สีของตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย 5 สี
มีความหมาย ดังต่อไปนี้
สีน�้ำเงิน

หมายถึง

สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก�ำเนิดและพระราชทานนาม
“ราชภัฏ”

สีเขียว

หมายถึง

แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในแหล่งธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง

หมายถึง

ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม

หมายถึง

ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สีขาว

หมายถึง

ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

สารจากอธิการบดี
ในนำมของผู้บริหำร คณำจำรย์และบุคลำกรทุกฝำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ขอต้อนรับนักศึกษำใหม่ ปกำรศึกษำ 2560
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เปน “สถำบันระดับอุดมศึกษำเพือ่ กำรพัฒนำท้องถิน่ ” ทีม่ งุ่ มัน่
สร้ำงบัณฑิตให้มีทักษะชีวิต จิตสำธำรณะและสู้งำน รวมทั้งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เปนคนดี
มีควำมรู้ สุขภำพดี และเปนพลเมืองดี นอกจำกมหำวิทยำลัยจะจัดกำรศึกษำเพื่อบ่มเพำะให้บัณฑิต
มีคณ
ุ ลักษณะและอัตลักษณ์ดงั กล่ำวแล้ว มหำวิทยำลัยยังมุง่ จัดกำรศึกษำให้บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ภำพตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 (TQF : Thai Qualiﬁcations Framework for
Higher Education) อย่ำงเคร่งครัดอีกด้วย
เพือ่ ให้กำรจัดกำรศึกษำเปนไปตำมเจตนำรมณ์ดงั กล่ำวข้ำงต้น มหำวิทยำลัยได้จดั ท�ำ “คูม่ อื
กำรศึกษำ ปกำรศึกษำ 2560” ขึน้ เพือ่ ให้นกั ศึกษำใช้เปนคูม่ อื ประกอบกำรศึกษำของตนตลอดหลักสูตร
เนื้อหำสำระประกอบด้วย กำรแนะน�ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศ
ต่ำง ๆ ที่นักศึกษำพึงศึกษำและน�ำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง แนวปฏิบัติส�ำหรับนักศึกษำในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับส�ำนักทะเบียนและประมวลผล และแนวปฏิบตั สิ ำ� หรับนักศึกษำในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับหน่วยงำนสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยตำมล�ำดับ
ขอให้นักศึกษำทุกคนศึกษำสำระต่ำง ๆ ในคู่มือนี้ให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ พร้อมกับปฏิบัติ ให้
ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำของตนเองให้ด�ำเนินไปด้วยดี มีคุณภำพ และส�ำเร็จกำรศึกษำตำมที่
มุ่งหวัง น�ำเกียรติยศและควำมภำคภูมิใจสู่วงศ์ตระกูล สมดังปรำรถนำทุกประกำร

(ดร.ถนัด บุญชัย)
รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ค�าน�า
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดท�ำคู่มือกำรศึกษำฉบับนี้ขึ้น ตำมพระรำชบัญญัติกำร
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558 ตำมมำตรำ 7 เพื่อให้ข้อมูลที่
นักศึกษำจ�ำเปนต้องรับทรำบ และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลำที่ศึกษำอยู่ในสถำบันแห่งนี้ คู่มือฉบับนี้
ประกอบด้วยเนื้อหำ 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
แนวปฏิบัติส�าหรับนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ส�านักทะเบียนและประมวลผล
แนวปฏิบัติส�าหรับนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

นักศึกษำต้องศึกษำรำยละเอียดในแต่ละตอนให้เข้ำใจเพือ่ ให้ปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้อง หำกมีขอ้ สงสัย
ในเรื่องใดให้นักศึกษำหำค�ำตอบจำกคู่มือฉบับนี้ และถ้ำยังไม่กระจ่ำงให้ปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำของ
สำขำวิชำ หรือคณะทีน่ กั ศึกษำสังกัด ดังนัน้ นักศึกษำต้องเก็บรักษำคูม่ อื นีไ้ ว้ตลอดระยะเวลำทีศ่ กึ ษำอยู่
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่นเี้ พือ่ ประโยชน์ในกำรศึกษำของตนเอง กรณีทสี่ ญ
ู หำยนักศึกษำสำมำรถ
เข้ำดูได้จำก http://www.academic.cmru.ac.th/stdmanual/

ส�านักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ตอนที่ 1

แนะน�ำมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY
 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อดีต-ปัจจุบัน)
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ท�ำเนียบอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 หมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เปนสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่เสริมสร้ำงพลัง
ปัญญำของแผ่นดิน ฟนฟูพลังกำรเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญำของท้องถิ่น สร้ำงสรรค์ศิลปวิทยำ เพื่อควำม
เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืนของปวงชน มีสว่ นร่วมในกำรจัดกำร กำรบ�ำรุงรักษำ กำรใช้ประโยชน์
จำกธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ ส่งเสริมวิชำกำร
และวิชำชีพชั้นสูง ท�ำกำรสอน วิจัย ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ำยทอด และพัฒนำ
เทคโนโลยี ทะนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม วิทยฐำนะครูมำเปนเวลำมำกกว่ำ 90 ป
ปัจจุบันมีนักศึกษำภำคปกติประมำณ 15,504 คน ภำคพิเศษ ประมำณ 4,651 คน มี
อำจำรย์ประมำณ 593 คน จัดกำรศึกษำหลักสูตรปริญญำตรี หลักสูตรประกำศนียบัตร หลักสูตร
มหำบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

ความเป็นมา
2467

ก่อตั้งเปน “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ” ในเนื้อที่ประมำณ
55 ไร่ บริเวณบ้ำนเวียงบัว (ที่ตั้งปัจจุบัน) ที่ดินแปลงนี้ได้มำจำกเงินรำยได้ของรัฐบำลมณฑล
พำยัพ จ�ำนวน 15 ไร่ และเจ้ำรำชภำติกวงศ์ (ค�ำตัน ณ เชียงใหม่) ยกให้อีก 40 ไร่ รำคำที่ดิน
รวมทัง้ หมดในสมัยนัน้ ประมำณ 1,318.75 บำท อำคำรชุดแรกสิน้ ค่ำใช้จำ่ ย 60 บำท เปดสอน
ครัง้ แรกเมือ่ 19 พฤษภำคม 2467 มีนกั เรียน จ�ำนวน 28 คน จำกจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย
ล�ำพูน และแม่ฮ่องสอน มีนำยชื่น สิโรรส (ป.ป.ก) เปนครูใหญ่

2468

เปดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม

2470

เปลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเชียงใหม่”

2485

ปรับปรุงเปนโรงเรียนฝกหัดครูสำมัญและเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัด
เชียงใหม่”

2490

เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่” เริ่มใช้สีด�ำ-เหลือง และพระพิฆเนศวรเปน
สัญลักษณ์ของสถำบัน

2496

จัดสอนหลักสูตร ประกำศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) เปนรุ่นแรก

2498

เริ่มใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำกำรศึกษำ (ป.กศ.) เปนปแรก

2499

รวมแผนกฝกหัดครูสตรีของโรงเรียนสตรีประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ (เดิมอยู่ที่โรงเรียนสตรี
วัฒโนทัยพำยัพ) เปน “โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่” เริ่มจัดกำรศึกษำแบบสหศึกษำ

3
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2503

ยกฐำนะเปน “วิทยาลัยครูเชียงใหม่” เปดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำกำรศึกษำชัน้ สูง
(ป.กศ. สูง)

2512

เริ่มเปดสอนภำคนอกเวลำ (เดิมเรียก “ภำคค�่ำ” ต่อมำเรียก “ภำคสมทบ”)

2517

เปดสอนหลักสูตรปริญญำตรี 2 ป โดยใช้หลักสูตรของวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ (มศว.ปัจจุบัน)

2518

ประกำศใช้พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ. 2518 กำรบริหำรวิทยำลัยครูขึ้นอยู่กับสภำ
กำรฝกหัดครู

2519

ใช้หลักสูตรกำรฝกหัดครูของสภำกำรฝกหัดครู พ.ศ. 2519 มีหลักสูตร ป.กศ.สูง และ
ปริญญำตรี (ค.บ. 2 ป)

2521

วิทยำลัยครูเชียงใหม่เริ่มขยำยพื้นที่ไปยังวิทยำเขตแม่สำ โดยใช้พื้นที่จำกรำชพัสดุ ซึ่งตั้งอยู่ที่
บ้ำนแม่สำหลวงต�ำบลแม่สำ อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2522

เริ่มโครงกำรฝกอบรมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ�ำกำร (อ.ค.ป.) ในวันเสำร์และ
อำทิตย์ ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 2 ป)

2528

ประกำศใช้พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528 จัดกำรศึกษำในสำขำวิชำกำร
ศึกษำ สำขำวิชำศิลปศำสตร์ และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์

2529

เริม่ โครงกำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับบุคลำกรประจ�ำกำร (กศ.บป.) ทุกสำขำอำชีพ ต่อมำเปลีย่ น
ชื่อเปนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

2529

รวมวิทยำลัยครูภำคเหนือตอนบน คือวิทยำลัยครูเชียงใหม่ เชียงรำย ล�ำปำง และอุตรดิตถ์
เข้ำด้วยกันเปน “สหวิทยาลัยล้านนา”

2535

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำม
วิทยำลัยครูเปน “สถาบันราชภัฏ” ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2535

2537

ขยำยพื้นที่ไปยังวิทยำเขต-สะลวง-ขี้เหล็ก อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2538

ประกำศใช้พระรำชบัญญัตสิ ถำบันรำชภัฏ พ.ศ.2538 ให้สถำบันรำชภัฏเปนสถำบัน อุดมศึกษำ
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น

2540

จัดตั้งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรโดยจัดกำรศึกษำ ณ วิทยำเขตสะลวง-ขี้เหล็ก

2541

จัดกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรวิจัย และ
พัฒนำท้องถิ่นเปนหลักสูตรแรก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2547

เปลีย่ นชือ่ โครงกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ ปวงชน (กศ.ปช.) เปนกำรจัดกำรกำรเรียน กำรสอนภำค
พิเศษ
วันที่ 10 มิถนุ ำยน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
ลงพระปรมำภิ ไ ธยในพระรำชบั ญ ญั ติ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ พ.ศ. 2547 อั น มี ผ ลให้
สถำบันรำชภัฏเปลีย่ นชือ่ เปนมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และมีสถำนภำพเปนนิตบิ คุ คลโดยสมบูรณ์
วันที่ 14 มิถุนำยน พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ ชำวรำชภัฏ 41 แห่ง จึงร่วมใจพิธีถวำยรำชสดุดี เฉลิมฉลองนำม
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” พร้อมกันทัว่ ประเทศในวันอังคำรที่ 15 มิถนุ ำยน 2547 เวลำ 09.09 น.

2547

จัดตั้งวิทยำลัยแม่ฮ่องสอน ณ ต�ำบลปำงหมู อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่
109 ไร่ 6 ตำรำงวำ

2547

เริ่มเปดรับนักศึกษำครุศำสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป จ�ำนวนทั้งสิ้น 21 สำขำวิชำ

2548

เริม่ ใช้หอประชุมทีปงั กรรัศมีโชติ เปนสถำนทีจ่ ดั พิธพี ระรำชทำนปริญญำบัตร ซึง่ หอประชุม
ทีปังกรรัศมีโชติ มีขนำด 2,500 ที่นั่ง ณ วิทยำเขตสะลวง-ขี้เหล็ก

2550

จัดกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบณ
ั ฑิต สำขำวิชำภูมภิ ำคลุม่ น�ำ้ โขง
และสำละวินศึกษำ และสำขำวิชำผู้น�ำทำงกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

2553

มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ำสู่ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
(TQF: HEd) ทุกหลักสูตร

2557

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ด�ำเนินกำรเปด-ปดภำคเรียนตำมระบบอำเซียน
สีประจ�ามหาวิทยาลัย

ด�ำ-เหลือง

ดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย

ดอกเสี้ยวขำว

5
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พระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัย

เทพประจ�ำมหาวิทยาลัย

พระพุทธมหาคุณากร

พระพิฆเนศวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

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

นำยชื่น
หลวงพิพัฒน์
นำยสนิท
นำยเปรม
นำยทวี
นำยประยุทธ
นำยพิษณุ
นำยศิริ
นำงบุญฉวี
นำยศิริ
นำงประชุมพร
นำยประสิทธิ์
นำงสำวบุญจันทร์
นำยวิเชียร
รองศำสตรำจำรย์ ดร.มังกร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยสมร
รองศำสตรำจำรย์วรรณวดี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เรืองเดช
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์
ดร.ถนัด
หมายเหตุ

สิโรรส
คุรุกิจ
ศิริเผ่ำ
ปรมศิริ (รักษำกำรแทน)
โปรำณำนนท์
สวัสดิสิงห์
ชัชวำลย์ปรีชำ
ศุขกิจ
พรหมโมปกรณ์กิจ
ศุขกิจ
อมำตยกุล (รักษำกำรแทน)
สุนทโรทก
วงศ์รักมิตร
เมนะเศวต
ทองสุขดี
สร้อยอินตะ
ม้ำล�ำพอง
วงศ์หล้ำ
ธรรมไชย
บุญชัย

2467 - 2501
2502 - 2507
2508 - 2518
2519 - 2537
2538 - 2559
2559 - ปจจุบัน

2467 – 2470
2470 – 2480
2480 – 2484
2484 – 2485
2485 – 2493
2493 – 2496
2496 – 2502
2502 – 2506
2506 – 2507
2507 – 2508
2508 – 2509
2509 – 2515
2515 – 2524
2524 – 2528
2528 – 2534
2534 – 2542
2542 – 2546
2546 – 2555
2555 – 2559
2559 – ปจจุบัน

ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อ�านวยการ
อธิการ
อธิการบดี
รักษาราชการแทนอธิการบดี
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1. ดร.ถนอม
2. นำยบุญรัตน์
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

อินทรก�ำเนิด
วงศ์ใหญ่

นำยกสภำมหำวิทยำลัย
อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย
และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ณรงค์
คองประเสริฐ
ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย
อำจำรย์ ดร.ถนัด บุญชัย
ผู้รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี
ผศ.ดร.ศักรำช ฟำขำว
ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร
ดร.ศุภวัตร
ภูวกุล
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ทรงคุณวุฒิ
นำยทินกร
น�ำบุญจิตต์
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ทรงคุณวุฒิ
นำยปริญญำ
ปำนทอง
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.สำยสมร สร้อยอินตะ
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.วรรณวดี ม้ำล�ำพอง
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ณรงค์
ปันนิ่ม
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ทรงคุณวุฒิ
นำงอรวรรณ
ชยำงกูร
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ทรงคุณวุฒิ
นำยพำรณ
อิศรเสนำ ณ อยุธยำ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ทรงคุณวุฒิ
นำยบุญเอื้อ
บัวสรวง
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ชำตรี
มณีโกศล
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งบริหำร
ผศ.ดร.สมบัติ
สิงฆรำช
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งบริหำร
รศ. ว่ำที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งบริหำร
ผศ.สุรศักดิ์
นุ่มมีศรี
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งบริหำร
อำจำรย์ปภัส
ฉัตรยำลักษณ์
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ�ำ
อำจำรย์นิมิต
วุฒิอินทร์
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ�ำ
อำจำรย์ทรงเกียรติ สังฆมณี
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ�ำ
ผศ.ดร.กรวีร์
ชัยอมรไพศำล
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ�ำ
ผศ.พรพิมล
วงศ์สุข
เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

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

ดร.ถนัด
ผศ.ดร.กัลทิมำ
ผศ.ดร.อรพินทร์
รศ.น.สพ.ศุภชัย
ผศ.พรพิมล
ผศ.สุกัญญำ
ผศ.ดร.สมบัติ
อ.ดร.ณัฏฐพร
อ.ดร.ขวัญใจ
ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์
รศ.ว่ำที่ ร.ต.สกล
อ.ดร.ปภำกร
ผศ.ดร.มำโนชย์

บุญชัย
พิชัย
ศิริบุญมำ
ศรีธิวงค์
วงศ์สุข
ค�ำนวนสกุณี
สิงฆรำช
จักรวิเชียร
กิจชำลำรัตน์
นำคนิษฐนนต์
แก้วศิริ
สุทธิภำศิลป
นวลสระ

13. ผศ.เดชวิทย์
14. ผศ.สุรศักดิ์

นิลวรรณ
นุ่มมีศรี

16.
17.
18.
19.

ไชยวงศ์ญำติ
ศรีแก้ว
พลวัน
มณีโกศล

อ.วินัย
ผศ.ดร.อนุวัติ
ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์
ผศ.ดร.ชำตรี

20. อ.ดร.สุทธินันท์
21. อ.อ�ำนำจ

ชื่นชม
โกวรรณ

22. ผศ.สุชำนำฎ

สิตำนุรักษ์

23. อ.ดร.บังอร

ฉัตรรุ่งเรือง

รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
คณบดีคณะครุศำสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
คณบดีวิทยำลัยแม่ฮ่องสอน
คณบดีวิทยำลัยนำนำชำติ
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักทะเบียน
และประมวลผล
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักหอสมุด
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักดิจิทัล
เพื่อกำรศึกษำ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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ท�าเนียบอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร
รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ
อ.ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง
อ.สาโรช สอาดเอี่ยม
อ.ดร.วชิรา เครือค�าอ้าย
1. อ.กิตตินันท์ หอมฟุง
2. อ.ว่ำที่ ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณำกร
3. อ.คะนอง ธรรมจันตำ
4. อ.ดร.จักรปรุฬห์ วิชำอัครวิทย์
5. อ.จุฑำมำศ หนุนชำติ
6. อ.จุฑำรัตน์ เปลวทอง
7. อ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์
8. ผศ.ดร.ชำตรี มณีโกศล
9. อ.ทัศนีย์ บุญแรง
10.
11.
12.
13.

อ.ดร.ทัศนีย์ อำรมย์เกลี้ยง
อ.ทิพย์เกสร ก�ำปนำท
อ.ธนะดี สุริยะจันทร์หอม
อ.ธีรธร เลอศิลป

14. อ.ดวงใจ เนตรตระสูตร

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
กศ.บ. (เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ),
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ)
วท.บ. (วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ), วท.ม. (วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ),
ปร.ด. (วิทยำศำสตร์กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำ)
ค.บ. (พลศึกษำ), ศษ.ม. (กำรส่งเสริมสุขภำพ)
กศ.บ. (พลศึกษำ), ศษ.ม. (กำรบริหำรกำรศึกษำ),
ปร.ด. (ผู้น�ำทำงกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์)
ค.บ. (ชีววิทยำ), ศษ.ม. (วิทยำศำสตร์ศึกษำ)
วท.บ.(จิตวิทยำคลินิก), วท.ม. (จิตวิทยำกำรปรึกษำ)
ค.บ. (กำรศึกษำปฐมวัย), กศ.ม. (กำรศึกษำปฐมวัย),
Cert.Research (Education, Early childhood),
ปร.ด. (กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น)
กศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน),
กศ.ด. (กำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตร)
ค.บ. (จิตวิทยำและกำรแนะแนว),
ศษ.ม. (จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว)
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษำ), ศษ.ม. (อำชีวศึกษำ), ศศ.ด. (อำชีวศึกษำ)
ค.บ. (กำรวัดผลกำรศึกษำ), ศศ.ม. (กำรวิจยั และพัฒนำท้องถิน่ )
ค.บ. (จิตวิทยำและกำรแนะแนว), กศ.ม. (จิตวิทยำกำรศึกษำ)
ศ.บ. (กำรออกแบบภำยใน), ศศ.ม. (งำนบริกำรฟนฟู
สมรรถภำพส�ำหรับคนพิกำร), M.S. (Education of students
who are Deaf and Hard of Hearing)
ค.บ. (กำรศึกษำปฐมวัย), ค.ม. (กำรศึกษำปฐมวัย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

15. ผศ.นันทน์นภัส บวรธีรวัฒน์
16. อ.นิรันดร พัฒนกุล
17. อ.ดร.บุญเลิศ ค�ำปัน
18. อ.ปภัส ฉัตรยำลักษณ์
19. อ.ดร.ประพิณ ขอดแก้ว
20. อ.ปริญญำ ส�ำรำญบ�ำรุง
21. อ.ดร.ปวีณำ โฆสิโต
22. รศ.ประวัติ พื้นผำสุข
23. อ.พงศธร ศรีทับทิม
24. ผศ.ดร.พวงพยอม ชิดทอง
25. อ.พัดชำ ปณทะดิษ
26. รศ.ดร.พิทยำภรณ์ มำนะจุติ

27. อ.ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์
28. อ.ไพรศิลป ปนทะนำ
29. อ.ดร.ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์
30. อ.มนตรี อินตำ
31. อ.มนทกำนต์ เมฆรำ
32. อ.ยุทธนำ อำรักษ์พุทธนันท์
33. ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดำกำร
34. รศ.ยุพิน อินทะยะ

ค.บ. (กำรศึกษำปฐมวัย), ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)
ค.บ. (พลศึกษำ), วท.ม. (วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ)
ศษ.บ.(กำรสอบคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำ), กศ.ม.
(จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว), ค.ด. (จิตวิทยำกำรศึกษำ)
วท.บ. (จิตวิทยำ), วท.ม. (จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร)
ค.บ. (เคมี), กศ.ม. (วิทยำศำสตร์ศึกษำ),
ศษ.ด. (หลักสูตรและกำรสอน)
ค.บ. (พลศึกษำและนันทนำกำร), วท.ม. (วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ)
บธ.บ. (กำรบัญชี), วท.ม. (จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร),
Ph.D. (Educational Psychology)
กศ.บ. (สังคมศึกษำ),
M.S. (Elementary School Administration)
วท.บ. (วิทยำศำสตร์กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำ),
วท.ม. (วิทยำศำสตร์กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำ)
วท.บ. (จิตวิทยำ), กศ.ม. (จิตวิทยำกำรศึกษำ),
ศษ.ด. (หลักสูตรและกำรสอน)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), วท.ม. (จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร)
ศศ.บ. (กำรประถมศึกษำ), ป.อนุบำล, Grad Dip.
(Early Childhood Studies), ค.ม. (กำรศึกษำปฐมวัย),
PG Dip Prof EdSt. (Higher Education Specialist),
ปร.ด. (กำรบริหำรกำรพัฒนำ)
กศ.บ. (พลศึกษำ), ศษ.ม. (กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ),
ศษ.ด. (กำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ)
วท.บ. (สถิติประยุกต์), ศษ.ม. (วิจัยและสถิติกำรศึกษำ)
ค.บ. (พลศึกษำ), ค.ม. (พลศึกษำ), ค.ด. (พลศึกษำ)
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยำ) เกียรตินิยมอันดับ 1,
ศษ.ม. (จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว)
บธ.บ. (บริหำรธุรกิจ), วท.ม. (จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร)
วท.บ. (จิตวิทยำคลินิก), วท.ม. (จิตวิทยำกำรปรึกษำ)
กศ.บ. (ชีววิทยำ), ศศ.ม. (กำรสอนวิทยำศำสตร์), ป.อนุบำล,
Dip. (Early Childhood)
ศศ.บ. (กำรสอนภำษำไทย), ศศ.ม. (กำรสอนภำษำไทย)
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35. อ.ดร.รุ่งทิวำ คนกำรณ์
36. อ.ดร.วชิรำ เครือค�ำอ้ำย
37. อ.วลัยพร ทองหยอด
38. รศ.ดร.วีระศักดิ์ ชมภูค�ำ
39. ผศ.ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์
40. ผศ.ศันทนี คุณชยำงกูร
41. อ.ดร.ศิริมำศ โกศัลย์พิพัฒน์
42. อ.ดร.ศศิธร อินตุ่น
43. รศ.ว่ำที่ร.ต.สกล แก้วศิริ
44. ผศ.สนธยำ สวัสดิ์
45. อ.ดร.สนิท หำจัตุรัส
46. รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธำ
47. อ.สำยฝน แสนใจพรม
48. อ.สำโรช สอำดเอี่ยม
49. อ.ดร.ส�ำเนำ หมื่นแจ่ม
50. อ.สิตำ ทำยะติ
51. อ.สิริกำญจน์ สง่ำ

ศษ.บ. (คณิตศำสตร์), ศษ.ม. (คณิตศำสตร์ศึกษำ),
ปร.ด. (คณิตศำสตร์ศึกษำ)
ศษ.บ. (บริหำรธุรกิจ), ศษ.ม. (อำชีวศึกษำ) เกียรตินยิ มอันดับ 1,
ปร.ด. (หลักสูตรและกำรสอน)
ศศ.บ. (กำรจัดกำรทั่วไป), ศษ.ม. (จิตวิทยำกำรศึกษำและ
กำรแนะแนว), ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)
ค.บ. (วิทยำศำสตร์ทั่วไป), วท.ม. (กำรสอนเคมี),
ศษ.ด. (หลักสูตรและกำรสอน)
ค.บ. (กำรศึกษำปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง,
กศ.ม. (จิตวิทยำกำรศึกษำ), Ph.D (Education)
(Special Education)
พย.บ. (พยำบำลศำสตร์),
ศษ.ม. (กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ)
ค.บ. (กำรศึกษำปฐมวัย), ค.ม. (กำรศึกษำปฐมวัย),
ค.ด. (กำรบริหำรกำรศึกษำ)
ศษ.บ. (กำรประถมศึกษำ), ศศ.บ. (กำรบริหำรกำรศึกษำ),
ศษ.ม. (กำรประถมศึกษำ), ศษ.ด. (หลักสูตรและกำรสอน)
กศ.บ. (เคมี), วท.ม. (กำรสอนเคมี)
ค.บ. (กำรแนะแนว), ศศ.ม. (จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว)
วท.บ. (ศึกษำศำสตร์-พลศึกษำ), ศษ.ม. (กำรศึกษำนอกระบบ),
ปร.ด. (ผู้น�ำทำงกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์)
กศ.บ. (กำรประถมศึกษำ), กศ.ม. (กำรศึกษำพิเศษ),
PG Dip Prof EdSt. (Higher Education Specialist),
ปร.ด. (ผู้น�ำทำงกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์)
ศษ.บ. (กำรสอนวิทยำศำสตร์-เคมี),
ศษ.ม. (วิจัยและสถิติกำรศึกษำ)
ศษ.บ. (บริหำรธุรกิจ), ศษ.ม. (เทคโนโลยีกำรศึกษำ)
ค.บ. (กำรประถมศึกษำ) เกียรตินิยมอันดับ 2,
ศษ.ม. (เทคโนโลยีกำรศึกษำ),
ปร.ด. (ผู้น�ำทำงกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศศ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
ศศ.บ. (จิตวิทยำ) เกียรตินิยมอันดับ 2,
ศศ.ม. (จิตวิทยำกำรปรึกษำ)
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52. อ.สุพัตรำ สกุลศรีประเสริฐ
53. รศ.ดร.สุรินทร์ ยอดค�ำแปง
54. อ.สุวินัย น่วมเจริญ
55. อ.ดร.เสำวภำ ปัญจอริยะกุล
56. อ.แสงจันทร์ เกษำกิจ
57. อ.อนุรักษ์ แท่นทอง
58. ผศ.อภิญญำ มนูญศิลป
59. อ.ว่ำที่ รต.อภิสิทธิ์ ชัยมัง
60. อ.อรทัย อินตำ
61. อ.ดร.อัจฉรียำ กสิยะพัท
62. อ.อัณณ์ชญำกร พัฒนประสิทธิ์
63. อ.อิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธิ์
64. อ.อุบล พวงมำลำ
65. อ.จันทรำ แซ่ลิ่ว
66. อ.ดร.กำญจน์ณภัทร ปัญญำโกญ

วท.บ. (จิตวิทยำคลินกิ ), วท.ม. (จิตวิทยำคลินกิ จิตเวชศำสตร์)
ค.บ. (สังคมศึกษำ), กศ.ม. (กำรศึกษำพิเศษ),
Cert in Special Education,
ศษ.ด. (กำรบริหำรกำรศึกษำและผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง)
ค.บ. (เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ), ศศ.ม. (วิจัยพัฒนำท้องถิ่น)
ค.บ. (กำรวัดผลกำรศึกษำ), ศศ.ม. (กำรวิจยั และพัฒนำท้องถิน่ ),
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ)
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรศึกษำ),
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ)
วท.บ. (จิตวิทยำ) เกียรตินยิ มอันดับ 2, ศศ.ม. (จิตวิทยำสังคม)
ค.บ. (กำรอนุบำลศึกษำ) เกียรตินิยมอันดับ 2, ป.อนุบำล,
PG. Dip. (Early Chidhood Education),
ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)
กศ.บ. (พลศึกษำ), ศศ.ม. (พลศึกษำ)
ค.บ. (กำรประถมศึกษำ) เกียรตินิยมอันดับ 2,
ศษ.ม. (กำรสอนสังคมศึกษำ)
วท.บ. (วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ), วท.ม. (พิษวิทยำ),
วท.ด. (สรีรวิทยำ)
วท.บ. (ชีววิทยำ), กศ.ม. (กำรศึกษำพิเศษ)
ศศ.บ. (จิตวิทยำ), รป.บ. (รัฐประศำสนศำสตร์),
ศศ.ม. (จิตวิทยำสังคม)
ศษ.บ. (สุขศึกษำ), ศษ.ม. (วิจัยและสถิติกำรศึกษำ)
ค.บ. (กำรศึกษำปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1,
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษำ)
ค.บ. (กำรศึกษำปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 2,
ศษ.ม. (ประถมศึกษำ), ศษ.ด. (หลักสูตรและกำรสอน)
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14

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ
อ.ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ
อ.ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล
อ.ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์
อ.ไกรลาส จิตร์กุล
1. อ.กนิษฐ์ ดีหนอ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อ.กมลำศ สำลี สุกัณศีล
ผศ.กรรณิกำร์ พันชนะ
อ.ว่ำที่ร.ต.กริช สอิ้งทอง
อ.กรุณำ กลจักร์วงค์ษำ
อ.กฤษณะ สุยะอ้ำย
อ.กฤษฎำ เอี่ยมละมัย

8. อ.กฤษณำ สมบัติ
9. อ.ดร.กันยำรัตน์ รินศรี
10. อ.กัลยำ พรหมวัชรำนนท์
11. อ.กิตติชัย ปัญญำวัน
12. อ.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์
13. อ.ดร.กิติญำ ชูวิทย์เจริญกิจ
14. อ.เกศินี ศรีรัตน์
15. อ.ดร.เกียรติชัย สำยตำค�ำ
16. อ.ไกรลำส จิตร์กุล
17. อ.ดร.ไกรวุฒิ ใจค�ำปัน

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ),
ศศ.ม. (ภำษำและวัฒนธรรมเพื่อกำรสื่อสำร)
ศศ.บ. (พัฒนำชุมชน), สค.ม. (สังคมวิทยำมหำบัณฑิต)
กศ.บ. (ภำษำไทย), ศศ.ม. (ภำษำและวรรณกรรมล้ำนนำ)
บธ.บ. (กำรจัดกำร), ศศ.ม. (กำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ ว)
ศศ.บ. (ภำษำญี่ปุน), M.Ed. (กำรสอนภำษำญี่ปุน)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
น.บ. (นิติศำสตร์), LL.M. (Global Business Law),
น.ม. (นิติศำสตร์)
ค.บ. (ภำษำไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1, ศศ.ม. (ภำษำไทย)
ศศ.บ. (ปรัชญำ) เกียรตินิยมอันดับ 1, ศศ.ม. (ปรัชญำ),
พธ.ด. (พระพุทธศำสนำ)
ศษ.บ (กำรสอนภำษำอังกฤษ), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
วท.บ. (สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ), พช.ม. (กำรพัฒนำชุมชน)
ศศ.บ. (ภำษำไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2,
ศษ.ม. (กำรสอนภำษำไทย)
ค.บ. (ภำษำจีน) เกียรตินิยมอันดับ 2,
M.A. (Languistics and applied linguistics),
Ph.D. (Linguistics and Appliedlinguistics)
ศศ.บ. (ภำษำฝรั่งเศส), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
ค.บ. (กำรศึกษำ (ภำษำอังกฤษ), ศศ.ม. (ภำษำอังกฤษ),
ศศ.ด. (ภำษำอังกฤษศึกษำ)
ศศ.บ. (ศิลปะกำรแสดง), ศศ.ม. (นำฎศิลปไทย)
ร.บ. (กำรเมืองกำรปกครอง), รป.ม.(รัฐประศำสนศำสตร์),
Ph.D. (Public Administration and Management)
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18. อ.ไกรสิทธิ์ พิรุณ
19. อ.ดร.ขวัญใจ กิจชำลำรัตน์
20. อ.ขวัญหทัย กวดนอก
21. อ.ดร.ขัตติยำ กลัญทกะปกรณ์
22. อ.โฆษิต ไชยประสิทธิ์
23. อ.ดร.จตุพร เสถียรคง
24. อ.จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรีคูณ
25. อ.จักรินรัฐ นิยมค้ำ
26. อ.จำรุณี นำคเจริญ
27. อ.จำรุวรรณ เพ็งศิริ
28.
29.
30.
31.
32.

