เสร็จแลวพิมพแบบฟอรมคํารองขอ
เพิ่มจํานวนในรายวิชาที่ Section เต็มจํานวน
3) ขอความเห็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีใน Sectionจํานวนเต็มจาก
อาจารยที่ปรึกษา
4) ขอความเห็นของอาจารยผูสอน/สาขาวิชา ของวิชาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ใน Section ที่มีจํานวนเต็ม โดยอาจารยผูสอนตรวจสอบ Section รหัสวิชาและ
ชื่อวิชา พรอมเซ็นชื่อกํากับ
5) ยื่นคํารอง สสว.16 ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในชวงเวลา
เพิ่ม-ถอนตามปฏิทินวิชาการ
6) เมื่อไดรับอนุมัติจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแลว จะปรากฏ
รายวิชาดังกลาวในระบบลงทะเบียน นักศึกษาตองเขาไปตรวจสอบรายวิชาที่
ขอเพิ่มในระบบลงทะเบียน ถาเกิดปญหาใหติดตอสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินวิชาการ (ชวงเพิ่ม-ถอน
รายวิชาเรียน)
การขอลงทะเบียนเรียนขามหลักสูตรระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม
1. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรใหม และไมเปดรายวิชาในหลักสูตร
เดิมอีก นักศึกษาในหลักสูตรเดิมสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรใหมได แตทั้งนี้ตองมีการ
เทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหมไวแลว
กรณีบางรายวิชาในหลักสูตรเดิม ไมมีการเทียบไวและไมมีการเปดตามแผนเรียน
อีก นักศึกษาสามารถขอหลักสูตร/สาขาวิชาเปดรายวิชาใหจนกวาจะสําเร็จการศึกษา
2. ยื่ น คํ า ร อ ง สสว.17 ผ า นอาจารย ที่ ป รึ ก ษา สาขาวิ ช า คณะ ถึ ง สํ า นั ก ส ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนไมมีคาธรรมเนียม
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ขั้นตอนการดําเนินการ
1) นักศึกษาเขาไปดาวนโหลดคํารองลงทะเบียนเรียนขามหลักสูตรระหวาง
หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม (สสว.17) ที่เว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน (http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php)
2) ขอความเห็นการสงคํารองลงทะเบียนเรียนขามหลักสูตรระหวางหลักสูตรเดิม
กับหลักสูตรใหมจาก อาจารยที่ปรึกษา
3) ขอความเห็นการสงคํารองลงทะเบียนเรียนขามหลักสูตรระหวางหลักสูตรเดิม
กับหลักสูตรใหม จาก สาขาวิชา ของวิชาที่จะเรียนขามหลักสูตร
4) ขอความเห็นการสงคํารองลงทะเบียนเรียนขามหลักสูตรระหวางหลักสูตรเดิม
กับหลักสูตรใหม จาก คณะ ของวิชาที่จะเรียนขามหลักสูตร
5) ยื่นคํารองลงทะเบียนเรียนขามหลักสูตรระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม
ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6) เมื่อสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนอนุมัติการขอลงทะเบียนเรียนขาม
หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม เรียบรอยแลวใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดที่
ระบบลงทะเบียน (http://www.academic.cmru.ac.th/regisonline/)
การขอลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกิน
1. การขอลงทะเบียนเรียนรวม เปนการขอลงทะเบียนเรียนรวมของนักศึกษาคางชั้น
โดยขอเรียนรวมกับนักศึกษาในหมูเรียนอื่น หรือชั้นปอื่นเรียน ที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนได
2. นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาภาคพิเศษไดเฉพาะภาค
ฤดูรอนเทานั้นสวนนักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาภาคปกติได
(ดูประกาศมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ในคูมือการศึกษา)
3. การลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกินใหปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกินการลงทะเบียนเรียนแตละ
ภาคเรียน มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
ภาคปกติ ลงไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต
ภาคพิเศษ ลงไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 15 หนวยกิต
ภาคฤดูรอน ลงไดไมเกิน 9 หนวยกิต
ยกเวนภาคเรียนสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษาและมีจํานวนหนวยกิตนอยกวา
9 หน ว ยกิ ต (ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ.2550) การลงทะเบียนเรียนเกินกวาจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวนี้สามารถทําไดเฉพาะใน

165

ภาคเรี ย นสุ ด ท า ยที่ จ ะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาและสามารถเรี ย นเกิ น ได เ พี ย ง 1 รายวิ ช า เท า นั้ น
หากนอกเหนือจากที่กําหนดนี้ จะอยูในดุลพินิจของคณะที่จะพิจารณาเปนรายกรณี
4. การลงทะเบี ย นเรี ย นร ว มและเรี ย นเกิ น ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาและจากคณะที่นักศึกษาสังกัด
5. ยื่ น คํ า ร อ ง สสว.3 ผ า นอาจารย ที่ ป รึ ก ษา สาขาวิ ช า คณะ ถึ ง สํ า นั ก ส ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน ไมมีคาธรรมเนียม
ขั้นตอนการดําเนินการ
1) นักศึกษาเขาไปขอเรียนรวมหรือเรียนเกินในรายวิชาที่ตองการลงทะเบียนเรียน
ที่ระบบสารสนเทศนักศึกษา (http:/www.academic.cmru.ac.th/information)
กอนการขอเรียนรวมและเรียนเกิน นักศึกษาจะตองตรวจสอบวันเวลาเรียน
วันเวลาสอบในระบบลงทะเบียน (อินเทอรเน็ต) วาไมตรงกัน หรือซ้ําซอนกัน
พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานดังนี้
1.1 เอกสารการลงทะเบียนที่สามารถลงทะเบียนไดของภาคเรียนปจจุบัน
1.2 เอกสารตรวจสอบสําเร็จการศึกษา สามารถพิมพไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/information/
2) นักศึกษาเขาไปใน ระบบสารสนเทศนักศึกษา ใหคนหารหัสวิชา Section
ภาคเรียน แลวกด "Submit" แลวกด เพิ่ม แลวพิมพแบบฟอรมคํารอง
ขอเรียนรวมและเรียนเกิน
3) นักศึกษานําคํารองขอลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกินไปขอความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยหัวหนาสาขาวิชา และคณะ
4) นักศึกษานําคํารองมายื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินวิชาการ
5) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะนัดวันแจงผลการขอลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกิน
ใหนักศึกษาทราบหลังจากที่นักศึกษามายื่นคํารอง
6) เมื่อไดรับอนุมัติจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหนักศึกษา
ตรวจสอบรายวิชานั้นดวยตนเองในระบบลงทะเบียนไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/regisonline/ ตามระยะเวลาที่กําหนดใน
ปฏิทินวิชาการฯ
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การขอเปดรายวิชาเรียน
1. ผูขอเปดรายวิชา ตองเปนนักศึกษาคางชั้นหรือลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียน
สุดทายและไมไดยายมาจากสถาบันอื่น
2. การขอเปดรายวิชากระทําไดเมื่อ
- ไมมีรายวิชาในรายการจัดสอนจัดสอบของนักศึกษาทุกประเภท
- เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตรเกาที่ไมมีการเปดสอนแลว
- เป น รายวิ ช าเลื อ กที่ ไ ม ส ามารถเลื อ กเรี ย นในกลุ ม วิ ช าเดี ย วกั น ไม ส ามารถ
ยื่นขอเรียนรวมกับนักศึกษาอื่นไดหรือเรียนแทนกันได
3. การขอเปดรายวิชาตองผานความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษา
4. ยื่นคํารอง สสว.6 ผานอาจารยที่ปรึกษา ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และคณะพิจารณาสรุปสงสํานักสงเสริมประกาศตอไป ไมมีคาธรรมเนียม
ขั้นตอนการดําเนินการ
1) นักศึกษาพิมพรายวิชาที่ขอเปดนอกเหนือจากแผนการเรียนในระบบ
สารสนเทศนักศึกษา (สสว.6) (http:/www.academic.cmru.ac.th/information/)
หมายเหตุ กอนการยื่นคํารองกรุณาตรวจสอบรายวิชาของภาคเรียนถัดไปในเว็บไซตของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2) ขอความเห็นการขอเปดรายวิชาจากอาจารยที่ปรึกษา
3) ยื่นคํารอง สสว.6 ที่ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามกําหนดปฏิทิน
วิชาการ
4) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวบสงคณะ
5) คณะดําเนินการ
5.1 สรุปรายวิชาที่จะขอเปดทั้งหมดตามแบบฟอรมที่กําหนด
5.2 บันทึกขอความ นําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ
6.1 แจงผลการพิจารณา
6.2 เปดรายวิชาใหนักศึกษาลงทะเบียนชวงเพิ่มถอนตามปฏิทินวิชาการ
(ชวงเพิ่ม-ถอนรายวิชาตามที่กําหนดในปฏิทินวิชาการฯ)
6.3 จัดทําประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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การขอยกเลิกรายวิชาเรียน
1. การขอยกเลิ ก รายวิ ช า กระทํ า ให เ สร็ จ สิ้ น ก อ นสอบปลายภาคไม น อ ยกว า
2 สัปดาห หรือกําหนดการตามปฏิทินวิชาการ การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal) เปนการ
ยกเลิกการเรียนรายวิชาที่ลงทะเบียนไปแลว แตนักศึกษามีความจําเปน หรือเห็นวาไมสามารถ
เรี ย นได หรื อ เรี ย นได ไ ม เ ต็ ม ที่ อ าจได รั บ ผลการเรี ย นต่ํ า หากนั ก ศึ ก ษาไม เ ข า เรี ย น เรี ย น
ไม ส ม่ํ าเสมอ หรื อ ไม ทํ ากิ จ กรรมตามที่ อ าจารยผู ส อนกํ า หนด โดยไม ยื่น คํ า รอ งขอยกเลิ ก
รายวิชานักศึกษาจะไดผลการเรียนตามเกณฑกําหนดไวนั้น ถาขอยกเลิกแลว ผลการเรียนที่
ไดรับจะเปน W
2. การยกเลิกรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึก ษา และอาจารย
ผูสอน
3. ยื่นคํารอง สสว.5 ผานอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน คณะ ถึงสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ไมมีคาธรรมเนียม
ขั้นตอนการดําเนินการ
1) เลือกรายวิชาที่ตองการยกเลิก จากเมนูแบบฟอรมยกเลิกรายวิชาเรียน
ในระบบสารสนเทศนักศึกษา http:/www.academic.cmru.ac.th/information/
2) คลิกเลือกวิชาที่ตองการยกเลิกรายวิชาเรียนแลวกด "Submit" เพื่อสงขอมูล
การยกเลิกรายวิชาเรียนแลวพิมพแบบฟอรมคํารองยกเลิกรายวิชาเรียน
3) ขอความเห็นการยกเลิกรายวิชาจากอาจารยที่ปรึกษา
4) ขอความเห็นของอาจารยผูสอนวิชาที่ขอยกเลิก โดยอาจารยผูสอนตรวจสอบ
Section รหัสวิชาและชื่อวิชาพรอมเซ็นชื่อกํากับ
5) ยื่นคํารองขอยกเลิกรายวิชาเรียนที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พรอมทั้งแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (ดูกําหนดการขอยกเลิกรายวิชาในปฏิทินวิชาการ)
6) เมื่อสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนอนุมัติการขอยกเลิกรายวิชาเรียน
และมี การบั น ทึ ก ข อ มู ล เรี ย บร อ ยแล ว ให นั ก ศึ ก ษาตรวจสอบการ ยกเลิ ก
รายวิชาไดทhี่ ttp://www.academic.cmru.ac.th/information/ แลวเขาเมนู
"ตารางสอบ" แลวดูที่ตารางสอบ จะมี W ตรงกับวิชาที่เรายกเลิก ถือเปนการ
เสร็จสิ้นการยกเลิกรายวิชา
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การขอลาพักการเรียน/รักษาสถานภาพ
การขอลาพักการศึกษา
1. เมื่ อ นั ก ศึ ก ษามี เ หตุ จํ า เป น ที่ ไ ม อ าจมาเรี ย นได ต ามปกติ เช น เจ็ บ ป ว ย
ติดภารกิจเดินทางไปตางจังหวัด/ตางประเทศเปนเวลานาน ถูกสั่งพักการเรียน ไปอบรม หรือ
อื่น ๆ นักศึกษาสามารถลาพักการเรียนไวไดจนกวาจะพรอมกลับมาเรียนใหม
2. นักศึกษาตองยื่นคํารองและชําระเงินใหเสร็จสิ้น กอนวันเริ่มสอบปลายภาค
มิฉะนั้น
- ในกรณีนักศึกษาที่ยังไมไดลงทะเบียน จะพนสภาพการเปนนักศึกษา
- ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนแลวจะไดเกรดเปน Fหรือ U
3. ยื่นคํารอง สสว.8 ผาน ความเห็นของผูปกครอง อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา
คณะ การเงิ น และสํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น มี ค า ธรรมเนี ย มการรั ก ษา
สถานภาพการเปนนักศึกษา
การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาไมไดลงทะเบียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง นักศึกษาตองทําการ
รักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา โดยการชําระคาธรรมเนียม “การรักษาสถานภาพนักศึกษา”
กรณีที่นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา เพื่อคงสภาพ
การเปนนักศึกษา มีดังนี้
1. เมื่อนักศึกษาลาพักการศึกษา ตามขอบังคับขอ 24.3
2. เมื่อนักศึกษาเรียนครบหลักสูตรแลว และไมมีการลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
และยังไมยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา ตามขอบังคับขอ 41.2.3
ขั้นตอนการดําเนินการ
1) นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอลาพักการศึกษา (สนว.8) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมทั้งกรอก
คํารองใหสมบูรณครบถวน
2) นักศึกษาขอความเห็นชอบจากผูปกครอง อาจารยที่ปรึกษา อาจารย
หัวหนาสาขาวิชา และขออนุมัติจากคณบดี
3) นักศึกษานําคํารองที่ผานความเห็นชอบไปชําระเงินคาธรรมเนียมการรักษา
สถานภาพนักศึกษาที่กองคลัง (หองการเงิน) ภาคเรียนละ 700 บาท
4) นักศึกษานําคํารองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพ
นักศึกษาไปถายเอกสารเก็บไวเปนหลักฐาน
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5) นักศึกษานําคํารองขอลาพักการศึกษา มายื่นคํารองที่สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนพรอมทั้งแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือ
บัตรประชาชนของผูที่ลาพักการศึกษา
6) ผูรับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกตองของคํารอง จากนั้นจะเสนอให
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อขอความเห็นชอบ
แลวบันทึกขอมูลลงในระบบพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารคํารอง
หมายเหตุ การลาพักการศึกษา กระทําไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษา ถาจําเปนตองลาพัก
การศึกษาตอใหยื่นคํารองใหม (ขอบังคับขอ 24.2)
การประกาศผลการเรียน
1. มหาวิ ท ยาลั ย จะประกาศผลการเรี ย นทุ ก ภาคการศึ ก ษาทางอิ น เทอร เ น็ ต โดย
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาที่เรียนในแตละภาคเรียนหรือทั้งหมดไดจาก
ระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษา (http://www.academic.cmru.ac.th/information) และสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดสงผลการเรียนใหผูปกครองทางไปรษณียดวย
2. นักศึกษาไดผลการเรียน “I” ในรายวิชาใด จะตองติดตามและพบอาจารยผูสอน
ในรายวิชานั้นทันทีเพื่อดําเนินการแกผลการเรียน “I” ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการเรียน “I” หากพนกําหนดงานทะเบียนและวัดผลจะ
เปลี่ยนเปน “F” หรือ “U” แลวแตกรณี
3. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคแตขาดสอบจะไดผลการเรียน “M” และจะตอง
ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง เกณฑการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่
ขาดสอบปลายภาคการศึกษา พุทธศักราช 2550 ในกรณีที่ไดรับอนุญาตใหสอบ จะตอง
ดําเนินการใหเรียบรอยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพนกําหนดงานทะเบียนและ
วัดผลจะปรับเปน “F” หรือ “U” แลวแตกรณี
การขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียน
1. การขอโอนผลการเรียนหรือขอยกเวนการเรียน ใหยึดถือตามเกณฑที่กําหนดใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550
2. การขอโอนผลการเรียน มีคุณสมบัติดังนี้
1) ศึกษาในมหาวิทยาลัยและยายสาขาวิชา
2) เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและกลับมาเรียนใหม
3) ผูขอโอนผลการเรียนตองไมถูกสั่งใหพนสภาพเนื่องจากผลการเรียนไมถึงเกณฑ
4) เปลี่ยนสภาพของประเภทศึกษาของมหาวิทยาลัย
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3. สําหรับการยกเวนการเรียน มีคุณสมบัติดังนี้
1) ใชสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาแลวเรียนตอใน
ระดับปริญญาตรี
2) นักศึกษาที่ยายสถานศึกษา
3) สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง
4. การโอนผลการเรียนตองโอนหมดทุกรายวิชา โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิต ทั้งนี้
รายวิชาที่เทียบโอนนั้นตองสอบได หรือ เคยศึกษา อบรม มีประสบการณมาแลวไมเกิน 10 ป
นับถึงวันเขาศึกษา
5. การขอยกเวนการเรียน ผูขอตองเปนนักศึกษาที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้หรือ
ยายสถานศึกษามาจากสถานศึกษาอื่นและเคยอบรม หรือมีประสบการณ โดยมีเงื่อนไขวา
- รายวิชาขอยกเวนตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา
- รายวิชาที่ไดรับการยกเวนตองมีจํานวนหนวยกิตรวมกัน ไมเกิน 3 ใน 4 ของ
จํานวนหนวยกิตที่กําหนดในหลักสูตรที่จะศึกษา
6. ผูไดรับการเทียบโอนผลการเรียน มีสิทธิไดรับเกียรตินิยมสวนผูไดรับการยกเวน
การเรียนไมมีสิทธิไดรับเกียรตินิยม
7. ยื่ น คํ า ร อ ง สสว.4 ผ า นอาจารย ที่ ป รึ ก ษา ถึ ง สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงาน
ทะเบียน มีคาธรรมเนียม
ขั้นตอนการดําเนินการ
1) ดาวนโหลดคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนผลการเรียน (สสว.4)
ได ที่ http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php จากนั้ น กรอก
คํารองใหสมบูรณ ครบถวน
2) นําคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนผลการเรียนไปขอความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและนําคํารองมายื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินวิชาการ
3) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจสอบคํารองและเอกสารประกอบพรอมทั้ง
ดําเนินการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา
3.1) กรณีที่เทียบโอน/ยกเวนรายวิชาระหวางหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนจะพิจารณาคํารอง
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4)