ผศ.จิตรำภรณ์ สุทธำวำส
อ.จิรำธำร พละปัญญำกุล
อ.จุติญำณี เพิ่มทันจิตต์
อ.จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์
อ.ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์

33. อ.ฉันทนำ ศศิธรำมำศ
34. อ.ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู
35. อ.ชญำณ์นันท์ สำยชลเลิศมงคล
36. อ.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์
37. อ.ชัพวิชญ์ ใจหำญ
38. อ.ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร
39. อ.ดร.ชุติวลัญชน์ เสมมหำศักดิ์

ค.บ. (ดนตรี), ศศ.ม. (กำรวิจัยและกำรพัฒนำท้องถิ่น)
ค.บ. (กำรศึกษำปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1,
B.A. (Chinese &Literature), M.A. (Linquistics & Applied
Linquistics), Ph.D. (Ancient Chinese Literature)
ค.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), M.A. (International Hotel &
Tourism Management), ปร.ด. (พัฒนำกำรท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (พัฒนำสังคม), ศศ.ม. (ชนบทศึกษำและกำรพัฒนำ)
ศศ.บ. (กำรบริหำรธุรกิจ), รป.บ. (รัฐประศำสนศำสตร์),
รป.ม. (รัฐประศำสนศำสตร์), ปร.ด. (รัฐประศำสนศำสตร์)
น.บ. (นิติศำสตร์), น.ม. (นิติศำสตรมหำบัณฑิต)
ศศ.บ. (อุตสำหกรรมท่องเที่ยว),
ศศ.ม. (โบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศศ.ม. (ภำษำอังกฤษ)
ศษ.บ. (ออกแบบทัศนศิลป),
ศศ.ม. (สื่อศิลปะและกำรออกแบบสื่อ)
กศ.บ. (ประวัติศำสตร์), อ.ม. (ประวัติศำสตร์)
ศศ.บ. (ภำษำญี่ปุน), ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภำษำไทย), ศศ.ม. (กำรสอนภำษำไทย)
ศศ.บ. (กำรจัดกำรทั่วไป), พบ.ม. (รัฐประศำสนศำสตร์),
ร.ด. (รัฐศำสตร์ เอกรัฐประศำสนศำสตร์)
กศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), กศ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศศ.ม. (ภำษำศำสตร์),
ปร.ด. (ภำษำศำสตร์)
ค.บ. (ภำษำจีน), Master of Teaching Chinese to Speakers
of Other Languages (Foreign Chinese Education)
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์),
ศศ.ม. (สำรสนเทศศึกษำ)
ศศ.บ. (นำฏศิลปไทย), ศศ.ม. (วิทยำกำรดนตรีและนำฏศิลป)
ร.บ. (รัฐศำสตร์), รป.ม. (รัฐประศำสนศำสตร์)
วท.บ. (สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ),
วท.ม. (กำรวำงแผนสิง่ แวดล้อมเพือ่ พัฒนำชุมชนและชนบท),
Ph.D. (Geography and Environmental Sciences)
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16
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชำติ
อ.ณกำนต์ อนุกูลวรรธกะ
อ.ณพัชญำฐ์ สุขพัชรำภรณ์
อ.ณฐ นำรินทร์
อ.ณัฐนรี รัตนสวัสดิ์
อ.ณัฐพร จำดยำงโทน
อ.ณัฐวัฒน์ โสมดี

47. อ.ณัฐวุฒิ ลือดี
48. อ.ดลยำ แก้วค�ำแสน
49. อ.ดร.ดุษฎี รังษีชัชวำล
50. อ.ทัศวรรณ ทองหำญ นำกำตะ
51. อ.ทัศวรรณ ธิมำค�ำ
52. ผศ.ดร.ธนพชร นุตสำระ
53. อ.ธนพร ธำริญ ศิระธนำพันธ์
54. อ.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์
55. อ.ธัญชนิต เพียรจัด
56. อ.ธีรพงศ์ ฤทธิพรหม
57. อ.นริศร์ จิตปัญโญยศ
58. อ.นันทิยำ ตันตรำสืบ
59. อ.นัยนำ ครุฑเมือง
60. ผศ.นำตยำ วงศ์รักมิตร
61. อ.นิชธิมำ บุญเฉลียว
62. อ.นิชนันท์ พิชัยเงำะ

กศ.บ. (สำขำมัธยมศึกษำ), กศ.ม. (ประวัติศำสตร์)
ศษ.บ. (สังคมศึกษำ) เกียรนิยมอันดับ 2, ศศ.ม. (ประวัตศิ ำสตร์)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
น.บ. (นิตศิ ำสตร์), LL.M. (Media law, Policy and Practice)
ศศ.บ. (ดนตรีไทย), ศศ.ม. (ดนตรีชำติพันธุ์วิทยำ)
ศศ.บ. (ภำษำไทย), ศศ.ม. (ภำษำไทย)
ศษ.บ. (อุตสำหกรรมศึกษำ),
ศศ.ม. (สื่อศิลปะและกำรออกแบบสื่อ)
ศศ.บ. (ภูมิศำสตร์), M.A. (Korean Language Education)
ค.บ. (ภำษำไทย), ศศ.ม. (ภำษำและวรรณกรรมล้ำนนำ)
ศษ.บ. (ภำษำอังกฤษ),
ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ),
Ed.D. (Reading)
ศศ.บ. (ภำษำญี่ปุน), M.A. (Japanese Studies)
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์), ศศ.ม. (สำรสนเทศศึกษำ)
ค.บ. (ดนตรีศึกษำ), ศป.ม. (มำนุษยดุริยำงควิทยำ),
Ph.D (Music)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), M.A. (Intercultural Communication
with International Business)
ศษ.บ. (สังคมศึกษำ), ศศ.ม. (ประวัติศำสตร์)
รป.บ. (รัฐประศำสนศำสตร์), รป.ม. (รัฐประศำสนศำสตร์)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), M.A. (Applied linguistics and
teaching english to speakers of other languages)
ศศ.บ. (ภำษำเกำหลี), ศศ.ม. (ภำษำศำสตร์)
ศศ.บ (ภำษำอังกฤษ),
ศศ.ม. (กำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (ภำษำไทย), อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)
ศศ.บ. (กำรสอนภำษำอังกฤษ), ศศ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
ศศ.บ. (สหวิทยำกำรสังคม) เกียรตินิยมอันดับ 2,
ศศ.ม. (กำรพัฒนำชุมชน)
รป.บ. (รัฐประศำสนศำสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1,
รป.ม. (กำรปกครองท้องถิ่น) เกียรตินิยม
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63. อ.ดร.นิตยำ สงวนงำม
64.
65.
66.
67.
68.

อ.นิมิต วุฒิอินทร์
อ.นิรุตร์ แก้วหล้ำ
อ.นิล พันธุ์คงชื่น
อ.นิลุบล สุนันตะ
ผศ.นิโลบล วิมลสิทธิชัย

69. อ.นิศำรัตน์ มุ่งพุทธรักษำ
70. อ.บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง
71. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
72. ผศ.บูรณพันธุ์ ใจหล้ำ
73. อ.ใบชำ วงศ์ตุ้ย
74. อ.ปณชนก ชำญไววิทย์
75. อ.ปณิธำน พันธ์พวง
76. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นำคนิษฐนนต์
77. อ.ดร.ประนอม ล�ำงำม
78. อ.ประภำรัตน์ ทองสั้น
79. อ.ปรเมศวร์ สรรพศรี
80. อ.ปลินดำ ระมิงค์วงศ์
81. อ.ปติสันต์ มุกดำสกุลภิบำล
82. อ.ปยวดี นิลสนธิ
83. อ.ปยะพันธ์ กันทิสำ
84. อ.เปรมวดี กิรวำที

ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ),
ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ),
ศศ.ด. (ภำษำอังกฤษเปนภำษำนำนำชำติ)
น.บ. (นิติศำสตร์), น.ม. (นิติศำสตร์)
ค.บ. (ดนตรีศึกษำ), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยำ)
น.บ. (นิติศำสตร์), น.บ.ท. (เนติบัณฑิต), น.ม. (นิติศำสตร์)
ค.บ. (ดนตรีศึกษำ), ศศ.ม. (ดุริยศิลป)
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำร)
ศป.บ. (นำฏยศิลป), ศป.ม. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
วท.บ. (ภูมศิ ำสตร์) เกียรตินยิ มอันดับ 1, ผ.ม. (กำรวำงผังเมือง)
อ.บ. (ภำษำอังกฤษ), MSBA. (HONORS),
Ph.D. (Hospitality, Tourism and Marketing)
ค.บ. (ดนตรีศึกษำ), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยำ)
วท.บ. (ภูมิศำสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2,
ศศ.ม. (กำรจัดกำรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม)
ศษ.บ. (ภำษำอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1,
ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
ศศ.บ. (ดุริยศิลป), ดศ.ม. (กำรแสดงดนตรี)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศษ.ม. (กำรศึกษำนอกระบบ),
ศศ.ด. (ภำษำอังกฤษศึกษำ)
B.A. (Chinese), M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)
ศศ.บ. (ภำษำเกำหลี), M.A. (Korean Language)
ศศ.บ. (ดนตรีไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1,
ศศ.ม. (มำนุษยวิทยำกำรดนตรี) Ethno Musicolosy
ศศบ. (กำรสื่อสำรมวลชน) เกียรตินิยมอันดับ 2,
ศศ.ม. (สตรีศึกษำ), M.A. (Sociology)
ศ.บ. (ศิลปะกำรแสดง) เกียรตินิยมอันดับ 1,
ศศ.ม. (กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม-แขนงกำรจัดกำรทำงกำรแสดง)
วท.บ. (ภูมิศำสตร์), วท.ม. (ภูมิศำสตร์)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
วท.บ. (สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ), ศศ.ม.(กำรพัฒนำสังคม)
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85. อ.พงศำ กันทะสอน

ศศ.บ. (ภำษำฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2,
Maitrise de Francais Langue Etrangère
86. อ.พงศ์ฐิติ พัสออง
ศศ.บ. (ภำษำไทย), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำไทย)
87. อ.พจนำ สำยแก้ว
ศศ.บ. (เศรษฐศำสตร์), ศศ.ม. (บริหำรกำรพัฒนำ)
88. อ.ดร.พรรณิกำร์ อุทธวัง
บธ.บ. (กำรจัดกำร), ศศ.ม. (กำรจัดกำรมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม),
ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษำ)
89. อ.พรรษกร ชำตรีภิญโญ
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
90. ผศ.พรสวรรค์ จันทะวงศ์
ค.บ. (ดนตรีศึกษำ), M.A. (Ethonomusicology)
91. อ.พะเยำ นุเสน
ศษ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
92. อ.พัชรำพรรณ ชอบธรรม
รป.ม. (รัฐประศำสนศำสตร์), รบ. (รัฐศำสตร์)
93. อ.พัฒนินทร์ ศุขโรจน์
ศศ.บ. (กำรสื่อสำรมวลชน), ศศ.บ. (สำรนิเทศศำสตร์),
ศศ.ม. (บรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์)
94. อ.ดร.พัศศ์ ผณิณศวรสกุล
ค.บ. (ภำษำจีน), M.S. (Chinese Philology),
Ph.D. (Chinese Character Study)
95. อ.พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์ ค.บ. (ภำษำไทย), ศศ.ม. (กำรสอนภำษำไทย)
96. อ.พินิจนันท์ พรหมำรัตน์
น.บ. (นิติศำสตร์), น.ม. (กฎหมำยธุรกิจและกฎหมำยเอกชน)
97. อ.พิสุทธิลักษณ์ บุญโต
อ.บ. (ภำษำเยอรมัน), ศศ.ม. (วัฒนธรรมและกำรพัฒนำ)
98. อ.ภัทรกมล รักสวน
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ),
Cert. in Teaching.
99. อ.ภำวนำ เพ็ชรพรำย
ศษ.บ. (ภำษำเกำหลี), M.A. (Korean Language Education)
100. อ.ภูเดช แสนสำ
ศป.บ. (ศิลปะไทย), ศศ.ม. (ประวัติศำสตร์)
101. อ.มงคล ภิรมย์ครุฑ
ศป.บ. (ดุรยิ ำงค์ตะวันตก) เกียรตินยิ มอันดับ 2, ค.ม. (ดนตรีศกึ ษำ)
102. อ.มณฑิรำ ศิริสว่ำง
ศศ.บ. (ดุริยศิลป), ศศ.ม. (ดุริยศิลป)
103. อ.มณวิภำ ยำเจริญ
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), M.A. (Cultural Management)
104. ผศ.ดร.มำโนชย์ นวลสระ
ศ.บ. (เศรษฐศำสตร์กำรเกษตร),
วท.ม. (เศรษฐศำสตร์และกำรพัฒนำและกำรวำงแผน),
ปร.ด. (กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวแบบบูรณำกำร)
105. อ.เมธินี ตุ้ยสำ
ค.บ. (ดนตรีศึกษำ), ศศ.ม. (ดุริยำงค์ไทย)
106. อ.เมษำ มหำวรรณ์
ค.บ. (ภำษำจีน) เกียรตินิยมอันดับ 2,
M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)
107. อ.ดร.รชฏ นุเสน
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), อ.ม. (ภำษำอังกฤษ), Ph.D. (English)
108. ผศ.รณชิต แม้นมำลัย
ค.บ. (ดนตรีศึกษำ), ศษ.ม. (วัฒนธรรมกำรดนตรี)
109. อ.ดร.รณวีร์ พำผล
ศน.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศศ.ม. (ภำษำศำสตร์), ศศ.ด. (ภำษำศำสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

110. ผศ.รักฎำ เมธีโภคพงษ์
111. อ.ดร.รัชพล สัมพุทธำนนท์

ร.บ. (รัฐศำสตร์), ร.ม. (กำรเมืองและกำรปกครอง)
วท.บ. (ภูมิศำสตร์), วท.ม. (ภูมิศำสตร์),
Ph.D. (Remote Sensing and Geographic Information Systems)
112. ผศ.รุทธ ประวัง
ค.บ. (ศิลปศึกษำ), ศษ.ม. (เทคโนโลยีกำรศึกษำ)
113. อ.ลลิดำ วิบูลวัชร
ศศ.บ.(ภำษำอังกฤษ), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
114. อ.ลัดดำ ประสพสมบัติ
ศศ.บ. (สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ), ศศ.ม. (กำรพัฒนำสังคม)
115. ผศ.วรพจน์ วีรพลิน
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์), อ.ม. (บรรณำรักษศำสตร์)
116. อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ
ศศ.บ. (อุตสำหกรรมท่องเที่ยว),
ศศ.ม. (กำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว)
117. ผศ.ดร.วรรณิดำ ถึงแสง
ค.บ. (ภำษำจีน) เกียรตินิยม, อ.ม. (ภำษำจีน),
ปร.ด. (ภูมิภำคลุ่มน�้ำโขงและสำละวินศึกษำ)
118. อ.วรวิทย์ ศุภวิมุติ
อ.บ. (ภูมิศำสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, วท.ม. (ภูมิศำสตร์)
119. อ.ดร.วรศิริ บุญซื่อ
ศษ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ),
ศศ.ด. (ภำษำอังกฤษ)
120. อ.วรสุดำ วัฒนวงศ์
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศศ.ม. (ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร)
121. อ.วรำพร ไชยคุนำ
ศศ.บ. (กำรสอนภำษำอังกฤษ), ศศ.ม. (ภำษำศำสตร์)
122. อ.วศิน ยิ้มแย้ม
น.บ. (นิติศำสตร์), น.ม. (กฎหมำยมหำชน)
123. อ.วำทินี บัวชุม
ศศ.บ. (ภำษำไทย), ศศ.ม. (โบรำณคดีสมัยประวัติศำสตร์)
124. อ.วำทินี ศิริชัย
ค.บ. (ภำษำไทย), ศศ.ม. (ภำษำไทย)
125. อ.วิภำดำ เพชรโชติ
ศศ.บ. (นำฎศิลปไทย), กศ.ม. (กำรวัดผลกำรศึกษำ),
PG Dip Prof EdSt. (Higher Education Specialist)
126. อ.วิรำช ทูลแก้ว
ศศ.บ. (อุตสำหกรรมท่องเทีย่ ว), B.A. (Chinese & Literature),
M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)
127. ผศ.วิลำวัณย์ หงษ์อนุรักษ์
ศศ.บ.(ภำษำญี่ปุน), ศษ.ม. (กำรสอนสังคมศึกษำ)
128. อ.ศศิธร ศรีรัตน์
ศศ.บ. (ภำษำญี่ปุน)
129. ผศ.ดร.ศักรำช ฟำขำว
ค.บ. (ศิลปศึกษำ), ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ),
ปร.ด. (ภูมิภำคลุ่มน�้ำโขงและสำละวินศึกษำ)
130. อ.ศิริพรรณ สุวรรณำลัย
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศศ.ม. (ภำษำและวัฒนธรรมเพือ่ กำรสือ่ สำร)
131. อ.สงกรำนต์ สมจันทร์
ศศ.บ. (ดุริยำงค์ไทย), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยำ)
132. รศ.สนิท สัตโยภำส
กศ.บ. (ภำษำไทย), ศศ.ม. (กำรสอนภำษำไทย)
133. อ.สมศักดิ์ พรมจักร
ศป.บ. (ประติมำกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศป.ม. (ทัศนศิลป)
134. อ.ว่ำที่ ร.ต.สรำยุทธ อ่องแสงคุณ ศษ.บ. (นำฎศิลปไทย), ศศ.ม. (นำฏยศิลปไทย)
135. อ.สลิลำ พันชนะ
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
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136. อ.สออน สมุทวณิช เธียรพรำนนท์ น.บ. (นิติศำสตร์), น.ม. (นิติศำสตร์)
137. ผศ.สัญญำ สะสอง
พธ.บ. (ปรัชญำ) เกียรตินิยมอันดับ 1, ศศ.ม. (ปรัชญำ)
138. อ.สำยพิณ สังคีตศิลป
ศป.บ. (ศิลปศึกษำ), ค.ม. (ศิลปศึกษำ)
139. ผศ.ดร.สิทธิชัย สำเอี่ยม
กศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศศ.ม. (ภำษำศำสตร์), อ.ด. (ภำษำศำสตร์)
140. อ.สิริพร คืนมำเมือง
ศป.บ. (ประติมำกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศป.ม. (ภำพพิมพ์)
141. อ.ดร.สุโข เสมมหำศักดิ์
วท.บ. (ภูมิศำสตร์), วท.ม. (ภูมิศำสตร์), Ph.D. (Geography
and Environmental Sciences)
142. อ.สุจิรำ อัมรักเลิศ
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์),
อ.ม. (บรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์)
143. อ.สุชัญญำ วงค์เวสช์
ศศ.บ. (ภำษำไทย) เกียรตินยิ มอันดับ 1, ศษ.ม. (กำรสอนภำษำไทย)
144. อ.สุชำดำ เกียรติยุทธชำติ
ศศ.บ. (ภำษำไทย), อ.ม. (ภำษำไทย)
145. ผศ.สุชำนำฏ สิตำนุรักษ์
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ),
ศศ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ)
146. อ.ดร.สุดฤทัย อรุณศิโรจน์
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), ศศ.ม. (ภำษำศำสตร์),
ปร.ด. (ภำษำศำสตร์)
147. อ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม
ศศ.บ. (บรรณำรักษ์ศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์),
อ.ม. (บรรณำรักษ์ศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์),
Ph.D. (Information Sciences)
148. อ.สุทธินี เดชำรัตน์
ศศ.บ. (ภำษำฝรัง่ เศส), Maitrise de Francais Langue Etrangere
149. อ.สุนิษำ สุกิน
ศศ.บ. (นำฎศิลปไทย), ศศ.ม. (นำฎยศิลปไทย)
150. อ.สุรชำติ พุทธิมำ
ศศ.บ. (สำรสนเทศศึกษำ) เกียรตินิยมอันดับ 1,
อ.ม. (บรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์)
151. อ.สุรสิงห์ แสงโสด
ศศ.บ. (กำรพัฒนำชุมชน), ศศ.ม. (กำรวิจัยและพัฒนำท้องถิ่น)
152. อ.สุรเดช ลุนิทรำนนท์
วท.บ. (สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ), ศศ.ม. (กำรพัฒนำสังคม)
153. อ.เสกสรร ท้ำวทุมมำ
ค.บ. (สังคมศึกษำ), ศศ.ม. (กำรสอนสังคมศึกษำ)
154. อ.เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม),
ศป.ม. (กำรออกแบบผลิตภัณฑ์)
155. อ.โสภิตำ ถำวร
ศศ.บ. (ภำษำไทย), ศศ.ม. (ภำษำศำสตร์)
156. อ.หทัยรัตน์ มหำวรรณ์
ค.บ. (ภำษำจีน) เกียรตินิยมอันดับ 1,
M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)
157. อ.อจลำ เตชะพิชญภักดี
ศศ.บ. (ภำษำเกำหลี)
158. อ.อนิสรำ รัศมีเจริญ
ศศ.บ. (ภำษำไทย), ศศ.ม. (ภำษำไทย)
159. อ.อมำคินป ชินโชติกร
บธ.บ. (บริหำรธุรกิจ), ศศ.ม. (สำรสนเทศศึกษำ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

160. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมำ
161. อ.อัญชลี เรือนมั่น
162. รศ.อัญชลี โสมดี
163. อ.อัศวินี ไชยวุฒิ
164. ผศ.อ�ำนำจ หงษ์ทอง
165. อ.อิสริยำภรณ์ แสงปัญญำ
166. อ.อุรพล แดนโพธิ์
167. อ.เอกพงศ์ สุริยงค์
168. ผศ.เอกพิชัย สอนศรี
169. อ.เอกรัฐ อินทร์แสง
170. Miss Annaick Claude
171. Miss Gaodi Xie
172. Miss Hyun jee Cho
173. Mr.John Kedward
174. Mr.Ikuo Eiso
175. Miss Qian Yihua
176. Miss Xu Hudie
177. Mrs.Yukiko Kawai
178. Ms.Yumiko Shima
179. Miss Youngran Kim

ค.บ. (ภำษำฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 1,
ศศ.ม. (กำรสอนภำษำฝรัง่ เศส), D.E.A. (Linguistique-Mention
Bien), Doctorat (Linguistitique-Mention Tres Honorable)
B.A. (Chinese Language), Master of Teaching Chinese to
Speakers of Other Languages (Foreign Chinese Education)
กศ.ม. (ศิลปศึกษำ)
บธ.บ. (กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว),
ศศ.ม. (กำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว)
กศ.บ. (ศิลปศึกษำ), ศศ.ม. (นิเทศศำสตร์)
ค.บ. (ภำษำไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2, กศ.ม. (ภำษำไทย)
ศศ.บ. (ภำษำญี่ปุน), ศศ.ม. (ญี่ปุนศึกษำ)
ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป), ศศ.ม. (นิเทศศำสตร์)
ค.บ. (ดนตรีศึกษำ), ศศ.ม. (ดนตรีศึกษำ)
ศษ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
Isabelle Vauclin Master 1 FLE (Master french language
for foreigners), Licence FLE, Licence LLCE Spanish
language for beginners
ศศ.บ. (กำรสอนภำษำจีนส�ำหรับชำวต่ำงชำติ)
M.Ed. (Teaching Korean as a Foreign Language)
B.A. (Spanish & History & Teaching Certiﬁcate)
Bachelor of Design(Fine Arts), ศป.ม. (ประติมำกรรม)
ศศ.บ. (ภำษำและวรรณกรรมจีน)
ศศ.บ. (กำรสอนภำษำจีนส�ำหรับชำวต่ำงชำติ)
M.Ed. (School Education Course)
B.A. (Japanese Studies)
B.A. (Korean Language & Korean Literature)
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
อ.ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์
อ.กาญจนา ขัติทะจักร์
อ.ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล
อ.ดร.ชาญ ยอดเละ
1.
2.
3.
4.

อ.กมล สนิทธรรม
อ.ดร.กฤษฎำ บุญชม
อ.กฤษณำ เขียวมั่ง
ผศ.ดร.กัลทิมำ พิชัย

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี

ค.บ. (คณิตศำสตร์), วท.ม. (สถิติประยุกต์)
วท.บ. (ฟสิกส์), วท.ม. (ฟสิกส์), วท.ด. (พลังงำนทดแทน)
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), M.Sc. (Web Technologies)
วท.บ. (ศึกษำศำสตร์), วท.ม. (กำรสอนชีววิทยำ),
Ph.D. (Applied Biology and Biotechnology)
5. รศ.กำญจนำ สิริกุลรัตน์
กศ.บ. (ฟสิกส์), วท.ม. (กำรสอนฟสิกส์)
6. อ.ดร.กำญจนำ ทองบุญนำค
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษำ), วท.ม. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์),
วท.ด. (ภูมิสำรสนเทศ)
7. อ.กำญจนำ ขัติทะจักร์
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำร)
8. อ.กำนต์ชัญญำ แก้วแดง
วท.บ. (กิจกรรมบ�ำบัด), ส.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์)
9. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชำณรงค์ วท.บ. (ชีววิทยำ), วท.ม. (ชีววิทยำ), วท.ด. (ชีววิทยำ)
10. ผศ.เกษรำ ปัญญำ
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษำ), วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
11. ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ
วท.บ. (วิศวกรรมโยธำ), M.S. (Civil Engineering),
Ph.D. (Wood Science and Civil Engineering)
12. อ.ขวัญชัย เชื้อเมืองพำน
คอ.บ. (สถำปัตยกรรม), สถ.ม. (สถำปัตยกรรม)
13. อ.คชพันธ์ บุญคง
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), วท.ม. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
14. อ.คณิศร สินธุบุญ
คอ.บ. (สถำปัตยกรรม), คอ.ม. (สถำปัตยกรรม)
15. อ.จักรกริช ถ�้ำแก้ว
ค.บ. (คณิตศำสตร์), วท.ม. (คณิตศำสตร์)
16. อ.ดร.จักรพงศ์ เตี้ยมมี
วท.บ. (คณิตศำสตร์), วท.ม. (คณิตศำสตร์), ปร.ด. (คณิตศำสตร์)
17. อ.จักรกฤษ แก้วนิคม
วท.บ. (ฟสิกส์), วท.ม. (ฟสิกส์)
18. อ.ดร.จันทร์ฉำย ยำนะ
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี), วท.ด. (เคมี)
19. อ.จันทร์สุดำ ค�ำขัติ
ค.บ. (คหกรรมศำสตร์), ศษ.ม. (อำชีวศึกษำ)
20. อ.จิตรำภรณ์ ธำรำพิทักษ์วงศ์
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำร)
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21. อ.ดร.จิติมำ กตัญู
22.
23.
24.
25.
26.

อ.ว่ำที่ ร.ต.หญิงจินตนำ อินภักดี
อ.ดร.จิรำภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล
อ.จุฑำมำส สุขแยง
อ.จุฬำวลี มณีเลิศ
อ.เจษฎำพล กิตติพัฒนวิทย์

27.
28.
29.
30.
31.
32.

อ.ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์
ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย
อ.ชนินำถ จันทร
อ.ชิดสมัย อุ่นม่อน
อ.ดร.ชเนษฎ์ วิชำศิลป
ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจำรณ์

33. อ.ชัยทัศน์ เกียรติยำกุล
34. อ.ดร.ชำญ ยอดเละ
35. ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์
36.
37.
38.
39.

อ.ชูชีพชัย แก้วมงคลเพชร
รศ.ณรงค์ ณ เชียงใหม่
ผศ.ณรงค์ สุขประเสริฐ
อ.ดร.ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์

40. อ.ดร.ณัฎฐพร จักรวิเชียร
41.
42.
43.
44.
45.

อ.ณัฐชนก เอื้อตรงจิตต์
อ.ดร.ณัฐธิดำ สุภำหำญ
อ.ณัทธร สุขสีทอง
อ.ณุวีร์ เกตุแก้ว
อ.ดวงเดือน เทพนวล

พย.บ. (พยำบำลศำสตร์), ศษ.ม. (กำรส่งเสริมสุขภำพ),
วท.ด. (สุขศึกษำสำธำรณสุข)
คศ.บ. (ผ้ำและเครื่องแต่งกำย), ศษ.ม. (อำชีวศึกษำ)
ค.บ. (ฟสกิ ส์), วท.ม. (ฟสกิ ส์ประยุกต์), ปร.ด. (ฟสกิ ส์ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศำสตร์), วท.ม. (คณิตศำสตร์)
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
คอ.บ. (ศิลปอุตสำหกรรม),
คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม)
วท.บ. (ฟสิกส์), วท.ม. (ฟสิกส์), ปร.ด. (ฟสิกส์ประยุกต์)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษำ), วท.ม. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (คณิตศำสตร์), วท.ม. (คณิตศำสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (สถิติ) เกียรตินิยมอันดับ 2, วท.ม. (สถิติประยุกต์)
วท.บ. (ฟสกิ ส์), วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงำน), วท.ด. (วัสดุศำสตร์)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ),
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ), ศษ.ด. (สิง่ แวดล้อมศึกษำ)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษำ), วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
B.Sc. (Science Chemistry),
M.Sc. (Environmental & Ecological Science),
Ph.D. (Environmental Science)
วท.บ.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), วท.ม. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์),
ปร.ด. (กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น)
คอ.บ. สถำปัตยกรรม
M.Sc. (Environmental Health)
ค.บ. (อุตสำหกรรมศิลป), กศ.ม. (อุตสำหกรรมศึกษำ)
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม),
วท.ด. (วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม)
ค.บ. (ก่อสร้ำง), กศ.ม. (อุตสำหกรรมศึกษำ),
ปร.ด. (กำรจัดกำรเทคโนโลยี)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธำ), วศ.บ. (วิศวกรรมโยธำ)
วท.บ. (ชีววิทยำ), วท.ม. (ชีววิทยำ), Ph.D. (Biological Sciences)
พย.บ. (พยำบำลศำสตร์), วท.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์)
สถ.บ. (สถำปัตยกรรมภำยใน), สถ.ม. (สถำปัตยกรรมเขตร้อน)
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมีวเิ ครำะห์และเคมีอนินทรียป์ ระยุกต์)
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46.
47.
48.
49.
50.
51.

อ.ดำรำลักษณ์ เยำวภำคย์โสภณ
อ.ถนัด บุญชัย
อ.ถำวร รักกำญจนันท์
อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์
อ.ทัศนันท์ จันทร
อ.ทิวำวัลย์ ตะกำร

52. อ.ธฤษ เรือนค�ำ
53. อ.ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี
54. อ.นภมินทร์ ศักดิ์สง่ำ
55.
56.
57.
58.
59.

อ.ดร.นภำรัตน์ จิวำลักษณ์
อ.ดร.นวลอนงค์ เสมสังข์
อ.ดร.นีรนุช ไชยรังษี
รศ.บุญรัตน์ เกษมพิทักษ์พงค์
อ.บุษรำภรณ์ มหัทธนชัย

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ผศ.ดร.บูรพำ สิงหำ
อ.ดร.ปมณฑ์ ภูมำศ
อ.ประธำน ค�ำจินะ
รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ
อ.ดร.ปรำรถนำ มินเสน
อ.ปวีณำ ถ�้ำแก้ว
อ.ปยะชำติ เวียงนำค
อ.พงศธร ฟองตำ
ผศ.ดร.พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร

69. ผศ.พรวนำ รัตนชูโชค
70. อ.พรำวพรรณ อำสำสรรพกิจ

วท.บ. (ชีววิทยำ), M.S. (Horticultural Science)
วท.บ. (สถิติประยุกต์), วท.ม. (สถิติประยุกต์)
กศ.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (ชีววิทยำ), วท.ม. (ชีววิทยำ), วท.ด. (ชีววิทยำ)
วท.บ.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำร)
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำร)
วท.บ. (วิศวกรรมกระบวนกำรอำหำร),
วท.ม. (วิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว),
วท.ด. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร)
สถ.บ. (ออกแบบอุตสำหกรรม),
สถ.ม. (กำรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), วท.ด. (เคมี)
วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร), วท.ด. (ชีววิทยำ)
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี), วท.ด. (เคมี)
กศ.บ. (คณิตศำสตร์), วท.ม. (กำรสอนคณิตศำสตร์)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษำ),
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ)
วท.บ. (คณิตศำสตร์), วท.ม. (คณิตศำสตร์), วท.ด. (คณิตศำสตร์)
วท.บ. (จุลชีววิทยำ), วท.ด. (จุลชีววิทยำประยุกต์)
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
กศ.บ. (คณิตศำสตร์), กศ.ม. (คณิตศำสตร์)
วท.บ. (สถิติ), วท.ม. (สถิติประยุกต์), ปร.ด. (สถิติ)
ค.บ. (คณิตศำสตร์) เกียรตินยิ มอันดับ 2, วท.ม. (คณิตศำสตร์)
วท.บ. (สถิติ), วท.ม. (สถิติประยุกต์)
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (จุลชีววิทยำ), วท.ม. (ชีววิทยำ),
วท.ด. (วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษำ), วท.ม. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), วศ.ม. (วิศวกรรมโยธำ),
วศ.ม. (วิศวกรรมและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง)
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71. อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู
72. อ.ดร.พสุ ปรำโมกข์ชน
73. ผศ.ดร.พัฒนำ บุญญประภำ
74. ผศ.ดร.พิชญ์สินี ชมภูค�ำ
75. ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี
76. อ.พิรุฬห์ แก้วฟุงรังษี
77. อ.พิษณุ สุขเสริฐ
78.
79.
80.
81.

ผศ.พูลสุข บุณยเนตร
อ.ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล
อ.ภควดี โอสถำพร
อ.ดร.ภัทรำพร พรหมค�ำตัน

82. อ.ดร.ภำคภูมิ รัตน์จิรำนุกูล
83. อ.ดร.ภำณุพฒ
ั น์ ชัยวร
84. อ.ภำณุวัฒน์ สุวรรณกูล
85. อ.ภำนุพงษ์ หมั่นขีด
86. อ.มนัสพันธ์ รินแสงปน
87.
88.
89.
90.
91.

อ.มยุรี ชมภูงำม
อ.ดร.มิกิ กัณณะ
อ.มุจลินท์ แปงศิริ
อ.ดร.รพีพร เทียมจันทร์
อ.รตำนรี สุทธิพงษ์

วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำร)
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี),
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภำพ), วท.ด. (เคมี)
วท.บ. (อำชีวอนำมัย), วท.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์),
ปร.ด. (กำรจัดกำรเทคโนโลยี)
วท.บ. (คณิตศำสตร์ - สถิติ), วท.ม. (สถิติประยุกต์),
ศษ.ด. (กำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ)
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์),
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ),
วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสำรสนเทศ)
คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์),
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ศศ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำร)
คศ.บ. (อุตสำหกรรมเครือ่ งแต่งกำย), คศ.ม. (คหกรรมศำสตร์)
วท.บ. (ฟสิกส์), วท.ม. (ฟสิกส์), Ph.D. (Physics)
ศษ.บ. (หัตถกรรม (เซรำมิก)), ศษ.ม. (อำชีวศึกษำ)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟำ), วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟำ),
วท.ด. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (ฟสกิ ส์), วท.ม. (ฟสกิ ส์), ปร.ด. (วิทยำศำสตร์เชิงค�ำนวณ)
ค.บ. (ฟสิกส์), ศษ.ม. (วิทยำศำสตร์ศึกษำ),
วท.ม. (ฟสิกส์ประยุกต์), Ph.D. (Physics)
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสำรสนเทศ)
ค.บ. (ฟสิกส์), วท.ม. (รังสีประยุกต์และไอโซโทป)
ค.อ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม),
กศ.ม. (อุตสำหกรรมศึกษำ)
ค.บ. (คหกรรมศำสตร์) , ศษ.ม. (อำชีวศึกษำ)
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมีอนินทรีย์), ปร.ด. (เคมี)
พย.บ. (พยำบำลศำสตร์), ส.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์)
ป.พย. (พยำบำลศำตร์), วท.ม. (เภสัชวิทยำ), วท.ด (เภสัชวิทยำ)
ศษ.บ. (ศิลปประยุกต์-ออกแบบผลิตภัณฑ์), ศษ.ม. (อำชีวศึกษำ)
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92. อ.รสลิน เพตะกร
93. อ.ดร.รุง่ นภำ ทำกัน
94. อ.ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์
95. ผศ.ลักษณำ บุศย์น�้ำเพชร
96. ผศ.ดร.วรเชษฐ สมมะณี
97. อ.ดร.วรำงคณำ เขำดี
98. อ.วัชรงค์ วงศนุรกั ษ์
99. อ.ดร.วัชรี หำญเมืองใจ
100. อ.วำสนำ ประภำเลิศ
101. อ.ดร.วำสนำ สันติธีรำกุล
102. อ.วิเชษฐ์ สิงห์โต
103. อ.วิทญำ ตันอำรีย์
104. อ.ศศิณิส์ภำ พัชรธนโรจน์
105. อ.ศิริกันยำ เลำสุวรรณ์
106. อ.ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์
107. อ.ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง
108. รศ.ดร.วิไลพร ลักษมีวำณิชย์
109. อ.ดร.วีรพงษ์ จันทะชัย
110. อ.วีรวรรณ จันทร์ทอง
111. ผศ.เวชสวรรค์ หล้ำกำศ

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษำ), วท.ม. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (ชีววิทยำ), วท.ม. (ชีววิทยำ),
Ph.D. Environmental Science (Ecotoxicology)
วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร),
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภำพ), วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภำพ)
ศษ.บ. (คณิตศำสตร์), วท.ม. (สถิติประยุกต์)
ค.บ. (คณิตศำสตร์) เกียรตินยิ มอันดับ 1, วท.ม. (คณิตศำสตร์),
ปร.ด. (คณิตศำสตร์)
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมีวิเครำะห์), วท.ด. (เคมี)
ค.บ. (คณิตศำสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2,
วท.ม. (คณิตศำสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (ชีววิทยำ), วท.ม. (ชีววิทยำ), วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภำพ)
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี), วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ),
Ph.D. (Computer Science and Engineering)
ค.บ. (คณิตศำสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2,
ศษ.ม. (คณิตศำสตร์ศึกษำ)
วท.บ. (วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม) เกียรตินิยมอันดับ 1,
วท.ม. (กำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเกษตรและสิ่งแวดล้อม),
ส.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์)
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), วท.ม. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธำ), วศ.ม. (วิศวกรรมโยธำ)
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี), วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภำพ),
D.Eng. (Biochemical Engineering)
วท.บ. (ฟสกิ ส์), วท.ม. (ฟสกิ ส์), ปร.ด. (วิทยำศำสตร์เชิงค�ำนวณ)
วท.บ. (ฟสิกส์), วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงำน),
Ph.D. (Rubber and Polymer Technology)
B.S. (Bioscience), M.S. (Life Sciecnce),
Sc.D. (Life Science)
ป.พย. (พยำบำลศำสตร์), ศษ.ม. (กำรส่งเสริมสุขภำพ)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธำ),
วศ.ม. (วิศวกรรมและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง)
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112. อ.ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ

วท.บ. (ชีววิทยำ) เกียรตินิยมอันดับ 2, วท.ม. (พันธุศำสตร์),
Ph.D. (Science in Ecology and Evolution)
113. อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), วท.ม. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
114. อ.ศิริจันทร์ อุปำละ
ค.บ. (คหกรรมศำสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1,
ศศ.ม. (คหกรรมศำสตรศึกษำ)
115. อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำร)
116. อ.ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวำจำ วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมีอินทรีย์),
วท.ด. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร)
117. อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศกึ ษำ), M.S. (Educational Management),
Ph.D. (Development Communication)
118. รศ.ศุภรัตน์ ลี้รัตนำวลี
วท.บ. (ศึกษำศำสตร์ - คณิตศำสตร์), วท.ม. (คณิตศำสตร์)
119. อ.ส่งเสริม นพรัตน์ไกรลำศ
คอ.บ. สถำปัตยกรรม, สถ.ม. (ออกแบบชุมชนเมือง)
120. อ.สมรวี อร่ำมกุล
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), วท.ม. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
121. อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (วัสดุศำสตร์), วท.ด. (วัสดุศำสตร์)
122. อ.สมิต ไทยเจริญ
วท.บ. (ฟสิกส์), วท.ม. (เทคโนโลยีกำรบริหำรสิ่งแวดล้อม)
123. ผศ.ดร.สรำวุฒิ สมนำม
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี), วท.ด. (เคมี)
124. ผศ.ดร.สำมำรถ ใจเตี้ย
วท.บ. (วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม),
วท.ม. (กำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเกษตรและสิ่งแวดล้อม),
ส.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์), ส.ด.(สำธำรณสุขศำสตร์)
125. อ.ดร.สำยหยุด มูลเพ็ชร์
พย.บ. (พยำบำลศำสตร์), ส.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์),
ปร.ด. (อำยุรศำสตร์เขตร้อน)
126. ผศ.สำรุ่ง ตันตระกูล
ค.บ. (คอมพิวเตอร์), วท.ม. (กำรศึกษำวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์)
127. อ.สิขเรศ คงแก้ว
คศ.บ. (อำหำรและโภชนำกำร), วท.ม. (คหกรรมศำสตร์)
128. อ.ดร.สิวลี รัตนปัญญำ
พย.บ. (พยำบำลศำสตร์),
วท.ม. (สุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย),
ปร.ด. (ชีวเวชศำสตร์)
129. อ.สุกิจ ทองแบน
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี)
130. อ.ดร.สุชีวัน อินทุ่ง
วท.บ. (วัสดุศำสตร์), วท.ม. (วัสดุศำสตร์), วท.ด. (วัสดุศำสตร์)
131. อ.สุภำพร ฟองจันทร์ตำ
ค.บ. (คณิตศำสตร์), ศษ.ม. (คณิตศำสตร์ศึกษำ)
132. ผศ.สุมิตรำ ศรีชูชำติ
วท.บ. (คณิตศำสตร์), วท.ม. (สถิติประยุกต์)
133. ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
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134. อ.ดร.สุวคนธ์ จันทร์ตะ
135. อ.สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร
136. ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ พงษ์เมษำ
137. ผศ.เสริมศักดิ์ อำษำ
138. ผศ.ดร.เสรี ปำนซำง
139. ผศ.ดร.เสำวภำ ศักยพันธ์
140. อ.เสำวลักษณ์ เรืองศรี
141. อ.อติณัฐ จรดล
142. ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต
143. ผศ.ดร.อโนดำษ์ รัชเวทย์
144. อ.อรทัย ค�ำสร้อย
145. ผศ.ดร.อรนุช พันโท
146. อ.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้
147. อ.ดร.อัจฉรียำ ชมเชย
148. อ.อำจำรีย์ ทองอ่อน
149. อ.อ�ำนำจ โกวรรณ
150. ผศ.อ�ำพล ลักษมีวำณิชย์
151. Miss Nang Htein Han

วท.บ. (วิทยำศำสตร์ทั่วไป ), วท.ม. (เคมี), วท.ด. (เคมี)
คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสำหกำร), วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสำหกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธำ), วศ.ม. (วิศวกรรมโยธำ),
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธำ)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม), วท.ม. (วิทยำศำสตร์สงิ่ แวดล้อม)
คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนำคม), วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟำ),
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (ศึกษำศำสตร์-คหกรรม), คศ.ม. (คหกรรมศำสตร์),
ปร.ด. (ภูมิภำคลุ่มน�้ำโขงและสำละวินศึกษำ)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสำหกรรม), ศษ.ม. (อำชีวศึกษำ)
วท.บ. (ชีววิทยำ), วท.ม. (ชีววิทยำ)
วท.บ. (วัสดุศำสตร์), วท.ม. (วัสดุศำสตร์), วท.ด. (วัสดุศำสตร์)
วท.บ. (เคมี), วท.ม. (เคมี), วท.ด. (เคมี)
วท.บ. (สัตววิทยำ), วท.ม. (ชีววิทยำ)
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
วท.บ. (ชีววิทยำ), วท.ม. (ชีววิทยำ)
วท.บ. (เทคนิคกำรแพทย์), วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภำพ),
วท.ด. (จุลชีววิทยำประยุกต์)
วท.บ. (ฟสิกส์), วท.ม. (ฟสิกส์)
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
กศ.บ. (ชีววิทยำ), วท.ม. (ชีววิทยำ)
Master of Public Health (สำธำรณสุขศำสตร์ )
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คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ
รศ.ดร.วćøĉóĉè มงคลสมัย
ผศ.ธวัชชัย บุญมี
อ.ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล
1. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
2. ผศ.ดร.กมลทิพย์ ค�ำใจ
3.
4.
5.
6.

อ.กมลวรรธ สุจริต
ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศำล
อ.กันตำ ตันนิยม
อ.ดร.กัลยำ ใจรักษ์

7. ผศ.ดร.กำญจนำ สุระ
8. อ.กิติยำภรณ์ อินธิปก
9. อ.กิรณำ ยี่สุ่นแซม
10. อ.กุสมุ ำ สีดำเพ็ง
11.
12.
13.
14.
15.

อ.เกษม กุณำศรี
อ.จินดำภำ ศรีส�ำรำญ
ผศ.จิรวรรณ บุญมี
อ.เจิมขวัญ รัชชุศำนติ
อ.ชยภัทร พุ่มจันทร์

16. อ.ชุลีกำญจน์ ไชยเมืองดี
17. ผศ.ดำรำรัตน์ ไชยำโส
18. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
นศ.บ. (นิเทศศำสตร์), นศ.ม. (นิเทศศำสตรพัฒนำกำร),
นศ.ด. (นิเทศศำสตร์)
บช.บ. (บัญชีกำรเงินกำรธนำคำร), บธ.ม. (กำรเงิน),
ปร.ด. (พัฒนบูรณำกำรศำสตร์)
ศศ.บ. (นิเทศศำสตร์), นศ.ม. (กำรประชำสัมพันธ์)
บช.บ. (กำรบัญชี), บธ.ม. (กำรบัญชี), ปร.ด. (กำรบัญชี)
ศ.บ. (เศรษฐศำสตร์), ศ.ม. (เศรษฐศำสตร์)
ศ.บ. (เศรษฐศำสตร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำร),
ปร.ด. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), MSC. (Business Management),
Ph.D. (Business Administration)
บช.บ. (กำรบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2,
M.B.A. (International Business Management)
บธ.บ. (กำรบัญชี), บช.ม. (กำรบัญชี)
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำร)
ศ.บ. (เศรษฐศำสตร์), ศ.ม. (เศรษฐศำสตร์)
ศศ.บ. (อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว), บธ.ม. (กำรตลำด)
บธ.บ.(กำรจัดกำรทั่วไป), บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ)
บธ.บ. (กำรเงินและกำรธนำคำร), บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ)
บธ.บ. (กำรตลำด),
วท.ม. (กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร)
บช.บ. (บัญชี), บช.ม. (บัญชี)
ศศ.บ. (กำรสื่อสำรมวลชล), นศ.ม. (นิเทศศำสตรพัฒนำกำร)
ศ.บ. (เศรษฐศำสตร์), บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ)
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19. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี
20. อ.ทิพย์พธู กฤษสุนทร
21. ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม
22.
23.
24.
25.
26.

ผศ.ธวัชชัย บุญมี
อ.ธัญญ์ฐิตำ สถิรไชยวิทย์
อ.ดร.นัทธ์หทัย เถำตระกูล
อ.เบญจพร หน่อชำย
อ.ประทำนพร ทองเขียว

27. อ.ดร.ปะรำสี เอนก
28. อ.พชรพร อำกรสกุล
29. ผศ.ดร.พนิดำ สัตโยภำส
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

อ.พรพิมล กำบบัว
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
อ.พรรณรัตน์ บุญกว้ำง
อ.พรวีนัส บุญมำกำศ
อ.พลศรัณย์ ศันยทิพย์
อ.พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช
อ.พิชญำ ชัยพิมลผลิน
อ.พิชญำนันท์ อมรพิชญ์
อ.พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศำลกุล
รศ.พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์

40.
41.
42.
43.
44.

ผศ.พุทธมน สุวรรณอำสน์
อ.เพียงตะวัน พลอำจ
อ.ภัทรพรรณ วรรณลักษณ์
อ.ภัทรำนิษฐ์ สรเสริมสมบัติ
อ.มัทนำ อินใชย

45. ผศ.มำนพ ชุ่มอุ่น

บธ.บ. (กำรตลำด), บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ)
ศศ.บ. (นิเทศศำสตร์), ว.ม. (สื่อสำรมวลชน)
ศศ.บ. (กำรสื่อสำรมวลชน), นศ.ม. (กำรหนังสือพิมพ์),
Ph.D. (International Communications)
บธ.บ. (กำรจัดกำรทั่วไป), บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ)
บธ.บ. (กำรตลำด), M.S. (Human Resource Management)
ศศ.บ. (ประวัตศิ ำสตร์), บธ.ม. (กำรตลำด), บธ.ด. (กำรตลำด)
บธ.บ. (กำรตลำด), บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ)
รป.บ. (รัฐประศำสนศำสตร์),
วท.ม. (จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร)
บธ.บ. (กำรตลำด), บธ.บ. (กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเทีย่ ว),
บธ.ม. (กำรตลำด), บธ.ด. (กำรตลำด)
ศ.บ. (เศรษฐศำสตร์), ศ.ม. (เศรษฐศำสตร์)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ),
ปร.ด. (กำรจัดกำร)
บธ.บ. (กำรตลำด), พบ.ม. (กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์)
บธ.บ. (กำรจัดกำรทั่วไป), บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ)
ศษ.บ. (กำรประถมศึกษำ), บธ.ม. (กำรตลำด)
บช.บ. (กำรบัญชี), Master of Commerce (Accounting)
ศศ.บ. (นิเทศศำสตร์), ศศ.ม. (นิเทศศำสตร์)
บธ.บ. (กำรจัดกำร), บธ.ม. (กำรเปนผู้ประกอบกำร)
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
บช.บ. (กำรบัญชี),บช.ม. (กำรบัญชี)
วท.บ. (สถิต)ิ , วท.ม. (เทคโนโลยีกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ)
ศ.บ. (เศรษฐศำสตร์), วท.ม. (เศรษฐศำสตร์),
PG Dip Prof EdSt. (Higher Education Specialist)
บช.บ. (บัญชี), บช.ม. (บัญชี)
บธ.บ. (กำรเงินและกำรธนำคำร), บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ)
บช.บ. (บัญชี), MIB (Master of International Business)
บธ.บ. (กำรจัดกำร), บธ.ม. (กำรจัดกำร)
รป.บ. (รัฐประศำสนศำสตร์), ศ.บ. (เศรษฐศำสตร์),
ศ.ม. (เศรษฐศำสตร์)
วท.บ. (จิตวิทยำ), บธ.ม. (กำรตลำด)
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46. อ.เยำวลักษณ์ วงษ์ประภำรัตน์
47.
48.
49.
50.
51.

อ.รจนกร แบ่งทิศ
อ.รักษิณำ พวงล�ำ
อ.รัชนี เสำร์แก้ว
ผศ.รัชนีกร ปัญญำ
อ.ดร.รัฐ ใจรักษ์

52. อ.วรมรรณ นำมวงศ์
53. อ.วรวุฒิ ตุ่นค�ำ
54. อ.วลัยพร สุพรรณ
55. รศ.ดร.วำริพิณ มงคลสมัย
56. อ.ดร.วินยำภรณ์ พรำหมณโชติ

57.
58.
59.
60.

อ.วิภำวี ศรีคะ
อ.วิไลพร ไชยโย
อ.วีระยุทธ เศรษฐเสถียร
รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยำนะ

61.
62.
63.
64.
65.

ผศ.ศิรสำ สอนศรี
ผศ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ
อ.ศิโรช แท่นรัตนกุล
อ.ศุภชัย มุกดำสนิท
อ.ศุภณิช จันทร์สอง

66. อ.ศุภทัต แดงเครื่อง
67. ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธำรำพิทักษ์วงศ์

บธ.บ. (ธุรกิจระหว่ำงประเทศ),
วท.ม. (จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร)
ศศ.บ. (กำรสื่อสำรมวลชน), ศศ.ม. (กำรสื่อสำรศึกษำ)
นศ.บ. (กำรกระจำยเสียง), นศ.ม. (กำรประชำสัมพันธ์)
ศศ.บ. (เศรษฐศำสตร์สหกรณ์), บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ)
บธ.บ. (กำรบัญชี), บช.ม. (กำรบัญชี)
วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีภำพถ่ำยและกำรพิมพ์),
วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำร),
ปร.ด. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
บธ.บ. (กำรตลำด), บธ.ม. (กำรเปนผู้ประกอบกำร)
บธ.บ. (บัญชี), บช.ม. (บัญชี)
วท.บ. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ),
วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำร)
Doctor of Philosophy Management
BA. (Business English),
MAIBA. (International Business Administration),
Doctor of Philosophy Management (Management,
Work, and Organisation)”
บช.บ. (กำรบัญชี), บช.ม. (กำรบัญชี)
บธ.บ. (กำรบัญชี), บช.ม. (กำรบัญชี)
ศบ. (เศรษฐศำสตร์), บธ.ม. (กำรบริหำรธุรกิจ)
วท.บ. (เศรษฐศำสตร์เกษตร), ศ.ม. (เศรษฐศำสตร์),
ปร.ด. (พัฒนบูรณำกำรศำสตร์)
ศศ.บ. (นิเทศศำสตร์), นศ.ม. (นิเทศศำสตรพัฒนำกำร)
บธ.บ. (บัญชี), บธ.ม. (กำรบริหำรธุรกิจ)
นศ.บ. (กำรโฆษณำ), นศ.ม. (ประชำสัมพันธ์)
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), วท.ม. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
ศศ.บ. (กำรสื่อสำรมวลชน),
M.A. (International Communications)
ศศ.บ. (กำรสื่อสำรมวลชน), ศศ.ม. (กำรสื่อสำรศึกษำ)
บธ.บ. (กำรตลำด), บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ),
Ph.D. (Community Economy and Technology
Development)
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68. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆรำช
69. ผศ.สุกัญญำ ค�ำนวนสกุณี
70. อ.สุดำรัตน์ แสงแก้ว
71. อ.สุวลักษณ์ อ้วนสอำด
72. อ.เสกสรรค์ มณีธร
73. อ.ดร.อรกัญญำ กำญจนธำรำกุล
74. อ.อัญมณี ภักดีมวลชน
75. อ.อุบลวรรณำ เกษตรเอี่ยม
76. อ.อุไร ไชยเสน

ศ.บ. (เศรษฐศำสตร์), ศ.ม. (เศรษฐศำสตร์),
วท.ด. (เกษตรศำสตร์เชิงระบบ)
บธ.บ. (กำรบัญชี), บช.ม. (กำรบัญชี), บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ)
บธ.บ. (บริหำรธุรกิจ), วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
รป.บ.(รัฐประศำสนศำสตร์),
วท.ม.(จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร)
บธ.บ. (กำรจัดกำรทั่วไป), บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ)
วท.บ. (เทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์),
ศ.ม. (เศรษฐศำสตร์), ศ.ด. (เศรษฐศำสตร์)
ศศ.บ. (นิเทศศำสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2,
ว.ม. (สื่อสำรมวลชน)
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำร)
ว.บ. (สื่อสำรมวลชน), ว.ม. (สื่อสำรมวลชน)
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป
อ.เบญจมาศ อินทรส
อ.นริศรา วิชิต
1 อ.กัญจน์พัชร์ อุปลศิลป
2. อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
3.
4.
5.
6.

อ.ทิตำ สุนทรวิภำต
ผศ.ทิพยำ สิงหลักษณ์
อ.ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล
ผศ.ดร.ธัญญำ ทะพิงค์แก

7. อ.ธิดำรัตน์ หน่อสุวรรณ
8. ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว
9. อ.นริศรำ วิชิต
10. ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
11.
12.
13.
14.
15.

อ.ดร.นิรำภรณ์ ชัยวัง
ผศ.บัญชำ อินทะกูล
อ.เบญจมำศ สันต์สวัสดิ์
อ.ดร.พวงเพชร พิมพ์จันทร์
อ.ดร.ปภำกร สุทธิภำศิลป

16. อ.วชิรนนท์ แก้วตำป

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร),
วท.ม. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร)
วท.บ. (สัตวศำสตร์), วท.ม. (เกษตรศำสตร์),
วท.ด. (สัตวศำสตร์)
วท.บ. (เกษตรศำสตร์), วท.ม.(วิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว)
วท.บ. (สัตวบำล), วท.ม. (สัตวศำสตร์)
ค.บ. (เกษตรศำสตร์), วท.ม.(เกษตรศำสตร์)
วท.บ. (เกษตรศำสตร์),
M.Sc. (Horticultural Science and Plant Biotechnology),
Ph.D. (Horticultural Science and Plant Biotechnology)
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี),
วท.ม. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร)
วท.บ. (เกษตรศำสตร์), วท.ม. (เกษตรศำสตร์),
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภำพ)
วท.บ. (วิศวกรรมกระบวนกำรอำหำร),
วท.ม. (วิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว)
วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร) เกียรตินิยม
อันดับ 1, วท.ม. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร)
วท.บ. (สัตวศำสตร์), วท.ม. (สัตวศำสตร์), วท.ด. (สัตวศำสตร์)
ค.บ. (เกษตรศำสตร์), วท.ม. (เกษตรศำสตร์)
วท.บ. (เกษตรศำสตร์), วท.ม. (เกษตรศำสตร์)
วท.บ. (เกษตรศำสตร์), ปร.ด. (พืชสวน)
บธ.บ. (กำรโฆษณำและกำรประชำสัมพันธ์),
วท.ม. (วิทยำศำสตร์กำรเกษตร), วท.ด. (ปฐพีศำสตร์)
วท.บ. (กำรประมง), วท.ม. (ชีววิทยำ)
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17. อ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอำภรณ์
18. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์
19. อ.ดร.สรุจพิสิษฐ์ พยัคฆภำพ
20. อ.ดร.สำยบัว เข็มเพ็ชร
21. ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง
22. อ.ดร.สุพรรณิกำร์ กล่อมจอหอ
23. อ.อภิชญำ ทองทับ
24. อ.อภิรดำ พรปัณณวิชญ์
25. ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี

วท.บ. (วิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร),
วท.ม. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร),
วท.ด. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร)
สพ.บ., Certiﬁcate in Meat and Milk Processing
วท.บ. (เกษตรศำสตร์), วท.ม. (เกษตรศำสตร์),
วท.ด. (พืชสวน)
วท.บ. (เกษตรศำสตร์),
วท.ม. (วิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว), วท.ด. (พืชไร่)
ทษ.บ. (เทคโนโลยีอุตสำหกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2,
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภำพ), ปร.ด. (พัฒนำทรัพยำกรชนบท)
วท.บ. (เกษตรศำสตร์), วท.ม. (พืชไร่), วท.ด. (พืชไร่)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภำพ), วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภำพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์),
วท.ม. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร)
วท.บ. (เกษสตรศำสตร์ (พืชสวน)),
ท.ม. (เกษตรศำสตร์เชิงระบบ)
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วิทยาลัยแมฮองสอน
อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ
อ.ไชยเชิด ไชยนันท์
อ.ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา
อ.พุทธชาด ยมกิจ
1. อ.กฤต พันธุ์ปัญญำ
2. อ.กำญจน์พิชชำ ถวิลไทย
3. อ.คมศิลป ประสงค์สุข
4. อ.คมสัน โกเสนตอ
5.
6.
7.
8.
9.

อ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง
อ.ไชยเชิด ไชยนันท์
อ.ทัศน์กร อินทจักร์
อ.ณฤติยำ เพ็งศรี
อ.ณัฐวุฒิ วิทำ

10. อ.ทับทิม เปงมล
11.
12.
13.
14.
15.
16.

อ.บุปผำ ค�ำนวณ
อ.ประสิทธิ์ ฉิมบุญมำ
อ.ปัทมำ รัตนกมลวรรณ
อ.พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญำ
อ.พัชรี วงศ์ฝัน
อ.พุทธชำติ ยมกิจ

17.
18.
19.
20.

อ.ภัทรมน พันธุ์แพง
อ.ภัสรำภรณ์ นันตำกำศ
อ.รักคุณ ปัญญำวุธำไกร
อ.รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
อส.บ. (เทคโนโลยีโยธำ),
ศศ.ม. (กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว)
ค.บ. (อังกฤษ), ศศ.ม. (อังกฤษ)
ค.บ. (กำรประถมศึกษำ), กศ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษำ),
วท.ม. (กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ)
บช.บ. (กำรบัญชี), บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ)
ค.บ. (อุตสำหกรรมศิลป), กศ.ม. (อุตสำหกรรมศึกษำ)
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี), วท.ม. (เภสัชวิทยำ)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศศ.ม. (ภำษำอังกฤษ)
วท.บ. (กำรท่องเที่ยว),
ศศ.ม. (กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสำหกรรมท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 1,
ศศ.ม. (กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน)
บช.บ. (กำรบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1
ค.บ. (อุตสำหกรรมศิลป), ศษ.ม. (อำชีวศึกษำ)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศศ.ม. (ภำษำอังกฤษ)
วท.บ. (วิทยำศำสตร์สุขภำพ), ศษ.ม. (ส่งเสริมสุขภำพ)
วท.บ. (วิทยำศำสตร์สุขภำพ), ส.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์)
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์),
ค.ม. (เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรทำงกำรศึกษำ)
วท.บ. (คณิตศำสตร์), วท.ม. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
ค.บ. (ภำษำไทย), กศ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)
ค.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
ศษ.บ. (ประถมศึกษำ), ศษ.ม. (ประถมศึกษำ)
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21. อ.ดร.รุ่งทิวำ มูลสถำน
22. อ.วินัย ไชยวงค์ญำติ
23. อ.ดร.วีรวิชญ์ ปยนนทศิลป
24. อ.ศิวำพร มหำท�ำนุโชค
25. อ.ศุภกร ประทุมถิ่น
26. อ.สัญฌำ พันธุ์แพง
27. อ.สิริลักษณ์ กัลยำ
28. อ.สุพจน์ ค�ำมะนิด
29. อ.อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์
30. Mr.Michael Gerard Larkin

ค.บ. (กำรประถมศึกษำ), กศ.ม. (กำรบริหำรกำรศึกษำ),
ปร.ด. (ผู้น�ำทำงกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์)
กศ.บ. (อุตสำหกรรมศิลป), ศษ.ม. (เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ)
บธ.บ. (กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์),
บธ.ม. (บริหำรกำรจัดกำร)
วท.บ. (กิจกรรมบ�ำบัด), ศษ.ม. (กำรส่งเสริมสุขภำพ)
ศศ.บ. (กำรท่องเที่ยว),
วท.ม. (กำรจัดกำรนันทนำกำรกำรท่องเที่ยว)
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), วท.ม. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
ศศ.บ. (กำรท่องเที่ยว),
วท.ม. (กำรวำงแผนและกำรจัดกำรท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์)
บช.บ. (บัญชี), บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ), บช.ม. (บัญชี)
ค.บ. (ภำษำอังกฤษ),
ศศ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ)
B.A. (History)
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วิทยาลัยนานาชาติ
ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
อ.พูนรัตน์ แสงหนุ่ม
อ.วีระยุทธ เศรษฐเสถียร
อ.ภุสัสชิ กันทะบุผา
1. อ.กนกวรรณ พีรพงศ์เดชำ
2. อ.กมลวัน สังสีแก้ว
3. อ.กิตติรัตน์ พจน์ไตรทิพย์
4. อ.จิตติคุณ นิยมสิริ
5. อ.เจนจิรำ อำษำกิจ
6. อ.ณัฎฐำ ศศิธร
7. อ.ตุลยนุสรญ์ สุภำษำ
8. อ.ธนัชพร ศิริรัตน์

9. อ.นันทนำ กะหมำยสม
10. อ.ดร.พิชำภพ พันธุ์แพ
11. อ.พูนรัตน์ แสงหนุ่ม
12. อ.ภัทรศรี อินทร์ขำว

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
ศศ.บ. (ภำษำฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 1,
M.S. (Tourism Management)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1,
ศศ.ม. (ภำษำอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ)
Bachelor of Chinese Language (Chinese Language),
M.A. (Linguistics and Applied Linguistics)
ศ.บ. (เศรษฐศำสตร์),
M.S. (Marketing) เกียรตินิยมอันดับ 1
บธ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2,
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)
ศศ.บ. (ภำษำจีน),
M.A. (Chinese Linguistics and Applied Linguistics)
Bachelor of Literature (Chinese Language
(Economics and Trade)),
บธ.บ. (ภำษำจีนเพื่อเศรษฐกิจและกำรค้ำ),
Master of Arts and Social Sciences (Distinction)
ศศ.บ. (ภำษำจีนธุรกิจ), M.A. (Master of Teaching Chinese
to speakers of other Languages)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), M.B.A. (Business Administration),
ปร.ด. (กำรพัฒนำองค์กร)
กศ.บ. (ภำษำอังกฤษ), ประกำศนียบัตรชั้นสูงวิชำเฉพำะ
ภำษำอังกฤษ Cert. in English Language Teaching,
ศษ.ม. (กำรสอนภำษำอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษธุรกิจ),
MIB (Master of International Business)
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13. อ.ภำสินีส์ เหลืองวิเศษกุล
14.
15.
16.
17.
18.

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

ศศ.บ. (ภำษำไทย), น.บ. (นิติศำสตร์),
M.Sc. (International Business Management)
อ.ภุสัสชิ กันทะบุผำ
ค.บ. (ภำษำไทย), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำไทย)
อ.เยำวรัตน์ รุธีรยุทธ
ศศ.บ. (ภำษำไทย), ศษ.ม. (กำรสอนภำษำไทย)
อ.วัชรำภรณ์ จูฑะรงค์
ศศ.บ. (ภำษำจีน),
Master of Teaching Chinese to Speakers of Other
Languages (International Education of Chinese)
อ.วีระยุทธ เศรษฐเสถียร
บธ.บ., ศบ., บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ),
PG Dip Prof. EdSt. (Higher Education Specialist)
ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
ค.บ. เกียรตินิยม, บธ.บ. (กำรตลำด),
พบ.ม. (นโยบำยสำธำรณะและกำรบริหำรโครงกำร),
บธ.ม. (กำรตลำด), Ph.D. in Management Studies
(Maketing)
Mr.Christian Stampe Jensen B.A. (Thai/South East Asian Studies and an elective
module in Medical degree),
M.A. (Thai/South East Asian Studies)
Miss Cristina Madalina Dan B.A. (French Language and Literature),
M.A. (Applied Linguistics)
Mr.Edgar Christopher Gordyn B.A. (English), M.A. (Comparative Literature)
Mr.Emanuele Guarnaccia
B.B.A. (Business Administration and Management),
M.I.B. (Manager International)
Mr.George Lewis Perry
B.A. (Sociology and International Development),
M.A. (International Development)
Miss Xuehong Qi
B.Ed. (Chinese Education),
M.B.A. (Business Administration)

ตอนที่ 2
ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา

CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY


































ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ก�ำหนดวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ก�ำหนดปีการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ ง เกณฑ์และแนวปฏิบตั กิ ารออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ แผนสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์การเทียบรายวิชา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์การย้ายสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบส�ำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ ง แนวปฏิบตั ใิ นการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาทีข่ าดสอบกลางภาคและปลายภาค
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ “I”
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ก�ำหนดรายวิชาที่ใช้สัญลักษณ์ “IP”
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการสอนทางอินเทอร์เน็ต
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ ง ก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ ง ก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ ง ก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส�ำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ�ำ
ต�ำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ�ำต�ำแหน่งพุทธศักราช ๒๕๕๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ ง แนวปฏิบตั ใิ นการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศคณะกรรมการทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุน
รายการและอัตราการจ่ายเงินกองทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗
......................................