5)

6)
7)

8)

3.2) กรณีที่ยกเวนการเรียนระหวางหลักสูตรมหาวิทยาลัยอื่นกับ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะจัดสงเอกสาร
ใหกับคณะที่เกี่ยวของพิจารณา
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบนําเสนอผลการพิจารณาคํารองเสนอตออนุกรรมการ
พิจารณาการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา ระดับปริญญา
ตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติผล
นําผลการพิจารณาอนุมัติจากอนุกรรมการพิจารณาการโอนผลการเรียนและ
การยกเวนรายวิชา ระดับปริญญาตรี เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาการ
โอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี เพื่อจัดทํา
ประกาศมหาวิทยาลัยและแจงใหนักศึกษาทราบตอไป
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่ http://www.academic.cmru.ac.th (ขาวประกาศ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
นักศึกษาติดตอขอรับคํารองเทียบโอนผลการเรียน/ยกเวนการเรียน และนําคํา
รองไปชําระเงินที่กองคลัง (หองการเงิน) มีคาธรรมเนียม 200 บาท พรอม
ทั้งถายเอกสารคํารองเก็บไวเปนหลักฐาน แลวสงคืนที่สํานักสงเสริมวิชาการฯ
เจาหนาที่ผูรับ ผิดชอบบันทึกผลการเทียบโอนผลการเรีย น/ยกเวนการเรีย น
ลงในระบบและจัดเก็บเอกสาร

การขอยายสาขาวิชา
1. นักศึกษาสามารถขอยายสาขาวิชาหนึ่งไปยังอีกสาขาวิชาหนึ่งได โดยเปนไปตาม
เกณฑการยายสาขาวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัย
2. เกณฑการขอยายสาขาวิชา
1) นักศึกษาตองมีผลการเรียนในสาขาวิชาเดิม นักศึกษาภาคปกติ ไมนอยกวา
2 ภาคเรี ย นปกติ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ ไม น อ ยกว า 3 ภาคเรี ย น (ไม นั บ
ภาคเรียนที่ลาหรือถูกสั่งพักการเรียน)
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกอนยื่นคํารอง ไมต่ํากวา 2.00
3) ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเองของสาขาวิชาใหมที่จะยายไป ไม
นอยกวา 2 รายวิชาและมีระดับคะแนนไมต่ํากวา B
4) ตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและคณะเดิมที่สังกัด และ สาขาวิชาและคณะใหม
5) มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่นยายไปสาขาวิชาครุศาสตร
หรือภายในครุศาสตรดวยกัน
6) การยายจะสมบูรณไดเมื่อนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมแลว

172

7) เมื่อนักศึกษายายไปสาขาวิชาใหมแลวจะขอยายกลับสาขาวิชาเดิมอีกไมได
8) ยื่นคํารอง สสว.2 ผานอาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา คณะเกา / ใหม
ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีคาธรรมเนียม 500 บาท
ขั้นตอนการดําเนินการ
1) นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอยายสาขาวิชา (สสว.2) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมทั้งกรอกคํารองให
สมบูรณครบถวน
2) นักศึกษานําใบคํารองไปยื่นขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา
เดิม คณะเดิมสาขาวิชาใหม คณะใหม และสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
3) นักศึกษาติดตอรับคํารองคืนไดที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4) จากนั้นนําคํารอง ไปชําระเงินคาธรรมเนียมขอยายสาขาวิชาที่กองคลัง
(หองการเงิน)
5) นักศึกษานําคํารองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมขอยายสาขาวิชาไปถาย
เอกสารเก็บไวเปนหลักฐาน
6) นักศึกษานําคํารองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมขอยายสาขาวิชา(ฉบับจริง)
มายื่นที่หองสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อขอรับการเปลี่ยนรหัส
นักศึกษาและเปลี่ยน Passwordใหม
การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา
1. นักศึกษาภาคปกติสามารถขอเปลี่ยนสถานภาพไปเปนนักศึกษาภาคพิเศษได
ในวิชาเอกที่มีอยูในภาคพิเศษ ระดับเดียวกัน
2. ยื่นคํารอง ผานอาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา คณะ ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มีคาธรรมเนียม 500 บาท
ขั้นตอนการดําเนินการ
1) นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอยายสถานภาพ (สสว.1)ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมทั้งกรอกคํารองให
สมบูรณ ครบถวน
2) นักศึกษานําใบคํารองไปยื่นขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา
คณะและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3) นักศึกษาติดตอรับคํารองคืนไดที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4) จากนั้นนําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนียมขอยายสถานภาพทีก่ องคลัง (หองการเงิน)
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5) นักศึกษานําคํารองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมขอยายสถานภาพไป
ถายเอกสารเก็บไวเปนหลักฐาน
6) นั ก ศึ ก ษานํ า คํ า ร อ งและใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค า ธรรมเนี ย มขอย า ยสถานภาพ
(ฉบับจริง) มายื่นที่หองสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อขอรับการ
เปลี่ยนรหัสนักศึกษาและเปลี่ยน Password ใหม
การขอยายสถานศึกษา
1. เมื่อนักศึกษามีความจําเปนตองยายไปศึกษาตอที่สถาบันการศึกษาแหงอื่น ดวย
เหตุผลยายกลับภูมิลําเนา ยายตามผูปกครอง ยายสถานที่ทํางาน นักศึกษาสามารถ ยื่นคํารอง
ขอยายไปไดโดยตองยื่นคํารอง กอนสอบปลายภาค
2. เมื่อนักศึกษายื่นคํารอง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะทําหนังสือ
ติดตอไปยังสถาบันที่นักศึกษาขอยายไป เมื่อสถาบันแหงนั้นมีหนังสือตอบรับวาสามารถรับ
นั ก ศึ ก ษาเข า ศึ ก ษาต อ ได นั ก ศึ ก ษาจะต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มเพื่ อ รั บ หนั ง สื อ ส ง ตั ว และ
ผลการเรียนไปยังสถาบันแหงนั้น
3. ยื่นคํารอง สสว.11 ผาน ความเห็นของผูปกครอง อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา คณะ
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ถึ ง สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
มีคาธรรมเนียม 1,000 บาท
ขั้นตอนการดําเนินการ
1) นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอยายสถานศึกษา (สนว.11) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมทั้งกรอกคํารองให
สมบูรณครบถวน
2) นักศึกษาขอความเห็นชอบจากผูปกครอง อาจารยที่ปรึกษา อาจารยหัวหนา
สาขาวิชา ขออนุมัติจากคณบดี และสํานักวิทยบริการฯ (หองสมุด)
3) นักศึกษานําคํารองขอยายสถานศึกษา มายื่นคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
4) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกตองของคํารอง จากนั้นจะเสนอให
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อขอความเห็นชอบ
5) เมื่อคํารองขอยายสถานศึกษาผานความเห็นชอบของผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แลวผูรับผิดชอบจะจัดทําหนังสือสอบถามไป
ยังสถานศึกษา/สถาบันที่นักศึกษาจะยายไป
5.1 ถาสถานศึกษา/สถาบัน ตอบรับ การยายสถานศึกษา ผูรับผิดชอบ
จะทําหนังสือสงตัวใหกับนักศึกษา จากนั้นใหนักศึกษาไปชําระเงิน
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5.2

คาธรรมเนียมการขอยายสถานศึกษาที่หองการเงิน ก็ถือวาสิ้นสุด
กระบวนการขอยายสถานศึกษา
ถาสถานศึกษา/สถาบัน ปฏิเสธ การยายสถานศึกษา ผูรับผิดชอบ
จะแจงใหนักศึกษาทราบ