โดยที่เปนกำรสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อให้เหมำะสมและเกิดประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินกำรยิ่งขึ้น
อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘ (๒) และมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในครำวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖
กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส�ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ปกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เปนต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปริญญำตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปริญญำตรี
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ บรรดำข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสัง่ หรือประกำศอืน่ ใดในส่วนทีก่ ำ� หนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“สภำมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“สภำวิชำกำร” หมำยควำมว่ำ สภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“อธิกำรบดี” หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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“คณะ” หมำยควำมว่ำ คณะหรือวิทยำลัยตำมกฎกระทรวงกำรจัดตั้งส่วนรำชกำรใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และให้หมำยควำมรวมถึงคณะหรือวิทยำลัยที่เปนส่วนงำนภำยใน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ
“คณบดี ” หมำยควำมว่ ำ คณบดี ค ณะหรื อ วิ ท ยำลั ย ตำมกฎกระทรวงกำรจั ด ตั้ ง
ส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และให้หมำยควำมรวมถึงคณะหรือวิทยำลัยทีเ่ ปนส่วนงำน
ภำยใน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ
“ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน” หมำยควำมว่ำ ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียนมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“อำจำรย์ทปี่ รึกษำ” หมำยควำมว่ำ อำจำรย์ทไี่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ โดยมหำวิทยำลัยเพือ่ ให้
ท�ำหน้ำทีค่ วบคุมแนะน�ำ และให้คำ� ปรึกษำด้ำนกำรเรียนและด้ำนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพ
ของนักศึกษำ
“อำจำรย์ผู้สอน” หมำยควำมว่ำ อำจำรย์ที่คณะมอบหมำยให้สอนรำยวิชำในหลักสูตร
ระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัย
“นักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำภำคปกติและนักศึกษำภำคพิเศษระดับปริญญำตรี
“นักศึกษำภำคปกติ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำระดับปริญญำตรีที่มหำวิทยำลัยจัดให้
เรียนในเวลำรำชกำร หรือหำกมีควำมจ�ำเปนมหำวิทยำลัยอำจจัดให้เรียนนอกเวลำรำชกำรด้วยก็ได้
“นักศึกษำภำคพิเศษ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำระดับปริญญำตรีที่มหำวิทยำลัย
จัดให้เรียนในวันหยุดรำชกำรหรือนอกเวลำรำชกำร หรือหำกมีควำมจ�ำเปนมหำวิทยำลัยอำจจัดให้เรียน
ในเวลำรำชกำรด้วยก็ได้
ข้อ ๖ ให้อธิกำรบดีรกั ษำกำรตำมข้อบังคับนี้ และให้มอี ำ� นำจในกำรออกค�ำสัง่ และหรือประกำศ
ของมหำวิทยำลัยเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับนี้
หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษาและการรับเข้าเป็นนักศึกษา
__________________
ข้อ ๗ ระบบกำรจัดกำรศึกษำใช้ระบบทวิภำค โดย ๑ ปกำรศึกษำแบ่งออกเปน ๒ ภำค
กำรศึกษำปกติ ๑ ภำคกำรศึกษำปกติมีระยะเวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ สัปดำห์ มหำวิทยำลัย
อำจจัดกำรศึกษำภำคฤดูรอ้ นก็ได้ ทัง้ นี้ ให้กำ� หนดระยะเวลำและจ�ำนวนหน่วยกิตโดยมีสดั ส่วนเทียบเคียง
ได้กับภำคกำรศึกษำปกติ
กำรก�ำหนดและกำรปรับเปลี่ยนวันเปดและหรือวันปดของแต่ละภำคกำรศึกษำให้จัดท�ำเปน
ประกำศมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลำศึกษำรวมกันในแต่ละภำคกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง
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กรณีที่มหำวิทยำลัยจะใช้ระบบกำรจัดกำรศึกษำอื่นเฉพำะหลักสูตรใด ให้แสดงรำยละเอียด
เกีย่ วกับระบบกำรจัดกำรศึกษำนัน้ รวมทัง้ รำยละเอียดกำรเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภำคทีก่ ำ� หนด
ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน
ข้อ ๘ คุณสมบัติและเงื่อนไขกำรเข้ำเปนนักศึกษำ
(๑) เปนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ จำกสถำบัน
กำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำร ให้กำรรับรอง หรือ
(๒) เปนผูส้ ำ� เร็จกำรศึกษำชัน้ อนุปริญญำ หรือปริญญำชัน้ ใดชัน้ หนึง่ หรือเทียบเท่ำจำก
สถำบันอุดมศึกษำที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง
นอกเหนือจำกคุณสมบัตแิ ละเงือ่ นไขตำม (๑) และ (๒) แล้ว มหำวิทยำลัยอำจก�ำหนดคุณสมบัติ
อื่นตำมที่หลักสูตรก�ำหนดก็ได้ โดยให้จัดท�ำเปนประกำศของมหำวิทยำลัย
ส�ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติต้องส�ำเร็จกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง และวรรคสอง เช่นเดียวกัน
ข้อ ๙ มหำวิทยำลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตำมข้อ ๘ เข้ำเปนนักศึกษำ
เปนครำว ๆ ไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย
ข้อ ๑๐ มหำวิทยำลัยอำจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเข้ำเปนนักศึกษำตำมนโยบำย
ของสภำมหำวิทยำลัยหรือรัฐบำลก็ได้
มหำวิทยำลัยอำจรับบุคคลเข้ำเปนนักศึกษำตำมโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรหรือตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัยก็ได้
ข้อ ๑๑ ผูท้ ผี่ ำ่ นกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำหรือผูท้ มี่ หำวิทยำลัยรับเข้ำเปนนักศึกษำ จะมีสถำนภำพ
เปนนักศึกษำเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษำแล้ว ทั้งนี้ ตำมวันเวลำและสถำนที่ที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
โดยจัดท�ำเปนประกำศของมหำวิทยำลัย
ผูท้ จี่ ะได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษำตำมวรรคหนึง่ ต้องไม่เปนโรคหรือภำวะอันเปนอุปสรรค
ในกำรศึกษำ
หมวด ๒
การลงทะเบียนเรียน
__________________
ข้อ ๑๒ กำรลงทะเบียนเรียน ให้ด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้
(๑) กำรก�ำหนดวันและวิธีกำรลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำให้เปนไปตำม
ประกำศของมหำวิทยำลัย
(๒) กำรลงทะเบียนต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ทปี่ รึกษำ และต้องเปนไปตำม
ข้อก�ำหนดของหลักสูตร
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(๓) กำรลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำปกติ กรณีนักศึกษำภำคปกติจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนไม่ต�่ำกว่ำ ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต กรณีนักศึกษำภำคพิเศษจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนไม่ต�่ำกว่ำ ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต
(๔) กำรลงทะเบียนเรียนในภำคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
หำกมหำวิทยำลัยมีเหตุผลและควำมจ�ำเปน กำรลงทะเบียนเรียนที่มีจ�ำนวนหน่วยกิตแตกต่ำง
ไปจำก (๓) หรือ (๔) ก็อำจท�ำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ
และต้องเรียนให้ครบตำมจ�ำนวนหน่วยกิตตำมที่ระบุไว้ในหลักสูตร
หลักเกณฑ์และวิธีกำรลงทะเบียนเรียนตำมวรรคสองให้เปนไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย
ข้อ ๑๓ กำรลงทะเบียนรำยวิชำจะสมบูรณ์ตอ่ เมือ่ ได้ชำ� ระค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และมหำวิทยำลัย
ได้รับหลักฐำนครบถ้วนแล้ว
ข้อ ๑๔ นักศึกษำอำจขอลงทะเบียนเข้ำร่วมศึกษำรำยวิชำใด ๆ เพื่อเปนกำรเพิ่มพูนควำมรู้ได้
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ผู้สอน และให้ยื่นค�ำร้องต่อส�ำนักส่งเสริม
วิชำกำร และงำนทะเบียนภำยในช่วงเวลำกำรเพิม่ ถอนรำยวิชำในภำคกำรศึกษำนัน้ ทัง้ นี้ จ�ำนวนหน่วยกิต
เรียนทั้งหมด จะต้องไม่เกินจ�ำนวนที่ระบุไว้ในข้อ ๑๒ (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี
กำรลงทะเบียนตำมวรรคหนึ่งนักศึกษำจะได้รับสัญลักษณ์ V
ข้อ ๑๕ นักศึกษำจะลงทะเบียนเรียนซ�้ำกับรำยวิชำที่เคยลงทะเบียนแล้วได้เฉพำะในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) รำยวิชำนั้นได้สัญลักษณ์ F หรือ W หรือ U
(๒) รำยวิชำนัน้ ได้สญ
ั ลักษณ์ D+ หรือ D โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ทปี่ รึกษำ
หมวด ๓
การเพิ่ม การถอน และการยกเลิกรายวิชา
__________________
ข้อ ๑๖ กำรเพิ่มรำยวิชำ ให้ท�ำได้ภำยใน ๒ สัปดำห์ โดยนับถัดจำกวันเปดภำคกำรศึกษำปกติ
หรื อ ภำยใน ๑ สั ป ดำห์ โดยนั บ ถั ด จำกวั น เป ด ภำคฤดู ร ้ อ น ทั้ ง นี้ ต้ อ งได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำก
อำจำรย์ผู้สอน และอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ข้อ ๑๗ กำรถอนรำยวิชำ ให้ทำ� ได้ภำยใน ๒ สัปดำห์ โดยนับถัดจำกวันเปดภำคกำรศึกษำปกติหรือ
ภำยใน ๑ สัปดำห์ โดยนับถัดจำกวันเปดภำคฤดูรอ้ น ทัง้ นี้ ต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ข้อ ๑๘ กำรยกเลิกรำยวิชำ จะกระท�ำได้เมื่อพ้นก�ำหนดกำรถอนรำยวิชำ และต้องด�ำเนินกำร
ให้เสร็จสิน้ ก่อนก�ำหนดกำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำไม่นอ้ ยกว่ำ ๒ สัปดำห์ ทัง้ นี้ ต้องได้รบั ควำมเห็นชอบ
จำกอำจำรย์ผู้สอน และอำจำรย์ที่ปรึกษำ
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กำรยกเลิกรำยวิชำจะได้สัญลักษณ์ W และนับรวมจ�ำนวนหน่วยกิตกำรลงทะเบียนตำม
ข้อ ๑๒ (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี
หมวด ๔
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
__________________
ข้อ ๑๙ นักศึกษำต้องมีเวลำเรียนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียนทั้งหมดของรำยวิชำ
นัน้ จึงจะมีสทิ ธิเข้ำสอบปลำยภำคในรำยวิชำดังกล่ำวได้ ในกรณีทนี่ กั ศึกษำมีเหตุจำ� เปนหรือเหตุสดุ วิสยั
ท�ำให้มีเวลำเรียนน้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ แต่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ อำจำรย์ผู้สอนอำจพิจำรณำอนุญำตให้
เข้ำสอบในรำยวิชำนั้นก็ได้
ในกรณีมนี กั ศึกษำไม่มสี ทิ ธิเข้ำสอบปลำยภำคตำมวรรคหนึง่ ให้อำจำรย์ผสู้ อนส่งรำยชือ่ นักศึกษำ
ผูน้ นั้ ให้คณะเพือ่ น�ำส่งส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนประกำศรำยชือ่ ทัง้ นี้ ให้ดำ� เนินกำรให้แล้ว
เสร็จ ไม่น้อยกว่ำสองสัปดำห์ก่อนวันสอบปลำยภำค
ข้อ ๒๐ กำรวัดผลให้ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำย ท�ำกำรวัดผลเปนระยะ ๆ ระหว่ำงภำคกำรศึกษำ
และท�ำกำรวัดผลเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนของภำคกำรศึกษำนั้น โดยต้องมีคะแนนระหว่ำงภำค
กำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐
กรณีหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กรวิชำชีพ มหำวิทยำลัยอำจก�ำหนดกำรวัดผลทีแ่ ตกต่ำงไปจำก
วรรคหนึ่งก็ได้ โดยจัดท�ำเปนประกำศของมหำวิทยำลัย
ข้อ ๒๑ กำรประเมินผลกำรศึกษำให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้
(๑) สัญลักษณ์ที่มีค่ำระดับคะแนน แบ่งเปน ๘ ระดับ ดังนี้
สัญลักษณ์
ควำมหมำย
ค่ำระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมำก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐
D+
อ่อน (Poor)
๑.๕
D
อ่อนมำก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
(๒) สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่ำระดับคะแนน มีดังนี้
สัญลักษณ์
ควำมหมำย
S
เปนที่พอใจ (Satisfactory)
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U
I
IP
M
W
V
CS
CE

ยังไม่เปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
กำรวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
กำรศึกษำยังไม่สิ้นสุด (In progress)
นักศึกษำขำดสอบ (Missing)
กำรยกเลิกรำยวิชำ (Withdrawal)
เข้ำร่วมศึกษำ (Visitor)
กำรทดสอบมำตรฐำน (Credits from Standardized Test)
กำรทดสอบด้วยกำรสอบที่ไม่ใช่กำรทดสอบมำตรฐำน
(Credits from Examination)
CT
กำรประเมินกำรศึกษำ หรืออบรมทีจ่ ดั โดยหน่วยงำนต่ำง ๆ
ที่มหำวิทยำลัยรับรอง (Credits from Training)
CP
กำรเสนอแฟมสะสมผลงำน (Credits from Portfolio)
ข้อ ๒๒ กำรให้สัญลักษณ์ตำมข้อ ๒๑ (๑) จะให้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ในรำยวิชำที่นักศึกษำเข้ำสอบ และหรือ มีผลงำนที่ใช้ท�ำกำรวัดผลได้
(๒) ในกรณีทเี่ ปลีย่ นจำกสัญลักษณ์ I IP หรือ M โดยอำจำรย์ผสู้ อนส่งผลกำรประเมิน
ภำยในระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด โดยจัดท�ำเปนประกำศของมหำวิทยำลัย
นอกจำกที่ก�ำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่งกำรให้สัญลักษณ์ F จะให้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษำผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้ำสอบปลำยภำคตำมข้อ ๑๙ วรรคสอง
(๒) นักศึกษำผู้นั้นประพฤติผิดตำมที่ข้อบังคับหรือระเบียบมหำวิทยำลัยก�ำหนดไว้
(๓) เปลีย่ นจำกสัญลักษณ์ I IP หรือ M ในกรณีทอี่ ำจำรย์ผสู้ อนไม่ได้สง่ ผลกำรประเมิน
ภำยในระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
ข้อ ๒๓ สัญลักษณ์ S หรือ U จะให้ได้เฉพำะรำยวิชำที่หลักสูตรก�ำหนดให้เรียนเพิ่มเติมตำม
ข้อก�ำหนดเฉพำะ
กรณีนักศึกษำได้สัญลักษณ์ U ในรำยวิชำใด นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้นใหม่
จนกว่ำจะได้สัญลักษณ์ S
ข้อ ๒๔ สัญลักษณ์ I จะให้ได้ในกรณีที่กำรวัดผลระหว่ำงภำคกำรศึกษำไม่สมบูรณ์และหรือ
กำรวัดผลของภำคกำรศึกษำนั้นไม่สมบูรณ์ และนักศึกษำต้องด�ำเนินกำรขอรับกำรประเมินเพื่อ
เปลี่ยนสัญลักษณ์ I เปนสัญลักษณ์ ตำมข้อ ๒๑ (๑)
กรณีนักศึกษำไม่ด�ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้อำจำรย์ผู้สอนท�ำกำรประเมินเฉพำะผลงำน
ที่มีอยู่ และส่งผลกำรประเมินภำยในระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด หำกพ้นก�ำหนดให้ส�ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียนเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เปน F หรือ U แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๕ สัญลักษณ์ IP จะให้ได้ในกรณีที่รำยวิชำนั้นยังมีกำรศึกษำต่อเนื่องอยู่ และยังไม่ได้
ท�ำกำรวัดผลหรือประเมินผลภำยในภำคกำรศึกษำที่ลงทะเบียน โดยสัญลักษณ์ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้
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ท�ำกำรวัดผลและประเมินผลเปนที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อำจำรย์ผู้สอนต้องส่งผลกำรประเมินภำยใน
วันสุดท้ำยของกำรเรียนกำรสอนของภำคกำรศึกษำถัดไป หำกพ้นก�ำหนดให้ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียนเปลี่ยนสัญลักษณ์ IP เปน F หรือ U แล้วแต่กรณี
ให้มหำวิทยำลัยก�ำหนดรำยวิชำที่ให้สัญลักษณ์ IP โดยจัดท�ำเปนประกำศของมหำวิทยำลัย
ข้อ ๒๖ สัญลักษณ์ M จะให้ได้เฉพำะรำยวิชำที่นักศึกษำมีสิทธิสอบปลำยภำคแต่ขำดสอบ
เมือ่ นักศึกษำได้สญ
ั ลักษณ์ M ให้นกั ศึกษำยืน่ ค�ำร้องขออนุญำตสอบตำมประกำศของมหำวิทยำลัย และ
เมือ่ ได้รบั อนุญำตให้สอบ ให้อำจำรย์ผสู้ อนด�ำเนินกำรวัดผลและประเมินผลแล้วส่งผลกำรประเมินภำยใน
ระยะเวลำที่ ม หำวิ ท ยำลั ย ก� ำ หนด หำกพ้ น ก� ำ หนดให้ ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช ำกำรและงำนทะเบี ย น
เปลี่ยนสัญลักษณ์ M เปน F หรือ U แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๗ กำรให้สัญลักษณ์ W นอกจำกกำรยกเลิกรำยวิชำภำยในก�ำหนดเวลำตำมข้อ ๑๘ แล้ว
อำจให้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษำที่ลงทะเบียนรำยวิชำในฐำนะผู้เข้ำร่วมศึกษำ แต่มีเวลำเรียนน้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐ ตำมข้อ ๒๘
(๒) นักศึกษำถูกสั่งพักกำรศึกษำ หรือถูกไล่ออก หรือได้รับอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำ
ในภำคกำรศึกษำนั้น
ข้อ ๒๘ สัญลักษณ์ V จะให้ได้เฉพำะรำยวิชำทีน่ กั ศึกษำได้ลงทะเบียนเรียนในฐำนะผูเ้ ข้ำร่วมศึกษำ
โดยไม่ตอ้ งเข้ำรับกำรวัดและประเมินผลในรำยวิชำนัน้ ตำมข้อ ๑๔ แต่ตอ้ งมีเวลำเรียนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ
๘๐ ของเวลำเรียนทั้งหมด หำกเวลำเรียนไม่ครบตำมที่ก�ำหนดหรือนักศึกษำไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด
ส�ำหรับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำนั้น อำจำรย์ผู้สอนอำจพิจำรณำเปลี่ยนสัญลักษณ์ V เปน W ก็ได้
ข้อ ๒๙ รำยวิชำทีม่ หำวิทยำลัยอนุมตั ใิ ห้ได้รบั กำรยกเว้นกำรเรียนตำมหมวด ๙ แห่งข้อบังคับนี้
ให้บันทึกสัญลักษณ์ไว้ในใบรำยงำนผลกำรศึกษำ ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรออกหลักฐำน
แสดงผลกำรศึกษำ ดังนี้
(๑) สัญลักษณ์ S จะให้ได้เฉพำะรำยวิชำทีไ่ ด้รบั กำรยกเว้นกำรเรียนจำกกำรศึกษำในระบบ
(๒) รำยวิชำที่ได้รับกำรยกเว้นกำรเรียนจำกกำรศึกษำนอกระบบและหรือกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยให้ได้รับสัญลักษณ์ ดังนี้
(ก) สัญลักษณ์ CS (Credits from Standardized Test) จะให้ได้เฉพำะกรณีได้
หน่วยกิต จำกกำรทดสอบมำตรฐำน
(ข) สัญลักษณ์ CE (Credits from Examination) จะให้ได้เฉพำะกรณีได้หน่วยกิต
จำกกำรทดสอบด้วยกำรสอบที่ไม่ใช่กำรทดสอบมำตรฐำน
(ค) สัญลักษณ์ CT (Credits from Training) จะให้ได้เฉพำะกรณีได้หน่วยกิต
จำกกำรประเมินกำรศึกษำ หรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัยรับรอง
(ง) สัญลักษณ์ CP (Credits from Portfolio) จะให้ได้เฉพำะกรณีได้หน่วยกิต
จำกกำรเสนอแฟมสะสมผลงำน
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ข้อ ๓๐ สัญลักษณ์ค่ำระดับคะแนนที่ถือว่ำสอบได้ในแต่ละรำยวิชำให้ถือตำมเกณฑ์ ดังนี้
(๑) รำยวิชำทีเ่ รียนตำมหลักสูตร ระดับคะแนนทีถ่ อื ว่ำสอบได้ในกลุม่ วิชำประสบกำรณ์
ภำคสนำมหรือฝกประสบกำรณ์วิชำชีพต้องไม่ต�่ำกว่ำสัญลักษณ์ C
(๒) รำยวิชำที่เรียนตำมหลักสูตร ยกเว้น (๑) ระดับคะแนนที่ถือว่ำสอบได้ต้อง
ไม่ต�่ำกว่ำสัญลักษณ์ D
ถ้ำนักศึกษำสอบตกในรำยวิชำใดต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่ำจะสอบได้ เว้นแต่ถ้ำสอบ
ตกในรำยวิชำศึกษำทั่วไป รำยวิชำเลือก หรือรำยวิชำเลือกเสรี สำมำรถเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำอื่นตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดในหลักสูตรได้ หรือ ถ้ำมีรำยวิชำศึกษำทั่วไป รำยวิชำเลือก หรือรำยวิชำ
เลือกเสรีที่สอบได้ครบตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดในหลักสูตรแล้วไม่จ�ำเปนต้องลงทะเบียนเรียนอีก
ข้อ ๓๑ กำรค�ำนวณค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ด�ำเนินกำรดังนี้
(๑) ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภำคกำรศึกษำ และค่ำระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ให้ค�ำนวณจำกรำยวิชำที่มีค่ำระดับคะแนนตำมข้อ ๒๑ โดยใช้เลขทศนิยม ๒ ต�ำแหน่งและไม่ปัดเศษ
(๒) ค่ำระดับคะแนนเฉลีย่ ประจ�ำภำคกำรศึกษำ ให้คำ� นวณจำกทุกรำยวิชำทีน่ กั ศึกษำ
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ยกเว้นรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์ I IP และ M ยังไม่น�ำมำค�ำนวณ
ค่ำเฉลี่ยจนกว่ำจะเปลี่ยนเปนระดับคะแนนตำมข้อ ๒๑
(๓) ค่ำระดับคะแนนสะสมเฉลีย่ ให้คำ� นวณจำกทุกรำยวิชำทีน่ กั ศึกษำลงทะเบียนเรียน
ตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำจนถึงภำคกำรศึกษำที่น�ำมำค�ำนวณ ยกเว้นรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์ I IP และ M
ยังไม่น�ำมำค�ำนวณค่ำระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจนกว่ำจะเปลี่ยนเปนระดับคะแนนตำมข้อ ๒๑
กรณีที่นักศึกษำได้รับกำรเทียบโอนผลกำรเรียนหรือยกเว้นกำรเรียนแล้ว ลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำซ�้ำกับรำยวิชำที่ได้รับกำรเทียบโอนผลกำรเรียนหรือยกเว้นกำรเรียนมำแล้วไม่นับหน่วยกิตใน
รำยวิชำนั้น
หมวด ๕
การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก
__________________
ข้อ ๓๒ กำรลำเพื่อไม่เข้ำชั้นเรียน นักศึกษำที่มีกิจจ�ำเปนหรือปวยที่ไม่สำมำรถเข้ำชั้นเรียนได้
จะต้องยื่นใบลำเพื่อขออนุญำตต่ออำจำรย์ผู้สอน
ข้อ ๓๓ นักศึกษำอำจขอลำพักกำรศึกษำได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ำรับรำชกำรทหำร
(๒) ได้รบั ทุนแลกเปลีย่ นนักศึกษำระหว่ำงประเทศหรือทุนอืน่ ใด ซึง่ มหำวิทยำลัยเห็น
สมควรสนับสนุน ส�ำหรับกรณีอื่นให้เปนไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลดีต่อไป

(๓) เจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุหรือภยันตรำย จนไม่สำมำรถศึกษำต่อให้ได้

(๔) ไม่ได้ลงทะเบียนรำยวิชำ หรือลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หรือถอนทุกรำยวิชำที่
ลงทะเบียนโดยไม่ได้รับสัญลักษณ์ W
(๕) เหตุผลอื่นที่อำจำรย์ที่ปรึกษำเห็นสมควร
ข้อ ๓๔ กำรลำพั ก กำรศึ ก ษำตำมข้ อ ๓๓ นั ก ศึ ก ษำจะต้ อ งยื่ น ใบลำตำมแบบที่ ส� ำ นั ก
ส่ ง เสริ ม วิ ช ำกำร และงำนทะเบี ย นก� ำ หนด พร้ อ มด้ ว ยหนั ง สื อ ยิ น ยอมจำกผู ้ ป กครองเสนอต่ อ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ คณบดี และอธิกำรบดี เพื่อพิจำรณำอนุมัติตำมล�ำดับ เว้นแต่กรณีนักศึกษำที่
บรรลุนิติภำวะสำมำรถลำพักกำรศึกษำได้โดยไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจำกผู้ปกครอง
กรณีนักศึกษำเปนผู้ที่ลำศึกษำต่อต้องมีหนังสือยินยอมจำกหัวหน้ำหน่วยงำนต้นสังกัด
กำรลำพักกำรศึกษำ จะกระท�ำได้ครั้งละ ๑ ภำคกำรศึกษำ ถ้ำจ�ำเปนต้องลำพักกำรศึกษำต่อ
ให้ยื่นใบลำใหม่
นักศึกษำที่ได้รับอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมรักษำสถำนภำพกำรเปน
นักศึกษำ ตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย
ข้อ ๓๕ กำรลำออก นักศึกษำจะต้องยืน่ ใบลำตำมแบบทีส่ ำ� นักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ก�ำหนด พร้อมด้วยหนังสือยินยอมจำกผู้ปกครองเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ คณบดี และอธิกำรบดี เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติตำมล�ำดับ เว้นแต่กรณีนักศึกษำที่บรรลุนิติภำวะสำมำรถลำออกได้โดยไม่ต้องมีหนังสือ
ยินยอมจำกผู้ปกครอง
หมวด ๖
การเปลี่ยนประเภท การย้ายสาขาวิชา และการรับโอนนักศึกษำ
__________________
ข้อ ๓๖ นักศึกษำภำคปกติสำมำรถเปลี่ยนเปนนักศึกษำภำคพิเศษได้ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด และให้จัดท�ำเปนประกำศของมหำวิทยำลัยโดยควำมเห็นชอบของ
สภำวิชำกำร
กำรเปลี่ยนประเภทจำกนักศึกษำภำคพิเศษเปนนักศึกษำภำคปกติจะกระท�ำไม่ได้
ข้อ ๓๗ นักศึกษำอำจย้ำยสำขำวิชำได้ ทัง้ นี้ ให้เปนไปตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีม่ หำวิทยำลัย
ก�ำหนด และให้จัดท�ำเปนประกำศของมหำวิทยำลัยโดยควำมเห็นชอบของสภำวิชำกำร
ข้อ ๓๘ กำรรับโอนนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น ให้เปนไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
มหำวิทยำลัยก�ำหนด และให้จัดท�ำเปนประกำศของมหำวิทยำลัยโดยควำมเห็นชอบของสภำวิชำกำร
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หมวด ๗
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
__________________
ข้อ ๓๙ กำรเทียบโอนผลกำรเรียนให้เปนไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี
และเปนไปตำมหลักเกณฑ์กำรเทียบวิชำเรียนและโอนหน่วยกิตระดับปริญญำ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีใน
กำรเทียบโอนผลกำรเรียนระดับปริญญำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ให้มหำวิทยำลัยก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเพื่อด�ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง และจัดท�ำเปน
ประกำศของมหำวิทยำลัย โดยควำมเห็นชอบของสภำวิชำกำร
ข้อ ๔๐ กำรยกเว้นกำรเรียนให้เปนไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
และจัดท�ำเปนประกำศของมหำวิทยำลัย โดยควำมเห็นชอบของสภำวิชำกำร
กำรด�ำเนินกำรตำมวรรคหนึง่ ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรเทียบวิชำเรียนและโอนหน่วยกิต
ระดั บ ปริ ญ ญำ รวมทั้ ง แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นกำรเที ย บโอนผลกำรเรี ย นระดั บ ปริ ญ ญำของส� ำ นั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
หมวด ๘
การพ้นสภาพนักศึกษา
__________________
ข้อ ๔๑ ให้ นั ก ศึ ก ษำภำคปกติ พ ้ น สภำพกำรเป น นั ก ศึ ก ษำเมื่ อ อยู ่ ใ นเกณฑ์ ข ้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ส�ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้ปริญญำ
(๒) ผลกำรประเมินได้คำ่ ระดับคะแนนสะสมเฉลีย่ ต�ำ่ กว่ำ ๑.๕๐ เมือ่ สิน้ ภำคกำรศึกษำ
ปกติที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้ำเรียน โดยนับจ�ำนวนภำคกำรศึกษำรวมทั้งภำคกำรศึกษำปกติที่มีกำรลำพัก
กำรศึกษำด้วย
(๓) ผลกำรประเมินได้คำ่ ระดับคะแนนสะสมเฉลีย่ ต�ำ่ กว่ำ ๑.๗๐ เมือ่ สิน้ ภำคกำรศึกษำ
ปกติที่ ๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้ำเรียน โดยนับจ�ำนวนภำคกำรศึกษำรวมทั้งภำคกำรศึกษำปกติที่มีกำรลำพัก
กำรศึกษำด้วย
(๔) ผลกำรประเมินได้คำ่ ระดับคะแนนสะสมเฉลีย่ ต�ำ่ กว่ำ ๑.๘๐ เมือ่ สิน้ ภำคกำรศึกษำ
ปกติที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ หรือที่ ๑๔ และเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำปกติที่ ๑๖ หรือที่ ๑๘ ส�ำหรับหลักสูตร
ปริญญำตรี ๕ ป โดยนับจ�ำนวนภำคกำรศึกษำรวมทั้งภำคกำรศึกษำปกติที่มีกำรลำพักกำรศึกษำด้วย
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ต�่ำกว่ำ ๑.๘๐
ระดับปริญญำตรี

(๕) นักศึกษำลงทะเบียนเรียนครบตำมหลักสูตร แต่ได้ค่ำระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
(๖) ใช้เวลำศึกษำเกินกว่ำระยะเวลำกำรศึกษำทีก่ ำ� หนดไว้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร

(๗) มหำวิทยำลัยมีค�ำสั่งให้พ้นสภำพกำรเปนนักศึกษำ หรือเปนไปตำมระเบียบและ
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยที่ก�ำหนดไว้
(๘) ลำออก
(๙) ตำย
ข้อ ๔๒ ให้นักศึกษำภำคพิเศษพ้นสภำพกำรเปนนักศึกษำเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ส�ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้ปริญญำ
(๒) ผลกำรประเมินได้ค่ำระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต�่ำกว่ำ ๑.๕๐ เมื่อสิ้นปกำรศึกษำ
ที่ ๑ นับตัง้ แต่เริม่ เข้ำเรียน โดยนับจ�ำนวนภำคกำรศึกษำรวมทัง้ ภำคกำรศึกษำทีม่ กี ำรลำพักกำรศึกษำด้วย
(๓) ผลกำรประเมินได้ค่ำระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต�่ำกว่ำ ๑.๗๐ เมื่อสิ้นปกำรศึกษำ
ที่ ๒ นับตัง้ แต่เริม่ เข้ำเรียน โดยนับจ�ำนวนภำคกำรศึกษำรวมทัง้ ภำคกำรศึกษำทีม่ กี ำรลำพักกำรศึกษำด้วย
(๔) ผลกำรประเมินได้ค่ำระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต�่ำกว่ำ ๑.๘๐ เมื่อสิ้นปกำรศึกษำ
ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ หรือที่ ๗ และเมื่อสิ้นปกำรศึกษำที่ ๘ หรือที่ ๙ ส�ำหรับหลักสูตรปริญญำตรี ๕ ป
โดยนับจ�ำนวนภำคกำรศึกษำรวมทั้งภำคกำรศึกษำที่มีกำรลำพักกำรศึกษำด้วย
(๕) นักศึกษำลงทะเบียนเรียนครบตำมหลักสูตร แต่ได้ค่ำระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ต�่ำกว่ำ ๑.๘๐
(๖) ใช้เวลำศึกษำเกินกว่ำระยะเวลำกำรศึกษำทีก่ ำ� หนดไว้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี
(๗) มหำวิทยำลัยมีค�ำสั่งให้พ้นสภำพกำรเปนนักศึกษำ หรือเปนไปตำมระเบียบและ
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยที่ก�ำหนดไว้
(๘) ลำออก
(๙) ตำย

53

54

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

หมวด ๙
การขอรับปริญญา
__________________
ข้อ ๔๓ นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญำ ต้องผ่ำนเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ ครบถ้วนตำมหลักสูตร โดยมีค่ำระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร ไม่ต�่ำกว่ำ ๒.๐๐
(๒) ใช้เวลำศึกษำไม่เกินระยะเวลำกำรศึกษำทีก่ ำ� หนดไว้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี
(๓) ไม่มีหนี้สินใด ๆ ค้ำงช�ำระต่อมหำวิทยำลัย
(๔) เงื่อนไขอื่นให้เปนไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย โดยควำมเห็นชอบของ
สภำวิชำกำร
ข้อ ๔๔ นั ก ศึ ก ษำที่ ผ ่ ำ นเงื่ อ นไขตำมข้ อ ๔๓ ให้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งคำดว่ ำ จะส� ำ เร็ จ กำรศึ ก ษำ
ต่อมหำวิทยำลัยในภำคกำรศึกษำทีค่ ำดว่ำจะส�ำเร็จกำรศึกษำ ภำยในระยะเวลำ ขัน้ ตอนและวิธกี ำรตำม
ประกำศของมหำวิทยำลัย
กรณีที่นักศึกษำไม่ยื่นค�ำร้องตำมวรรคหนึ่ง นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียน
เพื่อรักษำสถำนภำพกำรเปนนักศึกษำในภำคกำรศึกษำถัดไป
ข้อ ๔๕ นักศึกษำที่มีสิทธิจะได้รับปริญญำเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีคุณสมบัติตำมข้อ ๔๓
(๒) นักศึกษำภำคปกติใช้เวลำศึกษำไม่เกิน ๘ ภำคกำรศึกษำปกติ ส�ำหรับหลักสูตร
ปริญญำตรี ๔ ป หรือใช้เวลำศึกษำไม่เกิน ๑๐ ภำคกำรศึกษำปกติ ส�ำหรับหลักสูตรปริญญำตรี ๕ ป
โดยไม่นับรวมภำคฤดูร้อน ทั้งนี้ ไม่นับรวมภำคกำรศึกษำปกติที่ได้รับอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำ
(๓) นักศึกษำภำคพิเศษใช้เวลำศึกษำไม่เกิน ๑๒ ภำคกำรศึกษำส�ำหรับหลักสูตร
ปริญญำตรี ๔ ป หรือใช้เวลำศึกษำไม่เกิน ๑๕ ภำคกำรศึกษำส�ำหรับหลักสูตรปริญญำตรี ๕ ป
โดยนับรวมภำคฤดูร้อน ทั้งนี้ ไม่นับรวมภำคกำรศึกษำที่ได้รับอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำ
(๔) ไม่มีรำยวิชำใดที่เคยได้สัญลักษณ์ W U หรือต�่ำกว่ำ C
(๕) ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ�้ำกับรำยวิชำที่เคยลงทะเบียนแล้ว
(๖) ไม่มีรำยวิชำใดที่ได้รับกำรยกเว้นกำรเรียน
(๗) ไม่เคยถูกสั่งพักกำรศึกษำเพรำะกระท�ำผิดวินัยนักศึกษำ
ข้อ ๔๖ นักศึกษำจะได้รับปริญญำเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติตำมข้อ ๔๕ และ
ได้ค่ำระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป
นักศึกษำจะได้รับปริญญำเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตำมข้อ ๔๕ และได้ค่ำระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๕๐
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บทเฉพาะกาล
__________________
ข้อ ๔๗ กรณีนักศึกษำที่มีสภำพเปนนักศึกษำอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้ใช้ข้อบังคับ
ระเบียบ และประกำศที่ใช้บังคับในขณะนั้นโดยอนุโลมต่อไป จนกว่ำจะส�ำเร็จกำรศึกษำหรือพ้นสภำพ
กำรเปนนักศึกษำ
ข้อ ๔๘ กรณีนกั ศึกษำทีเ่ ข้ำศึกษำตัง้ แต่ปก ำรศึกษำ ๒๕๕๗ ซึง่ ใช้หลักสูตรกำรศึกษำใด ๆ และ
ก�ำหนด ให้ใช้ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ประกำศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
กิตติชัย วัฒนานิกร
(ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนำนิกร)
นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

หมายเหตุ: เพือ่ เปนกำรรักษำมำตรฐำนวิชำกำรและวิชำชีพ ซึง่ เปนส่วนหนึง่ ของกำรรับรองวิทยฐำนะ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพื่อให้กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรด�ำเนินไปตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับควำมในมำตรำ ๑๘ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้สภำมหำวิทยำลัยมีอ�ำนำจในกำรออกกฎ ระเบียบ
ประกำศ และข้อบังคับของมหำวิทยำลัยได้ จึงจ�ำเปนต้องออกข้อบังคับนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
------------------------------

เพื่ออนุวัติตำมมำตรำ ๖๒ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ในส่วนที่
เกี่ยวกับกำรก�ำหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมำย และเครื่องแต่งกำยของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่
อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘ (๒) แห่งพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในครำวประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่ ๒๒ มิถนุ ำยน พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย เครื่องแบบ
เครื่องหมำย และเครื่องแต่งกำย พ.ศ.๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเปนต้นไป
ข้อ ๓ บรรดำข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสัง่ หรือประกำศอืน่ ใดในส่วนทีก่ ำ� หนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“สภำมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“อธิกำรบดี” หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“นักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“นักศึกษำภำคปกติ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำระดับปริญญำตรีที่เข้ำรับกำรศึกษำที่
มหำวิทยำลัยจัดให้เรียนในเวลำรำชกำร และหำกมีควำมจ�ำเปนมหำวิทยำลัยอำจจัดให้เรียนนอกเวลำ
รำชกำรด้วยก็ได้
“นักศึกษำภำคพิเศษ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำระดับปริญญำตรีที่เข้ำรับกำรศึกษำที่
มหำวิทยำลัยจัดให้เรียนในวันหยุดรำชกำรหรือนอกเวลำรำชกำร และหำกมีควำมเปนมหำวิทยำลัยอำจ
จัดให้เรียนในเวลำรำชกำรด้วยก็ได้
“นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ที่ศึกษำในระดับสูงกว่ำระดับปริญญำตรี
ข้อ ๕ เครื่องแบบ เครื่องหมำย และเครื่องแต่งกำยตำมที่ก�ำหนดในข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับ
กับนักศึกษำภำคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และนักศึกษำภำคพิเศษ ให้แต่งกำยชุดสุภำพ หรืออำจใช้
เครื่องแบบ เครื่องหมำย และเครื่องแต่งกำยตำมวรรคหนึ่งก็ได้
นักศึกษำที่ส�ำเร็จกำรศึกษำและเข้ำร่วมพิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตรของมหำวิทยำลัยอำจ
ใช้เครื่องแบบ เครื่องหมำย และเครื่องแต่งกำยตำมวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๖ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกำยของนักศึกษำ มีดังนี้
(ก) นักศึกษำหญิง
(๑) เสือ้ สีขำวปกเชิต้ แขนเสือ้ เพียงศอก ไม่รดั รูป ไม่หลวมเกินไป ไม่มกี ระเปำเสือ้
ไม่มีลวดลำยและแนวสำบหลัง เนื้อผ้ำไม่บำงเกินสมควร ผ่ำอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมโลหะสีเงิน
มีลำยดุนนูนตรำสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ติดเครือ่ งหมำยนักศึกษำทีอ่ กด้ำนซ้ำย ตัวเสือ้ มีควำมยำว
เพียงพอส�ำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลำสวมให้สอดชำยเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
(๒) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ด้ำนหลังผ่ำปำยแบบสุภำพ ไม่รัดรูป ยำวเสมอเข่ำ
ผ้ำเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลำย สีด�ำหรือสีน�้ำเงินเข้ม
(๓) เข็มขัดแบบสุภำพ สีด�ำ หัวเข็มขัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำท�ำด้วยโลหะรมด�ำ
มีดุนนูนตรำสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
(๔) รองเท้ำหนังหุ้มส้น สีด�ำ ไม่มีลวดลำย ปดปลำยเท้ำ ทรงสุภำพ ส้นสูงไม่เกิน
๕ เซนติเมตร
(ข) นักศึกษำชำย
(๑) เสื้อสีขำวปกเชิ้ต แขนสั้นเพียงศอก ปลำยแขนปล่อยตรง ไม่ผ่ำปลำยแขน
หรือแขนยำวถึงข้อมือ ไม่รดั รูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มลี วดลำย ไม่บำงเกินสมควรผ่ำอกตรงโดยตลอด
ติดกระดุมสีขำว มีกระเปำขนำดพอเหมำะทีอ่ กเสือ้ เบือ้ งซ้ำย ตัวเสือ้ มีควำมยำวเพียงพอส�ำหรับให้กำงเกง
ทับได้ เวลำสวมให้สอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกงให้เรียบร้อยและไม่พับปลำยแขน
(๒) กำงเกงขำขำวแบบสำกล ทรงสุภำพ สีดำ� หรือสีนำ�้ เงินเข้ม ผ้ำเนือ้ เรียบ ไม่มี
ลวดลำย ไม่ใช้ผ้ำยืดหรือผ้ำยีน ไม่รัดรูป มีหูเข็มขัดเย็บด้วยผ้ำสีเดียวกับกำงเกง เจำะกระเปำด้ำนข้ำง
ทั้งสองด้ำน
(๓) เข็มขัดแบบสุภำพ สีดำ� หัวเข็มขัดเปนรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ำ ท�ำด้วยโลหะรมด�ำ
มีดุนตรำสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
(๔) ถุงเท้ำสีด�ำหรือสีน�้ำเงินเข้ม ไม่มีลวดลำย
(๕) รองเท้ำหนังหุ้มส้น สีด�ำ ไม่มีลวดลำย ปดปลำยเท้ำ ทรงสุภำพ
(๖) ส�ำหรับนักศึกษำชำยชั้นปที่ ๑ ให้ผูกเนคไทตำมแบบที่มหำวิทำลัยก�ำหนด
และติดเครื่องหมำยนักศึกษำ
กำรก�ำหนดแบบเนคไทยตำม (๖) ให้จัดท�ำเปนประกำศของมหำวิทยำลัยและน�ำเสนอ
สภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ
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ข้อ ๗ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกำยนักศึกษำตำมข้อ ๖ ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) กำรมำเรียนและกำรเข้ำสอบ
(ข) กำรติดต่อกับหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย
(ค) กรณีอื่นตำมที่มหำวิทยำลัยก�ำหนดหรือนัดหมำย
ข้อ ๘ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกำยนักศึกษำที่ใช้งำนพิธีกำร มีดังนี้
(ก) นักศึกษำหญิง
(๑) เสือ้ สีขำวปกเชิต้ แขนเสือ้ เพียงศอก ไม่รดั รูป ไม่หลวมเกินไป ไม่มกี ระเปำเสือ้
ไม่มีลวดลำยและแนวสำบหลัง เนื้อผ้ำไม่บำงเกินสมควร ผ่ำอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมโลหะสีเงิน
มีลำยดุนนูนตรำสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ติดเครือ่ งหมำยนักศึกษำทีอ่ กด้ำนซ้ำย ตัวเสือ้ มีควำมยำว
เพียงพอส�ำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลำสวมให้สอดชำยเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
(๒) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ด้ำนหลังผ่ำปำยแบบสุภำพ ไม่รัดรูป ยำวเสมอเข่ำ
ผ้ำเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลำย สีด�ำ
(๓) เข็มขัดแบบสุภำพ สีด�ำ หัวเข็มขัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำท�ำด้วยโลหะรมด�ำ
มีดุนนูนตรำสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
(๔) รองเท้ำหนังหุ้มส้น สีด�ำ ไม่มีลวดลำย ปดปลำยเท้ำ ทรงสุภำพ ส้นสูง
ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร
(ข) นักศึกษำชำย
(๑) เสือ้ สีขำวปกเชิต้ แขนยำวถึงข้อมือ ไม่รดั รูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มลี วดลำย
ไม่บำงเกินสมควร ผ่ำอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมสีขำว มีกระเปำขนำดพอเหมำะที่อกเสื้อเบื้องซ้ำย
ตัวเสื้อมีควำมยำวเพียงพอส�ำหรับให้กำงเกงทับได้ เวลำสวมให้สอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกงให้เรียบร้อย
และไม่พับปลำยแขน
(๒) กำงเกงขำขำวแบบสำกล ทรงสุภำพ สีด�ำ ผ้ำเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลำย
ไม่ใช้ผำ้ ยืดหรือผ้ำยีน ไม่รดั รูป มีหเู ข็มขัดเย็บด้วยผ้ำสีเดียวกับกำงเกง เจำะกระเปำด้ำนข้ำงทัง้ สองด้ำน
(๓) เข็มขัดแบบสุภำพ สีดำ� หัวเข็มขัดเปนรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ำ ท�ำด้วยโลหะรมด�ำ
มีดุนตรำสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
(๔) ถุงเท้ำสีด�ำหรือสีน�้ำเงินเข้ม ไม่มีลวดลำย
(๕) รองเท้ำหนังหุ้มส้น สีด�ำ ไม่มีลวดลำย ปดปลำยเท้ำ ทรงสุภำพ
(๖) เนคไทตำมแบบที่มหำวิทำลัยก�ำหนดและติดเครื่องหมำยนักศึกษำ
กำรก� ำ หนดแบบเนคไทยตำม (๖) ให้จัด ท�ำเปนประกำศของมหำวิท ยำลัยและน�ำเสนอ
สภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ
ข้อ ๙ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกำยนักศึกษำตำมข้อ ๘ ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) งำนพระรำชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีตำมหมำยของส�ำนักพระรำชวัง
(ข) พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
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(ค) พิธีไหว้ครู
(ง) กรณีอื่นตำมที่มหำวิทยำลัยก�ำหนดหรือนัดหมำย
ข้อ ๑๐ เครื่องหมำยนักศึกษำ มีดังนี้
(ก) เครื่องหมำยนักศึกษำหญิง เปนเข็มกลัดตรำสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
ขนำดกว้ำง ๒ เซนติเมตร สูง ๒.๕ เซนติเมตร ท�ำด้วยโลหะ
(ข) เครื่องหมำยนักศึกษำชำย เปนเข็มตรำสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ขนำดกว้ำง
๑ เซนติเมตร สูง ๑.๕ เซนติเมตร ท�ำด้วยโลหะ
ข้อ ๑๑ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกำยนักศึกษำส�ำหรับกำรศึกษำในรำยวิชำที่มีภำคปฏิบัติ
ให้ เ ป น ไปตำมที่ ม หำวิ ท ยำลั ย ก� ำ หนด โดยจั ด ท� ำ เป น ประกำศของมหำวิ ท ยำลั ย และน� ำ เสนอ
สภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ
ข้อ ๑๒ ให้มหำวิทยำลัยจัดท�ำเครื่องแบบ เครื่องหมำย และเครื่องแต่งกำยตำมที่ก�ำหนด
ในข้อบังคับนี้ขึ้นไว้เปนตัวอย่ำง
ข้อ ๑๓ ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมข้อบังคับนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์อำวุธ ศรีศุกรี)
นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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เรื่อง ก�าหนดวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
......................................

เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำของนักศึกษำ เปนไปอย่ำงถูกต้อง
และเปนมำตรฐำนเดียวกัน อำศัยอ�ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑ ข้อ ๑๑ จึงก�ำหนดวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษำของนักศึกษำ
ที่เข้ำศึกษำในปกำรศึกษำนั้น เปนวันที่เปดภำคเรียนกำรศึกษำแรกที่รับเข้ำศึกษำในหลักสูตรนั้น
ประกำศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การก�าหนดปีการศึกษา
......................................

โดยทีเ่ ปนกำรสมควรก�ำหนดปกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วย
ปกำรศึกษำ กำรเปดและปดสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ วรรคสอง ประกอบกับประกำศ
กระทรวง ศึกษำธิกำร เรื่อง ขอควำมร่วมมือปรับปฏิทินกำรเปดภำคกำรศึกษำทุกหลักสูตรของ
สถำบันอุดมศึกษำ จึงก�ำหนดปกำรศึกษำ ไว้ดังนี้
ในรอบปกำรศึกษำหนึ่ง เริ่มต้นปกำรศึกษำคือวันที่ ๑ เดือนสิงหำคม สิ้นสุดปกำรศึกษำคือ
วันที่ ๓๑ เดือนกรกฎำคม ของปถัดไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เปนต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
......................................

เพื่ อ ให้ ก ำรลงทะเบี ย นเรี ย นของนั ก ศึ ก ษำเป น ไปอย่ ำ งถู ก ต้ อ ง เรี ย บร้ อ ยและเป น ระบบ
อำศัยอ�ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พุทธศักรำช
๒๕๕๐ ข้อ ๖ และเพือ่ ให้เปนไปตำมหมวด ๓ กำรลงทะเบียนเรียนและระยะเวลำกำรศึกษำ และอ�ำนำจ
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖
และเพื่อให้เปนไปตำมหมวด ๒ กำรลงทะเบียนเรียน และมติกรรมกำรบริหำรวิชำกำรในครำวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๗
ให้ยกเลิกประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ ง แนวปฏิบตั ใิ นกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ
ลงวันที่ ๒๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ยกเลิกประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ ง แนวปฏิบตั ิ
ในกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๕
และเห็นควรก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำไว้ดังต่อไปนี้
๑. นักศึกษำต้องตรวจสอบแผนกำรเรียนเสนอแนะร่วมกับอำจำรย์ทปี่ รึกษำให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตำมหลักสูตรสำขำวิชำที่ศึกษำ ก่อนกำรลงทะเบียนทุกครั้ง
๒. นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำตำมแผนกำรเรียนเสนอแนะในข้อ ๑. กรณีที่
ไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนตำมแผนกำรเรียนเสนอแนะได้ ให้ลงทะเบียนรำยวิชำที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ
๓. นักศึกษำต้องลงทะเบียนจองรำยวิชำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตในช่วงระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้
ตำมปฏิทนิ วิชำกำร และกำรลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตถือเปนควำมรับผิดชอบของนักศึกษำ
รวมถึงกำรรักษำควำมลับของรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้ระบบลงทะเบียน
๔. กำรลงทะเบียนรำยวิชำของนักศึกษำจะสมบูรณ์เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์
ที่ปรึกษำและช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมก�ำหนดเวลำในปฏิทินวิชำกำร
๕. กำรขอเพิ่มจ�ำนวนรับลงทะเบียนในรำยวิชำที่มีจ�ำนวนรับเต็ม เมื่อนักศึกษำลงทะเบียน
ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต แต่ไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ เนื่องจำกในวัน เวลำที่ต้องกำรเรียนมีจ�ำนวน
นักศึกษำเต็มตำมทีก่ ำ� หนดไว้ และไม่สำมำรถลงทะเบียนรำยวิชำในหมูเ่ รียนอืน่ ๆ ได้อกี นักศึกษำสำมำรถ
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ขอเพิ่ ม จ� ำ นวนรั บ ลงทะเบี ย นในหมู ่ เรี ย นที่ ต ้ อ งกำรได้ โดยยื่ น ค� ำ ร้ อ งผ่ ำ นระบบค� ำ ร้ อ งออนไลน์
ในระบบสำรสนเทศนักศึกษำ และต้องตรวจสอบ วันเวลำเรียน วันเวลำสอบเพือ่ ไม่ให้ซำ�้ ซ้อนกับรำยวิชำ
ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ทั้งนี้ให้ด�ำเนินกำรยื่นค�ำร้องก่อนวันสิ้นสุดกำรลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน
ตำมปฏิทินวิชำกำรอย่ำงน้อย ๑ วัน
รำยวิชำที่ยื่นค�ำร้องไว้จะมีสถำนะเปนรำยวิชำที่ลงทะเบียนได้นั้น ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
อำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ผู้สอนแล้ว
๖. กำรขอเรียนร่วมและเรียนเกินกว่ำเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ให้เปนไปตำมประกำศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน
๗. มหำวิทยำลัยไม่อนุญำตให้นักศึกษำภำคปกติลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใด ๆ ในช่วงระยะ
เวลำที่ออกฝกประสบกำรณ์วิชำชีพ ยกเว้นกรณีที่มหำวิทยำลัยได้ก�ำหนดไว้ในแผนกำรเรียนเสนอแนะ
แล้วเท่ำนั้น
๘. นักศึกษำภำคพิเศษสำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมจำกแผนกำรเรียนเสนอแนะ
ในภำคกำรศึกษำที่ฝกประสบกำรณ์วิชำชีพได้ ในกรณีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ
สำขำวิชำหรือภำควิชำและคณะ
๙. เมื่อนักศึกษำลงทะเบียนรำยวิชำเสร็จสิ้นแล้ว ให้พิมพ์ผลกำรลงทะเบียนเพื่อเก็บไว้เปน
หลักฐำน และต้องเข้ำเรียนตำมรำยวิชำและหมูเ่ รียนทีไ่ ด้ลงทะเบียนเรียนมิฉะนัน้ รำยวิชำ ให้ถอื เปนโมฆะ
ประกำศ ณ วันที่ ๒๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน
......................................

เพือ่ ให้กำรลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกินของนักศึกษำเปนระบบ อำศัยอ�ำนำจตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ ข้อ ๖ และมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรในครำวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๕๘
ให้ยกเลิกประกำศ เรื่องแนวปฏิบัติในกำรลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน ฉบับที่ ๑ ลงวันที่
๒๖ ตุลำคม ๒๕๕๔ และให้ยกเลิกประกำศ เรื่องแนวปฏิบัติในกำรลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๕๕ และเห็นควรก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลงทะเบียน
เรียนร่วมและเรียนเกิน ไว้ดังต่อไปนี้
กำรยื่นค�ำร้องขอเรียนร่วมและเรียนเกินให้เปนไปตำมปฏิทินวิชำกำรที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
เกณฑ์กำรเรียนร่วม
๑) นักศึกษำภำคปกติสำมำรถลงทะเบียนเรียนร่วมกับภำคพิเศษได้ เฉพำะในภำคฤดูรอ้ นเท่ำนัน้
๒) รำยวิชำดังกล่ำวเปนรำยวิชำที่ไม่มีเปดในภำคกำรศึกษำที่นักศึกษำสังกัดอยู่
๓) รำยวิชำดังกล่ำวเปนรำยวิชำที่มีวันและเวลำเรียน หรือ วันและเวลำสอบ ซ�้ำกัน
๔) กรณีที่ต้องกำรแก้ไขรำยวิชำที่ติด F
๕) กรณีที่ได้ด�ำเนินกำรเทียบโอน / ยกเว้นผลกำรเรียน
เกณฑ์กำรเรียนเกิน
๑) นักศึกษำที่ขอเรียนเกินต้องเปนนักศึกษำค้ำงชั้นหรือนักศึกษำภำคเรียนสุดท้ำยเท่ำนั้น
๒) นักศึกษำภำคปกติลงทะเบียนเรียนได้ ๒๒ หน่วยกิต สำมำรถเรียนเกินได้ ๓ หน่วยกิต
๓) นักศึกษำภำคพิเศษลงทะเบียนเรียนได้ ๑๕ หน่วยกิต สำมำรถเรียนเกินได้ ๓ หน่วยกิต
๔) ภำคเรียนฤดูร้อนนักศึกษำสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ ๙ หน่วยกิต สำมำรถเรียนเกินได้
๓ หน่วยกิต
๕) รำยวิชำฝกประสบกำรณ์วิชำชีพฯ ไม่นับเปนรำยวิชำที่มำขอเรียนเกิน
ประกำศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พ.ศ. ๒๕๕๙
......................................

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒
มกรำคม ๒๕๕๙ มีมติให้ก�ำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติก่อนออกฝกประสบกำรณ์วิชำชีพ โดยก�ำหนด
คุณสมบัตขิ องนักศึกษำทีอ่ อกฝกประสบกำรณ์ภำคสนำมให้เปนมำตรฐำนเดียวกัน จึงให้ยกเลิกประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติก่อนออกฝกประสบกำรณ์วิชำชีพ ประกำศ
ณ วันที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๕๖ มหำวิทยำลัยจึงก�ำหนดเกณฑ์ และแนวปฏิบัติก่อนออกฝกประสบกำรณ์
วิชำชีพ/ฝกประสบกำรณ์ภำคสนำม ดังนี้
๑. นักศึกษำต้องเรียนและสอบได้ในรำยวิชำเฉพำะหรือวิชำเอกไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
ของรำยวิชำเอก (ยกเว้นนักศึกษำภำคปกติ กลุ่มเทียบโอนจำกอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ จะมีแผนกำร
เรียนก�ำหนดให้ฝกประสบกำรณ์วิชำชีพ/ฝกประสบกำรณ์ภำคสนำม ในภำคฤดูร้อน และกลับมำเรียน
อีก ๑ ปกำรศึกษำ)
๒. กรณีนกั ศึกษำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ต้องเรียนและสอบได้รำยวิชำชีพครูบงั คับ และครู
เลือกครบตำมจ�ำนวนหน่วยกิตที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
๓. นักศึกษำต้องเรียนและสอบได้ในรำยวิชำเตรียมฝกประสบกำรณ์วิชำชีพหรือรำยวิชำ
ที่มีลักษณะเดียวกับกำรเตรียมฝกประสบกำรณ์วิชำชีพ
๔. นักศึกษำที่ออกฝกประสบกำรณ์วิชำชีพจะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ประจ�ำหลักสูตร หำกขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะไม่มีสิทธิ์ออกฝกประสบกำรณ์วิชำชีพ
๕. นั ก ศึ ก ษำต้ อ งผ่ ำ นกำรปฐมนิ เ ทศ ปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ และกำรอบรมจำกคณะ และ/หรื อ
ภำควิชำ/หลักสูตร
ทั้งนี้ตั้งแต่ ภำคกำรศึกษำที่ ๒ ปกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เปนต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๑๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรือ่ ง เกณฑ์และแนวปฏิบตั กิ ารออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ แผนสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
......................................

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒
มกรำคม ๒๕๕๙ มีมติให้ก�ำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติก่อนออกฝกประสบกำรณ์วิชำชีพ โดยก�ำหนด
คุณสมบัตขิ องนักศึกษำทีอ่ อกฝกประสบกำรณ์ภำคสนำมให้เปนมำตรฐำนเดียวกัน จึงให้ยกเลิกประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติก่อนออกฝกประสบกำรณ์วิชำชีพ ประกำศ
ณ วันที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๕๖ มหำวิทยำลัยจึงก�ำหนดเกณฑ์ และแนวปฏิบัติก่อนออกฝกประสบกำรณ์
วิชำชีพแผนสกกิจศึกษำ ดังนี้
๑. นักศึกษำต้องเรียนและสอบได้ในรำยวิชำเฉพำะหรือวิชำเอกไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
ของรำยวิ ช ำเอก (ยกเว้ น นักศึกษำภำคปกติ กลุ่ม เทียบโอนจำกอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ จะมี
แผนกำรเรียนก�ำหนดให้ฝกประสบกำรณ์วิชำชีพสหกิจศึกษำ ในภำคฤดูร้อน และกลับมำเรียนอีก ๑ ป
กำรศึกษำ)
๒. นักศึกษำต้องเรียนและสอบได้ในรำยวิชำเตรียมสหกิจศึกษำหรือรำยวิชำที่มีลักษณะ
เดียวกับกำรเตรียมฝกสหกิจศึกษำ
๓. นักศึกษำที่ออกฝกสหกิจศึกษำจะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ�ำ
หลักสูตร หำกขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะไม่มีสิทธิ์ออกฝกสหกิจศึกษำ
๔. นั ก ศึ ก ษำต้ อ งผ่ ำ นกำรปฐมนิ เ ทศ ปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ และกำรอบรมจำกคณะ และ/หรื อ
ภำควิชำ/หลักสูตร
ทั้งนี้ตั้งแต่ ภำคกำรศึกษำที่ ๒ ปกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เปนต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๑๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง เกณฑ์การเทียบรายวิชา
......................................

เพื่อให้กำรเทียบรำยวิชำระหว่ำงหลักสูตรต่ำง ๆ ของนักศึกษำ เปนไปอย่ำงถูกต้องและเปน
มำตรฐำนเดียวกัน อำศัยอ�ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ และมติสภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในครำวประชุมครั้งที่
๗/๒๕๕๗ จึงก�ำหนดเกณฑ์กำรเทียบรำยวิชำ โดยรำยวิชำที่น�ำมำเทียบจะต้องเปนไปตำมเกณฑ์ ดังนี้
๑. เปนรำยวิชำที่มีเนื้อหำสำระและควำมยำกง่ำยเทียบเท่ำกัน หรือมำกกว่ำ
๒. จ�ำนวนหน่วยกิตต้องเท่ำกันหรือมำกกว่ำ
๓. เปนรำยวิชำที่มีชั่วโมงบรรยำยเท่ำกันหรือมำกกว่ำและชั่วโมงปฏิบัติเท่ำกันหรือมำกกว่ำ
กรณีที่ไม่เปนไปตำมข้อ ๒ หรือ ๓ ให้อนุโลมเทียบกันได้โดยถือหลักว่ำ รำยวิชำในหลักสูตรที่
ได้เรียนมำแล้ว หรือรำยวิชำทีน่ ำ� มำขอเทียบต้องมีจำ� นวนหน่วยกิต ชัว่ โมงบรรยำยและหรือชัว่ โมงปฏิบตั ิ
เท่ำกันหรือมำกกว่ำรำยวิชำในหลักสูตรที่ศึกษำอยู่ในปัจจุบัน
ประกำศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗
......................................

เพื่อให้กำรเทียบโอนผลกำรเรียน ของนักศึกษำเปนไปอย่ำงถูกต้อง และเปนมำตรฐำนเดียวกัน
อำศัยอ�ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่วำ่ ด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
หมวด ๗ ข้อ ๓๙ และมติสภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏชียงใหม่ ในครำวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเทียบโอนผลกำรเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจะต้องเปนไปตำมเกณฑ์ ดังนี้
ข้อ ๑ ผู้ขอเทียบโอนผลกำรเรียนตำมประกำศนี้รำยวิชำที่จะน�ำมำเทียบโอนผลกำรเรียน
ต้องสอบได้หรือเคยศึกษำ เปนระยะเวลำดังนี้
๑.๑ หลักสูตร ๕ ป จะต้องไม่เกิน ๑๐ ป
๑.๒ หลักสูตร ๔ ป จะต้องไม่เกิน ๘ ป
นับถึงวันที่เข้ำศึกษำ โดยเริ่มนับจำกวันส�ำเร็จกำรศึกษำหรือภำคกำรศึกษำสุดท้ำย
ที่มีผลกำรเรียน
ข้อ ๒ ผู้มีสิทธิได้รับกำรโอนผลกำรเรียน ต้องเปน นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ เคยศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่และกลับมำศึกษำใหม่
ข้อ ๓ เงื่อนไขกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
๓.๑ ผู้ขอโอนผลกำรเรียนต้องไม่เคยถูกสั่งให้พ้นสภำพ ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๘ ข้อ ๔๑
๓.๒ ผู้ขอโอนผลกำรเรียนต้องมีระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่ำ ๒.๐๐
๓.๓ กำรโอนผลกำรเรียนต้องโอนทัง้ หมดทุกรำยวิชำทีเ่ คยศึกษำมำ โดยไม่จำ� กัดจ�ำนวน
หน่วยกิตที่ขอเทียบโอนผลกำรเรียน
ข้อ ๔ ผู้ที่จะขอเทียบโอนผลกำรเรียนต้องกระท�ำให้เสร็จสิ้นตำมเวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
ข้อ ๕ ให้มหำวิทยำลัยแต่งตัง้ คณะกรรมกำรเปนผูพ้ จิ ำรณำผลกำรด�ำเนินกำรและระดับคะแนน
ข้อ ๖ กำรเทียบโอนผลกำรเรียน นักศึกษำต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมตำมประกำศ ของมหำวิทยำลัย
ข้อ ๗ กำรนับจ�ำนวนภำคกำรศึกษำของผู้ที่ได้รับกำรเทียบโอนผลกำรเรียนให้ถือเกณฑ์ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๗.๑ นักศึกษำภำคปกติ ให้นบั จ�ำนวนหน่วยกิต ๒๒ หน่วยกิต เปน ๑ ภำคกำรศึกษำปกติ
๗.๒ นักศึกษำภำคพิเศษ ให้นับจ�ำนวนหน่วยกิต ๑๒ หน่วยกิต เปน ๑ ภำคกำรศึกษำ
๗.๓ กำรเทียบโอนผลกำรเรียนของนักศึกษำให้บันทึกไว้ในระเบียนผลกำรเรียนของ
นักศึกษำในภำคกำรศึกษำแรกที่รับเข้ำศึกษำในหลักสูตรนั้น
ข้อ ๘ นักศึกษำที่ขอโอนผลกำรเรียนจะต้องมีเวลำศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยหนึ่งป
กำรศึกษำ โดยไม่นับภำคกำรศึกษำที่มีกำรลำพักกำรเรียน
ข้อ ๙ ผู้ที่ได้รับกำรเทียบโอนผลกำรเรียนไม่เสียสิทธิที่จะได้รับปริญญำเกียรตินิยม
ประกำศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
......................................

โดยที่เปนกำรสมควรปรับปรุง ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเทียบโอนผลกำรเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้เหมำะสมเกิดประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินกำรยิ่งขึ้น
อำศัยอ�ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๗ ข้อ ๓๙ และมติสภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏชียงใหม่ ในครำวประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ จึงออกประกำศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกำศนีเ้ รียกว่ำ “ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ำร
เทียบโอนผลกำรเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเปนต้นไป
ข้อ ๓ บรรดำข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสัง่ หรือประกำศอืน่ ใดในส่วนทีก่ ำ� หนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๓.๑ ของประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรเทียบโอนผลกำรเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“๓.๑ ผูข้ อโอนผลกำรเรียนต้องไม่เคยถูกสัง่ ให้พน้ สภำพกำรเปนนักศึกษำ ตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๘ ข้อ ๔๑ ยกเว้น
(๘) ลำออก”
ประกำศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๘
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗
......................................

เพื่อให้กำรยกเว้นกำรเรียน ของนักศึกษำเปนไปอย่ำงถูกต้องและเปนมำตรฐำนเดียวกัน
อำศัยอ�ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่วำ่ ด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
หมวด ๗ ข้อ ๔๐ และมติสภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในครำวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ จึง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรยกเว้นกำรเรียน โดยจะต้องเปนไปตำมเกณฑ์ ดังนี้
“กำรยกเว้นกำรเรียน” หมำยถึง กำรน�ำเนื้อหำวิชำหรือสำระควำมรู้จำกกำรศึกษำ ในระบบ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรฝกอำชีพ หรือจำกประสบกำรณ์ทำ� งำน ซึง่ มีเนือ้ หำสำระควำมยำกง่ำยเทียบ
ได้ไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสีข่ องเนือ้ หำในรำยวิชำของหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่มำใช้โดยไม่ตอ้ ง
ศึกษำรำยวิชำนั้นอีก
“กำรศึกษำในระบบ” หมำยถึง เปนกำรศึกษำที่ก�ำหนดจุดมุ่งหมำย วิธีกำรศึกษำ หลักสูตร
ระยะเวลำของกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผลซึ่งเปนเงื่อนไขของกำรส�ำเร็จกำรศึกษำที่แน่นอน
“กำรศึกษำนอกระบบ” หมำยถึง กำรศึกษำหรือกำรฝกอบรมเฉพำะเรือ่ งจำกหน่วยงำนภำครัฐ
หรือ เอกชนหรือองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ผ่ำนกำรศึกษำต้องมีหลักฐำนกำรศึกษำหรือฝกอบรมที่ระบุ
ชื่อหลักสูตรและระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำและให้หมำยควำมรวมถึงผู้ผ่ำนกำรทดสอบที่มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่จัดสอบหรือรับรอง
“กำรศึกษำตำมอัธยำศัย” หมำยถึง กำรศึกษำที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจ
ศักยภำพ ควำมพร้อมและโอกำส โดยศึกษำจำกบุคคล ประสบกำรณ์ สังคม สภำพแวดล้อม สื่อหรือ
แหล่งควำมรู้อื่น ๆ
“กำรฝกอำชีพ” หมำยถึง ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ เจตคติที่เกิดจำกกำรผ่ำนกำรศึกษำ
ฝกอบรมในระบบ นอกระบบ ตำมอัธยำศัย จำกกำรฝกอำชีพ กำรแสวงหำควำมรูจ้ ำกแหล่งควำมรูต้ ำ่ ง ๆ
“ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน” หมำยถึง ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ เจตคติที่เกิดจำก
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ผ่ำนมำที่สะท้อนถึงกระบวนกำรท�ำงำนและกำรพัฒนำอำชีพ
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำกำรศึกษำในระบบ ดังนี้
๑.๑ ผูข้ อยกเว้นกำรเรียนตำมประกำศนีร้ ำยวิชำทีจ่ ะน�ำมำยกเว้นกำรเรียนต้องสอบได้
หรือเคยศึกษำ ฝกอบรมหรือมีประสบกำรณ์ เปนระยะเวลำดังนี้
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ผลกำรเรียน

๑.๑.๑ หลักสูตร ๕ ป จะต้องไม่เกิน ๑๐ ป
๑.๑.๒ หลักสูตร ๔ ป จะต้องไม่เกิน ๘ ป
นับถึงวันที่เข้ำศึกษำ โดยเริ่มนับจำกวันส�ำเร็จกำรศึกษำหรือภำคกำรศึกษำสุดท้ำยที่มี

๑.๒ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั กำรยกเว้นกำรเรียน จะต้องส�ำเร็จกำรศึกษำหรือเคยศึกษำไม่ตำ�่ กว่ำ
ระดับอนุปริญญำจำกมหำวิทยำลัย หรือสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง
๑.๓ เงื่อนไขกำรยกเว้นกำรเรียน
๑.๓.๑ เปนรำยวิชำหรือกลุ่มเนื้อหำสำระ ครอบคลุมไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ
รำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำที่ขอยกเว้นกำรเรียน
๑.๓.๒ จ�ำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำหรือกลุม่ วิชำทีไ่ ด้เรียนมำจะต้องไม่นอ้ ยกว่ำ
จ�ำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำที่ขอยกเว้นกำรเรียนหรืออำจใช้ผลรวมของจ�ำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำที่
เรียนมำมำกกว่ำหนึ่งรำยวิชำ เพื่อน�ำมำขอเทียบหนึ่งรำยวิชำในหลักสูตร
๑.๓.๓ เปนรำยวิชำทีไ่ ด้รบั สัญลักษณ์ทมี่ คี ำ่ ระดับคะแนนไม่ตำ�่ กว่ำ C หรือเทียบ
เท่ำ หรือค่ำระดับคะแนนไม่น้อยกว่ำ ๒.๐
๑.๓.๔ จ�ำนวนหน่วยกิตทีไ่ ด้รบั กำรยกเว้นกำรเรียน รวมแล้วต้องไม่เกินสำมในสี่
ของจ�ำนวนหน่วยกิตที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรสำขำวิชำที่ก�ำลังศึกษำในมหำวิทยำลัย
๑.๓.๕ ผูท้ สี่ ำ� เร็จกำรศึกษำระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำจำกสถำบันอุดมศึกษำ
ที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง ให้ได้รับกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำศึกษำทั่วไป ๑๘ หน่วยกิต และให้เรียน
รำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปจ�ำนวน ๑๒ หน่วยกิต ดังนี้
- กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร
๓ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
๓ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
๓ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๓ หน่วยกิต
โดยไม่น�ำเงื่อนไขข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๓.๓ มำพิจำรณำ
๑.๓.๖ ผู ้ ที่ ส� ำ เร็ จ กำรศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี จ ำกสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ ที่
สภำมหำวิทยำลัยรับรอง ให้ได้รับกำรยกเว้นกำรเรียนหมวดวิชำศึกษำทั่วไปทั้งหมดโดยไม่น�ำเงื่อนไข
ข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๓.๓ มำพิจำรณำ
๑.๓.๗ รำยวิชำที่ได้รับกำรยกเว้นกำรเรียน ให้บันทึกไว้ในระเบียนผลกำรเรียน
ของนักศึกษำ โดยใช้สัญลักษณ์ตำมข้อ ๒๙ (๑) ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ว่ำด้วย
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในช่องระดับคะแนน ส�ำหรับผู้ที่ได้รับกำรยกเว้นกำรเรียน
ตำมข้อ ๑.๓.๕ และ ๑.๓.๖ ให้นับหน่วยกิตหมวดศึกษำทั่วไปรวมในเกณฑ์กำรส�ำเร็จกำรศึกษำ โดย
ไม่ต้องบันทึกผลกำรเรียนเปนรำยวิชำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำจำกกำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
กำรฝกอำชีพหรือจำกประสบกำรณ์กำรท�ำงำนเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบ ให้ผู้ที่ขอยกเว้นกำรเรียนตำม
ประกำศนี้ด�ำเนินกำรวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลำยวิธีดังนี้
๒.๑ กำรทดสอบมำตรฐำน (Standardized test)
๒.๒ กำรทดสอบด้วยกำรสอบทีไ่ ม่ใช่กำรทดสอบมำตรฐำน (Non-Standardized Test)
๒.๓ กำรประเมินกำรศึกษำ หรืออบรมทีจ่ ดั โดยหน่วยงำนต่ำง ๆ ทีม่ หำวิทยำลัยรับรอง
(Training)
๒.๔ กำรเสนอแฟมสะสมผลงำน (Portfolio)
ข้อ ๓ ผู้ที่จะขอยกเว้นกำรเรียนต้องกระท�ำให้เสร็จสิ้นตำมเวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด หำกมี
ปัญหำให้ขอเปนรำยกรณี
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัยเปนผู้พิจำรณำก�ำหนด กฎเกณฑ์ วิธีกำร
ด�ำเนินกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำให้เปนไปตำมประกำศนี้ รวมทัง้ กำรอนุมตั กิ ำรใช้วธิ กี ำรใดวิธหี นึง่ ตำม
ข้อ ๒ ที่คณะ สถำบันหรือวิทยำลัยเสนอ และเปนผู้พิจำรณำผลกำรด�ำเนินกำรและระดับคะแนน
ข้อ ๕ กำรยกเว้นกำรเรียน นักศึกษำต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมตำมประกำศของมหำวิทยำลัย
ข้อ ๖ กำรนับจ�ำนวนภำคกำรศึกษำของผู้ที่ได้ยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำให้ถือเกณฑ์ดังนี้
๖.๑ นักศึกษำภำคปกติ ให้นบั จ�ำนวนหน่วยกิต ๒๒ หน่วยกิต เปน ๑ ภำคกำรศึกษำปกติ
๖.๒ นักศึกษำภำคพิเศษ ให้นับจ�ำนวนหน่วยกิต ๑๒ หน่วยกิต เปน ๑ ภำคกำรศึกษำ
ข้อ ๗ นักศึกษำที่ขอยกเว้นกำรเรียนจะต้องมีเวลำศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยหนึ่ง
ปกำรศึกษำ โดยไม่นับภำคกำรศึกษำที่มีกำรลำพักกำรเรียน
ข้อ ๘ ผู้ที่ได้รับกำรยกเว้นกำรเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญำเกียรตินิยม
ประกำศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง เกณฑ์การย้ายสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๗
......................................