การขอสําเร็จการศึกษา
1. นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนสุดทาย ตองยื่นคํารองขอสําเร็จ
การศึกษา โดยแนบหลักฐาน ใบตรวจสอบสําเร็จการศึกษา (นักศึกษาสามารถกรอกขอมูลขอ
สําเร็จการศึกษาผานระบบออนไลน http://www.academic.cmru.ac.th/completion/) เพื่อสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะไดดําเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบผลการศึกษาและ
ดําเนินการเพื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษาตามขั้นตอนตอไป นักศึกษาสามารถติดตามผลได
จากประกาศชื่อผูสําเร็จการศึกษาทาง www.academic.cmru.ac.th
2. เมื่อนั ก ศึก ษายื่นผานระบบอินเทอรเ น็ตแลว ใหพิมพคํารอง และนําคํ ารอ งผาน
อาจารย ที่ป รึก ษา อาจารยค วรช ว ยตรวจสอบรายวิชาและผลการศึก ษาเพื่อใหมั่น ใจไดว า
ถูกตอง ครบตามหลักสูตร
3. ยื่นคํารอง สสว.13 ที่พิมพออกมาจากระบบอินเทอรเน็ต ผานอาจารยที่ปรึกษา
สํานัก วิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศถึงสํานั กสงเสริมวิชาการและงานทะเบีย นไมมี
คาธรรมเนียม
ขั้นตอนการดําเนินการ
1) ใหนักศึกษา กรอกคํารองขอสําเร็จการศึกษาในระบบขอสําเร็จการศึกษาที่
http://www.academic.cmru.ac.th/completion/ หลังจากนั้นใหนักศึกษาพิมพ
คํารองออกมาจากระบบและแนบเอกสาร ผลการเรียนตลอดหลักสูตร แลว
นําสงใหอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาเบื้องตน พรอมทั้งลง
นามกํากับและผานการตรวจสอบจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี นําสง
ใหงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หมายเหตุ ในการยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา ใหนักศึกษายื่นคํารองภายในวันที่ 20 ของ
แตละเดือน มหาวิทยาลัยจะอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาในเดือนถัดไป (นักศึกษา
สามารถดูปฏิทินการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา ไดที่บอรดประชาสัมพันธ ของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน http://www.academic.cmru.ac.th/ (ขาวประกาศสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน)
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อนึ่ง หากนักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา แตผลการเรีย นยังไมผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ(เกรดไมออก) ภายในสิ้นเดือนนั้นๆ คํารองขอ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาถือเปนโมฆะ นักศึกษาตองสงคํารองขอสําเร็จการศึกษาใหม เมื่อ
ผลการเรียนผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะแลว (เกรดออก)
2) นําคํารองที่กรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว สงงานทะเบียนและประมวลผล
จะมี เ จ า หน า ที่ รั บ คํ า ร อ ง เพื่ อ ตรวจสอบเบื้ อ งต น เช น นั ก ศึ ก ษาชํ า ระ
คาธรรมเนียมการเรียนแลวหรือไม, มีรายวิชาที่ยังไมมีผลการเรียนหรือไม
เปนตน
3) เมื่อเจาหนาที่รับคํารองเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกคํารองขอสําเร็จ
การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาลงในคอมพิ ว เตอร และนั ก ศึ ก ษาสามารถติ ด ตาม
ผลการพิ จ ารณาคํ า ร อ งได ที่ http://www.academic.cmru.ac.th/graduate/
ใหนักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาลงในชองวาง เพื่อตรวจสอบสถานะของคํารอง
ของนักศึกษา
4) กรณีนักศึกษาสงคํารองขอสําเร็จการศึกษาแลว หลังจากวันสุดทายของการ
รับคํารอง นักศึกษาเขาตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษา ระบบจะแจงสถานะ
วา “เจาหนาที่ไดรับคํารองขอสําเร็จการศึกษาแลว”
5) หากคํารองขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ไดรับการตรวจสอบจาก
เจาหนาที่งานทะเบียนอยางละเอียด แลว กรณีพบวานักศึกษามีปญหา
เกี่ยวกับผลการเรียน เชน ไมมีผลการเรียน ระบบตรวจสอบผลการสําเร็จ
การศึ ก ษา จะแจ ง สถานะ ตามป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามาติ ด ต อ
งานทะเบียนและประมวลผล
หมายเหตุ หลั ง จากที่ นั ก ศึ ก ษาส ง คํ า ร อ งขอสํ า เร็ จ การศึ ก ษาเรี ย บร อ ยแล ว ให นั ก ศึ ก ษา
ติ ด ตามตรวจสอบผลการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาเอง ทุ ก ระยะเพื่ อ ให
สามารถแกปญหาไดทันทวงที
6) หากคํารองขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ไดรับการตรวจสอบจาก
เจาหนาที่งานทะเบียนอยางละเอียดแลว พบวานักศึกษาไมมีปญหาใด ๆ
เกี่ยวกับผลการเรียน เจาหนาที่ก็จะแจงผลการสงคํารองขอสําเร็จการศึกษา
ในระบบวา “คาดวาจะสําเร็จการศึกษารอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย”
หมายเหตุ หากนักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาแลว แตไมสําเร็จการศึกษา ให
นักศึกษายื่นคํารอง สสว.13 ใหมอีกครั้ง
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การลงทะเบียนบัณฑิต
นั ก ศึ ก ษาที่ สํ าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาต อ งไปลงทะเบีย นบั ณฑิ ต ที่ ก องคลั ง
(หองการเงิน) จํานวน 500 บาท แลวนําหลักฐานการลงทะเบียนบัณฑิตมารับใบรับรองผลการ
เรี ย นและใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น ในวั น -เวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การรับปริญญา
นักศึกษาควรติดตามรายละเอียดและถือปฏิบัติดังนี้
1) มหาวิทยาลัยจะกําหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรปละครั้งทุก ๆ ป
โดยติดตามกําหนดการรับรายงานตัวจากกองพัฒนานักศึกษาทาง
อินเทอรเน็ต
2) มหาวิทยาลัยจะประกาศใหนักศึกษามารายงานตัวเพื่อขอรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรลวงหนา 1 เดือน
3) การมารายงานตัวใหนักศึกษานําสําเนาใบรับรองคุณวุฒิมาแสดง
4) นักศึกษาที่ไมประสงคจะไปรับพระราชทานปริญญาบัตรใหมาขอรับ
ปริญญาบัตรที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายหลังจากวัน
กําหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรไปแลว1สัปดาหพรอมทั้งแสดง
(หลักฐานตามขอ 3)
การขอเอกสารการศึกษา
1. นักศึกษาสามารถขอเอกสารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไดดังนี้
- ใบรับรองการเปนนักศึกษา
- ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)
- ใบเกรดเพื่อตรวจสอบ
- ใบรับรองคุณวุฒิ
- ใบปริญญาบัตร
- ใบอนุปริญญาบัตร
- ใบประกาศนียบัตร
- ใบสุทธิ
2. ยื่นคํารอง สสว.10 ตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีคาธรรมเนียม
ขั้นตอนการดําเนินการ
1) หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
1.1 นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอเอกสารทางการศึกษา (สสว.10) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมทั้งกรอกคํา
รองใหสมบูรณครบถวน
1.2 นักศึกษานําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการเปน
นักศึกษาที่กองคลัง (หองการเงิน)
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1.3 นักศึกษานําคํารองขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษามายื่นที่สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พรอมทั้งรับใบนัดหมายการรับหนังสือ
รับรองการเปนนักศึกษา
1.4 นักศึกษาจะมารับหนังสือรับรองการเปนนักศึกษาไดหลังจากยื่นคํารอง
1 วันทําการ โดยนักศึกษาจะตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตร
ประจําตัวประชาชน หากไมมารับภายใน 3 เดือน ใหเขียนคํารองใหม
2) ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)
2.1 นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอเอกสารทางการศึกษา (สสว.10) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php
พร อ มทั้ ง กรอก
คํารองใหสมบูรณครบถวน
2.2 นัก ศึกษานําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนีย มใบรั บรองผลการเรีย นที่
กองคลัง (หองการเงิน)
2.3 นักศึกษานําคํารองมายื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนพรอม
ทั้งรับใบนัดหมายการรับใบรับรองผลการเรียน
2.4 กรณีที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว นักศึกษานํารูปถายสีขนาด 2 นิ้ว
ฉากหลังรูปถายสีขาว ฉบับละ 2 รูป ระดับปริญญาสวมชุดครุย ตาม
สาขาที่สําเร็จการศึกษา สวนระดับอนุปริญญา,ป.กศ.,ป.กศ. ชั้นสูงสวม
ชุดนักศึกษา รูปถายไมเกิน 6 เดือน มายื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
2.5 นั ก ศึก ษาจะมารับ ใบรับ รองผลการเรีย นไดห ลั งจากยื่น คํา รอ ง 3 วั น
ทําการ โดยนักศึกษาจะตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตร
ประจําตัวประชาชน หากไมมารับภายใน 3 เดือน ใหเขียนคํารองใหม
3) ใบเกรดเพื่อตรวจสอบ
ใช ใ นการเที ย บโอนผลการเรี ย น/ยกเว น ผลการเรี ย น กรณี ส อบเข า ใหม
หรือใชในการตรวจสอบรายวิชาที่เรียน
3.1 นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอเอกสารทางการศึกษา (สสว.10) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร อ มทั้งกรอก
คํารองใหสมบูรณครบถวน
3.2 นักศึกษานําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนียมใบเกรดเพื่อตรวจสอบ
นักศึกษาทีก่ องคลัง (หองการเงิน)
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3.3 นักศึกษานําคํารองขอใบเกรดเพื่อตรวจสอบ มายื่นที่สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน พรอมทั้งรับ ใบนัดหมายการรับใบเกรดเพื่อ
ตรวจสอบ
3.4 นักศึกษาจะมารับใบเกรดเพื่อตรวจสอบไดหลังจากยื่นคํารอง 1 วัน
ทําการ โดยนักศึกษาจะตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตร
ประจําตัวประชาชน หากไมมารับภายใน 3 เดือน ใหเขียนคํารองใหม
4) ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ, ใบแทนปริญญาบัตร, ใบแทนอนุปริญญา, ใบแทน
ประกาศนียบัตร, ใบแทนใบสุทธิ (เฉพาะผูที่สําเร็จการศึกษาแลวเทานั้น)
4.1 ดาวนโหลดคํารองขอเอกสารทางการศึกษา (สสว.10) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php
พร อ มทั้ ง กรอก
คํารองใหสมบูรณครบถวน
4.2 นําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนียมกองคลัง (หองการเงิน)
4.3 นําคํารองขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ, ปริญญาบัตร, อนุปริญญา,
ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิและรูปถายสีขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังรูปถายสี
ขาวฉบับละ 2 รูป ระดับปริญญาสวมชุดครุยตามสาขาที่สําเร็จ
การศึกษาระดั บอนุปริญญา, ป.กศ., ป.กศ.ชั้นสูง สวมชุดนักศึกษา
ถายไมเกิน 6 เดือน พรอมใบแจงความ มายื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน พรอมทั้งรับใบนัดหมาย
4.4 การรับใบแทน ใบรับรองคุณวุฒิ, ปริญญาบัตร, อนุปริญญา,
ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิไดหลังจากยื่นคํารอง 3 วันทําการ โดยจะตอง
แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
หมายเหตุ
- หากไมมารับภายใน 3 เดือน ใหเขียนคํารองขอยื่นใหม
- ถานักศึกษาขอใบแทน ใบรับรองคุณวุฒิ, ปริญญาบัตร,
อนุปริญญา, ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ ฉบับภาษาไทยใหแนบใบแจงความ
(กรณีขอฉบับ ภาษาอังกฤษไมตองมีใบแจงความ ใหถายเอกสารฉบับ
ภาษาไทยแนบทายคํารอง)
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การขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว
1. การขอเปลี่ ย นแปลงข อ มูล ส ว นตัว ได แ ก คํ า นํ า หน า นาม ชื่ อ นามสกุล ที่ อ ยู
นัก ศึก ษาควรยื่น คํ ารอ งขอเปลี่ยนแปลงใหถูก ตอ ง เพื่อ ประโยชนของตัว นัก ศึก ษาใน เรื่อง
หลักฐานสําคัญของตนเอง เชน บัตรประจําตัว ใบแสดงผลการศึกษา ปริญญาบัตร เปนตน
โดยยื่นกอนสอบปลายภาค 1 เดือน
2. ยื่นคํารอง สสว.7 ผานอาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนไมมีคาธรรมเนียม
ขั้นตอนการดําเนินการ
1) นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว(สสว.7)ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมทั้งกรอกคํารองให
สมบูรณครบถวน
2) นักศึกษานําคํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัวไปขอความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยหัวหนาสาขาวิชา
3) นักศึกษานําคํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว มายื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
หมายเหตุ หลังจากยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว 2 วันทําการขอมูลจะถูก
เปลี่ยนแปลง
การขอลาออก
1. เมื่อนักศึกษามีความจําเปนไมสามารถเรียนใหครบตามหลักสูตร และประสงคจะ
ลาออกจากสภาพนั ก ศึกษามหาวิทยาลั ย ใหดําเนินการไดทั นที การขอลาออกใชใ นกรณีที่
นักศึกษา
1) ตองการสอบเขาศึกษามหาวิทยาลัยอื่น
2) ตองการสอบเขาศึกษาในสาขาวิชาใหม
3) ไมมีเวลาศึกษา
4) เกรดเฉลี่ยไมถึงเกณฑที่กําหนด
5) ไมมีทุนทรัพย
2. นักศึกษาปริญญาตรีใบที่สอง หรือนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต 25 ป ขึ้นไป สามารถ
ลาออกโดยไมตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง
3. สถานภาพของนักศึกษาจะตองไมพนสภาพการเปนนักศึกษา
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ขั้นตอนการดําเนินการ
1) นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอลาออก (สสว.9) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมทั้งกรอกคํารองให
สมบูรณ ครบถวน
2) นักศึกษานําคํารองขอลาออกไปขอความเห็นชอบจากผูปกครอง อาจารยที่
ปรึกษา อาจารยหัวหนาสาขาวิชา คณบดี และสํานักวิทยบริการฯ
3) นักศึกษานําคํารองขอลาออก มายื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4) หลังจากที่นัก ศึกษายื่นคํารองขอลาออก 1 วั นทําการใหมารับสํ าเนาคํารอ ง
ขอลาออกเพื่อรับเงินคาประกันของเสียหายคืนที่กองคลัง (หองการเงิน)
คํารองทั่วไป
1. ใชใ นกรณีขอรับ บริการทางวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไว โดยยื่นได
ตลอดเวลา ทั้งนี้ อาจารยที่ปรึกษาควรใหขอเสนอแนะดวย
2. ยื่ น คํ า ร อ ง สสว.15 ผ า นอาจารย ที่ ป รึ ก ษา ถึ ง สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและ
งานทะเบียนไมมีคาธรรมเนียม
ขั้นตอนการดําเนินการ
1) นักศึกษาดาวนโหลดคํารองทั่วไป (สนว.15)ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมทั้งกรอกคํารองให
สมบูรณครบถวน
2) นักศึกษานําคํารองทั่วไปเสนออาจารยที่ปรึกษาใหขอเสนอแนะและรับรอง
3) นักศึกษานําคํารองทั่วไปมายื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะพิจารณาและใหคําแนะนําแกนักศึกษาเปนรายกรณี
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การใหบริการขอมูลสารสนเทศผานระบบอินเทอรเน็ตสําหรับนักศึกษา
นักศึกษาสามารถใชบริการผานเว็บไซต http://www.academic.cmru.ac.th

ในสวนของบริการที่เกี่ยวกับนักศึกษาจะประกอบไปดวยหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้
• ปฏิทินวิชาการ
• ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา
• ระบบลงทะเบียนเรียน
• ระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษา
• ระบบขอสําเร็จการศึกษา
• ระบบประเมินพฤติกรรมการสอนอาจารย
• ระบบเทียบโอนรายวิชา
• ตรวจสอบรายวิชาที่เปดสอน
• ตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะ
• ตรวจสอบรายชื่อผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษา
• ตรวจสอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา
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•
•
•
•

คูมือนักศึกษา
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
คําถามที่พบบอยในการติดตอสํานักสงเสริมวิชาการฯ
ขาวประกาศ สสว.

นักศึก ษาจํ าเป นตอ งมีความรูพื้นฐานเปนอยางดี ในการใชงานระบบสารสนเทศให
นักศึกษาปอนขอมูลตาง ๆ ใหถูกตองตามคําแนะนําในวิธีใชงาน ซึ่งในแตละสวนนั้นอาจมีการ
ปอนรูปแบบขอมูลแตกตางกัน นักศึกษาตองศึกษาวิธีการใชงานใหละเอียดจึงจะสามารถเขาใช
งานไดโดยที่ไมเกิดปญหาใด ๆ
1. ปฏิทินวิชาการ จะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมทางวิชาการทุกเดือนตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด โดยนักศึกษาตองปฏิบัติตามกําหนดการตาง ๆ ในปฏิทินวิชาการอยางเครงครัด

2. ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา เปนระบบสําหรับนักศึกษาใหมกรอกประวัติของตนเองผาน
อิ น เทอร เ น็ ต เพื่ อ เก็ บ ไว เ ป น หลั ก ฐานการเป น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย โดยใช เ ลขบั ต ร
ประจําตัวประชาชนเพื่อ Login เขาสูระบบ
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4. ระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษา เปนระบบที่นักศึกษาสามารถตรวจสอบทะเบียนประวัติ
ตารางเรียน ตารางสอบ ผลการเรียน รวมถึงสามารถยื่นคํารองตางๆ ผานระบบนี้ได โดยมี
รูปแบบการเขาสูระบบ ดังนี้

5. ระบบขอสําเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาผานอินเทอรเน็ต
เมื่อเรียนครบหลักสูตรแลว โดยทําตามขั้นตอนที่ระบบกําหนด
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6. ระบบประเมินพฤติกรรมการสอนอาจารย เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคเรียน
แลวนักศึกษาจะตองประเมินพฤติกรรมการสอนของอาจารยผูสอนประจําวิชา จึงจะสามารถดู
ผลการเรียนของตนเองได

7. ระบบเทียบโอนรายวิชา สําหรับนักศึกษาที่ตองการลงทะเบียนเรียนขามหลักสูตรใช
ตรวจสอบรายวิชาที่สามารถเรียนแทนกันได
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8. ตรวจสอบรายวิชาที่เปดสอน นักศึกษาสามารถตรวจสอบไดวามีรายวิชาใดบางที่จะเปดสอน
ในภาคเรีย นถัดไป รวมทั้งสามารถตรวจสอบขอ มูล การจั ดรายวิชาไดถูก ตอ งครบถว นตาม
แผนการเรียนและหลักสูตรหรือไม ซึ่งหากมีขอผิดพลาด อาจเนื่องจากเปดผิดรายวิชาหรือไม
ครบถวนก็สามารถแจงตองานบริการการเรียนการสอนไดกอนเปดภาคการศึกษานั้น ๆ

9. ตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะแผนการเรียนเสนอแนะเปนแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
ที่ส าขาวิ ชาจั ด ให นั ก ศึก ษาตอ งเรี ย นใหค รบเพื่อ จะสามารถจบการศึก ษาตามหลั ก สูต รได
ดังนั้นสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงไดพัฒนาการตรวจสอบแผนการเรียนผาน
ระบบอินเทอรเน็ตขึ้น เพื่อใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบแผนการเรียนไดดวยตนเองและวาง
แผนการเรียนตลอดหลักสูตรได
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10. ตรวจสอบรายชื่อผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผูพน
สภาพการเปนนักศึกษาไดจากระบบนี้ การพนสภาพอาจจะเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน ผล
การเรีย นไมถึงเกณฑที่กําหนดตามขอบังคับ การขาดการติดตอ การไมชําระคาธรรมเนีย ม
การศึกษา การเปนนักศึกษาครบตามกําหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การตรวจสอบรายชื่อผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาเปนสิ่งสําคัญเพราะจะมีเรื่องการ
ขอเงิ น คื น จากมหาวิ ท ยาลั ย เข า มาเกี่ ย วข อ งด ว ย เพราะถ า พ น กํ า หนดแล ว นั ก ศึ ก ษาจะไม
สามารถขอคืนเงินจากทางมหาวิทยาลัยได ดังนั้นเมื่อนักศึกษาเขามาเรียนแลวตองตรวจสอบ
ตนเองใหผลการเรียนอยูในเกณฑตามที่ระเบียบกําหนดและตรวจสอบการชําระเงินลงทะเบียน
ในแตละภาคเรียนรวมทั้งระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยดวย
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11. ตรวจสอบรายชื่อ ผูสําเร็จการศึก ษาการตรวจสอบรายชื่อ ผูสําเร็ จการศึก ษาผานระบบ
อินเทอรเน็ตเปนบริการสําหรับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบได
ดวยตนเอง ซึ่งจะเปนความสะดวกตอนักศึกษาเปนอยางมาก เมื่อทราบวันที่สําเร็จการศึกษา
แลว นักศึกษาสามารถติดตอเพื่อขอเอกสารทางการศึกษา ใบรับรองตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ได
กําหนดจากมหาวิทยาลัยตอไปได
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12. คู มื อ นั ก ศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาสามารถอ า นข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ ข อ ปฏิ บั ติ ข อง
มหาวิทยาลัยไดจากคูมือนักศึกษาตามปการศึกษาที่เขาเรียน

13. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาสามารถตรวจสอบคาธรรมเนียมการศึกษาของ
ตนเองตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนีย มการศึกษา แตล ะป
การศึกษา
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14. คํ า ถามที่พ บบ อ ยในการติด ต อ สํ า นั ก สง เสริ ม วิ ชาการและงานทะเบี ย นสํ านั ก ส งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนไดรวบรวมคําถามที่นักศึกษาสวนใหญไดติดตอ สอบถาม นักศึกษา
สามารถเขาไปอานรายละเอียดในสิ่งที่สงสัยเปนขอมูลเบื้องตนได

15. บริการขาวสารของ สสว. เปนการประกาศขาวทางดานวิชาการที่เปนปจจุบัน ซึ่งนักศึกษา
ควรเขามาติดตามอานประกาศขาวสารที่ทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดประกาศ
อยางสม่ําเสมอ เพื่อการปฏิบัติตนและสามารถทําตามขอกําหนดตางๆ ของมหาวิทยาลัยได
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การใหบริการขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ตดานอื่น ๆ
1. การแสดงความคิดเห็นและเขียนขอคําถามในกระดานขาว(Academic Webboard)
การแสดงความเห็นหรือเขียนขอคําถาม หรือที่รูจักกันดีในการเขียน Webboardเพื่อเปน
ทางเลือกในการติดตอกับทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนั้นจึงไดใหนักศึกษาได
แสดงความเห็นและถามขอสงสัยเกี่ยวกับงานวิชาการ โดยที่ผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบและ
ตอบคําถามไดอยางตรงตามความตองการ เมื่อเขาสูเมนู ติดตอสอบถาม จะพบกับจอภาพดังนี้

นักศึกษาสามารถสอบถามขอสงสัยจากทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โดยเลือ กเข าไปตามงานที่ ตอ งการแล ว เลื อ ก ตั้งกระทูใ หม ซึ่ งนั ก ศึก ษาต อ งสอบถามดว ย
ถอยคําที่สุภาพและเปนคําถามที่เปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น หากมีกระทูใดที่ใชถอยคําไม
เหมาะสมทางสํานักสงเสริมวิชาการจะทําการลบกระทูนั้นออกจากกระดานขาวทันที
2. สรรสาระ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สรรสาระ เปนจดหมายขาวแสดงขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสํานักสงเสริมวิชาการฯ
ซึ่งจะออกเปนรายเดือน นักศึกษาสามารถติดตามขาวสารยอนหลังได
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3. สนทนาออนไลนกับ สสว. (Academic Chat)
นักศึกษาสามารถสอบถามปญหาขอสงสัยหรือพูดคุยกับเจาหนาที่ของสํานักสงเสริม
วิชาการฯ โดยตรงไดจากระบบสนทนาออนไลนของสํานักตามกําหนดเวลาที่ไดกําหนดไว

4. Facebook ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เปน บริการสาธารณะที่ส ามารถเขาถึงนักศึกษาและบุค คลทั่วไปไดเ ปนอยางดี โดย
สามารถติดตอสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับงานวิชาการ การรับสมัครนักศึกษาใหม และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ซึ่งฝายเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักฯ เปนผูดูแลระบบและตอบคําถาม ผูสอบถาม
ตองใชถอยคําที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น หากมีถอยคําที่ไมเหมาะสม
ผูดูแลระบบจะทําการลบและจํากัดการเขาใชงานทันที
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ตอนที่ 4

แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กองพัฒนานักศึกษา
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ปรัชญา
“ภาษาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตน พัฒนาชาติ สรางเครือขาย
ความรวมมือ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล”
วิสัยทัศน
“เปนแหลงเรียนรูที่มีความเปนเลิศดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม ในระดับภูมิภาคลุมน้ําโขง”
อัตลักษณสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
“รักษภาษาและวัฒนธรรม”
เอกลักษณสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
“อนุรักษวัฒนธรรม ผูนําทางภูมิปญญา แหลงเรียนรูดานภาษา พัฒนาสูสากล”
พันธกิจ
1. สงเสริมใหศูนยภาษาเปนแหลงเรียนรู พัฒนาทักษะภาษาตางๆและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
2. จัดระบบวิเทศสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ ทําหนาที่ประสานงานหนวยงานภายในและ
ตางประเทศที่ปฏิบัติภารกิจรวมกับมหาวิทยาลัย
3. พั ฒ นาศู น ย ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ให เ ป น หน ว ยงานประสานและสนั บ สนุ น ด า น
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
4. บูรณาการภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมหรือ
การวิ จั ย เพื่ อ สร า งระบบการเรี ย นรู ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ทั้ ง ภายใน
มหาวิทยาลัยและในทองถิ่น
ที่ตั้งหนวยงาน
สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม แบงหนวยงานที่ใหบริการ 4 สวน ดังนี้
1. ศูนยภาษา
ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
2. ศูนยศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา
3. สํานักงานวิเทศสัมพันธ ชั้น 4 อาคารราชภักเฉลิมพระเกียรติ
4. สํานักงานผูอํานวยการ ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา
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แผนผังที่ตั้งของหนวยงาน

เวลาเปดทําการ
ศูนยภาษา

ศูนยศิลปวัฒนธรรม
สํานักงานวิเทศ
สัมพันธ

สํานักงาน
ผูอํานวยการ

เปดบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ
วันจันทร – วันศุกร
เวลา 08.30 – 20.00 น.
วันเสาร – วันอาทิตย เวลา 08.30 – 16.30 น.
เปดบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ
วันจันทร – วันอาทิตย เวลา 08.30 –16.30 น.
เปดบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ
วันจันทร – วันพุธ
เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันพฤหัสบดี – วันศุกร เวลา 08.30 – 20.00 น.
วันเสาร
เวลา 08.30 – 16.30 น.
เปดบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ
วันจันทร – วันศุกร
เวลา 08.30 – 20.00 น.
วันเสาร – วันอาทิตย เวลา 08.30 – 16.30 น.

โทร. 053-885867

โทร. 053-885880
โทร. 053-885865

โทร. 053-885860
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โครงสรางการบริหารงานภายในหนวยงาน
ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

รองผูอํานวยการ
รับผิดชอบงานศูนยภาษา

รองผูอํานวยการ
รับผิดชอบงานศูนย
ศิลปวัฒนธรรม

รองผูอํานวยการ
รับผิดชอบงานวิเทศ
สัมพันธ

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
อาจารยสอนภาษาไทย

นักวิชาการศึกษา

นักวิเทศสัมพันธ

อาจารยชาวตางประเทศ
สอนภาษาอังกฤษ

นักวิชาการศึกษา

นักวิเทศสัมพันธ

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิเทศสัมพันธ

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการ
การเงินและพัสดุ

นักวิชาการศึกษา

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร

การบริการของหนวยงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีหนวยงานใหบริการนักศึกษา อยู 3 หนวยงาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ศูนยภาษา
1. จัดฝกอบรมทักษะภาษาตางประเทศสําหรับอาจารย บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
1.1 จัดฝกอบรมภาษาตางประเทศระยะสั้น เชน TOEIC TOEFL IELTS ภาษาอังกฤษ
สํ า หรั บ การสื่ อ สาร การอ า นภาษาอั ง กฤษ การเขี ย นภาษาอั ง กฤษ การฝ ก ออกเสี ย ง
ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน เปนตน
1.2 จัดการฝกอบรมภาษาในกลุมประเทศอาเซียน อาทิ ภาษาพมา ภาษากัมพูชา
และภาษาลาว
1.3 จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ เชน ภาษาอังกฤษสําหรับ
งานภัตตาคาร ภาษาอังกฤษสํ าหรั บงานมัคคุเทศก ภาษาอังกฤษสําหรับการแปล ภาษาอังกฤษ
สําหรับครูประถมและภาษาอังกฤษสําหรับการทําอาหารไทย เปนตน
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1.4 จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองคกร
1.5 จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองานวิจัย
2. จัดโครงการเรียนรูภาษาอังกฤษผานวัฒนธรรม (English Through Culture)
3. จัดโครงการวัฒนธรรมนานาชาติ
4. จัดสอบวัดทักษะทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.1 จัดสอบวัดความรูและทักษะทางภาษาไทย CMRU TP TEST สําหรับนักศึกษา
ตางชาติที่มีความประสงคจะศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
4.2 จัดสอบการวัดความรูและทักษะภาษาอังกฤษ CMRU GEP TEST สําหรั บ
นักศึกษาที่มีความประสงคจะศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
4.3 จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
5. การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 จัดอบรมหลักสูตรภาษาตางประเทศหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
5.2 จัดสัมมนา – เสวนา ดานภาษาตางประเทศ ตามโครงการแลกเปลี่ยน
6. การใหบริการแกนักศึกษา
6.1 หองปฏิบัติการทางภาษา (Multimedia Lab) มีการบริการคอมพิวเตอร จํานวน
50 เครื่อง สําหรับการใชโปรแกรมฝกทักษะภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี
ญี่ปุน ฝรั่งเศส จากโปรแกรมมัลติมีเดีย
6.2 หองชมภาพยนตรภาษาตางประเทศ (Mini Theater) มีการบริการภาพยนตรทั้ง
รูปแบบที่เปน VCD DVD Sound Track ภาษาตางประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุน ฝรั่งเศส
เยอรมัน จํานวนมากมายใหเลือกชม โดยสามารถชมแบบสวนตัวหรือเปนหมูคณะไดในหอง Mini
Theatre ของศูนยภาษา
7.
พัฒนาขอสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียนภาษาอังกฤษ Exit-Exam สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
8. ใหคําปรึกษาและบริการขอมูล การใชโปรแกรมฝกทักษะภาษาตางประเทศดวยตนเอง Tell
Me More Online
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วิธีการเขาใชงานโปรแกรมฝกทักษะทางภาษาดวยตนเอง Tell Me More (TMM)
ขอแนะนําในการใชโปรแกรม TMM
- ใชกับ Browser Internet Explorer (IE) เทานั้น
- ปด Pop-Up Blockerใน Browser Internet Explorer
- Update โปรแกรม Adobe Flash Player
- ทดสอบความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรในการใชโปรแกรมที่หนาเว็บไซต
วิธีการทดสอบเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเตรียมความพรอมการใชงานโปรแกรม Tell
Me Moreในการใชงานโปรแกรมครั้งแรก
1. เปดโปรแกรม Internet Explorer (IE) เขาสูเว็บไซต www.tmm.cmru.ac.th
2. คลิกที่ปุม Log In TELL ME MORE

3. คลิกเลือก ตามสถานะของ User
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4. เขาสู web portal สําหรับการใชงานโปรแกรม Tell Me More ดังรูป (โปรแกรม TMM สามารถ
เลือกภาษาที่แสดงไดที่ดานบนขวาของหนาจอ ที่ปุม Choose the language for the portal

5. เขาไปที่ทดสอบเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเตรียมความพรอมในการใชงาน TELL ME MORE
“คลิกที่นี่”ดังรูป
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6. ระบบจะทํ า การวิ เ คราะห ค อมพิ ว เตอร ข องผู ใ ช และแสดงผลการตรวจสอบเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรดังรูป

7. หากเครื่องของทานยังไมไดทําการติดตั้ง Auralog Componentsเพื่อใชงานในกิจกรรมที่มี
การสังเคราะหเสียง ใหคลิก “ติดตั้ง Auralog Components”ดังรูป

8. คลิก “ ติดตั้ง Auralog Components” ดังรูป
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9. ระบบจะใหทําการติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอรของทานโดยการกด “Run” ดังรูป

10. ระบบจะทําการดาวนโหลดไฟลที่จําเปนในการใชงาน โปรแกรม Tell Me More มาติดตั้ง
ในเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กรุณารอใหการดาวนโหลดเสร็จสมบูรณสักครู ดังรูป
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11. เมื่อดาวนโหลดเสร็จสิ้น ระบบจะใหทานทําการยืนยันการติดตั้ง Auralog Component
ดังรูป

12. เมื่อดําเนินการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้นระบบจะทําแสดงสภาวะเหมาะสมตอการใชงาน
Auralog Components เปนสีเขียว ดังรูป