เพือ่ ให้กำรด�ำเนินกำรย้ำยสำขำวิชำของนักศึกษำเปนไปอย่ำงถูกต้องและเปนมำตรฐำนเดียวกัน
อำศัยอ�ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
หมวด ๖ ข้อ ๓๗ และมติสภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในครำวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยสำขำวิชำ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. นักศึกษำที่มีควำมประสงค์จะย้ำยสำขำวิชำ ต้องเรียนรำยวิชำเอกตำมแผนกำรเรียนและ
มีผลกำรเรียนในสำขำวิชำเดิมไม่นอ้ ยกว่ำ ๒ ภำคกำรศึกษำปกติสำ� หรับนักศึกษำภำคปกติหรือไม่นอ้ ยกว่ำ
๓ ภำคกำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำภำคพิเศษ ทั้งนี้ไม่นับภำคกำรศึกษำที่ลำพักหรือถูกสั่งพักกำรเรียน
๒. นักศึกษำต้องมีระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่ำ ๒.๐๐ โดยให้นับถึงภำคกำรศึกษำที่
ขอย้ำยสำขำวิชำ
๓. นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเอกของสำขำวิชำใหม่ ไม่น้อยกว่ำ ๒ รำยวิชำและ
มีสัญลักษณ์ที่มีค่ำระดับคะแนนแต่ละรำยวิชำไม่ต�่ำกว่ำ “B”
๔. กำรขอย้ำยสำขำวิชำต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสำขำวิชำและคณะเดิม และสำขำวิชำ
และ คณะใหม่
๕. มหำวิ ท ยำลั ย ไม่ อ นุ ญ ำตให้ นั ก ศึ ก ษำสำขำวิ ช ำอื่ น ย้ ำ ยไปสำขำวิ ช ำในหลั ก สู ต ร
ครุศำสตรบัณฑิต หรือสำขำวิชำภำยในหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตด้วยกัน
๖. กำรย้ำยสำขำวิชำจะสมบูรณ์ เมื่อนักศึกษำได้ช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรย้ำยสำขำวิชำแล้ว
๗. กำรย้ำยสำขำวิชำของนักศึกษำ ให้นับจ�ำนวนภำคกำรศึกษำต่อเนื่องกันจำกเดิม
๘. เมื่อนักศึกษำได้รับอนุมัติให้ย้ำยสำขำวิชำใหม่แล้ว ไม่สำมำรถย้ำยกลับสำขำวิชำเดิมอีก
ประกำศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง เกณฑ์การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
......................................

เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรรับโอนนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น เปนไปอย่ำงถูกต้อง และเปน
มำตรฐำนเดียวกัน อำศัยอ�ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๖ ข้อ ๓๘ และมติสภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏชียงใหม่
ในครำวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรรับโอนนักศึกษำ โดยจะต้องเปนไป
ตำมเกณฑ์ ดังนี้
๑. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำรับโอนนักศึกษำเฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.๑. มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑ ข้อ ๘
๑.๒ เปนนักศึกษำที่ศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำที่สภำมหำวิทยำลัยรับรองและศึกษำ
ในหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรที่มหำวิทยำลัยเปดสอน
๑.๓ มี ผ ลกำรเรี ย นทุ ก รำยวิ ช ำที่ ศึ ก ษำในสถำนศึ ก ษำเดิ ม และได้ ค ่ ำ ระดั บ คะแนน
สะสมเฉลี่ย ไม่น้อยกว่ำ ๒.๐๐ หรือเทียบเท่ำ
๒. กำรรับโอนนักศึกษำจะต้องมีเวลำศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยไม่น้อยกว่ำหนึ่งปกำรศึกษำ
กำรนับเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำให้เปนไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี โดยให้นับระยะ
เวลำกำรศึกษำ ทั้งในสถำบันเดิมและระยะเวลำที่ศึกษำในมหำวิทยำลัย
๓. กำรพิจำรณำรับโอนนักศึกษำให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ำสำขำวิชำ หรือหัวหน้ำภำควิชำ
และคณบดีคณะที่จะรับโอน
๔. กำรรับโอนนักศึกษำจะสมบูรณ์ เมือ่ นักศึกษำได้ชำ� ระค่ำธรรมเนียมกำรรับโอนนักศึกษำแล้ว
๕. มหำวิทยำลัยไม่รับโอนนักศึกษำสำขำวิชำในหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
ประกำศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง เกณฑ์การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
......................................

เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรเปลี่ยนประเภทนักศึกษำ เปนไปอย่ำงถูกต้องและเปนมำตรฐำนเดียวกัน
อำศัยอ�ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
หมวด ๖ ข้อ ๓๖ และมติสภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏชียงใหม่ ในครำวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเปลี่ยนประเภทนักศึกษำ โดยจะต้องเปนไปตำมเกณฑ์ ดังนี้
๑. กำรเปลี่ยนประเภทจำกนักศึกษำภำคปกติเปนนักศึกษำภำคพิเศษจะสำมำรถเปลี่ยนได้
เมื่อมีสำขำวิชำนั้นเปดสอนในภำคพิเศษ
๒. กำรเปลี่ยนประเภทนักศึกษำจะสมบูรณ์ เมื่อนักศึกษำได้ช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยน
ประเภทนักศึกษำแล้ว
๓. กำรพิ จ ำรณำกำรเปลี่ ย นประเภทนั ก ศึ ก ษำให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของอำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำ
หัวหน้ำสำขำวิชำหรือหัวหน้ำภำควิชำ และคณบดี
๔. นักศึกษำภำคพิเศษจะเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษำเปนภำคปกติไม่ได้
ประกำศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
......................................

เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรลำออกจำกกำรเปนนักศึกษำเปนไปอย่ำงถูกต้องและเปนมำตรฐำน
เดียวกัน อำศัยอ�ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปริญญำตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖ และ หมวด ๕ กำรลำ กำรลำพักกำรศึกษำ และกำรลำออก ข้อ ๒๕ และ อำศัย
อ�ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๖ และเพื่อให้เปนไปตำม หมวด ๕ กำรลำ กำรลำพักกำรศึกษำ และกำรลำออก ข้อ ๓๕
จึงประกำศ แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำกำรขอลำออกของนักศึกษำ ดังต่อไปนี้
๑. ต้องยื่นใบลำออกตำมแบบฟอร์ม ค�ำร้องขอลำออก (สสว.๙) ตำมที่ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียนก�ำหนด
๒. ต้องยื่นหนังสือยินยอมจำกผู้ปกครอง (เฉพำะนักศึกษำที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)
๓. เสนอค�ำร้องตำมข้อ ๑. ต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ คณบดี ที่นักศึกษำสังกัด
๔. ส่งเอกสำรตำมข้อ ๑-๒ พร้อมผลกำรพิจำรณำที่ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
และส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเสนออธิกำรบดี เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
ทั้งนี้ให้ใช้ส�ำหรับนักศึกษำทุกระดับชั้นป
ประกำศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

77

78

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบส�าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา
......................................

เพือ่ ให้กำรปฏิบตั เิ กีย่ วกับกำรสอบส�ำหรับกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำเปนไปอย่ำงถูกต้อง
และเปนมำตรฐำนเดียวกัน อำศัยอ�ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖ และมติกรรมกำรบริหำรวิชำกำรในครำวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ยกเลิกประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ ง ข้อปฏิบตั เิ กีย่ วกับกำรสอบส�ำหรับกำรวัด
และประเมินผลกำรศึกษำ ประกำศ ณ วันที่ ๒๖ เมษำยน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ยกเลิกประกำศมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบส�ำหรับกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ (ฉบับที่ ๒)
ประกำศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๕๕ และให้ยกเลิกประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบส�ำหรับกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ (ฉบับที่ ๓) ประกำศ ณ วันที่ ๑๐
มีนำคม พ.ศ.๒๕๕๘ จึงก�ำหนดข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
๑. การจัดสอบ
๑.๑ ก�ำหนดเวลำที่ใช้สอบกลำงภำคและปลำยภำคกำรศึกษำในแต่ละรำยวิชำให้เปนไป
ตำมเกณฑ์ดังนี้
รำยวิชำ ๓ หน่วยกิต
ให้มีเวลำสอบ ๒ ชั่วโมง
รำยวิชำ ๒ หน่วยกิต
ให้มีเวลำสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นำที
รำยวิชำ ๑ หน่วยกิต
ให้มีเวลำสอบ ๑ ชั่วโมง
๑.๒ กำรจัดสอบรำยวิชำเอกในหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต กำรจัดสอบกลำงภำคในรำยวิชำ
เอกใด ไม่จัดสอบกลำงภำค ให้มีกำรเรียนกำรสอนตำมปกติ ส�ำหรับกำรสอบปลำยภำค
กำรศึกษำให้มกี ำรสอบทุกรำยวิชำตำมตำรำงสอบทีม่ หำวิทยำลัยก�ำหนด และก�ำหนดเวลำ
ที่ใช้สอบปลำยภำคกำรศึกษำในแต่ละรำยวิชำให้เปนไปตำมเกณฑ์ดังนี้
รำยวิชำ ๓ หน่วยกิต
ให้มีเวลำสอบ ๓ ชั่วโมง
รำยวิชำ ๒ หน่วยกิต
ให้มีเวลำสอบ ๒ ชั่วโมง
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๑.๓ ช่วงทีใ่ ช้สำ� หรับกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำคกำรศึกษำให้เปนไปตำมช่วงกำรสอบดังนี้
ช่วงที่ ๑ เวลำ ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น.
ช่วงที่ ๒ เวลำ ๑๐.๑๐-๑๒.๑๐ น.
ช่วงที่ ๓ เวลำ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ช่วงที่ ๔ เวลำ ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ น.
ช่วงที่ ๕ เวลำ ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. หรือ
เวลำ ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.
๑.๔ กำรจัดสอบกลำงภำคและปลำยภำคเรียน
นักศึกษำภำคปกติ
จัดสอบ ๕ วัน ประกอบด้วย วันจันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบดีและศุกร์
นักศึกษำภำคพิเศษ เรียนศุกร์-เสำร์-อำทิตย์
จัดสอบ ๔ วัน ประกอบด้วย วันพฤหัสบดีเย็น ศุกร์เย็น เสำร์เย็นและอำทิตย์ทั้งวัน
นักศึกษำภำคพิเศษ เรียนอังคำร-เสำร์
จัดสอบ ๕ วัน ประกอบด้วย วันอังคำรเย็น พุธเย็น พฤหัสบดีเย็น ศุกร์เย็น และเสำร์เย็น
นักศึกษำภำคพิเศษ เรียนเสำร์-อำทิตย์
จัดสอบ ๒ วัน ประกอบด้วย วันเสำร์และอำทิตย์
๑.๕ ทุกรำยวิชำให้จัดสอบในตำรำงสอบที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด เว้นแต่รำยวิชำที่มีจ�ำนวน
หน่วยกิตระบุชัดเจนว่ำเปนรำยวิชำที่มีเฉพำะชั่วโมงปฏิบัติ ให้มีกำรสอบภำคปฏิบัติแทน
และเปนรำยวิชำที่ขอเปดนอกเหนือจำกแผนกำรเรียนเสนอแนะ
๑.๖ กำรสอบภำคปฏิบตั ิ ให้อำจำรย์ผสู้ อนและภำควิชำด�ำเนินกำรสอบเอง ทัง้ นีต้ อ้ งไม่กระทบ
กำรสอบรำยวิชำอื่นตำมตำรำงสอบที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
มหำวิทยำลัยจัดให้มกี ำรสอบกลำงภำคและกำรสอบปลำยภำคทุกรำยวิชำยกเว้น
รำยวิชำฝกประสบกำรณ์วิชำชีพหรือรำยวิชำที่ไม่มีชั่วโมงทฤษฎี
๑.๗ กำรจัดสอบในโครงกำรต่ำง ๆ ให้เปนไปตำมก�ำหนดในปฏิทินวิชำกำร
๒. การจัดท�าข้อสอบ
๒.๑ อำจำรย์ผสู้ อนต้องรับผิดชอบในกำรจัดท�ำข้อสอบ ทั้งกลำงภำคและปลำยภำคกำรศึกษำ
ตรวจสอบควำมถูกต้องและให้มคี วำมเหมำะสมกับเวลำทีใ่ ช้สอบ โดยให้คณะหรือภำควิชำ
เปนผู้ดูแลประสำนกำรด�ำเนินงำนและอ�ำนวยควำมสะดวก
๒.๒ กำรบรรจุขอ้ สอบ ให้อำจำรย์ผสู้ อนจัดจ�ำนวนข้อสอบ และกระดำษค�ำตอบให้เพียงพอกับ
จ�ำนวนนักศึกษำที่จะเข้ำสอบในแต่ละห้อง โดยเพิ่มข้อสอบเผื่อไว้ ๒ ชุด และให้บรรจุ
บัญชีรำยชื่อนักศึกษำที่จะเข้ำสอบส�ำหรับให้นักศึกษำลงลำยมือชื่อเข้ำสอบด้วย

79

80

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

๒.๓ บัญชีรำยชือ่ ทีใ่ ห้นกั ศึกษำลงลำยมือชือ่ เข้ำสอบกลำงภำคให้อำจำรย์ผสู้ อนสัง่ พิมพ์ (print)
จำกเว็บไซต์ของส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ส่วนกำรสอบปลำยภำคให้อำจำรย์ผสู้ อน
ใช้บัญชีรำยชื่อนักศึกษำที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผลส่งให้เท่ำนั้น
๒.๔ ให้อำจำรย์ผู้สอนจัดท�ำข้อสอบส�ำรอง ๑ ชุด ส่งให้กับคณะต้นสังกัด
๓. การรับและส่งข้อสอบ
๓.๑ ให้อำจำรย์ผู้สอนส่งข้อสอบที่คณะล่วงหน้ำ ๒ วันก่อนกำรสอบรำยวิชำนั้น และให้รับ
ข้อสอบพร้อมกระดำษค�ำตอบไปตรวจภำยในเวลำที่คณะ/วิทยำลัยก�ำหนด
๓.๒ กรรมกำรก�ำกับกำรสอบรับข้อสอบเพือ่ ด�ำเนินกำรสอบจำกคณะ/วิทยำลัยก่อนเวลำสอบ
อย่ำงน้อย ๑๕ นำที และให้ส่งข้อสอบและกระดำษค�ำตอบที่ได้ตรวจสอบครบถ้วน
ตำมจ�ำนวนทันทีที่ปฏิบัติภำรกิจกำรก�ำกับกำรสอบเสร็จสิ้นในภำคเช้ำ ภำคบ่ำย หรือ
ในวันที่ท�ำกำรสอบ
๔. การก�ากับการสอบ
๔.๑ อำจำรย์หรือบุคลำกรที่มีหน้ำที่เปนกรรมกำรด�ำเนินกำรสอบ และก�ำกับกำรสอบต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัดตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
๔.๒ กรณีที่กรรมกำรก�ำกับกำรสอบมีกิจจ�ำเปนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ให้
รับผิดชอบแลกเปลี่ยน หรือหำอำจำรย์ หรือบุคลำกรอื่นปฏิบัติหน้ำที่แทนโดยแจ้งคณะ/
วิทยำลัยให้ทรำบล่วงหน้ำเปนลำยลักษณ์อักษร
๔.๓ ให้คณบดีหรือหัวหน้ำภำควิชำ ดูแลอำจำรย์และบุคลำกรในสังกัด ให้ปฏิบัติหน้ำที่ และ
แก้ปัญหำกรณีที่อำจำรย์หรือบุคลำกรในสังกัดไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
๔.๔ ให้กรรมกำรก�ำกับกำรสอบตรวจบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำทุกคนที่เข้ำสอบ
๔.๕ ในกรณีที่มีกำรทุจริตในกำรสอบ ให้กรรมกำรก�ำกับกำรสอบน�ำเสนอหลักฐำนและข้อมูล
ให้มหำวิทยำลัยเพื่อด�ำเนินกำรทำงวินัยแก่นักศึกษำต่อไป
๕. การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ
๕.๑ ให้นักศึกษำปฏิบัติตนตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
๕.๒ นักศึกษำภำคปกติจะต้องแต่งกำยให้เรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบทีม่ หำวิทยำลัยก�ำหนด
ส�ำหรับนักศึกษำภำคพิเศษ จะต้องแต่งกำยสุภำพเรียบร้อยเหมำะสมกับสภำพกำรเปน
นักศึกษำ
๕.๓ กำรเข้ำสอบทุกครั้ง นักศึกษำจะต้องน�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำแสดงต่อกรรมกำรก�ำกับ
กำรสอบ ซึ่งจะตรวจทุกครั้งที่นักศึกษำเข้ำสอบ
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๕.๔ นักศึกษำที่มีสิทธิ์สอบกลำงภำคและปลำยภำค แต่ขำดสอบ ให้ปฏิบัติตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำกำรขอสอบของนักศึกษำ
ที่ขำดสอบกลำงภำคและปลำยภำค
๖. การส่งระดับคะแนน
๖.๑ อำจำรย์ผู้สอนเปนผู้ด�ำเนินกำรส่งผลกำรประเมินกำรศึกษำตำมประกำศมหำวิทยำลัย
๖.๒ คณะกรรมกำรอนุมัติผลกำรศึกษำระดับคณะเปนผู้พิจำรณำควำมถูกต้องเหมำะสมของ
ระดับคะแนน และน�ำส่งส�ำนักทะเบียนและประมวลผลภำยในเวลำทีม่ หำวิทยำลัยก�ำหนด
๖.๓ เมื่อคณะส่งผลกำรประเมินถึงส�ำนักทะเบียนและประมวลผลแล้ว กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ระดับคะแนนจะกระท�ำมิได้
๖.๔ ในกรณีที่อำจำรย์ผู้สอนไม่ส่งระดับคะแนนภำยในวัน เวลำที่ก�ำหนด ให้คณะรำยงำนต่อ
อธิกำรบดีเพื่อด�ำเนินกำรต่อไป ทั้งนี้ให้ถือว่ำเปนควำมบกพร่องของอำจำรย์ผู้สอน และ
ให้คณะส่งผลกำรประเมินกำรศึกษำของรำยวิชำนั้น ถึงส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
ภำยใน ๑ สัปดำห์ หลังจำกที่มหำวิทยำลัยอนุมัติในรูปแบบของไฟล์เอ็กเซลล์
๖.๕ มหำวิทยำลัยก�ำหนดให้คณะส่งระดับคะแนนทุกรำยวิชำ ถึงส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
ภำยใน ๑ สัปดำห์ หลังกำรสอบวันสุดท้ำยตำมตำรำงสอบของมหำวิทยำลัย
๗. การประกาศระดับคะแนน
ระดับคะแนนในรำยวิชำที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรอนุมัติผลกำรศึกษำของ
คณะแล้ว คณะสำมำรถประกำศผลกำรศึกษำเพือ่ ให้นกั ศึกษำทรำบผลให้เร็วทีส่ ดุ ทัง้ นีใ้ ห้
รวมถึงกรณีเปลี่ยนสัญลักษณ์ “M” “I” และ “IP”
ประกำศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรือ่ ง แนวปฏิบตั ใิ นการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาทีข่ าดสอบกลางภาคและปลายภาค
......................................

อำศัยอ�ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปริญญำตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๔ กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ
เพื่อให้เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรขอสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียนของนักศึกษำ ได้รับ
กำรพิจำรณำอย่ำงเหมำะสมและเปนไปด้วยควำมเรียบร้อย มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จึงประกำศ
แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำกำรขอสอบของนักศึกษำที่ขำดสอบกลำงภำคและปลำยภำค ดังต่อไปนี้
๑. เกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรขอสอบ
นักศึกษำทีจ่ ะได้รบั กำรพิจำรณำให้สอบกลำงภำค และปลำยภำคจะต้องเปนผูท้ อี่ ยูใ่ นเกณฑ์
ต่อไปนี้
๑.๑ ต้องเปนผู้มีรำยชื่อในใบรำยชื่อเข้ำสอบและมีสิทธิ์สอบในกำรสอบกลำงภำคและ
สอบปลำยภำค
๑.๒ ต้องเปนผู้ยื่นค�ำร้องขอสอบกลำงภำคและปลำยภำค
๑.๒.๑ กำรสอบกลำงภำค ให้ยนื่ ค�ำร้องต่อคณะต้นสังกัดรำยวิชำนัน้ พร้อมหลักฐำน
ประกอบกำรพิจำรณำภำยในเวลำ ๑ สัปดำห์นับจำกวันสุดท้ำยของกำรสอบกลำงภำคกำรศึกษำ
๑.๒.๒ กำรสอบปลำยภำค ให้ยื่นภำยในเวลำ ๑ สัปดำห์ นับจำกวันเปด
ภำคกำรศึกษำถัดไป และให้นับภำคฤดูร้อนเปนภำคกำรศึกษำถัดไปของภำคกำรศึกษำที่ ๒
๑.๒.๓ กรณี ปวย หรือลำคลอด หรือประสบอุบตั เิ หตุ หรือเดินทำงไปปฏิบตั ริ ำชกำร
หรือมีเหตุจ�ำเปนสุดวิสัย จนไม่สำมำรถมำสอบได้ตำมก�ำหนดกำรสอบของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ต้องมี
หลักฐำนที่ชัดเจนสำมำรถตรวจสอบและเชื่อถือได้
๒. แนวปฏิบัติส�ำหรับคณะในกำรพิจำรณำกำรขอสอบของนักศึกษำให้ด�ำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๒.๑ กำรพิจำรณำกำรขอสอบของนักศึกษำตำมเกณฑ์ในข้อ ๑ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำระดับคณะ
๒.๒ คณะจัดท�ำประกำศผลกำรพิจำรณำ อนุญำตหรือไม่อนุญำตให้สอบแจ้งนักศึกษำ และ
แจ้งให้ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนกรณีขำดสอบปลำยภำค
๒.๓ คณะด�ำเนินกำรแจ้งอำจำรย์ผู้สอนในกรณีที่นักศึกษำได้รับอนุญำตให้สอบ และ
อำจำรย์ผู้สอนด�ำเนินกำร ดังนี้
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๒.๓.๑ กรณีสอบกลำงภำคให้อำจำรย์ผสู้ อนด�ำเนินกำรสอบให้แล้วเสร็จก่อนกำรสอบ
ปลำยภำคกำรศึกษำ อย่ำงน้อย ๒ สัปดำห์
๒.๓.๒ กรณีสอบปลำยภำคให้อำจำรย์กรอกผลกำรเรียนออนไลน์แก้สญ
ั ลักษณ์ “M”
๒.๔ กรณีทคี่ ณะไม่อนุญำตให้สอบ ให้นกั ศึกษำได้รบั คะแนนกำรสอบกลำงภำคกำรศึกษำเปนศูนย์
๒.๕ กรณีขำดสอบปลำยภำคให้คณะส่งระดับคะแนนปลำยภำคถึงส�ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียนภำยในระยะเวลำไม่เกิน ๔๕ วัน นับจำกวันเปดภำคกำรศึกษำถัดไป และให้นับ
ภำคฤดูรอ้ นเปนภำคกำรศึกษำถัดไปของภำคกำรศึกษำที่ ๒ ทัง้ นีต้ อ้ งไม่เกินระยะเวลำกำรศึกษำทีก่ ำ� หนด
ไว้ในข้อบังคับฯ
๓. แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้ขออนุญำตสอบ
นักศึกษำผู้ยื่นค�ำร้องขอสอบรำยวิชำที่ขำดสอบกลำงภำค และปลำยภำค ให้ปฏิบัติตำม
ขั้นตอนกำรขอสอบ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ผูม้ สี ทิ ธิส์ อบและประสงค์จะขอสอบรำยวิชำทีข่ ำดสอบ ขอรับแบบค�ำร้องกำรขอสอบ
และยื่นค�ำร้องได้ที่คณะต้นสังกัดรำยวิชำที่ขำดสอบ
๓.๑.๑ กรณีขำดสอบกลำงภำค ให้ยื่นภำยในระยะเวลำไม่เกิน ๗ วัน นับจำก
วันสุดท้ำยของกำรสอบกลำงภำค
๓.๑.๒ กรณีขำดสอบปลำยภำค ให้ยื่นภำยในระยะเวลำไม่เกิน ๗ วัน นับจำก
วันเปดภำคกำรศึกษำถัดไปและให้นับภำคฤดูร้อนเปนภำคกำรศึกษำถัดไปของภำคกำรศึกษำที่ ๒ ทั้งนี้
ต้องไม่เกินระยะเวลำกำรศึกษำที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับฯ
๓.๒ กรอกแบบค�ำร้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐำนที่ชัดเจนและเชื่อถือ
ได้ที่แสดงว่ำมีเหตุจ�ำเปนอย่ำงแท้จริง
๓.๓ นักศึกษำผู้ยื่นค�ำร้องขอสอบ ติดตำมประกำศผลกำรพิจำรณำกำรขอสอบจำกคณะ
ที่ยื่นค�ำร้องภำยในระยะเวลำที่คณะก�ำหนด
๓.๔ ผูไ้ ด้รบั อนุญำตให้สอบ ต้องน�ำหลักฐำนจำกคณะต้นสังกัดรำยวิชำทีข่ ำดสอบไปติดต่อ
ขอสอบกับอำจำรย์ผู้สอนด้วยตนเอง ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนดในประกำศของคณะ
๓.๕ กรณีขำดสอบปลำยภำค นักศึกษำไม่ได้รับอนุญำตให้สอบ หรืออนุญำตให้สอบแล้ว
แต่นักศึกษำไม่มำสอบตำมก�ำหนด ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ “M”
เปน “F” หรือ “U” แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ให้ใช้ส�ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ปกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เปนต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ “I”
......................................

เพือ่ ให้กำรด�ำเนินกำรกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เปนไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ และตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่วำ่ ด้วย กำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ มหำวิทยำลัยจึงก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์
“I” ไว้ดังต่อไปนี้
๑. ให้ยกเลิกบรรดำ ระเบียบ ค�ำสั่ง ประกำศ หรือข้อบังคับอื่นใด ที่อำจขัดหรือแย้งกับ
ประกำศฉบับนี้และให้ใช้ประกำศฉบับนี้แทน
๒. กำรให้สญ
ั ลักษณ์ “I” จะให้ได้ในกรณีทอี่ ำจำรย์ผสู้ อนเห็นสมควรให้รอผลกำรเรียนเนือ่ งจำก
นักศึกษำยังไม่ส่งงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ท�ำในระหว่ำงภำคกำรศึกษำที่ลงทะเบียนเรียน
๓. นักศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ “I” ให้ติดต่อผู้สอนเพื่อด�ำเนินกำรแก้ “I” ภำยในระยะเวลำ
ไม่เกิน ๓๐ วัน นับจำกวันเปดภำคกำรศึกษำถัดไป และให้นับภำคฤดูร้อนเปนภำคกำรศึกษำถัดไปของ
ภำคกำรศึกษำที่ ๒ ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลำกำรศึกษำที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับฯ ถ้ำนักศึกษำไม่ส่งงำน
ทีค่ ำ้ งอยูภ่ ำยในก�ำหนดให้นกั ศึกษำได้รบั คะแนนผลงำนทีค่ ำ้ งอยูเ่ ปนศูนย์ และให้อำจำรย์ผสู้ อนพิจำรณำ
ผลกำรศึกษำจำกคะแนนที่มีอยู่แล้วเท่ำนั้น
๔. อำจำรย์ผู้สอนจะต้องเปลี่ยนสัญลักษณ์ “I” เปนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นและส่งผล
กำรศึกษำตำมแบบฟอร์มที่ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนก�ำหนด โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
สำขำวิชำ ภำควิชำและคณะถึงส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ภำยในระยะเวลำตำมข้อ ๓
๕. กำรหำค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่ำระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยของภำคกำรศึกษำที่มี
สัญลักษณ์ “I” ให้คิดค่ำเฉลี่ยเฉพำะรำยวิชำที่มีค่ำระดับคะแนน
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคเรียนที่ ๑ ปกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เปนต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ก�าหนดรายวิชาที่ใช้สัญลักษณ์ IP
......................................

เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
เปนไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ และตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ว่ำด้วย
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๔ ข้อ ๒๕ มหำวิทยำลัยจึงก�ำหนดรำยวิชำทีใ่ ช้สญ
ั ลักษณ์
IP ตำมตำรำงแนบท้ำยนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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สรุปรายวิชาที่ใช้สัญลักษณ์ IP
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 ARTC3901 โครงกำรศึกษำเอกเทศศิลปประดิษฐ์
2 ARTC4901 ปัญหำพิเศษศิลปประดิษฐ์
3 BIO 4905
โครงกำรวิจัยทำงชีววิทยำ
4 CER 4902
กำรศึกษำค้นคว้ำ
5 CHEM4901 โครงกำรวิจัยทำงเคมี
6 COM 4902 กำรศึกษำอิสระด้ำนคอมพิวเตอร์
7 ENV 4902 กำรวิจัยสิ่งแวดล้อม
8 FCL 4901
ปัญหำพิเศษผ้ำและเครื่องแต่งกำย
9 MATH4902 กำรศึกษำเอกเทศ
10 NUTR4901 ปัญหำพิเศษด้ำนอำหำรและโภชนำกำร
11 PD 4901
โครงกำรพิเศษออกแบบผลิตภัณฑ์ (วิทยำนิพนธ์)
12 PHYS4903 วิธีวิจัยวิทยำศำสตร์ 2
13 PHYS4905 วิธีวิจัยวิทยำศำสตร์
14 STAT4902 โครงกำรพิเศษ
15 BCOM4604 โครงงำนทำงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16 PHYS4902 โครงงำนวิจัยทำงฟสิกส์
17 SC 4902
โครงงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์
18 CHEM4901 โครงงำนวิจัยทำงเคมี
19 CHEM4902 โครงงำนวิจัยทำงเคมีกำรศึกษำ
20 BIO 4902
โครงงำนวิจัยทำงชีววิทยำ
21 MATH4902 กำรศึกษำเอกเทศ
22 ENV 3902 โครงงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
23 HSC 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทำงสำธำรณสุข
24 COM 4906 กำรศึกษำอิสระด้ำนเว็บเทคโนโลยี

หน่วยกิต
3(250)
2(90)
3(0-9)
3(250)
2(0-4)
3(250)
3(250)
2(90)
3(250)
2(90)
3(250)
3(135)
3(2-3)
3(250)
3(1-4-4)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
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ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
25 COM 4905 กำรศึกษำอิสระด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
26 COM 4904 กำรศึกษำอิสระด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
27 CER 3902
โครงกำรวิจัยทำงเทคโนโลยีเซรำมิก
28 ARCH4901 งำนวิจัยวิชำชีพทำงสถำปัตยกรรม
29 CONS4901 โครงงำนเทคโนโลยีวิศวกรรมกำรก่อสร้ำง
คณะครุศาสตร์
1 ER 3211
ปฏิบัติกำรวัดผลและกำรวิจัย 1
2 ER 3212
ปฏิบัติกำรวัดผลและกำรวิจัย 2
3 PG 4902
กำรศึกษำเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยำและกำรแนะแนว
4 PG 4904
กำรศึกษำเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยำองค์กำร
5 SPE 4902
กำรศึกษำเอกเทศทำงกำรศึกษำพิเศษ
6 PG 4902
กำรศึกษำเอกเทศทำงจิตวิทยำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ENG 3902 กำรศึกษำเอกเทศ
2 GART 4904 ออกแบบประยุกต์ศิลปนิพนธ์
3 ART 4904 ศิลปศึกษำนิพนธ์
4 THAI 4902 กำรวิจัยทำงภำษำและวรรณกรรมไทย
5 DM 4907
ผลงำนค้นคว้ำริเริ่มทำงศิลปะกำรแสดง
6 DM 4906
นำฏยนิพนธ์
คณะวิทยำกำรจัดกำร
1 BCOM4902 หัวข้อพิเศษทำงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 ECON4903 ปัญหำพิเศษ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
1 AGI 4902
ปัญหำพิเศษวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร/สหกิจศึกษำ
2 AGI 4907
หัวข้อศึกษำพิเศษทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
3 GAG 4902 ปัญหำพิเศษ

หน่วยกิต
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
2(140)
2(140)
3(250)
3(250)
1(60)
3(250)
3(250)
4(335)
4(335)
3(250)
4(2-4)
4(2-4)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ต
......................................

เพือ่ ให้กำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตเปนไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภำพ สำมำรถสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทีม่ คี ณ
ุ ภำพ อำศัยอ�ำนำจตำมข้อบังคับ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖ จึงให้ยกเลิกประกำศมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรประเมินคุณภำพกำรสอนทำงอินเทอร์เน็ต ประกำศ ณ วันที่
๒ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และก�ำหนดแนวปฏิบตั ใิ นกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ทำงอินเทอร์เน็ต
ตำมมติทปี่ ระชุมคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๑๐ มิถนุ ำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. ให้นักศึกษำท�ำกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ผ่ำนเว็บไซต์ของ
ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (http://www.academic.cmru.ac.th)
๒. กำรเข้ำสูร่ ะบบกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ โดยใช้ชอื่ ผูใ้ ช้งำน เปน รหัสนักศึกษำ และ
รหัสผ่ำน เปน รหัสผ่ำนส�ำหรับกำรลงทะเบียน
๓. ให้นักศึกษำท�ำกำรประเมินกำรสอนอำจำรย์ทุกรำยวิชำที่นักศึกษำได้ลงทะเบียนเรียน
ยกเว้นรำยวิชำฝกงำนหรือกำรฝกภำคสนำม กำรท�ำโครงงำนหรือกิจกรรมเรียนอื่นใดตำมที่ได้รับ
มอบหมำย กำรค้นคว้ำอิสระ และรำยวิชำขอเปดแต่ละภำคกำรศึกษำ
๔. ระยะเวลำกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ ตัง้ แต่กอ่ นสอบปลำยภำคกำรศึกษำ ๒ สัปดำห์
จนถึง หลังกำรส่งผลกำรเรียนวันสุดท้ำย ๑ สัปดำห์ โดยให้ก�ำหนดไว้ในปฏิทินวิชำกำร
๕. กรณีที่นักศึกษำไม่ประเมินกำรสอนของอำจำรย์ ตำมที่มหำวิทยำลัยก�ำหนดจะไม่สำมำรถ
เข้ำดูผลกำรเรียนในรำยวิชำที่ไม่ได้ประเมินกำรสอนของอำจำรย์
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ภำคเรียนที่ ๑ ปกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เปนต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙
......................................

ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เห็นสมควรวำงระเบียบว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบ�ำรุงกำรศึกษำ
ค่ำลงทะเบียนรำยวิชำ และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส�ำหรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์และสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสะดวกคล่องตัว
อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘(๒) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรบริหำรกำรเงินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ในครำวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๔๙
จึงวำงระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรเก็บเงินค่ำบ�ำรุง
กำรศึกษำ ค่ำลงทะเบียนรำยวิชำ และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับแก่นกั ศึกษำระดับปริญญำตรีทเี่ ข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ตั้งแต่ปกำรศึกษำ ๒๕๔๙ เปนต้นไป
ข้อ ๓ บรรดำข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง และประกำศอื่นใดในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัด
หรือ แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรเก็บเงินค่ำบ�ำรุงกำรศึกษำ
ค่ำลงทะเบียนรำยวิชำ และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหำวิทยำลัย”
หมำยถึง มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“สภำมหำวิทยำลัย”
หมำยถึง สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“อธิกำรบดี”
หมำยถึง อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“นักศึกษำ”
หมำยถึง นักศึกษำภำคปกติและนักศึกษำภำคพิเศษ
“นักศึกษำภำคปกติ” หมำยถึง นักศึกษำทีเ่ ข้ำรับกำรศึกษำอบรมทีม่ หำวิทยำลัย
จัดให้เรียนในเวลำรำชกำร และหำกมีควำมจ�ำเปนมหำวิทยำลัยอำจจัดให้เรียนนอกเวลำรำชกำรด้วยก็ได้
“นักศึกษำภำคพิเศษ” หมำยถึง นักศึกษำทีเ่ ข้ำรับกำรศึกษำอบรมทีม่ หำวิทยำลัย
จัดให้ในวันหยุดรำชกำรหรือนอกเวลำรำชกำร
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“เงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ” หมำยถึง เงินค่ำบ�ำรุงกำรศึกษำ ค่ำลงทะเบียนรำยวิชำ
และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำอืน่ ใดทีม่ หำวิทยำลัยเรียกเก็บตำมระเบียบนี้ ผลประโยชน์ทเี่ กิดจำกเงินทีม่ หำวิทยำลัย
เรียกเก็บตำมระเบียบนี้ รวมทั้งเงินอื่นใดที่สภำมหำวิทยำลัยก�ำหนดให้เปนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ข้อ ๖ ให้มหำวิทยำลัยเรียกเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำกนักศึกษำในลักษณะเหมำจ่ำย
เปนรำยภำคเรียนหรือเปนรำยปกำรศึกษำหรือเปนรำยครัง้ แล้วแต่กรณี ตำมอัตรำทีม่ หำวิทยำลัยก�ำหนด
โดยจัดท�ำเปนประกำศมหำวิทยำลัย โดยควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัย
ข้อ ๗ ให้มหำวิทยำลัยเรียกเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำกนักศึกษำในวันลงทะเบียนเรียน
หรือวันอื่นใดซึ่งมหำวิทยำลัยเปนผู้ก�ำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันเปดภำคเรียน ยกเว้น
เงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่เรียกเก็บเปนรำยครั้ง
ข้อ ๘ ผู้ช�ำระเงินช้ำกว่ำก�ำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิกำรบดีที่จะผ่อนผันได้แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบก�ำหนดตำมข้อ ๗ และต้องช�ำระค่ำปรับ
เมื่อพ้นระยะเวลำผ่อนผันตำมวรรคแรก นักศึกษำผู้นั้นไม่มีสิทธิเรียนในภำคเรียนนั้น เว้นแต่มี
หลักฐำนเชื่อถือได้ว่ำขำดแคลนทุนทรัพย์อย่ำงแท้จริง
ข้อ ๙ นักศึกษำสำมำรถลงทะเบียนรำยวิชำในแต่ละภำคเรียนได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส�ำหรับ
นักศึกษำภำคปกติ และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ส�ำหรับนักศึกษำภำคพิเศษ หรือตำมทีม่ หำวิทยำลัยก�ำหนด
ในแผนกำรเรียนของมหำวิทยำลัย
ข้อ ๑๐ นักศึกษำผู้ใดที่ไม่ช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเพื่อรักษำสภำพกำรเปนนักศึกษำ
ก่อนวันเริ่มสอบปลำยภำค ให้ถือว่ำนักศึกษำผู้นั้นพ้นสภำพกำรเปนนักศึกษำ
ข้อ ๑๑ เงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยเรียกเก็บจำกนักศึกษำ จะไม่คืนให้แก่
นักศึกษำ ยกเว้นนักศึกษำลำออกภำยใน ๗ วัน หรือถึงแก่กรรมภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปดภำค
เรียนโดยให้อธิกำรบดีอนุมัติจ่ำยเงินคืนให้ร้อยละ ๕๐ ของค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่เรียกเก็บ
อธิกำรบดีอำจพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินคืนให้นักศึกษำเต็มจ�ำนวนที่เรียกเก็บได้ในกรณีนักศึกษำ
ผู้นั้นถูกลงโทษให้พักกำรเรียนตำมค�ำสั่งของมหำวิทยำลัย หรือพ้นสภำพนักศึกษำตำมค�ำสั่งของ
มหำวิทยำลัย และนักศึกษำผู้นั้นได้ลงทะเบียนเรียนในภำคเรียนนั้นไว้ก่อนแล้ว
ข้อ ๑๒ นักศึกษำที่ประสบภัยพิบัติ หรือปัญหำอุปสรรคอื่น ๆ มหำวิทยำลัยพิจำรณำผ่อนผัน
หรือยกเว้นกำรช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสม โดยจัดเปนประกำศมหำวิทยำลัย
และน�ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ
ข้อ ๑๓ กำรเก็บเงินตำมระเบียบนีใ้ ห้ใช้ใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
ข้อ ๑๔ เงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่เรียกเก็บตำมระเบียบนี้ให้มหำวิทยำลัยน�ำฝำกธนำคำร
พำณิชย์หรือธนำคำรของรัฐในนำมของมหำวิทยำลัย
ข้อ ๑๕ ส�ำหรับนักศึกษำทีม่ สี ภำพเปนนักศึกษำอยูก่ อ่ นระเบียบนีป้ ระกำศใช้ ให้ใช้ระเบียบทีใ่ ช้
บังคับในขณะนั้นไปจนกว่ำจะส�ำเร็จกำรศึกษำหรือพ้นสภำพกำรเปนนักศึกษำ
ข้อ ๑๖ ให้อธิกำรบดีรักษำกำรให้เปนไปตำมระเบียบนี้ และเปนผู้วินิจฉัยชี้ขำดในกรณีที่เกิด
ปัญหำจำกกำรใช้ระเบียบนี้ และมีอำ� นำจจัดท�ำประกำศเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ซิ งึ่ ไม่ขดั หรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๙
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์อำวุธ ศรีศุกรี)
นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘
......................................

โดยที่เปนกำรสมควรแก้ไขระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย ค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ.๒๕๔๙ ให้เหมำะสมและเกิดประสิทธิภำพในกำร
ด�ำเนินกำรจัดกำรยิ่งขึ้น อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๔๗ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในครำวประชุมครั้งที่
๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย ค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เปนต้นไป
ข้อ ๓ บรรดำข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสัง่ และประกำศอืน่ ใดในส่วนทีก่ ำ� หนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๑๑ ของระเบียบระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๑ เงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยเรียกเก็บจำกนักศึกษำ จะไม่คืนให้แก่
นักศึกษำ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษำถึงแก่กรรมภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปดภำคกำรศึกษำ โดยให้อธิกำรบดีอนุมัติ
จ่ำยเงินคืนให้ ร้อยละ ๕๐ ของค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่เรียกเก็บ หรือ
(๒) นั ก ศึ ก ษำลงทะเบี ย นเรี ย นที่ มี จ� ำ นวนหน่ ว ยกิ ต น้ อ ยกว่ ำ ที่ ก� ำ หนดตำมประกำศของ
มหำวิทยำลัย ซึ่งออกควำมตำมในข้อ ๖ และเมื่อนักศึกษำยื่นค�ำร้องขอคืนเงิน ให้อธิกำรบดีอนุมัติกำร
จ่ำยเงินคืนให้นักศึกษำตำมที่ก�ำหนดไว้ในประกำศของมหำวิทยำลัยซึ่งออกตำมควำมในข้อ ๖ หรือ
(๓) นักศึกษำถูกลงโทษให้พักกำรศึกษำตำมค�ำสั่งของมหำวิทยำลัย หรือพ้นสภำพนักศึกษำ
ตำมค�ำสั่งของมหำวิทยำลัย และนักศึกษำผู้นั้นได้ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำนั้นไว้ก่อนแล้ว
ให้อธิกำรบดีอนุมัติจ่ำยเงินคืนให้เต็มจ�ำนวนเงินที่เรียกเก็บ”
ประกำศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ถนอม อินทรก�าเนิด
(ถนอม อินทรก�ำเนิด)
นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗
......................................

ด้วยเห็นสมควรปรับปรุงอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี เพื่อ
ให้เหมำะสมและเกิดประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนยิ่งขึ้น
อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ ข้อ ๖ ของระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และด้วยควำมเห็นชอบของ
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในครำวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จึงก�ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีใ้ ห้ใช้บงั คับส�าหรับนักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา
๒.๑ นักศึกษำภำคปกติ
๒.๑.๑ อัตรำค่ำธรรมเนียม
นักศึกษำภำคปกติทกุ หลักสูตรให้เรียกเก็บอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในลักษณะ
เหมำจ่ำยเปนรำยภำคกำรศึกษำ โดยเรียกเก็บ ๘ ภำคกำรศึกษำปกติส�ำหรับหลักสูตรปริญญำตรี ๔ ป
และ ๑๐ ภำคกำรศึกษำปกติส�ำหรับหลักสูตรปริญญำตรี ๕ ป ตำมอัตรำที่ก�ำหนดในตำรำงแนบท้ำย
ประกำศนี้ ทั้งนี้ไม่นับรวมภำคกำรศึกษำปกติที่ได้รับอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำหรือสั่งให้พักกำรศึกษำ
อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง กรณีเปนหลักสูตรที่เปดสอนเปน
ภำษำต่ำงประเทศ ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเพิ่มอีกภำคกำรศึกษำละ ๑๐,๐๐๐ บำท
๒.๑.๒ กรณีนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนเกิน ๘ ภำคกำรศึกษำปกติส�ำหรับ
หลักสูตรปริญญำตรี ๔ ป และ ๑๐ ภำคกำรศึกษำปกติส�ำหรับหลักสูตรปริญญำตรี ๕ ป หรือ
กรณีมหำวิทยำลัยก�ำหนดให้นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในภำคฤดูร้อน แล้วแต่กรณี ให้เรียกเก็บอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ดังนี้
(๑) ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๖ หน่วยกิต ให้เรียกเก็บ ร้อยละ ๕๐ ตำม
อัตรำค่ำธรรมเนียมในข้อ ๒.๑.๑
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(๒) ลงทะเบียนเรียน ๗ – ๑๒ หน่วยกิต ให้เรียกเก็บ ร้อยละ ๗๐ ตำม
อัตรำค่ำธรรมเนียมในข้อ ๒.๑.๑
ทัง้ นีน้ กั ศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนตำมแผนกำรเรียนเสนอแนะก่อน หำกมีเหตุผล
และควำมจ�ำเปนตำมวรรคหนึ่ง ให้นักศึกษำเสนอเรื่องขอควำมเห็นชอบก่อนกำรลงทะเบียนเรียน ตำม
ขั้นตอนที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
๒.๑.๓ กรณีลงทะเบียนในภำคฤดูรอ้ น ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเพิม่ อีก
๕๐๐ บำท
๒.๑.๔ กรณีลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษำภำคพิเศษ ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำตำมอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของนักศึกษำภำคพิเศษ ทั้งนี้ต้องไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำตำมข้อ ๒.๑.๓
๒.๑.๕ กรณีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรทีเ่ ปนควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัย ใน
ต่ำงประเทศ ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเปนไปตำมข้อตกลงของโครงกำร
๒.๒ นักศึกษำภำคพิเศษ
๒.๒.๑ อัตรำค่ำธรรมเนียม
นักศึกษำภำคพิเศษทุกหลักสูตรให้เรียกเก็บอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำใน
ลักษณะเหมำจ่ำยเปนรำยภำคกำรศึกษำ โดยเรียกเก็บ ๑๒ ภำคกำรศึกษำส�ำหรับหลักสูตรปริญญำตรี
๔ ป และ ๑๕ ภำคกำรศึกษำส�ำหรับหลักสูตรปริญญำตรี ๕ ป โดยนับรวมภำคฤดูร้อน ตำมอัตรำที่
ก�ำหนดในตำรำงแนบท้ำยประกำศนี้ ทัง้ นีไ้ ม่นบั รวมภำคกำรศึกษำทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลำพักกำรศึกษำหรือ
สั่งให้พักกำรศึกษำ
อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง กรณีเปนหลักสูตรที่เปดสอนเปน
ภำษำต่ำงประเทศ ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเพิ่มอีกภำคกำรศึกษำละ ๑๐,๐๐๐ บำท
๒.๒.๒ กรณีนกั ศึกษำทีล่ งทะเบียนเรียนเกิน ๑๒ ภำคกำรศึกษำส�ำหรับหลักสูตร
ปริญญำตรี ๔ ป และ ๑๕ ภำคกำรศึกษำส�ำหรับหลักสูตรปริญญำตรี ๕ ป โดยนับรวมภำคฤดูร้อน ให้
เรียกเก็บอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ร้อยละ ๗๐ ตำมอัตรำค่ำธรรมเนียมในข้อ ๒.๒.๑
ทัง้ นีน้ กั ศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนตำมแผนกำรเรียนเสนอแนะก่อน หำกมีเหตุผล
และควำมจ�ำเปนตำมวรรคหนึ่ง ให้นักศึกษำเสนอเรื่องขอควำมเห็นชอบก่อนกำรลงทะเบียนเรียน ตำม
ขั้นตอนที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
๒.๒.๓ กรณีมหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำ ณ ศูนย์กำรศึกษำนอกพื้นที่ตำมที่
มหำวิทยำลัยก�ำหนด ให้เรียกเก็บอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเพิ่มอีกภำคกำรศึกษำละ ๑,๐๐๐ บำท
๒.๒.๔ กรณีลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษำภำคปกติ ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำตำมอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของนักศึกษำภำคพิเศษ
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๒.๓ นักศึกษำในโครงกำรจัดกำรศึกษำอื่น ๆ
ให้ใช้อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ที่ก�ำหนดไว้
เฉพำะโครงกำรนั้น ๆ
ข้อ ๓ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายครั้ง
๓.๑ ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครเข้ำเรียน ๔๐๐ บำท
๓.๒ ค่ำปรับกำรช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำช้ำกว่ำก�ำหนด ให้เสียค่ำปรับ
วันละ ๕๐ บำท แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บำท
๓.๓ ค่ำรักษำสถำนภำพกำรเปนนักศึกษำ
๓.๓.๑ นักศึกษำภำคปกติ ภำคกำรศึกษำปกติละ ๑,๐๐๐ บำท
๓.๓.๒ นักศึกษำภำคพิเศษ ภำคกำรศึกษำละ ๑,๐๐๐ บำท
๓.๔ ค่ำขอกลับคืนสถำนภำพกำรเปนนักศึกษำเนื่องจำกพ้นสภำพเพรำะเหตุไม่ช�ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำครั้งละ ๗๐๐ บำท และต้องช�ำระค่ำรักษำสถำนภำพกำรเปนนักศึกษำ ตำมข้อ
๓.๓ ให้ครบทุกภำคกำรศึกษำที่หยุดกำรเรียน
๓.๕ ค่ำธรรมเนียมกำรเทียบโอนผลกำรเรียนหรือกำรยกเว้นกำรเรียน ครัง้ ละ ๓๐๐ บำท
๓.๖ ค่ำธรรมเนียมกำรย้ำยสำขำวิชำ ครั้งละ ๕๐๐ บำท
๓.๗ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนสภำพนักศึกษำ ครั้งละ ๕๐๐ บำท
๓.๘ ค่ำธรรมเนียมกำรรับโอนนักศึกษำจำกสถำบันอื่น ครั้งละ ๒,๐๐๐ บำท
๓.๙ ค่ำธรรมเนียมกำรออกหลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำ คือ ใบรับรองผลกำรศึกษำ
ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ และใบแทนหลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำ ฉบับละ ๑๐๐ บำท ทั้งนี้ ยกเว้น
หลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยออกให้ครั้งแรกเมื่อส�ำเร็จกำรศึกษำ
๓.๑๐ ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรใบแทนใบเสร็จรับเงิน และหรือใบแทนเอกสำร
ต่ำงๆ นอกเหนือจำกข้อ ๓.๙ ที่มหำวิทยำลัยเคยออกให้แล้ว ฉบับละ ๕๐ บำท
๓.๑๑ ค่ำธรรมเนียมกำรออกบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำ หลังจำกทีม่ หำวิทยำลัยเคยออก
ให้แล้ว ครั้งละ ๒๐๐ บำท
๓.๑๒ ค่ำลงทะเบียนบัณฑิต ครัง้ ละ ๑,๐๐๐ บำท ให้มหำวิทยำลัยน�ำเข้ำบัญชีกองทุน
ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ว่ำด้วยกองทุนด�ำเนินงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
๓.๑๓ ค่ำปรับกำรขอรับประกำศนียบัตร ปริญญำบัตรนำนเกินกว่ำระยะเวลำ ๓ เดือน
นับจำกวันที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด ชุดละ ๕๐๐ บำท
๓.๑๔ ค่ำปรับกรณีกำรใช้บริกำรห้องสมุด ให้มหำวิทยำลัยก�ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
โดยจัดท�ำเปนประกำศของมหำวิทยำลัย และรำยงำนต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ
๓.๑๕ ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรใช้ บ ริ ก ำรอื่ น ใดที่ ม หำวิ ท ยำลั ย จั ด ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษำ ให้
มหำวิทยำลัยก�ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมโดยจัดท�ำเปนประกำศของมหำวิทยำลัย และรำยงำนต่อสภำ
มหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้าเป็นนักศึกษา
ค่ำประกันทรัพย์สินเสียหำย ๑,๐๐๐ บำท
เงินค่ำประกันทรัพย์สินเสียหำย ให้แยกบัญชีรับไว้ต่ำงหำกเปนเงินฝำกถอนคืนให้แก่
นักศึกษำทีม่ ไิ ด้ทำ� ทรัพย์สนิ ของมหำวิทยำลัยเสียหำย และมำยืน่ ค�ำร้องขอคืนภำยใน ๙๐ วัน นับจำกวัน
ส�ำเร็จกำรศึกษำหรือพ้นสภำพกำรเปนนักศึกษำ หำกไม่มำถอนคืนภำยในก�ำหนดดังกล่ำว ให้มหำวิทยำลัย
โอนเงินเข้ำเปนเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย
ข้อ ๕ กรณีนกั ศึกษำทีม่ สี ภำพเปนนักศึกษำอยูก่ อ่ นวันทีป่ ระกำศนีใ้ ช้บงั คับ ให้ใช้ประกำศทีใ่ ช้
บังคับในขณะนั้นต่อไป จนกว่ำจะส�ำเร็จกำรศึกษำหรือพ้นสภำพกำรเปนนักศึกษำ
ประกำศ ณ วันที่ ๑๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
......................................

ด้วยเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ก�ำหนดอัตรำ
ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรศึ ก ษำส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่ อ ให้ เ หมำะสมและ
เกิดประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินกำรยิ่งขึ้น
อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในข้อ ๖ ของระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย ค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และด้วยควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ในครำวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงก�ำหนด
อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับส�ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ปกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เปนต้นไป
ข้อ ๒ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เปนวรรคท้ำยในข้อ ๒.๑.๑ ของประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง ก�ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
“อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง กรณีนักศึกษำต่ำงชำติให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำเพิ่มอีกภำคกำรศึกษำละ ๑๐,๐๐๐ บำท”
ข้อ ๓ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เปนวรรคท้ำยในข้อ ๒.๒.๑ ของประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง ก�ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
“อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง กรณีนักศึกษำต่ำงชำติให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำเพิ่มอีกภำคกำรศึกษำละ ๑๐,๐๐๐ บำท”
ประกำศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
......................................

โดยที่เปนกำรสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ก�ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกำศ ณ วันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๕๗
อำศัยอ�ำนำจตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส�ำหรับ
นักศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๖ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่โดยควำมเห็นชอบของ
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในครำวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงก�ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับส�ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ปกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เปนต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ก�ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกำศ ณ วันที่ ๑๖ มีนำคม
๒๕๕๗ และให้ใช้ตำรำงแนบท้ำยประกำศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้ เปนวรรคท้ำยของข้อ ๒.๑.๑ และ ข้อ ๒.๒.๑ ของประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ ง ก�ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกำศ ณ วันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๕๗
“อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง กรณีเปนนักศึกษำต่ำงประเทศให้เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเพิ่มอีกภำคกำรศึกษำละ ๑๐,๐๐๐ บำท”
ข้อ ๔ กรณีนกั ศึกษำทีม่ สี ภำพเปนนักศึกษำอยูก่ อ่ นวันทีป่ ระกำศนีใ้ ช้บงั คับ ให้ใช้ประกำศทีใ่ ช้
บังคับในขณะนั้นต่อไป จนกว่ำจะส�ำเร็จกำรศึกษำหรือพ้นสภำพกำรเปนนักศึกษำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เปนต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๗ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักสูตร
ครุศำสตรบัณฑิต
วิทยำศำสตรบัณฑิต
ศิลปศำสตรบัณฑิต
บริหำรธุรกิจบัณฑิต

ที่
๑
๒
๑
๑
๒
๓
๑
๒
๑
๑

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ต่อภาคการศึกษา
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
สำยสังคมศำสตร์ ทุกสำขำวิชำ
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
สำยวิทยำศำสตร์ ทุกสำขำวิชำ
๘,๐๐๐
๙,๐๐๐
ทุกสำขำวิชำ
๘,๐๐๐
๙,๐๐๐
ทุกสำขำวิชำ
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
ภำษำจีนธุรกิจ
๒๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐
ภำษำอังกฤษเพือ่ กำรสือ่ สำรระหว่ำงประเทศ ๑๗,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐
ทุกสำขำวิชำ
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
กำรจัดกำรธุรกิจนำนำชำติ
๑๗,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐
ทุกสำขำวิชำ
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
ทุกสำขำวิชำ
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐

นิเทศศำสตรบัณฑิต
รัฐประศำสนศำสตร
บัณฑิต
นิติศำสตรบัณฑิต
๑ ทุกสำขำวิชำ
เศรษฐศำสตรบัณฑิต ๑ ทุกสำขำวิชำ
บัญชีบัณฑิต
๑ ทุกสำขำวิชำ

๗,๐๐๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐

๘,๐๐๐
๘,๐๐๐
๘,๐๐๐
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พระราชกฤษฎีกา
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส�ำหรับสำขำวิชำ
ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ�ำต�ำแหน่ง
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ.๒๕๕๓
------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกำลปัจจุบัน
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้
ประกำศว่ำ
โดยที่เปนกำรสมควรก�ำหนดปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส�ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ
เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ�ำต�ำแหน่งของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กับมำตรำ ๕๖
วรรคสอง และมำตรำ ๖๐ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชกฤษฎีกำนีเ้ รียกว่ำ “พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษร
ย่อส�ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ�ำต�ำแหน่งของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓”
มำตรำ ๒ พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เปนต้นไป
มำตรำ ๓ ให้ก�ำหนดปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส�ำหรับสำขำวิชำของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
(๑) สำขำวิชำกำรบัญชี มีปริญญำสำมชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่ำ “บัญชีดษุ ฎีบณ
ั ฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “บช.ด.” และ “ปรัชญำดุษฎีบณ
ั ฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด”
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(ข) โท เรียกว่ำ “บัญชีมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม”
(ค) ตรี เรียกว่ำ “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.”
(๒) สำขำวิชำกำรศึกษำ มีปริญญำสำมชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่ำ “ครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ด.” และ “ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด”
(ข) โท เรียกว่ำ “ครุศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ม”
(ค) ตรี เรียกว่ำ “ครุศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.บ.”
(๓) สำขำวิชำนิติศำสตร์ มีปริญญำสำมชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่ำ “นิติศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.” และ “ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด”
(ข) โท เรียกว่ำ “นิติศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ม”
(ค) ตรี เรียกว่ำ “นิติศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.บ.”
(๔) สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ มีปริญญำสำมชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่ำ “นิเทศศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.” และ “ปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด”
(ข) โท เรียกว่ำ “นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม”
(ค) ตรี เรียกว่ำ “นิเทศศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.”
(๕) สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ มีปริญญำสำมชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่ำ “บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด”
(ข) โท เรียกว่ำ “บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม”
(ค) ตรี เรียกว่ำ “บริหำรธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”
(๖) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มีปริญญำสำมชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่ำ “รัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.” และ
“ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด”
(ข) โท เรียกว่ำ “รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม”
(ค) ตรี เรียกว่ำ “รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.”
(๗) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ มีปริญญำสำมชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่ำ “วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด”
(ข) โท เรียกว่ำ “วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม”
(ค) ตรี เรียกว่ำ “วิทยำศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.”
(๘) สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มีปริญญำสำมชั้น คือ
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(ก) เอก เรียกว่ำ “ศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด”
(ข) โท เรียกว่ำ “ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม”
(ค) ตรี เรียกว่ำ “ศิลปศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
(๙) สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มีปริญญำสำมชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่ำ “เศรษฐศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.” และ “ปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด”
(ข) โท เรียกว่ำ “เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม”
(ค) ตรี เรียกว่ำ “เศรษฐศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.”
(๑๐)สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ มีปริญญำสองชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่ำ “สำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ด.” และ
“ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด”
(ข) โท เรียกว่ำ “สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ม”
ทัง้ นี้ หำกมีสำขำวิชำหรือวิชำเอกให้ระบุชอื่ สำขำหรือวิชำเอกนัน้ ไว้ในวงเล็บต่อท้ำยปริญญำด้วย
มำตรำ ๔ ครุยวิทยฐำนะของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มีสำมชั้น ดังต่อไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต ท�ำด้วยผ้ำหรือแพรสีด�ำ เย็บเปนเสื้อคลุมยำวเหนือข้อเท้ำพอประมำณ
ตัวเสื้อผ่ำอกตลอด มีแถบก�ำมะหยี่สีด�ำ กว้ำง ๗ เซนติเมตร เย็บติดเปนสำบตลอดด้ำนหน้ำทั้งสอง
ข้ำงและโอบรอบคอเสื้อ และมีผ้ำต่วนสีเหลืองทอง กว้ำง ๑ เซนติเมตร เย็บติดเปนสำบตลอดด้ำน
หน้ำทัง้ สองข้ำงถัดจำกแถบก�ำมะหยีส่ ดี ำ� แขนเสือ้ ยำวตกข้อมือ ตอนกลำงแขนทัง้ สองข้ำงมีแถบก�ำมะหยี่
สีด�ำ กว้ำง ๓ เซนติเมตร ยำว ๓๘ เซนติเมตร ขลิบริมด้วยเชือกเกลียวสีทอง ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
๐.๔ เซนติเมตร พับปลำยแถบเปนมุมแหลม จ�ำนวนสำมแถบติดเรียงกัน ระยะห่ำงระหว่ำงแถบ
๒.๕ เซนติเมตร ปลำยแขนปล่อยและมีแถบผ้ำต่วนสีดำ� กว้ำง ๘ เซนติเมตร โอบรอบให้มผี ำ้ คล้องคอ
ด้ำนในท�ำด้วยผ้ำต่วนสีเหลืองทอง ด้ำนนอกท�ำด้วยผ้ำหรือแพรสีดำ� เช่นเดียวกับตัวเสือ้ ด้ำนหน้ำเย็บเปน
มุมแหลม มีแถบผ้ำต่วนสีเหลืองทอง กว้ำง ๑ เซนติเมตร เย็บติดที่ริมทั้งสองข้ำง ระหว่ำงแถบผ้ำต่วน
สีเหลืองทองทั้งสองข้ำงมีแถบก�ำมะหยี่สีตำมสีประจ�ำสำขำวิชำ กว้ำง ๒.๕ เซนติเมตร ติดโดยมีระยะ
ห่ำงระหว่ำงผ้ำต่วนสีเหลืองทองกับแถบก�ำมะหยี่สีตำมสีประจ�ำสำขำวิชำ ข้ำงละ ๑ เซนติเมตร ด้ำน
หลังเย็บเปนสี่เหลี่ยม มีแถบผ้ำต่วนสีเหลืองทอง กว้ำง ๑ เซนติเมตร เย็บติดที่ริมด้ำนบนและด้ำนล่ำง
ด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำพับเปนจีบซ้อนกัน จ�ำนวนสองทบ กว้ำงทบละ ๗ เซนติเมตร มีเชือกเกลียวสีทอง
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๐.๘ เซนติเมตร ผูกด้วยเงือ่ นพิรอดตรงกลำงแผ่นหลัง และมีพหู่ อ้ ยสีทอง ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง ๑.๕ เซนติเมตร ยำว ๑๕ เซนติเมตร มีตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัย ท�ำด้วยผ้ำ และ
ปักด้วยด้ำยสีตำมตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัยติดบนผ้ำต่วนสีเหลือทองรูปวงรี ขนำด ๖.๕ เซนติเมตร
ปดทับรอยต่อของผ้ำคล้องคอด้ำนหน้ำและด้ำนหลังทั้งสองข้ำง
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(๒) ครุยมหำบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่แถบก�ำมะหยี่สีด�ำ ตอนกลำงแขน
ทั้งสองข้ำงมีจ�ำนวนสองแถบ
(๓) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่แถบก�ำมะหยี่สีด�ำ ตอนกลำงแขน
ทั้งสองข้ำงมีจ�ำนวนหนึ่งแถบ
มำตรำ ๕ เข็มวิทยฐำนะของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มีลักษณะเปนรูปตรำสัญลักษณ์
มหำวิทยำลัยท�ำด้วยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๓.๕ เซนติเมตร ติดบนฐำนซึ่งรองรับด้วยโลหะสีด�ำ และ
มีอักษรสีเหลืองทองเปนคติพจน์ของมหำวิทยำลัย “นตฺถิ ปฺญำสมำ อำภำ”
มำตรำ ๖ ครุยประจ�ำต�ำแหน่งและเครื่องหมำยประกอบครุยประจ�ำต�ำแหน่งของนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้บริหำร และคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
มีดังต่อไปนี้
(๑) นำยกสภำมหำวิทยำลัย ครุยด้วยผ้ำหรือแพรสีด�ำ เย็บเปนเสื้อคลุมยำวเหนือข้อเท้ำพอ
ประมำณ ตัวเสื้อผ่ำอกตลอด มีผ้ำตำดสีเหลืองทอง กว้ำง ๗ เซนติเมตร เย็บติดเปนสำบตลอดด้ำน
หน้ำทั้งสองข้ำงและโอบรอบคอเสื้อ และมีแถบก�ำมะหยี่สีเหลืองทอง กว้ำง ๑ เซนติเมตร เย็บติดเปน
สำบตลอดด้ำนหน้ำทัง้ สองข้ำงถัดจำกผ้ำตำดสีเหลืองทอง แขนเสือ้ ยำวตกข้อมือ ตอนกลำงแขนทัง้ สอง
ข้ำงมีแถบก�ำมะหยี่สีด�ำ กว้ำง ๓ เซนติเมตร ยำว ๓๘ เซนติเมตร ขลิบริมด้วยเชือกเกลียวสีทอง ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง ๐.๔ เซนติเมตร พับปลำยแถบเปนมุมแหลม จ�ำนวนสี่แถบติดเรียงกัน ระยะห่ำง
ระหว่ำงแถบ ๒.๕ เซนติเมตร ปลำยแถบทัง้ สองด้ำนมีกระดุมสีทองติดด้ำนละหนึง่ เม็ด ปลำยแขนปล่อย
และมีแถบผ้ำต่วนสีด�ำ กว้ำง ๘ เซนติเมตร โอบรอบให้มีผ้ำคล้องคอ ด้ำนในท�ำด้วยผ้ำต่วนสีเหลือง
ทอง ด้ำนนอกท�ำด้วยผ้ำหรือแพรสีด�ำเช่นเดียวกับตัวเสื้อ ด้ำนหน้ำเย็บเปนมุมแหลม มีแถบผ้ำต่วนสี
เหลืองทอง กว้ำง ๑ เซนติเมตร เย็บติดที่ริมทั้งสองข้ำง ระหว่ำงแถบผ้ำต่วนสีเหลืองทองทั้งสองข้ำง
มีผ้ำตำดสีทอง กว้ำง ๒.๕ เซนติเมตร ติดโดยมีระยะห่ำงระหว่ำงผ้ำต่วนสีเหลืองทองกับผ้ำตำดสี
ทอง ข้ำงละ ๑ เซนติเมตร ด้ำนหลังเย็บเปนสี่เหลี่ยม มีแถบผ้ำต่วนสีเหลืองทอง กว้ำง ๑ เซนติเมตร
เย็บติดที่ริมด้ำนบนและด้ำนล่ำง ด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำพับเปนจีบซ้อนกัน จ�ำนวนสองทบ กว้ำงทบละ
๗ เซนติเมตร มีเชือกเกลียวสีทอง ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๐.๘ เซนติเมตร ผูกด้วยเงื่อนพิรอดตรง
กลำงแผ่นหลัง และมีพู่ห้อยสีทอง ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๑.๕ เซนติเมตร ยำว ๑๕ เซนติเมตร มี
ตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัยท�ำด้วยผ้ำ และปักด้วยด้ำยสีตำมตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัย ติดบนผ้ำต่วน
สีเหลือทองรูปวงรี ขนำด ๖.๕ เซนติเมตร ปดทับรอยต่อของผ้ำคล้องคอด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง
ทั้งสองข้ำงให้มีสำยร้อยประกอบครุยประจ�ำต�ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย ท�ำด้วยโลหะสีทอง
ประกอบด้วยตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัย กึง่ กลำงสำยสร้อยประดับตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัย ท�ำด้วย
โลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหว่ำงไหล่ทั้งสองข้ำง
(๒) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย เช่นเดียวกับนำยกสภำมหำวิทยำลัย เว้นแต่ไม่มสี ำยสร้อยประดับ
และมีตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัยท�ำด้วยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสำบด้ำนหน้ำ
ทั้งสองข้ำง
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(๓) อธิกำรบดี เช่นเดียวกับกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย เว้นแต่สำบด้ำนหน้ำทั้งสองข้ำงและ
โอบรอบคอเสื้อท�ำด้วยแถบก�ำมะหยี่สีน�้ำเงินเข้ม กว้ำง ๗ เซนติเมตร และมีแถบก�ำมะหยี่สีเหลืองทอง
กว้ำง ๑ เซนติเมตร เย็บติดเปนสำบตลอดด้ำนหน้ำทั้งสองข้ำงถัดจำกแถบก�ำมะหยี่สีน�้ำเงินเข้ม และ
มีสำยสร้อยท�ำด้วยโลหะสีทองประกอบด้วยตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัย กึ่งกลำงสำยสร้อยประดับ
ตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัยท�ำด้วยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหว่ำงไหล่ทั้งสองข้ำง
(๔) รองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยกำร หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำง
อื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ เช่นเดียวกับอธิกำรบดี เว้นแต่ไม่สำยสร้อยประดับและมีตรำสัญลักษณ์
มหำวิทยำลัยท�ำด้วยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสำบด้ำนหน้ำทั้งสองข้ำง
(๕) คณำจำรย์ เช่นเดียวกับรองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยกำร หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนนะเทียบเท่ำคณะ เว้นแต่สำบด้ำนหน้ำทั้งสองข้ำงและโอบรอบคอ
เสือ้ ท�ำด้วยแถบก�ำมะหยีส่ ดี ำ� กว้ำง ๗ เซนติเมตร และมีแถบก�ำมะหยีส่ เี หลืองทอง กว้ำง ๑ เซนติเมตร
เย็บติดเปนสำบตลอดด้ำนหน้ำทั้งสองข้ำงถัดจำกแถบก�ำมะหยี่สีด�ำ และมีตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัย
ท�ำด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสำบด้ำนหน้ำทั้งสองข้ำง
มำตรำ ๗ สีประจ�ำสำขำวิชำ มีดังต่อไปนี้
(๑) สำขำวิชำกำรบัญชี
สีฟำเทำ
(๒) สำขำวิชำกำรศึกษำ
สีฟำ
(๓) สำขำวิชำนิติศำสตร์
สีขำว
(๔) สำขำวิชำนิเทศศำสตร์
สีน�้ำเงิน
(๕) สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
สีชมพู
(๖) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
สีน�้ำตำล
(๗) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
สีเหลือง
(๘) สำขำวิชำศิลปะศำสตร์
สีแสด
(๙) สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
สีเขียวหัวเปด
(๑๐) สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
สีชมพูส้ม
มำตรำ ๘ ให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่จัดท�ำครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุย
ประจ�ำต�ำแหน่งตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ขึ้นไว้เปนตัวอย่ำง
มำตรำ ๙ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้
ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร
อภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ
นำยกรัฐมนตรี
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ เนือ่ งจำกได้มกี ำรประกำศใช้บงั คับ
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับมำตรำ ๕๖ วรรคสอง และมำตรำ
๖๐ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัตดิ งั กล่ำวบัญญัตวิ ำ่ กำรก�ำหนดให้สำขำวิชำใดมีปริญญำชัน้ ใด และ
จะใช้อักษรย่อส�ำหรับสำขำวิชำนั้นอย่ำงไร และกำรก�ำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบ
ของครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ�ำต�ำแหน่ง ให้ตรำเปนพระรำชกฤษฎีกำ จึงจ�ำเปน
ต้องตรำ พระรำชกฤษฎีกำนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ�าต�าแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๐
......................................