วิธีการเขาใชงานโปรแกรมฝกทักษะทางภาษาดวยตนเอง Tell Me More (TMM)
1. เปดโปรแกรม Internet Explorer (IE) เขาสูเว็บไซต www.tmm.cmru.ac.th
2. คลิกที่ปุม Log In TELL ME MORE
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3. คลิกเลือก ตามสถานะของ User

4. เขาสู web portal สําหรับการใชงานโปรแกรม Tell Me More ดังรูป

- นักศึกษา (ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)
ใสUser name และ Password การใชงานของตนเอง โดยPassword การใชงานจะถูกสงไป
ยัง E-Mail Address ของนักศึกษาแตละคน ดังนี้
o ชื่อผูใชงาน : รหัสนักศึกษา เชน 55123456
o รหัสผาน : วันเดือนปเกิดของตนเองในรูปแบบ “วว/ดด/ปป” เชน 29/05/34
o กด “ยืนยัน”
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- อาจารยและบุคลากร
o ชื่อผูใชงาน : ชื่อ E-mail มหาวิทยาลัย เชน panupong_chi (ไมตองใส @cmru.ac.th)
o รหัสผาน : สงไปทาง E-mail มหาวิทยาลัย
o กด “ยืนยัน”
5. เลือก “Everyday Situations” แลวคลิกปุม “confirm”
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6. เลือกระดับที่ตองการ เชน “Beginner”แลวคลิกปุม “Confirm”

7. เลือกทักษะที่ตองการ เชน “All Skills” แลวคลิกปุม “Confirm your Choices”

8. เลือกบทเรียนที่ตองการ เชน “Beginner: All Skills”เพื่อเขาสูบทเรียน
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ศูนยศิลปวัฒนธรรม
1. งานพิพิธภัณฑ ประกอบไปดวย
1.1 เรือนอนุสารสุนทร ซึ่งเปน สถาปตยกรรมเรือนลานนา และเปนหอแสดงเครื่องดนตรี
พื้นบานลานนา (ขณะนี้อยูระหวางการบูรณะ)
1.2 อาคารเทพรัตนราชสุดา ซึ่งใชเปนสถานที่จัดแสดงและแหลงขอมูลดานตาง ๆ ดังนี้
1.2.1 วิถีชีวิ ตของกลุมชาติ พั นธุล านนาซึ่งอาศั ยในแปดจั งหวั ดภาคเหนือตอนบน
ไดแกไทยยวน ไทยลื้อ ไทยเขิน ไทยยอง ไทยใหญและชนเผาลัวะ
1.2.2 ภูมิปญญาพื้นบาน อาทิเชน ภาษาและวรรณกรรมลานนา ศิลปหัตถกรรม
ดนตรีและนาฏศิลปพื้นบาน
1.2.3 แพทยแ ผนไทยล านนาหรื อ ที่ เ รี ย กกั น วา “หมอเมื อง”และพิ พิธ ภัณ ฑภู มิ
ปญญาลานนา
1.2.4 องคความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนและเครื่องสักการะแบบลานนา
2. งานศึกษาคนควา วิจัยและพัฒนา มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 สงเสริมสนับสนุนงานดานการวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมอยางกวางขวาง
2.2 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยอันเปนรากฐานสําคัญในการ
สรางชุมชนที่เขมแข็งและแกปญหาวิกฤติของชาติในปจจุบัน
2.3 หอ งศู นยขอ มู ลภู มิป ญญาลานนา โดยมีระเบีย บการใชบ ริการหองศูนยขอมูล ภู มิ
ปญญาลานนา (โดยโครงการศูนยใบลานศึกษา) ดังนี้
2.3.1 โปรดแตงกายสุภาพและเคารพตอสถานที่
2.3.2 กรุณาลงชื่อเขาใชบริการหองทุกครั้ง
2.3.3 หามสงเสียงดังอันเปนการรบกวนผูอื่น
2.3.4 ปดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด กอนเขาใชหอง (อนุญาตใหใชระบบสั่นได)
2.3.5 หามนําอาหาร ของขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม เขามารับประทานในหอง
2.3.6 หามสูบบุหรี่ในหอง
2.3.7 หามทําลายหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทในหอง
2.3.8 คอมพิวเตอรในหองอนุญาตใหใชในการสืบคนขอมูลใบลานเทานั้น
2.3.9 นําหนังสือออกมาอานครั้งละไมเกิน 2 เลม
2.3.10 เวลาเปดใหบริการ 9.00 – 15.30 น.
นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถสืบคนหาหนังสือหายาก ในหมวดตาง ๆ ผานทาง
“ระบบสืบคนสารสนเทศ หองศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา”
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3. งานอนุรักษสงเสริม และเผยแพร มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
3.1 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานความร ว มมื อ ในการจั ด กิ จ กรรมทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 วางแผนและดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิน่
3.3 จัดฝกอบรมภาษาถิ่น ใหองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาพื้นบานลานนา
3.4 ประชาสัมพันธเกี่ยวกับคานิยมไทยทางสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ อยางกวางขวางและ
ตอเนื่อง
3.5 เผยแพรขอมูลทางวิชาการผานระบบสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย
3.6 เผยแพรขอมูลดานวัฒนธรรมทางอินเตอรเน็ต เอกสารสื่อพิมพ วิทยุ และโทรทัศน
4. งานขอมูลทองถิ่นทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
4.1 จัดหอวัฒนธรรมแสดงเครื่องดนตรีพื้นบานลานนา ดวยระบบซีดี – รอม
4.2 จัดทําระบบขอมูลทางวัฒนธรรม โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3 จัดแสดงนิทรรศการ และผลงานทางวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ
4.4 จัดหองสมุดวัฒนธรรม ศูนยขอมูลทองถิ่น เพื่อใชเปนศูนยบริการวิชาการ
5. งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
5.1 รวบรวมเอกสารสําคัญในอดีตของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่
เปนลายลักษณอักษรชัดเจน
5.2 รวบรวมและแสดงภาพถายหรือภาพเหมือนของผูบริหาร ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
5.3 รวบรวมและจัดแสดงภาพถายสถานที่และเหตุการณตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
มหาวิทยาลัยในอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน
5.4 รวบรวมสิ่ ง ของเครื่ อ งใช ที่ สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ประวั ติ ศ าสตร ค วามเป น มาของ
มหาวิทยาลัยเทาที่จะสามารถรวบรวมได
5.5 รวบรวมแถบภาพเกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ และกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ในอดีตจนถึงปจจุบัน
6. งานอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรมและธรรมชาติทองถิ่น มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
6.1 จัดเก็บและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรและโบราณคดีในแตละอําเภอใหเปน
ระบบเพื่อประโยชนแกการศึกษา คนควา และตรวจสอบดูแล
6.2 สนับสนุน และดําเนินงานดานการประชาสัมพันธเผยแพรสถานที่ที่เปนแหลงรวบรวม
โบราณวัตถุ เพื่อเปดใหประชาชนเขาชม เนนถึงการปฏิบัติที่สอดคลองและเปนไปตามกฎหมาย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ
6.3 การปฏิบัติหนาที่หลักของหนวยอนุรักษในระดับทองถิ่นมีดังนี้
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6.3.1 รวบรวมขอ มู ล เกี่ ย วกั บ แหล งสิ่ ง แวดล อ มศิ ล ปกรรมและธรรมชาติ ใ น
ทองถิ่นใหหนวยงานกลาง
6.3.2 ประชาสัมพันธไปยังประชาชนในทองถิ่นโดยการเผยแพรความรู ความ
เขาใจในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการสงวนรักษาสมบัติของชาติ
6.3.3 ตรวจสอบและดูแลสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
6.3.4 สนับสนุนใหมีการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในแตละทองถิ่นใหถูกวิธี
เปนระบบและเหมาะสมกับลักษณะสภาพของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
6.3.5 ปฏิบัติการใหเปน ไปตามแผนพัฒนาการอนุรัก ษสิ่งแวดลอ มศิลปกรรม
ของศูนยงานแผนและนโยบายสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
7. การใหบริการตาง ๆ แกนักศึกษา ดังนี้
7.1 รับจองหองประชุม สําหรับผูเขารวมประชุม จํานวน 40 คน พรอมโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย
7.2 ใหบริการและอํานวยความสะดวกดานสถานที่จัดกิจกรรมดานหนาอาคารเทพรัตนราชสุดา
7.3 ใหบริการเชาชุดพื้นเมือง สําหรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
งานวิเทศสัมพันธ(ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ)
1. อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน กับสถาบันการศึกษาในและตางประเทศ
2. สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ
เพื่อนําไปสูการพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานเกี่ย วกับ โครงการแลกเปลี่ย นและอํ า นวยความสะดวกในสว นที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูเชี่ยวชาญ/อาจารยชาวตางประเทศและในสวนที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาของนัก ศึกษาชาวตางประเทศและนัก ศึก ษาโครงการแลกเปลี่ย น เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงาน/สามารถศึก ษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดอยางมีคุณภาพและดํารงชีวิต
อยางมีความสุข
4. ใหบริการแกอาจารย บุคลากรและนักศึกษา ดังนี้
4.1 อํานวยความสะดวกอาจารยชาวตางประเทศ ในการขอใบอนุญาตทํางานและ
การขอวีซาทํางาน การขอตอวีซา การรายงานตัว 90 วัน และการจัดทําสัญญาจาง
4.2 อํานวยความสะดวกในการขอวีซานักเรียน การขอตอวีซา และการรายงานตัว
90 วันใหกับนักศึกษาชาวตางประเทศ
4.3 จัดทําหนังสือประกอบการขอวีซา หนังสือรับรองและหนังสือที่เกี่ยวของอื่นๆ
เปนภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่จะเดินทางไป
ตางประเทศ
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4.4 ประสานงานเกี่ย วกั บ การรับ นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย น การรั บ ผู เ ชี่ย วชาญจาก
ตางประเทศ การรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวตางประเทศการสงอาจารยไปปฏิบัติงาน ณ
ตางประเทศ
4.5 ประสานงานและต อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาโครงการแลกเปลี่ย น ผู เ ชี่ ย วชาญและ
อาจารยชาวตางประเทศ
4.6 ประสานงานด า นที่ พั ก สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นและชาวต า งประเทศ
ที่เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติภารกิจตามโครงการความรวมมือดานวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
4.7
ประสานงานการประกันสุขภาพของนักศึกษาชาวตางชาติ (สามารถดาวน
โหลดแบบฟอรมขอใชบริการไดที่ www.ilac.cmru.ac.th)
5. ประสานงาน รับฟงและใหคําปรึกษาในเรื่องอื่นๆ ใหแกผูเชี่ยวชาญ อาจารยและ
นักศึกษาชาวตางประเทศ และบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่จะ
เดินทางไปตางประเทศและกําลังศึกษาอยู ณ ตางประเทศ
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เริ่ ม ก อ ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤษภาคม
พุทธศักราช 2467 พรอมกับการกอตั้งโรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรมโดยใชชื่อวา “ หองสมุด ”
ตอมาปพุ ท ธศั กราช 2485 ไดเ ปลี่ย นชื่อเปน โรงเรียนฝก หัด ครูมูลจังหวัด เชีย งใหม จนถึงป
พุทธศักราช 2503 ไดยกฐานะเปนวิทยาลัยครูเชียงใหมและหองสมุดตั้งอยูในอาคารเรียน 3 ชั้น
2 ในปพุทธศักราช 2517 พัฒนาการของหองสมุดไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนหอสมุดวิทยาลัยครู
เชียงใหม ไดยายมายังอาคาร 6 เอกเทศ 4 ชั้น ตั้งอยูบริเวณทิศใตของสนามฟุตบอล ปจจุบัน
คืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปพุทธศักราช 2535 วิทยาลัยครู 36 แหงทั่วประเทศ ไดรับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานนามเปน “สถาบันราชภัฎ”
หอสมุดจึงเปลี่ยนชื่อตามเปน “หอสมุดสถาบันราชภัฎเชียงใหม”ตอมาในปพุทธศักราช2543 ได
ยายมายังอาคารใหม 8 ชั้น และปรับฐานะและลักษณะงานบริการเปน “ศูนยวิทยบริการ”
ตอมาในปพุทธศักราช 2544 สถาบันราชภัฏเชียงใหมไดปรับปรุงซอมแซมอาคาร 6
จากหอสมุด เดิมเป นอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศศูนยบ ริการคอมพิวเตอรและศูนยบริการ
อิน เทอรเ น็ ตมาที่ทํ าการใหม การพัฒนาปรับ ปรุงระบบเครือขายคอมพิว เตอรใ หเปน แหลง
ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งปพุทธศักราช 2546 สถาบัน
ไดรวมศูนยบริการอินเทอรเน็ตเขากับศูนยบริการคอมพิวเตอรใชชื่อหนวยงานวา “ศูนยบริการ
คอมพิ ว เตอร ” เพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานและพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศให มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ปพุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดปรับโครงสรางการบริหารงาน
และไดรวมศูนยวิทยบริการและศูนยบริการคอมพิวเตอรเปนหนวยงานเดียวกันใชชื่อวา “สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
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หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ขอควรปฏิบัติและมารยาทในการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ ให ก ารบริ ก ารของงานหอสมุ ด สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดําเนินไปดวยความเรียบรอย เปนประโยชนตอผูใชบริการโดย
สวนรวม จึงกําหนดขอปฏิบัติสําหรับผูเขาใชหอสมุดไว ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ตองเคารพตอสถานที่ราชการโดยแตงกายใหสุภาพเรียบรอยหามใสกางเกงขาสั้น
ตองสํารวมกริยา ไมพูดคุยเสียงดัง และไมปฏิบัติตนเปนที่รบกวนผูอื่น
ตองปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดกอนเขาหอสมุด
หามนําอาหาร เครื่องดื่มเขาหอสมุด (ยกเวนน้ําเปลา)
หามนําสัตวทุกชนิดเขาหอสมุด
หามทําความสกปรกในหอสมุด
หามเลนการพนันและเกมในหอสมุด
หามฉีก กรีด หรือขีดเขียนหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพทุกชนิดของหอสมุด
ไมนําทรัพยากรหอสมุดที่ไมไดยืมอยางถูกตองตามระเบียบออกจากหอสมุด
ตองนําทรัพยากรหอสมุดที่ยืมไป สงคืนหอสมุดตามเวลาที่กําหนด
ตองดูแล ระมัดระวังทรัพยสินสวนตัว หากสูญหาย หอสมุดจะไมรับผิดชอบ
ใหความรวมมือในการสอดสองดูแลบุคคลที่มีพฤติกรรมไมนาไววางใจ และแจง
บรรณารักษหรือเจาหนาที่หอสมุด
หากผูเขาใชหอ งสมุ ด ไมปฏิบั ติตาม หรือ ฝาฝน ขอ ปฏิบั ติขางตน งานหอสมุด
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีอํานาจลงโทษตามความเหมาะสม
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พื้นที่ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดอาคารวิทยบริการ
ชั้น 1 บริเวณจัดนิทรรศการ
บริการตูรับคืนหนังสือนอกเวลา (Book Drop)
บริการ Working Area
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริการชวยการสืบคนงานวิจัย วิทยานิพนธ
บรืการหองฉายภาพยนตรระบบ 3 มิติ
บริการจองหนังสือออนไลน
บริการยืมตอดวยตนเอง (Renew Online)
บริการมุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
บริการมุมแนะนําหนังสือและสื่อโสตทัศนใหม(Audio Visual)
บริการหอง Edutainment
บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC
บริการวารสาร หนังสือพิมพฉบับปจจุบัน
ชั้น 2 บริการหนังสือภาษาไทยหมวด 000-339
บริการวารสาร หนังสือพิมพฉบับลวงเวลา วารสารเย็บเลม กฤตภาคและจุลสาร
บริการหองปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาด)
บริการหองคนควากลุม (Group Study Room)
บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC
ชั้น 3 บริการหนังสือภาษาไทยหมวด 340-500
หองสมุดสาขานิติศาสตร
ราชกิจจานุเบกษา
บริการหองคนควากลุม (Group Study Room)
บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC
ชั้น 4 บริการหนังสือภาษาไทยหมวด 600-700
หองสมุดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Library)
บริการหนังสือนวนิยาย
บริการมุมความรูตลาดทุน (Set Corner)
บริการชมเคเบิลทีวี (UBC)
บริการหองคนควากลุม (Group Study Room)
บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC
บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
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ชั้น 5 บริการหนังสือภาษาไทยหมวด 800-900 แบบเรียน คูมือครู
บริการหนังสือภาษาตางประเทศหมวด 000-900
หองหนังสือเยาวชน
บริการขอมูลลานนา
บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC
บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ชั้น 6 ศูนยตะวันออกกลางศึกษา (Middle East Studies Center)
บริการหนังสืออางอิง สิ่งพิมพรัฐบาล ราชกิจจานุเบิกษางานวิจัย วิทยานิพนธ
บริการตอบคําถามและชวยการคนควา
บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC
ชั้น 7 บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
บริการหองอินเทอรเน็ต
บริการสื่อโสตทัศน
บริการอบรมการใชหองสมุด
บริการอบรมการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน
ชั้น 8 สํานักงานผูอํานวยการ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
งานวิเคราะหและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
งานกราฟฟค
ระเบียบขอปฏิบัติในการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ
เวลาเปดบริการ
หองสมุดวิทยาเขต
วิทยาเขตเวียงบัว
วิทยาเขตแมสา
วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก
วิทยาลัยแมฮองสอน

เปดภาคเรียน
จันทร-ศุกร
เสาร-อาทิตย
08.00 – 20.00 น. 08.00 – 16.00 น.
08.00 – 16.00 น.
08.00 – 16.00 น.
08.00 – 16.00 น.
-

ปดภาคเรียน
จันทร-ศุกร
เสาร-อาทิตย
08.00 – 20.00 น. 08.00 – 16.00 น.
08.00 – 16.00 น.
08.00 – 16.00 น.
08.00 – 16.00 น.
-

เวลาปดบริการ
หองสมุดปดใหบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดชดเชย
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ผูมีสิทธิ์ในการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. อาจารยประจําและอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. ขาราชการพลเรือน บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
3. อาจารยโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
4. นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
5. บุคคลภายนอก อนุญาตเขาใชบริการ แตไมมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ผูมีสิทธิ์ในการใชบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ข า ราชการพลเรื อ น บุ ค ลากร อาจารย ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหมที่สมัครเปนสมาชิกหองสมุดเรียบรอยแลว
การสมัครสมาชิก
1. ผูมีสิท ธิ์สมัค รเป นสมาชิก ไดแก นิสิต นัก ศึกษา ขาราชการพลเรือน บุค ลากร และ
อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. ผูประสงคจะสมัครเปนสมาชิก กรุณาติดตอที่เคานเตอรงานบริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ โดยตองแสดงหลักฐานดังนี้
2.1 นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
- บัตรประจําตัวนักศึกษา
- ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน หรือใบแสดงผลการลงทะเบียนของภาคเรียน
ปจจุบัน
2.2 อาจารย ขาราชการพลเรือน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ
- บันทึกขอความจากคณะหรือหนวยงานตนสังกัด
การตออายุสมาชิก
นักศึกษาทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัย ตองทําการตออายุสมาชิกหองสมุด “ทุกภาค
การศึก ษา” โดยนําใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบีย นหรือ ใบแสดงผลการลงทะเบียนภาคเรีย น
ปจจุบัน พรอมบัตรประจําตัวนักศึกษา มาขอตออายุสมาชิกไดที่เคานเตอรงานบริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
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การหมดสิทธิยืม
1. ผูใชบริการมีหนังสือคางสง หรือคางชําระคาปรับ
2. ผูใชบริการอาจจะถูกตัดสิทธิการยืม ในกรณีที่ฝาฝนระเบียบอื่น ๆ
3. ผูใชบริการหมดอายุสมาชิกของหองสมุด
เบอรโทรศัพท
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ โทร. 053-885911
ระเบียบงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
การยืม
1. ผูใชบริการที่ประสงคจะยืมทรัพยากรสารสนเทศออกนอกหองสมุด จะตองแสดงบัตร
ประจําตัวนักศึกษา และหามใชบัตรของผูอื่นมายืมโดยเด็ดขาด หากฝาฝนทางหองสมุด
จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. ผูใชบริการยืม จะตองยืมทรัพยากรสารสนเทศใหเรียบรอยกอนออกจากหองสมุด
3. ผูใชบริการยืม จะตองรับผิดชอบ ระวังรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมใหอยูในสภาพดี
เมื่อสงคืน
4. นิสิต นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา และอาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ลาออก
หรือโอนยายออกจากมหาวิทยาลัย จะตองแสดงหลักฐานการชําระหนี้สินที่คงคางกับ
หองสมุดใหเรียบรอยกอนที่เคานเตอรบริการยืม-คืน
การคืน
1. ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมออกนอกหองสมุดทุกรายการ จะตองสงคืนตามหรือกอนวัน
กําหนดสงที่ประทับในใบกําหนดสง หากสงคืนทรัพยากรลาชากวาระยะเวลาที่กําหนด
ผูใชบริการยืมจะตองเสียคาปรับตามอัตรา ราคา 5 บาท/รายการ/วัน
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมออก จะตองนํามาสงคืนที่เคานเตอรบริการยืม-คืน ชั้น 1
อาคารวิทยบริการ ทุกครั้ง ยกเวนในกรณีที่หองสมุดปดทําการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ
ผูใชบริการสามารถสงคืนทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท “หนังสือ” นอกเวลาทําการ
ได โดยใหหยอนหนังสือลงในตูรับคืนหนังสือนอกเวลา ซึ่งตั้งอยูบริเวณทางเขาหนา
อาคารวิทยบริการ
3. หากผู ใ ช บ ริ ก ารทํ า ทรั พ ยากรสารสนเทศหายหรื อ ชํ า รุ ด ผู ใ ช บ ริ ก ารจะต อ งแจ ง ที่
เคานเ ตอร บ ริก ารยื ม-คื น ทั น ที พร อ มทั้ งซื้ อ ทรั พ ยากรสารสนเทศชิ้น ดั งกลาว มา
ทดแทน หรือชําระคาปรับตามราคาจริง
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จํานวนทรัพยากรสารสนเทศและระยะเวลาที่ใหยืม
ประเภทวัสดุ
ตีพิมพ/ไมตีพิมพ
หนังสือทั่วไป
วิจัย
วิทยานิพนธ
สื่อโสตทัศน
วารสารลวงเวลา
วารสารเย็บเลม
รวม

นักศึกษาประกาศนียบัตร/
ปริญญาตรี
จํานวน
ระยะเวลา
7 เลม
7 วัน
3 เลม
7 วัน
3 เลม
7 วัน
3 ชิ้น
7 วัน
2 เลม
3 วัน
2 เลม
7 วัน
20 เลม

บัณฑิตศึกษา
จํานวน ระยะเวลา
10 เลม
15 วัน
3 เลม
15 วัน
3 เลม
15 วัน
3 ชิ้น
7 วัน
2 เลม
3 วัน
2 เลม
7 วัน
23 เลม

อาจารย ขาราชการ/พนักงาน
จํานวน
15 เลม
10 เลม
10 เลม
3 ชิ้น
2 เลม
2 เลม

ระยะเวลา
1 ภาคการศึกษา
1 ภาคการศึกษา
1 ภาคการศึกษา
7 วัน
3 วัน
7 วัน
42 เลม

หมายเหตุ
1. ห อ งสมุ ด ให ยื ม วั ส ดุ ตี พิ ม พ อ อกนอกห อ งสมุ ด ได ต ามตาราง ยกเว น หนั ง สื อ อ า งอิ ง
สิ่งพิมพรัฐบาลหนังสือพิมพ
2. หอ งสมุด ใหยืมวั สดุ ไ มตีพิมพออกนอกหองสมุด ไดตามตาราง ยกเวน แผนที่รูปภาพ
นิทรรศการสําเร็จรูป
3. จํานวนและระยะเวลาการยืมวารสาร และสื่อโสตทัศนใหเปนไปตามประกาศ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรณีทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมสูญหาย
ในกรณีที่ผูยืมทําทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย ผูยืมตองแจงใหเจาหนาที่ฝายบริการ
ยืม-คืนทราบทันที ซึ่งตองเสียคาปรับทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีที่เกินกําหนดสงจนถึงวันที่
มาแจงหาย ถาภายใน 7 วัน หากยังหาทรัพยากรสารสนเทศไมพบใหผูยืมปฏิบัติดังนี้
1. ซื้อทรัพยากรสารสนเทศตามประเภท ภายใตชื่อเรื่องเดียวกันมาใชคืน
2. หากซื้อภายใตชื่อเรื่องเดียวกันไมไดตองหาซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาใกลเคียง
มาทดแทน
3. กรณีที่สามารถหาทรัพยากรสารสนเทศตามประเภทที่ทําสูญหายกลับคืนมาไดโดยไม
ชํารุดเสียหาย ผูยืมตองจายคาปรับยอนหลังตามจํานวนวันที่คางสง
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ชั้น 1 ประกอบดวย
หองบริการคอมพิวเตอรหรือหองบริการสืบคน Self-Accesses 2 หอง จํานวน 230 เครื่อง

หอง INC11 (96 เครื่อง)

หอง INC12 (134 เครื่อง)

การเขาใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1.1 ตรวจสอบเครื่องที่วางจากโปรแกรมแสดงสถานะการใชงาน โดย
สีเขียว หมายถึง เครื่องที่มีผูใชงาน
สีขาว หมายถึง เครื่องวาง
สีแดง หมายถึง เครื่องเสียหรือใชงานไมได
1.2 ทําการคลิกหมายเลขเครื่องที่ตองการใชงาน
1.3 ใสรหัสผูใชงานเพื่อทําการเขาใชเครื่อง
1.4 ไปที่เครื่องที่ทําการลงทะเบียนไว
1.5 ทําการยืนยันรหัสผูใชงานที่เครื่องโดยใสรหัสผูใชงานและรหัสผาน จากนั้นเขาใชงานตามปกติ
1.6 เมื่อตองการเลิกใชงานใหคลิกปุม Log Out ที่หนาจอของเครื่อง
1.7 หากใชงานตามเวลาที่กําหนด เครื่องจะทําการแสดงขอความเตือนกอนหมดเวลา 1 นาที
จากนั้นเครื่องจะทําการ Log Out อัตโนมัติ
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ชั้น 2 ประกอบดวย
1. ศูนยซอมบํารุง
- บริการแนะนําแกไขปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณทางดานคอมพิวเตอรทั้ง
Hardware และ Software
- บริการติดตั้งลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
การขอใชบริการศูนยซอมบํารุง
1.1 กรอกขอมูลการขอใชบริการตามแบบฟอรมใบแจงซอมฯ ตรงเคานเตอรศูนยซอมบํารุง
1.2 มอบใบแจงซอมพรอมอุปกรณที่ตองการซอม ตอเจาหนาที่
1.3 รับใบแจงซอมฯ จากเจาหนาที่เพื่อติดตอขอรับอุปกรณคืน
1.4 ทางศูนยซอมฯ จะทําการซอมใหแลวเสร็จภายใน 1 วัน หรือแลวแตกรณีตามที่เจาหนาที่
นัดหมาย
1.5 เจาหนาที่จะแจงกลับหากเครื่องแลวเสร็จกอนกําหนดหรือกรณีมีปญหานอกเหนือจากที่
แจงใหทราบ
1.6 นําหางใบแจงซอม มารับอุปกรณคืนตามวันเวลาที่กําหนดหรือตามที่เจาหนาที่แจงไป
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับฝกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวน 50 เครื่อง
- ใหบริการสําหรับอาจารย-บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปของมหาวิทยาลัย
- ใหบริการสําหรับประชาชนทั่วไป
- ใหบริการสําหรับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
การขอใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2.1 กรอกแบบฟอรมขอใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2.2 รับเอกสารแบบฟอรมพรอมกับตรวจเช็คตารางการใชหองวามีหองวางสําหรับ
ใหบริการหรือไม
2.3 เซ็นรายงานตอผูอํานวยการสํานัก วาสามารถใหบริการหองไดหรือไม
2.4 เมื่อ ผู อํ านวยการอนุ มัติ ทํา การแจงต อผูม าขอใชบ ริ ก ารจองหองปฏิบัติ ก ารตอไป
(กรณีที่มีบุคคลภายนอกมาขอใชบริการใหทําเปนหนังสือแจงตอมหาวิทยาลัยเมื่อทํา
การตรวจเช็คและไดรับการอนุมัติจากผูบริหาร ใหทําหนังสือตอบรับพรอมกับการคิด
อัตราคาใชจายในการขอใชหองปฏิบัติการ)
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3. หองการเรียนการสอนทางไกล VDO Conference ทั้งหมด 2 หอง
- ใหบริการการเรียนการสอนทางไกล
- ใหบริการการประชุมทางไกลผานระบบอินเตอรเน็ตแตละวิทยาเขต
การขอใชบริการหองการเรียนการสอนทางไกล VDO Conference
3.1 ผูที่ประสงคใชหองการเรียนการสอนทางไกล VOD Conference ทําหนังสือเพื่อขอใช
หรือกรอกแบบฟอรมขอใชหอง
3.2 เจาที่หนาทําการตรวจเช็คหองที่วางในวันที่รองขอและนําเสนอตอผูบริหารเพื่อทําการ
อนุมัติใหใชหองในวันและเวลาดังกลาว
ชั้น 3 ประกอบดวย
หองสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมการบริการฝายตาง ๆ ทั้งหมด 5 ฝาย ดังนี้
1. ฝายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและงานฝกอบรม
1.1 บริการตอบคําถาม-งานประชาสัมพันธดาน IT
1.2 บริการขออินเตอรเน็ตไปใชที่บาน Dial Up
- อาจารย บุคลากร นักศึกษา (รับ-กรอก) แบบฟอรมคําขอใช Dial Up ที่เคานเตอรบริการ
ชั้น 1 หรือดาวนโหลดแบบฟอรมทางเว็บไซต www.arit.cmru.ac.th/onestopservice.php
1.3 บริการพื้นที่เว็บไซตของมหาวิทยาลัย
- อาจารย บุคลากร นักศึกษา (รับ-กรอก) แบบฟอรมคําขอใชพื้นที่เว็บที่เคานเตอร
บริการหรือสมัครทาง www.ict.cmru.ac.th
1.4 บริการอีเมลของมหาวิทยาลัย
- อาจารย บุคลากร สามารถใชไดทันทีโดยไมตองสมัค ร ซึ่งทางสํานักฯ จะจัดสง
username-password ใหไปยังคณะ ตัวอยาง user: janyarat_mak@cmru.ac.th
password: cmru1234 ยกเวน อาจารยพิเศษ ใหทางคณะที่ตนเองสังกัดอยูทํา
หนังสือแจงรายชื่อมายังสํานักฯ เพื่อขอรหัสเขาใชงาน
- นักศึกษา ทุกคนที่ลงทะเบียนสามารถใชไดทันทีไมตองขอโดยใช
username : รหัสนักศึกษา password:วัน/เดือน/ป(เกิด) ของตนเอง
ตัวอยาง (44331005@live.cmru.ac.th password :01/01/38)
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1.5 บริการ Wireless LAN ภายในมหาวิทยาลัย
- อาจารย บุคลากรและนักศึกษา สามารถใช username-password เชนเดียวกับ
อีเมลของมหาวิทยาลัยตัวอยาง username: janyarat_mak@cmru.ac.th password
: cmru1234)
1.6 บริการปริ้นเอกสารออกทางเครื่องพิมพ
- บริการปริ้น (สีและขาวดํา) มีอัตราคาบริการตั้งแตราคา 1 – 30 บาท ตามความ
เหมาะสมของลักษณะใชงานโดยใชระบบ Print Online ตามจุดบริการที่กําหนดไว
อัตราคาบริการงานพิมพ
สื่อสิ่งพิมพ
ขาว-ดํา
สี

ขนาดกระดาษ
สีพื้นเต็มA4 สีพื้นครึ่งA4 ไมมีสพ
ี ื้นA4
5
3
1
30
20
10

แผนใส
มีสีพื้นA4 ไมมีสพ
ี ื้นA4
10
6
45
35

1.7 บริการใชรหัสเขาสอนตามหองเรียน
- อาจารย-บุคลากร สามารถใช username-password เขาใชคอมพิวเตอรตาม
หองเรียนดังนี้ username : หมายเลขบัตรประชาชน password : วัน/เดือน/ป(เกิด)
1.8 บริการสืบคนทางอินเตอรเน็ตและพิมพงาน
- อาจารยและบุคลากร สามารถใช username-password เขาใชคอมพิวเตอรดังนี้
user : หมายเลขบัตรประชาชน password :วัน/เดือน/ป(เกิด)
- นักศึกษา ใชรหัสเขาใชงาน username : รหัสนักศึกษา password : วัน/เดือน/ป(เกิด)
ของตนเอง ตัวอยาง (username : 44331005 password : 01/01/38)
1.9 งานบริหารจัดการหองตางๆ
- บริหารจัดการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน
- บริหารจัดการหองฝกอบรม
- บริหารจัดการหองสืบคนทางอินเตอรเน็ต
- บริหารจัดการหองการเรียนการสอนทางไกล
- บริหารจัดการหองประชุม
1.10 งานระบบการจัดการภาพบนจอ (Digital Sing Net TV)
- เปนระบบการประชาสัมพันธสื่อมัลติมีเดียทั้งภายในภายนอกอาคาร เพื่อแจง
ขาวสาร ขาวประชาสัมพันธ และแจงสื่อตางๆภายในหนวยงานและมหาวิทยาลัย
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1.11 งานบริหารจัดการหองภาพยนตร (Mini Theater)
- เปนหองภาพยนตรขนาด 80 ที่นั่ง เพื่อใชในการประชุม อบรมสัมมนา ฉายสื่อวีดีทัศน
เพื่อการเรียนการสอน และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
1.12 งานควบคุมระบบการเรียนการสอนทางไกล (VDO Conferences)
- บริการการเรียนการสอน การประชุมทางไกล ผานระบบอินเตอรเน็ต
1.13 งานควบคุมดูแลหองปฏิบัติการและซอมบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร
- เปนศูนยซอมบํารุง บริการแนะนําแกไขปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ทางดานคอมพิวเตอรทั้งดาน Hardware และ Software
1.14 งานบริหารการฝกอบรม
- บริการฝกอบรมสําหรับอาจารย-บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปของมหาวิทยาลัย
- บริการฝกอบรมสําหรับประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สามารถเขามาดูรายละเอียดเว็บไซตฝกอบรมไดที่ www.training.cmru.ac.th
2. ฝายพัฒนาระบบเครือขาย รับผิดชอบงานตางๆ ดังนี้
2.1 งานบริก ารบัญ ชีผูใชงานระบบเครือ ขาย บัญชีผูใ ชงานสําหรับ อาจารย พนั กงาน
มหาวิทยาลัยและบัญชีผูใชงานสําหรับนักศึกษา
2.2 งานบริ ก ารจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส บั ญ ชี ผู ใ ช ง านสํ า หรั บ อาจารย พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย และบัญชีผูใชงานสําหรับนักศึกษา
2.3 งานบริการพื้นที่สําหรับสรางเว็บเพจ ใหบริการสําหรับอาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย
และหนวยงาน
2.4 งานบริการเครือขาย บริการ VPN หรือ Virtual Private Network
2.5 งานบริการเชื่อมตอโมเด็มจากบาน Dial up
2.6 งานบริการเครือขายไรสาย Wi-Fi
2.7 งานบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายคอมพิวเตอร
2.8 งานติดตั้ง ดูแลรักษา อุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2.9 งานบริการอินเตอรเน็ตแบบองคกร
2.10 งานบริการตอบคําถามปญหาเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3. ฝายพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน (e-learning) รับผิดชอบงานตาง ๆ ดังนี้
3.1 งานดู แลบริ ห ารจั ด การระบบการเรีย นการสอนออนไลน (LMS : Learning
Management System) ประกอบดวย CMRU SP LMS (Share Point LMS) และ Moodle LMS
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การใชงาน CMRU SP LMS (Share Point LMS)
- คลิกที่--->> เขาสูระบบ Share Point LMS จะปรากฏหนาจอใหกรอก
Username และ Password ดังรูป
- กรอก User name เปน e-Mail ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- e-Mail ของนักศึกษาจะประกอบดวย รหัสนักศึกษา@cmru.ac.th ตัวอยาง
เชน 53888888@cmru.ac.th และ รหัสผาน เปนวันเดือนปเกิด (กรณีที่
ผูใชงานยังไมเคยเปลี่ยนรหัสผาน)
- e-Mail ของอาจารยเปน e-Mail ที่อาจารยไดสมัครไวกับฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- เมื่อกรอก User name และ Password เรียบรอยแลว ใหคลิกปุม OK ก็จะเขา
สูระบบการเรียนการสอนออนไลน ( CMRU Share Point LMS )
Moodle LMS ประกอบดวยระบบที่ใหบริการทั้งหมด 5 คณะ ดังนี้
1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร http://www.lms.cmru.ac.th/human/
2) คณะครุศาสตร http://www.lms.cmru.ac.th/education/
3) คณะวิทยาการจัดการ http://www.lms.cmru.ac.th/management/
4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี http://www.lms.cmru.ac.th/science
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร (http://www.lms.cmru.ac.th/facagri)
3.2 สนับสนุน สงเสริมการผลิตและการใชงานสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน
(e-Learning) ไดแก อาจารย และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย จัดอบรม โปรแกรม และ
ระบบ ที่ชวยเสริมการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-learning) ทุกปการศึกษา เชน
- อบรมหลักสูตร การใชงานระบบ SharePoint LMS สําหรับ อาจารย และ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
- อบรมการใชงานระบบ CMRU LMS (Moodle)
- อบรมหลักสูตรการจัดทําบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส e-Learning ดวย
ระบบ CMRU LMS : การเพิ่มแหลงขอมูลและสรางกิจกรรม
- อบรมหลักสูตรการจัดทําบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส e-Learning ดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปแบบ Interactive : การสราง e-Book (FlipAlbum)
3.3 ผลิตและพัฒนารายวิชาพื้นฐานที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยในรูปแบบ e-Learning เพื่อ
มุงสูการเปน e-University จัดใหมีโครงการเงินทุนสนับสนุนการผลิตสื่อสําหรับการเรียน
การสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) สําหรับบุคลากรดานการสอนของมหาวิทยาลัย
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4) ฝายพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (MIS) รับผิดชอบงานตางๆ ดังนี้
4.1 ระบบบัญชี 3 มิติ
4.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
4.3 ระบบสารสนเทศบุคลากร
4.4 ระบบฐานขอมูลแบบสอบฐานภาวการณมีงานทําของบัณฑิต
4.5 ระบบฐานขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษาและบัณฑิต
4.6 ระบบฐานขอมูลวัสดุ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.7 ระบบฐานขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
4.8 ระบบควบคุมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.9 โครงการฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย
4.10 เว็บไซตมหาวิทยาลัย (CMRU Web)
4.11 เว็บไซตของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT Web)
5) ฝายผลิตและบริการมัลติมีเดีย รับผิดชอบงานตางๆ ดังนี้
- งานคอมพิวเตอรกราฟก
- งานถายภาพและสื่อสิ่งพิมพ
- งานบันทึกภาพเคลื่อนไหวและตัดตอภาพเคลื่อนไหว
- งานผลิตชองสัญญาณ TV (CMRU ON TV)
- งาน VDO On Demand
0

การขอใชบริการ VDO On Demand
1. ผูใชสามารถเขาไปที่เว็บไซต http://ondemand.cmru.ac.th/ แลวเลือกที่จะดูสื่อตามที่
ตองการ
2. หองประชุม ขนาด 57 ที่นั่ง เพื่อใชสําหรับจัดประชุมเชิงวิชาการและสัมมนาตาง ๆ
การขอใชบริการหองประชุมชั้น 3
1. ผูที่ประสงคใชหองประชุมชั้น3 ทําหนังสือเพื่อขอใชหรือกรอกแบบฟอรมขอใชหอง
2. เจาที่หนาทําการตรวจเช็คหองที่วางในวันที่รองขอและนําเสนอตอผูบริหารเพื่อทําการ
อนุมัติใหใชหองในวันและเวลาดังกลาว
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ชั้น 4 ประกอบดวย
1. หองมินิสตูดิโอ ใหบริการดานงานถายภาพและสื่อสิ่งพิมพ งานบันทึกภาพเคลื่อนไหวและ
งานตัดตอ
การขอใชบริการหองมินิสตูดโิ อ
1) ผูที่ประสงคใชหองมินิสตูดิโอ ทําหนังสือเพื่อขอใชหรือกรอกแบบฟอรมขอใชหอง
2) เจาที่หนาทําการตรวจเช็คหองที่วางในวันที่รองขอและนําเสนอตอผูบริหารเพื่อทํา
การอนุมัติใหใชหองในวันและเวลาดังกลาว
2. หองภาพยนตรขนาดเล็ก หรือหองมินิเธียเตอร จํานวน 80 ที่นั่ง ใหบริการดานการเรียน
การสอนและความบันเทิง
การขอใชบริการหองภาพยนตรขนาดเล็ก หรือหองมินิเธียเตอร
1) ผูที่ประสงคใชหองภาพยนตรขนาดเล็ก หรือหองมินิเธียเตอร ทําหนังสือเพื่อขอใช
หรือกรอกแบบฟอรมขอใชหอง
2) เจาที่หนาทําการตรวจเช็คหองที่วางในวันที่รองขอและนําเสนอตอผูบริหารเพื่อทํา
การอนุมัติใหใชหองในวันและเวลาดังกลาว
3. หองตัดตอสื่อมัลติมีเดีย เปนหองที่ใชในการตัดตอสื่อมัลติมีเดียและมีหองสําหรับ
บันทึกเสียงเพื่อใชในการประกอบสื่อ
ขอปฏิบัติการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1. เขาคิวเพื่อปอนรหัสนักศึกษาและเลือกหมายเลขเครื่องที่ตองการ และนั่งใหตรงกับ
เครื่องที่เลือกไวเทานั้น
2. หามนํารหัสนักศึกษาหรือแอบอางรหัสนักศึกษา ของผูอื่นมาเลนแทน
3. กําหนดระยะเวลาใชงาน 1 คน ตอ 2 ชั่วโมงเทานั้น ยกเวนกรณีที่มีผูมาใชบ ริการ
จํานวนมาก เจาหนาประจําหองอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาการใชงาน นอยหรือมาก ตามความ
เหมาะสม
4. กรณีมีผูใชเครื่องเต็ม ใหวางบัตรนักศึกษาหรือบัตรอื่นที่แทนสัญลักษณตัวตน วางคิว
และนั่งรอที่นั่งที่จัดไว โดยเจาหนาที่จะเรียกชื่อตามคิวกอนหลัง ตามลําดับ
5. กรณีมีผูที่ประสงคจะติดตอกับผูมาใชบริการที่อยูในระหวางการใชเครื่องนั้น ใหผูมา
ติดตอ ติดตอกับเจาหนาที่ประจําหองนั้นกอน และรอพบที่จุดรอบริการเทานั้น (หามเขาไปใน
หองกอนไดรับอนุญาต)
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6. การแตงกาย ควรแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับการมาใชบริการ ไมสวมเสื้อ
กลามกางเกงขาสั้น รองเทาฟองน้ํา เขามาใชบริการ
7. ไมอนุญาตใหนํา อาหารหรือเครื่องดื่ม เขามาในหองโดยเด็ดขาด
8. ไมอนุญาตใหสงเสียงดังในหองรบกวนผูอื่น
9. ไมอนุญาตใหเลนเกมทุกชนิด
10. ไมอ นุ ญ าตใหทํ าการโยกยาย สับ เปลี่ย นเครื่อ งคอมพิว เตอรและอุป กรณ ทําการ
ดัดแปลงระบบคําสั่งงาน ถอดอุปกรณคอมพิวเตอรหรือนําอุปกรณที่มิใชของหองปฏิบัติการ
คอมพิ ว เตอร มาต อ เข า กั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร โดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากเจ า หน า ที่ ดู แ ล
หองปฏิบัติการ
11. ไมอนุญาตใหเปดโปรแกรมหรือเว็บไซตที่มีเนื้อหาหรือรูปลักษณไมเหมาะสมเด็ดขาด
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
12. ไมอนุญาตใหปรับแตงเครื่องคอมพิวเตอร หรือ Install โปรแกรมใดๆ ลงในเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ดูแลหองปฏิบัติการ
13. กรณีที่ตองการนําแผนดิสเก็ตหรือ Handy Drive มาใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอร ให
ทําการ Scan Virus กอนทุกครั้งที่จะใชงาน ไมอนุญาตใหเก็บงานหรือ File ไวในเครื่อง ถา
หากเกิดการสูญหายหรือเสียหาย ทางสํานักฯจะไมรับผิดชอบ
14. หากเครื่องหรืออุปกรณตอพวง เกิดการชํารุดเสียหาย อันไมไดเกิดจากการเรียนการ
สอน ผูที่นั่งประจําเครื่องหรือผูที่มาใชบริการ จะตองชําระคาเสียหายตามมูลคา
15. ทรัพยสินทุกชนิดภายในหองนี้ ลวนเปนสมบัติของมหาวิทยาลัย โปรดชวยกันบํารุง
ดูแลรักษา
บทลงโทษ สําหรับผูที่ไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติ
หากตรวจพบวาทานใดที่ฝาฝนขอปฏิบัติ การใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ ที่ดูแลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จะบันทึกการกระทําไวเปนลายลักษณอักษร
ดังนี้
ผิดครั้งที่ 1
ตักเตือนดวยวาจา
ผิดครั้งที่ 2
ตักเตือนดวยลายลักษณอักษร
ผิดครั้งที่ 3 ตัดสิทธิ์การใชงาน เปนเวลา 1 สัปดาห
ผิดครั้งที่ 4
ตัดสิทธิ์การใชงาน เปนเวลา 1 เดือน
ผิดครั้งที่ 5 ตัดสิทธิ์การใชงาน เปนเวลา 1 เทอม
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กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา เปนองคกรที่เสริมสรางใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มและเปนตัวอยางที่ดี
ของสังคมในดานความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรและความซื่อสัตยสุจริต
พรอมที่จะเปน ผูใหและชวยเหลือ ดว ยความเต็ มใจ รวมทั้งเปนองคก รที่ชว ยสนับสนุนภารกิจ หรือ
นโยบายของมหาวิทยาลัยในดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของและจําเปน โดยได
แบงงานที่รับผิดชอบออกเปน 2 งาน ดังนี้
1. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ประกอบดวย
1.1 บริการสุขภาพนักศึกษา
จัดใหมีหองพยาบาล เพื่อบริการสุขภาพ ณ อาคาร 3 ชั้น 1
1. ใหบริการพยาบาลเบื้องตน สําหรับผูปวยที่เจ็บปวยเล็กนอย ตองการยาเพื่อ
บรรเทาหรือนอนพักผอน สามารถใชบริการได
1.1 วันจันทร – วันศุกร
เปดทําการ 08.00 – 20.00 น.
1.2 วันเสาร – วันอาทิตย
เปดทําการ 08.00 – 16.00 น.
2. บริการตรวจและวินิจฉัยโรค โดยแพทย ซึ่งใหบริการทุกวันจันทร พุธ ศุกร
เวลา 10.00 - 15.00 น.
3. บริ ก ารกระเป า ยาเวชภั ณ ฑ ใ หกั บ นั ก ศึ ก ษา อาทิ เ ช น เข า ค า ย ทั ศ นศึ ก ษา
กีฬาสาขาวิชา กีฬาคณะ เปนตน
1.2 ประกันอุบัติเหตุ
มหาวิทยาลัยไดหวงใยในเรื่องสุขภาพของนักศึกษาเพราะเปนสิ่งที่สําคัญ นักศึกษา
สามารถเลือกทําประกันอุบัติเหตุดวยความสมัครใจ เพื่อเปนสวัสดิการในการดูแลสุขภาพใหแกตนเอง
1. ระยะเวลาคุมครองเริ่มตนวันที่ 1 มิถุนายนของทุกป สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม
ของปถัดไป
2. จํานวนเงินประกัน
 เสียชีวิตทุกกรณี และทุพพลภาพ 100,000 บาท
 เสียชีวิตจากการรวมกิจกรรมตางจังหวัด 300,000 – 400,000 บาท
 เสียชีวิตจากการรวมกิจกรรมใน จ.เชียงใหม 200,000 บาท
 คารักษาพยาบาล อุบัติเหตุทั่วไป 12,000บาท
 คารักษาพยาบาล กรณีรวมกิจกรรมตางจังหวัด 110,000 บาท
 คาปลงศพ (เสียชีวิตจากโรคภัยไขเจ็บ/ที่ไมใชอุบัติเหตุ) 30,000 บาท

227

228

อํ า นวยความสะดวก กํ า กั บ ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาทุ น จากมู ล นิ ธิ บริ ษั ท
หางรานตาง ๆ เชน ทุนกรุงไทยการไฟฟา, ทุนพระเมตตาสมเด็จยา, ทุนทานนอยเปาโรหิตย และทุน
อื่น ๆ ตลอดจนจัดหาทุนใหกับนักศึกษาที่มีความลําบากและขาดแคลนทุนทรัพย
1.4 นักศึกษาวิชาทหาร และผอนผันการเกณฑทหาร
การผอนผันการเกณฑทหาร
นักศึกษาชายที่ตองการผอนผันการเขารับตรวจเลือกเปนทหารกองประจําการ เมื่อ
ไดรับหมายเรียก (สด.35) หากไมตองการเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ ในขณะกําลังศึกษา
อยู ใหดําเนินการยื่นคํารองขอผอนผันการเกณฑทหารไดในชวงเดือนกันยายน – มกราคม ของทุกป
โดยจะประกาศใหนั ก ศึก ษายื่นคํ ารอ งขอผอ นผัน การเกณฑท หาร ไดที่ฝายวิชาทหาร กองพัฒนา
นักศึกษา มีหลักฐานที่ตองจัดเตรียม ดังนี้
1. สําเนาใบสําคัญ สด.9
จํานวน 2 ชุด
2. สําเนาหมายเรียก สด.35
จํานวน 2 ชุด
3. สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 2 ชุด
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 2 ชุด
5. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา
จํานวน 2 ชุด
6. สํ า เนาใบรั บ รองผลการตรวจเลื อ ก สด.43 จํ า นวน 2 ชุ ด
(กรณีที่นักศึกษาเคยรับการผอนผันจากสถานศึกษาเดิม)
นักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาที่มีความประสงคจะเรียนวิชาทหารตอชั้นปที่ 3, 4 และ 5 สามารถสงคํา
รองไดที่ กองพัฒนานักศึกษา โดยจะเรียนและฝกที่มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร และฝกตามหวงเวลา
ที่ ศู น ย ก ารฝ ก นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 และศู น ย ก ารฝ ก เขาชนไก จั ง หวั ด
กาญจนบุ รี กํ า หนด เมื่ อ เรี ย นจบชั้ น ป ที่ 5 และสํ า เร็ จ การศึ ก ษา ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ
อนุปริญญา จะไดรับการแตงตั้งยศเปนวาที่รอยตรี
1.5 บริการจดหมาย ธนาณัติ และพัสดุ
นั ก ศึ ก ษาติ ด ต อ รั บ จดหมาย ธนาณั ติ และพั ส ดุ ได ที่ ฝ า ยบริ ก ารนั ก ศึ ก ษา
กองพั ฒนานักศึก ษา ในกรณีมีธนาณัติ จดหมายหรือพัสดุ สงถึงนัก ศึกษาโดยระบุใหสงมาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหนักศึกษาติดตอรับ พรอมแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา
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1.6 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
คุณสมบัติผูมีสิทธิ์กูยืมเงิน
1. เปนผูมีสัญชาติไทย
2. เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้
ผู ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย หมายความว า ผู ที่ มี ร ายได ต อ ครอบครั ว
ไมเกิน 200,000 บาทตอป รายไดตอครอบครัวพิจารณาตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(1) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายไดของ
บิดามารดา ในกรณีที่บิดามารดาเปนผูใชอํานาจปกครอง
(2) รายไดรวมของนักเรียนหรือนัก ศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายได
ของผูปกครองในกรณีที่ผูใชอํานาจปกครองมิใชบิดา มารดา
(3) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายได
ของคูสมรสในกรณีที่ผูขอกูยืมไดทําการสมรสแลว
3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้
3.1 เปนผูที่มีผลการเรียนดีหรือผานเกณฑการวัดและประเมินผล
ของสถาบันการศึกษา
3. 2 เป นผู ที่ มี ค วา มป ร ะพ ฤติ ดี ไ ม ฝ าฝ นร ะเ บี ย บ ข อ บั ง คั บ
ของสถาบั นการศึก ษาขั้น รายแรง หรือ ไมเ ปนผูมีความประพฤติเ สื่อ มเสีย เชน หมกมุน ในการพนัน
เสพยาเสพติดใหโทษ ดื่มสุราเปนอาจิณ หรือเที่ยวเตรในสถานบันเทิง เริงรมยเปนอาจิณ เปนตน
3.3 เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือประกาศการสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยูในสังกัดการควบคุม
หรื อ กํ า กั บ ดู แ ลของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงหรื อ ส ว นราชการอื่ น ๆ ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย
รัฐวิสาหกิจ
3.4 ไมเคยเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มา
กอน
3.5 ไมเปนผูที่ทํางานประจําในระหวางการศึกษา
3.6 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.7 ไมเปนหรือเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.8 ตองมีอายุในขณะที่ขอกูโดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2
ป และระยะเวลาผอนชําระอีก 15 ปรวมกันแลวตองไมเกิน 60 ป
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ขั้นตอนการกูยืมเงินจากกองทุนกูยืมเงินเพื่อการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ตอง
ยื่นขอกูยืมผานระบบ e-Studentloan ทาง www.studentloan.or.thตามปฏิทินเวลาที่กองทุนฯ กําหนด
โดยตองดําเนินการตามขั้นตอนลงทะเบียนรับรหัสผานและยื่นแบบคําขอกูยืมโดยใชเลขบัตรประจําตัว
ประชาชนเปน username
สําหรับผูกูยืม
เริ่มตน
ผูกูยืมทําการ Register เพื่อรับรหัสผานในระบบ e-Studentloan

*

http://www.studentloan.or.th

ผูกูยืมทําการยื่น แบบคําขอกูยืม / แบบยืนยันการกูยืม
สถานศึกษาดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูยืม
สถานศึกษาทําการบันทึกกรอบวงเงินกูทั้งป (โดยระบุแยกแตละภาคการศึกษา) ผานระบบ e-Studentloan
สถานศึกษาทําการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์กูยืมเงินกองทุนฯ ผานระบบ e-Studentloan
ผูกูยืมทําการบันทึกและพิมพเอกสารสัญญากูยืมเงินผานระบบ e-Studentloan
และนําสงเอกสารที่ไดลงนามแลวใหสถานศึกษาตรวจสอบความถูกตอง
สถานศึกษาทําการยืนยันการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารสัญญาและเอกสารประกอบ ผานระบบ e-Studentloan

*

สถานศึกษาทําการบันทึกขอมูลและพิมพแบบลงทะเบียน / แบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียน คาใชจาย
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

*

สถานศึกษาตรวจสอบและทําการยืนยันขอมูล แบบลงทะเบียน / แบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียน
คาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ

*

ผูกูยืมไดรับเงินคาครองชีพเปนรายเดือน โดยเงินโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูกู

*

ธนาคารตรวจสอบเอกสารการกูเงินที่สถานศึกษาสงมา ถูกตองแลวจึงโอนเงินคาเลาเรียนและคาใชจาย
เกี่ยวเนื่อง
END
หมายเหตุ :สําหรับภาคการศึกษาตอไป ผูกูยืมและสถานศึกษาจะดําเนินการเฉพาะขั้นตอนที่มีเครื่องหมาย * เทานั้น
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1.6 หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือรับรองอื่น ๆ
การออกหนั ง สื อ รั บ รองความประพฤติ และหนั ง สื อ รั บ รองอื่ น ๆ ออกให เ ฉพาะ
นักศึกษาที่กําลังศึก ษาอยู เพื่อ ใชในการขอรับทุน สมัค รงาน เปน หลักฐานทางคดีเ พื่อ ประกอบการ
พิจารณาในชั้นศาล หรืออื่นๆ ที่มีความจําเปน
หลักฐานประกอบยื่นคํารองขอใบรับรอง
1. รูปถายนักศึกษาแตงกายถูกตองตามระเบียบ ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 ใบ
2. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ สามารถยื่นคํารองไดที่ฝายวินัยนักศึกษา
2. งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
2.1 กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนิสิต นักศึกษามีสวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพนิสิต นักศึกษา ใหมีความ
สมบูรณ พรอมทั้งความรูดานวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
เป น การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให ป ฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า งแก สั ง คม มี ค วามเสี ย สละใช เ วลาว า งให เ ป น
ประโยชนตอตนเองและผูอื่น โดยสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ผานสาขาวิชา คณะ
องคการนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ระดับคณะ และวิทยาลัย
2.2 การพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาไดวางระบบ และกลไกการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพเรียนอยาง
มีความสุข ภายใตสภาพแวดลอม โครงสรางพื้นฐาน การบริการและสวัสดิการของนักศึกษาที่จําเปน
ในการดํารงชีวิต เพื่อใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยตอไป เชน การพัฒนานักศึกษาใน
ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานวินัยขั้นพื้นฐาน ดานจิตอาสา จิตสํานึก ดานความพรอมในการเรียน
และการใชชีวิตที่เกิดประโยชนในระดับอุดมศึกษา
2.3 กีฬาและนันทนาการ
ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาได ดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองให ดี ให มี ก ารออกกํ า ลั ง กายอย า ง
สม่ําเสมอ ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยผานกิจกรรมตาง ๆ เชน กีฬาคณะ กีฬานองใหม ตลอดจน
สนับสนุนใหนิสิต นักศึกษา ที่มีความสามารถทางดานกีฬาสมัครเขาเปนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย
เพื่อเขารวมการแขงขันในรายการตาง ๆ ทั้งระดับภาค ประเทศ และนานาชาติ
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2.4 ศิษยเกาสัมพันธ
ทําหนาที่เพื่อรองรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับนักศึกษาเกา วิทยาลัย
ครูเชียงใหม สถาบันราชภัฏเชียงใหม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่สําเร็จการศึกษา โดย
มุ ง เน น ให นั ก ศึ ก ษาเก า ทุ ก รุ น ทุ ก ป ที่ แ ยกย า ยไปประกอบอาชี พ ได มี ค วามสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ
มหาวิทยาลัยและมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย กลุม ชมรม สมาคม ตลอดจนใหมี
สวนรว มในการใหขอเสนอแนะและสนับ สนุนงานของมหาวิทยาลัย ในดานตาง ๆ ใหกาวตอไปใน
อนาคต โดยมีกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชน กิจกรรมคืนสูเหยาชาวดําเหลือง วารสารนักศึกษาเกา การ
ประชุมสัมมนานักศึกษาเกา และพัฒนาเว็บไซตนักศึกษาเกา เปนตน
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สามารถติดตามขาวสารของกองพัฒนานักศึกษา ผานเว็บไซต www.offstu.cmru.ac.th