เพื่ออนุวัติตำมมำตรำ ๖๐ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘ (๒) แห่งพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในครำวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ.
๒๕๕๐ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่ำ “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรใช้ครุยวิทยฐำนะ
เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ�ำต�ำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเปนต้นไป
ข้อ ๓ บรรดำข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสัง่ หรือประกำศอืน่ ใดในส่วนทีก่ ำ� หนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหำวิทยำลัย”
หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“สภำมหำวิทยำลัย”
หมำยควำมว่ำ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“นำยกสภำมหำวิทยำลัย”
หมำยควำมว่ำ นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“อธิกำรบดี”
หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“ผู้บริหำร”
หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี คณบดี
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น
ที่มีฐำนเทียบเท่ำคณะ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“คณำจำรย์”
หมำยควำมว่ำ คณำจำรย์ ป ระจ� ำ ของมหำวิ ท ยำลั ย
รำชภัฏเชียงใหม่ ตำมมำตรำ ๕๑ และให้หมำยควำมรวมถึงพนักงำนมหำวิทยำลัยที่ปฏิบัติหน้ำที่ผู้
สอนและท�ำงำนประจ�ำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิสวมครุยวิทยฐำนะ ต้องเปนผู้ได้รับปริญญำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ข้อ ๖ ผูม้ สี ทิ ธิประดับเข็มวิทยฐำนะ ต้องเปนผูไ้ ด้รบั ปริญญำ หรือประกำศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
หรือประกำศนียบัตรบัณฑิต จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิสวมครุยประจ�ำต�ำแหน่งของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ต้องเปนผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผูบ้ ริหำรของมหำวิทยำลัย และคณำจำรย์
ของมหำวิทยำลัย
ข้อ ๘ กำรสวมครุยวิทยฐำนะ ให้สวมทับเครื่องแบบนักศึกษำหรือเครื่องแบบรำชกำรหรือ
ชุดสุภำพตำมที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด โดยจัดท�ำเปนประกำศของมหำวิทยำลัย
ข้อ ๙ กำรสวมครุยประจ�ำต�ำแหน่ง ให้สวมทับเครื่องแบบรำชกำร หรือชุดสุภำพ
ข้อ ๑๐ กำรสวมครุยวิทยฐำนะและครุยประจ�ำต�ำแหน่ง ให้ใช้ในโอกำสดังต่อไปนี้
(๑) พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
(๒) พิธีไหว้ครู
(๓) งำนพิธีกำรอื่นของมหำวิทยำลัยหรือในโอกำสที่เหมำะสม
ข้อ ๑๑ กำรประดับเข็มวิทยฐำนะ ให้ประดับทีอ่ กเสือ้ ด้ำนขวำเมือ่ แต่งเครือ่ งแบบหรือทีป่ กเสือ้
สำกลด้ำนซ้ำย
ข้อ ๑๒ ผูท้ สี่ วมครุยวิทยฐำนะ ครุยประจ�ำต�ำแหน่ง และประดับเข็มวิทยฐำนะ ต้องประพฤติ
ตนสุภำพเรียบร้อย มีเกียรติ และอยู่ในลักษณะทีเหมำะสมไม่ก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อตนเองและ
มหำวิทยำลัย
ข้อ ๑๓ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ�ำต�ำแหน่ง โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้
หรือแสดงด้วยประกำรใด ๆ ว่ำ ตนมีต�ำแหน่งใดในมหำวิทยำลัยหรือมีปริญญำ ประกำศนียบัตรชั้นสูง
ประกำศนียบัตรบัณฑิตของมหำวิทยำลัยโดยทีต่ นไม่มี ถ้ำได้กระท�ำเพือ่ ให้บคุ คลอืน่ เชือ่ ว่ำตนมีสทิ ธิทจี่ ะ
ใช้หรือมีตำ� แหน่งหรือมีวทิ ยฐำนะเช่นนัน้ ต้องระวำงโทษตำมมำตรำ ๖๓ แห่งพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัย
รำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คือ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท หรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ
ข้อ ๑๔ ให้อธิกำรบดีรักษำกำรให้เปนไปตำมข้อบังคับนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๐
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์อำวุธ ศรีศุกรี)
นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
......................................

โดยทีเ่ ปนกำรสมควรออกข้อบังคับเกีย่ วกับกิจกรรมนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
เพือ่ ให้กำรจัดตัง้ องค์กรด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษำและกำรด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษำเปนไปด้วยควำมเรียบร้อย
อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘ (๒) แห่งพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในครำวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๕๔
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่ำ “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ
พ.ศ.๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเปนต้นไป
ข้อ ๓ บรรดำข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสัง่ หรือประกำศอืน่ ใดในส่วนทีก่ ำ� หนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหำวิทยำลัย”
หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“สภำมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“อธิกำรบดี”
หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“รองอธิกำรบดี”
หมำยควำมว่ำ รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“คณะ”
หมำยควำมว่ ำ คณะหรื อ วิ ท ยำลั ย ตำมกฎกระทรวงกำรจั ด ตั้ ง
ส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และให้หมำยควำมรวมถึงหัวหน้ำส่วนงำนภำยใน และ
หัวหน้ำหน่วยงำนภำยในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภำมหำวิทยำลัยเพื่อจัดกำรศึกษำ
“องค์กำรนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ องค์กำรนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“สภำนักศึกษำ”
หมำยควำมว่ำ สภำนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“สโมสรนักศึกษำคณะ” หมำยควำมว่ำ สโมสรนักศึกษำคณะทีเ่ ปดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“ชมรม”
หมำยควำมว่ำ ชมรมที่นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่จัดตั้ง
ขึ้นตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
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“นักศึกษำ”
หมำยควำมว่ำ นักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“นักศึกษำภำคปกติ” หมำยควำมว่ำ นั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี ที่ เข้ ำ รั บ กำรศึ ก ษำที่
มหำวิทยำลัย จัดให้เรียนในเวลำรำชกำร และหำกมีควำมจ�ำเปนมหำวิทยำลัยอำจจัดให้เรียนนอกเวลำ
รำชกำรด้วยก็ได้
“นักศึกษำภำคพิเศษ” หมำยควำมว่ำ นั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี ที่ เข้ ำ รั บ กำรศึ ก ษำที่
มหำวิทยำลัยจัดให้เรียนในวันหยุดรำชกำรหรือนอกเวลำรำชกำร และหำกมีควำมเปนมหำวิทยำลัยอำจ
จัดให้เรียนในเวลำรำชกำรด้วยก็ได้
“นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ที่
ศึกษำในระดับสูงกว่ำระดับปริญญำตรี ทั้งภำคปกติและภำคพิเศษ
“ประธำนรุ่น”
หมำยควำมว่ำ ผู้แทนนักศึกษำหรือหัวหน้ำกลุ่มของนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ ในแต่ละชัน้ ปของสำขำวิชำในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำทีม่ หำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
เปดสอน ทั้งกำรจัดกำรศึกษำในสถำนที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
ข้อ ๕ ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมข้อบังคับนี้
หมวด ๑
นโยบายและวัตถุประสงค์
......................................
ข้อ ๖ นโยบำยของกำรด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษำตำมข้อบังคับนี้ ให้เปนไปเพื่อสนับสนุน
กำรด�ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และภำระหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๘ แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๗ กำรด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษำมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้นักศึกษำได้เรียนรู้กำรใช้สิทธิและหน้ำที่ตำมระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเปนประมุข โดยฝกฝนและปลูกฝังนิสัยให้มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม รวมทั้งเคำรพสิทธิและหน้ำที่ของผู้อื่น
(๒) ส่งเสริมควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมรับผิดชอบในกิจกรรมต่ำง ๆ ของนักศึกษำ
เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำนักศึกษำ ทั้งในด้ำนประสบกำรณ์ วิชำกำร และวิชำชีพ
(๓) ส่งเสริมและปลูกฝังให้นกั ศึกษำมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ควำมเสียสละ ควำมสำมัคคี
และควำมรับผิดชอบ
(๔) เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณค่ำ ควำมส�ำนึก และควำมภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชำติ
(๕) ส่งเสริมให้นกั ศึกษำมีสว่ นร่วมในกำรจัดกำร กำรบ�ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(๖) เชือ่ ควำมสัมพันธ์ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ประสบกำรณ์ และควำมรูค้ วำมเข้ำใจระหว่ำง
นักศึกษำกับมหำวิทยำลัยและกับสถำบันอื่น
(๗) ส่งเสริมให้นักศึกษำมีควำมสำมัคคี ควำมมีน�้ำใจเปนนักกีฬำ มีบุคลิกภำพ
พลำนำมัย และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
(๘) ผดุงและด�ำเนินงำนเพือ่ เผยแพร่เกียรติคณ
ุ ของมหำวิทยำลัย รวมทัง้ ให้มคี วำมรัก
และควำมผูกพันต่อมหำวิทยำลัย
หมวด ๒
สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา
......................................
ข้อ ๘ สิทธิของนักศึกษำมีดังนี้
(๑) กำรได้รับกำรศึกษำ กำรบริกำร และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่มหำวิทยำลัยจัดให้
แก่นักศึกษำโดยเท่ำเทียมกัน
(๒) กำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเสรี โดยเปดเผย ภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำย
กฎ ระเบียบ ประกำศและข้อบังคับของทำงรำชกำรและของมหำวิทยำลัย
(๓) กำรเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ ที่จะเปนประโยชน์ต่อกรด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษำ เพื่อ
ควำมเจริญก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัย
ข้อ ๙ หน้ำที่ของนักศึกษำมีดังนี้
(๑) ศึกษำเล่ำเรียนตำมหลักสูตรอย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถ
(๒) แต่งกำยให้ถูกต้องตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย
(๓) รักษำไว้ซึ่งควำมสำมัคคี ชื่อเสียง เกียรติของนักศึกษำและมหำวิทยำลัย
(๔) ให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือในกำรด�ำเนินกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับนโยบำยและ
วัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้
(๕) ปฏิบตั ติ ำมกฎ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ และประเพณีอนั ดีงำมของมหำวิทยำลัย
หมวด ๓
การจัดองค์กรกิจกรรมนักศึกษา
......................................
ข้อ ๑๐ กำรจัดองค์กรกิจกรรมนักศึกษำภำคปกติ ให้มีดังนี้
(๑) สภำนักศึกษำ เรียกชื่อว่ำ “สภำนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่” มีชื่อ
ย่อว่ำ “สน.มร.ชม.” และเรียกชื่อเปนภำษำอังกฤษว่ำ “Chiang Mai Rajabhat University Student
Council” มีชื่อย่อว่ำ “CMRUSC”
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(๒) องค์กำรนักศึกษำ เรียกชือ่ ว่ำ “องค์กำรนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่”
มีชื่อย่อว่ำ “อน.มร.ชม.” และเรียกชื่อเปนภำษำอังกฤษว่ำ “Chiang Mai Rajabhat University
Student Union” มีชื่อย่อว่ำ “CMRUSU”
(๓) สโมสรนักศึกษำคณะหรือวิทยำลัย เรียกชื่อว่ำ “สโมสรนักศึกษำ (ตำมด้วยชื่อ
คณะหรือวิทยำลัย)” และเรียกชื่อเปนภำษำอังกฤษว่ำ “Student Union of Faculty of (ตำมด้วยชื่อ
ภำษำอังกฤษของคณะหรือวิทยำลัย)”
ข้อ ๑๑ นักศึกษำภำคปกติหรือนักศึกษำภำคพิเศษและระดับบัณฑิตศึกษำ ให้มีดังนี้
(๑) คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ
(๒) คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
ข้อ ๑๒ นักศึกษำภำคปกติหรือนักศึกษำภำคพิเศษอำจรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้ง “ชมรม” ขึ้น
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมด้ ำ นใดด้ ำ นหนึ่ ง โดยเฉพำะ และให้ อ ยู ่ ใ นควำมดู แ ลของ
คณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักศึกษำหรือคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษแล้ว
แต่กรณี ชมรมที่จัดตั้งขึ้นตำมวรรคหนึ่งจะต้องมีระเบียบกำรด�ำเนินกิจกรรมของชมรมนั้น ๆ ตำมที่
ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
หมวด ๔
สภานักศึกษา
......................................
ข้อ ๑๓ สภำนักศึกษำประกอบด้วยสมำชิกสภำนักศึกษำซึ่งได้มำจำกกำรเลือกตั้งภำยในของ
แต่ละคณะหรือวิทยำลัย คณะหรือวิทยำลัยละสำมคน โดยไม่ซ�้ำชั้นป
หลักเกณฑ์และวิธีกำรด�ำเนินกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำนักศึกษำตำมวรรคหนึ่งให้เปนไปตำม
ประกำศของมหำวิทยำลัย
ให้อธิกำรบดีพิจำรณำแต่งตั้งผู้ได้รับเลือกตำมวรรคสองเปนสมำชิกสภำนักศึกษำ
ข้อ ๑๔ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมำชิกสภำนักศึกษำต้องมีสภำพเปนนักศึกษำในภำคกำร
ศึกษำที่ก�ำหนดให้มีกำรเลือกตั้ง
ข้อ ๑๕ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมำชิกสภำนักศึกษำต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เปนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำที่ก�ำหนดให้มีกำรเลือกตั้ง
(๒) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกลงโทษทำงวินัยนักศึกษำหรือถ้ำเคยถูกลงโทษทำงวินัยต้อง
พ้นโทษมำแล้ว ไม่ต�่ำกว่ำหนึ่งป โดยนับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร
(๓) มีผลกำรศึกษำเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่ำ ๒.๐๐
(๔) ศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยมำแล้วไม่เกินสี่ป ในปที่เข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง
ข้อ ๑๖ สมำชิกสภำนักศึกษำ มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละหนึง่ ปนบั แต่วนั ที่ ๑ มีนำคม
ของแต่ละป
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นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระในวรรคหนึง่ แล้ว สมำชิกสภำนักศึกษำพ้นจำกต�ำแหน่งเมือ่
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) ลำพักกำรศึกษำ
(๔) ถูกลงโทษทำงวินัยนักศึกษำ
(๕) สมำชิกสภำนักศึกษำมีมติให้ถอดถอน
(๖) อธิกำรบดีมีค�ำสั่งให้พ้นจำกต�ำแหน่ง โดยระบุควำมผิดไว้อย่ำงชัดเจน
กำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำม (๕) ต้องเปนไปตำมมติสองในสำมของจ�ำนวนสมำชิกสภำนักศึกษำ
เท่ำที่มีอยู่
ข้อ ๑๗ ให้ที่ประชุมสภำนักศึกษำเลือกสมำชิกสภำนักศึกษำเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรสภำ
นักศึกษำ ดังนี้
(๑) ประธำนสภำนักศึกษำ
(๒) รองประธำนสภำนักศึกษำคนที่หนึ่ง
(๓) รองประธำนสภำนักศึกษำคนที่สอง
(๔) เลขำนุกำรสภำนักศึกษำ
(๕) ประชำสัมพันธ์
โดยกรรมกำรตำม (๑) (๒) และ (๓) ให้ที่ประชุมด�ำเนินกำรเลือกในกำรประชุมครั้งแรก
กรรมกำรตำม (๔) และ (๕) ให้ประธำนสภำนักศึกษำเปนผู้เสนอ
ข้อ ๑๘ ให้ผู้ได้รับเลือกเปนประธำนสภำนักศึกษำตำมข้อ ๑๗ (๑) น�ำรำยชื่อกรรมกำรสภำ
นักศึกษำ ตำมข้อ ๑๗ เสนอต่ออธิกำรบดีเพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง
เลขำนุกำรสภำนักศึกษำอำจเสนอขอแต่งตัง้ นักศึกษำเปนผูช้ ว่ ยเลขำนุกำรสภำนักศึกษำจ�ำนวน
ไม่เกินสำมคนก็ได้
ประชำสัมพันธ์อำจเสนอขอแต่งตัง้ นักศึกษำเปนผูช้ ว่ ยประชำสัมพันธ์จำ� นวนไม่เกินสองคนก็ได้
ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมำธิกำรฝำยต่ำง ๆ ซึ่งอำจประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมกำรติดตำมกำรบริหำรโครงกำรและงบประมำณ
(๒) คณะกรรมำธิกำรกิจกำรนักศึกษำ
(๓) คณะกรรมำธิกำรอื่นตำมควำมจ�ำเปนที่สภำนักศึกษำเห็นสมควร
กรรมำธิกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้สภำนักศึกษำแต่งตั้งจำกสมำชิกสภำนักศึกษำ หรือหำกมีควำม
จ�ำเปนอำจแต่งตั้งจำกนักศึกษำที่มิได้เปนสมำชิกสภำนักศึกษำก็ได้
ข้อ ๒๐ สมำชิกสภำนักศึกษำจะด�ำรงต�ำแหน่งในสภำนักศึกษำตำมข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ได้
เพียงต�ำแหน่งเดียว
ข้อ ๒๑ สภำนักศึกษำมีอ�ำนำจและหน้ำที่ดังต่อไปนี้
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(๑) ก�ำกับและติดตำมกำรด�ำเนินงำนขององค์กำรนักศึกษำ ให้เปนไปตำมนโยบำย
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภำนักศึกษำ
(๒) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโครงกำรและงบประมำณประจ�ำปขององค์กำรนักศึกษำ
(๓) ตรวจสอบทรัพย์สินและกำรบัญชีขององค์กำรนักศึกษำ
(๔) ให้ข้อเสนอแนะต่อองค์กำรนักศึกษำเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนด้ำนจ่ำง ๆ
(๕) เสนอมหำวิ ท ยำลั ย ให้ มี ห รื อ ให้ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ของ
มหำวิทยำลัยเกี่ยวกับ กำรด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษำ
(๖) เสนอควำมคิดต่อมหำวิทยำลัยเกีย่ วกับกำรด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษำหรือกิจกรรม
อื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อนักศึกษำโดยตรง
(๗) วำงระเบียบหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนภำยในของสภำนักศึกษำ ซึ่ง
ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
(๘) แต่งตั้งคณะกรรมำธิกำรของสภำนักศึกษำเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่สภำนักศึกษำ
มอบหมำย
(๙) กำรขอเอกสำรหรือข้อมูลและเชิญคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักศึกษำหรือ
นักศึกษำทีเ่ กีย่ วข้องมำชีแ้ จงและให้ควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ของสภำนักศึกษำ
(๑๐) ลงมติไม่ไววำงใจคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักศึกษำเปนรำยบุคคลหรือทัง้ คณะ
ข้อ ๒๒ สมำชิกสภำนักศึกษำทีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(๑) เข้ำร่วมประชุมและลงมติในกำรประชุมสภำนักศึกษำ
(๒) รับฟังและรวบรวมควำมคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของนักศึกษำทัง้ ปวง แล้ว
กลั่นกรองเสนอต่อสภำนักศึกษำ รวมทั้งค้นคว้ำ แสวงหำข้อเท็จจริงเสนอต่อที่ประชุมสภำนักศึกษำ
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องต่ำง ๆ
(๓) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ประธำนสภำนักศึกษำหรือสภำนักศึกษำมอบหมำย
ข้อ ๒๓ ประธำนสภำนักศึกษำมีหน้ำที่ดังนี้
(๑) เปนประธำนในกำรประชุมสภำนักศึกษำ
(๒) ควบคุมดูแลและด�ำเนินกำรในกิจกำรของสภำนักศึกษำ
(๓) เปนผู้แทนของสภำนักศึกษำในกิจกำรทั้งปวงของสภำนักศึกษำ
(๔) เสนอแต่งตั้งเลขำนุกำรและประชำสัมพันธ์ต่อสภำนักศึกษำ
(๕) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ข้อบังคัลหรือระเบียบก�ำหนดไว้
ข้อ ๒๔ รองประธำนสภำนักศึกษำมีหน้ำทีช่ ว่ ยประธำนสภำนักศึกษำในกำรประชุมและกิจกำร
สภำนักศึกษำตำมที่ประธำนสภำนักศึกษำมอบหมำย
ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนสภำนักศึกษำ หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้
รองประธำนสภำนักศึกษำคนทีห่ นึง่ ท�ำหน้ำทีแ่ ทน กรณีทไี่ ม่มผี ดู้ ำ� รงต�ำแหน่งรองประธำนสภำนักศึกษำ
คนที่หนึ่ง หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองประธำนสภำนักศึกษำคนที่สอง ท�ำหน้ำที่แทน
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และในกรณีนี้ให้รองประธำนสภำนักศึกษำคนที่หนึ่ง หรือรองประธำนสภำนักศึกษำคนที่สอง แล้วแต่
กรณี มีหน้ำที่เช่นเดียวกับประธำนสภำนักศึกษำตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๒๒
ข้อ ๒๕ เลขำนุกำรสภำนักศึกษำมีหน้ำที่ ดังนี้
(๑) ประสำนงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของสภำนักศึกษำ
(๒) เตรียมกำรก่อนกำรประชุม จัดเตรียมสถำนที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ จัดท�ำ
ระเบียบวำระกำรประชุมด้วยควำมเห็นชอบของประธำนสภำนักศึกษำ ด�ำเนินกำรนัดประชุมสภำ
นักศึกษำพร้อมจัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม
(๓) ด�ำเนินกำรระหว่ำงกำรประชุมนับจ�ำนวนสมำชิกสภำนักศึกษำมำประชุมครบ
องค์ประชุมหรือไม่ แจ้งระเบียบวำระกำรประชุมให้ทปี่ ระชุมทรำบ เสนอรำยงำนกำรประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
เพือ่ กำรพิจำรณำ จดบันทึกค�ำอภิปรำยและมติทปี่ ระชุมเพือ่ เรียบเรียงเปนรำยงำนกำรประชุมทีส่ มบูรณ์ตอ่ ไป
(๔) ด�ำเนินกำรหลังกำรประชุม จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
พิจำรณำรับรองในกำรประชุมครัง้ ต่อไป ด�ำเนินกำรแจ้งมติทปี่ ระชุมเพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องทรำบหรือด�ำเนิน
กำรต่อไป
(๕) จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมและมติที่ประชุมสภำนักศึกษำในเรื่องต่ำง ๆ ให้เปน
ระบบ เปนหมวดหมู่เพื่อสะดวกในกำรค้นคว้ำ เพื่อเปนหลักฐำนในกำรปฏิบัติงำนหรือใช้อ้ำงอิงรวมทั้ง
กำรเก็บรักษำเอกสำรและสื่อที่ใช้บันทึกกำรประชุมของสภำนักศึกษำ
(๖) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ประธำนสภำนักศึกษำหรือสภำนักศึกษำมอบหมำย หรือ
ตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๖ ประชำสัมพันธ์มีหน้ำที่ดังนี้
(๑) รับผิดชอบแถลงข่ำว หรือเผยแพร่ข่ำวสำรกำรด�ำเนินงำนของสภำนักศึกษำ
(๒) จัดท�ำเอกสำร สิ่งพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ เพื่อกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกำร
ของสภำนักศึกษำ
(๓) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ประธำนสภำนักศึกษำหรือสภำนักศึกษำมอบหมำย หรือ
ตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๗ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมำชิกสภำนักศึกษำให้มีกำรเรียกประชุมสภำ
นักศึกษำเพื่อสมำชิกได้มำประชุมกันครั้งแรก โดยต้องมีสมำชิกสภำนักศึกษำมำประชุมไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๗๕ ของจ�ำนวนสมำชิกสภำนักศึกษำทั้งหมด
กำรเรียกประชุมตำมวรรคที่หนึ่ง ให้กองพัฒนำนักศึกษำเปนผู้ด�ำเนินกำรเรียกประชุมเพื่อให้
สมำชิกสภำนักศึกษำด�ำเนินกำรเลือกคณะกรรมกำรสภำนักศึกษำตำมข้อ ๑๗ โดยให้ที่ประชุมเลือก
สมำชิกสภำนักศึกษำคนหนึ่งท�ำหน้ำที่ประธำนที่ประชุมเปนกำรชั่วครำว
กำรเลือกประธำนสภำนักศึกษำ สมำชิกสภำนักศึกษำแต่ละคนมีสทิ ธิเสนอชือ่ สมำชิกได้หนึง่ ชือ่
กำรเสนอนั้ น ต้ อ งมี จ� ำ นวนสมำชิ ก รั บ รองไม่ น ้ อ ยกว่ ำ ห้ ำ คน ถ้ ำ มี ก ำรเสนอชื่ อ ผู ้ ใ ดเพี ย งชื่ อ เดี ย ว
ให้ถือว่ำผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเปนผู้ได้รับเลือก ถ้ำมีกำรเสนอชื่อหลำยชื่อให้ออกเสียงลงคะแนนเปนกำรลับ
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นับคะแนนโดยเปดเผย กรณีมีผู้ได้รับคะแนนเท่ำกันให้ใช้วิธีจับสลำกเลือกเฉพำะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดที่
เท่ำกัน และให้ประธำนที่ประชุมประกำศชื่อผู้ได้รับเลือกต่อที่ประชุม
กำรเลือกรองประธำนสภำนักศึกษำ ให้ใช้วิธีกำรเช่นเดียวกับกำรเลือกประธำนสภำนักศึกษำ
โดยให้เลือกรองประธำนสภำนักศึกษำคนทีห่ นึง่ เสียก่อน แล้วจึงเลือกรองประธำนสภำนักศึกษำคนทีส่ อง
ข้อ ๒๘ กำรด�ำเนินกำรเกีย่ วกับกำรประชุมสภำนักศึกษำ อำทิ กำรเรียกประชุมสภำนักศึกษำ
กำรจัดระเบียบวำระกำรประชุม ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม กำรลงมติ ตลอดจน
กำรด�ำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิธีกำรด�ำเนินกำรประชุม ให้เปนไปตำมประกำศของสภำนักศึกษำ
หมวด ๕
องค์การนักศึกษา
......................................
ข้อ ๒๙ องค์กำรนักศึกษำ ประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักศึกษำ
(๒) คณะกรรมกำรประสำนงำนกิจกรรมนักศึกษำ
ข้อ ๓๐ คณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักศึกษำ ประกอบด้วย
(๑) นำยกองค์กำรนักศึกษำ
(๒) อุปนำยกองค์กำรนักศึกษำคนที่หนึ่ง
(๓) อุปนำยกองค์กำรนักศึกษำคนที่สอง
(๔) เลขำนุกำร
(๕) เหรัญญิก
(๖) ประชำสัมพันธ์
(๗) กรรมกำรอื่นอีกจ�ำนวนไม่เกิน ๑๑ คน
ข้อ ๓๑ นำยกองค์กำรนักศึกษำตำมข้อ ๓๐ (๑) ได้มำจำกกำรเลือกตั้งทั่วไปของนักศึกษำ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรด�ำเนินกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรนักศึกษำตำมวรรคหนึ่งให้เปนไปตำม
ประกำศของมหำวิทยำลัย
ให้อธิกำรบดีพิจำรณำแต่งตั้งผู้ได้รับเลือกตำมวรรคสองเปนนำยกองค์กำรนักศึกษำ
ข้อ ๓๒ ให้นำยกองค์กำรนักศึกษำน�ำรำยชื่อกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักศึกษำตำมข้อ ๓๐
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) เสนอต่ออธิกำรบดีเพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง
นำยกองค์กำรนักศึกษำอำจเสนออธิกำรบดีเพือ่ ขอถอดถอนกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักศึกษำ
ตำมวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๓๓ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเปนนำยกองค์กำรนักศึกษำต้องมีสภำพเปนนักศึกษำใน
ภำคกำรศึกษำที่ก�ำหนดให้มีกำรเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อ ๓๔ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนำยกองค์กำรนักศึกษำต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เปนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำที่ก�ำหนดให้มีกำรเลือกตั้ง
(๒) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกลงโทษทำงวินัยนักศึกษำหรือถ้ำเคยถูกลงโทษทำงวินัยต้อง
พ้นโทษมำแล้ว ไม่ต�่ำกว่ำหนึ่งป โดยนับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร
(๓) มีผลกำรศึกษำเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่ำ ๒.๐๐
(๔) ศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยมำแล้วไม่เกินสี่ป ในปที่เข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง
ข้อ ๓๕ นำยกองค์กำรนักศึกษำและกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักศึกษำตำมข้อ ๓๐ (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละหนึ่งปนับแต่วันที่ ๑ มีนำคมของแต่ละป
นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระในวรรคหนึง่ แล้ว นำยกองค์กำรนักศึกษำและกรรมกำร
บริหำรองค์กำรนักศึกษำตำมข้อ ๓๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) ลำพักกำรศึกษำ
(๔) ถูกลงโทษทำงวินัยนักศึกษำ
(๕) สภำนักศึกษำลงมติไม่ไว้วำงใจทั้งเปนรำยบุคคลหรือทั้งคณะ
(๖) อธิกำรบดีมีค�ำสั่งให้พ้นจำกต�ำแหน่ง โดยระบุควำมผิดไว้อย่ำงชัดเจน
กำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำม (๕) ต้องเปนไปตำมมติสองในสำมของจ�ำนวนสมำชิกสภำนักศึกษำ
เท่ำที่มีอยู่ก่อนครบวำระ และได้มีกำรด�ำเนินกำรให้ผู้ใดด�ำรงต�ำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต�ำแหน่ง
เพียงเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
เมื่อนำยกองค์กำรนักศึกษำพ้นจำกต�ำแหน่งให้กรรมกำรบริหำรองค์กำรนักศึกษำ ตำมข้อ ๓๐
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ้นจำกต�ำแหน่งด้วย ในกรณีนี้ถ้ำวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเหลืออยู่น้อย
กว่ำ ๑๘๐ วัน ให้อธิกำรบดีพิจำรณำแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนนำยกองค์กำรนักศึกษำ และให้ผู้รักษำกำร
แทนนำยกองค์กำรศึกษำมีอ�ำนำจและหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้ำวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งอยู่
เหลือไม่น้อยกว่ำ ๑๘๐ วัน ให้ด�ำเนินกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรนักศึกษำให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่พ้นต�ำแหน่ง และให้ผู้นั้นอยู่ในต�ำแหน่งเพียงเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ ๓๖ คณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักศึกษำมีอ�ำนำจและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหำรกิจกำรทัง้ ปวงทีเ่ กีย่ วกับองค์กำรนักศึกษำ โดยไม่ขดั ต่อข้อบังคับ ระเบียบ
ประกำศ และหรือค�ำสั่งของมหำวิทยำลัย
(๒) ก�ำหนดนโยบำย รวมทั้งจัดท�ำโครงกำรและงบประมำณประจ�ำปขององค์กำร
นักศึกษำเพื่อเสนอต่อสภำนักศึกษำ
(๓) ด�ำเนินงำนกิจกรรมขององค์กำรนักศึกษำให้เปนไปตำมนโยบำยทีแ่ ถลงไว้ตอ่ สภำนักศึกษำ
(๔) ออกประกำศเกีย่ วกับกำรประชุมและกำรด�ำเนินงำนภำยในองค์กำรนักศึกษำ ซึง่
ไม่ขัดกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ และหรือค�ำสั่งของมหำวิทยำลัย
(๕) สนับสนุนและส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำคณะ และชมรม
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(๖) ประสำนงำนกำรด�ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงองค์กำรนักศึกษำ คณะกรรมกำร
ประสำนงำนกิจกรรมนักศึกษำ คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ และคณะกรรมกำร
ด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
(๗) แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจำรณำ
และเสนอควำมเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมำยให้ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอันอยู่ในอ�ำนำจ
และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักศึกษำ
(๘) จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษำ และรำยงำนกำรเงิน เสนอให้สภำ
นักศึกษำพิจำรณำ อย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๓๗ นำยกองค์กำรนักศึกษำมีหน้ำที่ ดังนี้
(๑) เปนประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักศึกษำ และคณะ
กรรมกำรประสำนงำนกิจกรรมนักศึกษำ
(๒) ควบคุมและด�ำเนินกำรในกิจกำรขององค์กำรนักศึกษำ
(๓) เปนผู้แทนขององค์กำรนักศึกษำในกิจกำรทั้งปวงขององค์กำรนักศึกษำ
(๔) ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ นื่ ตำมทีม่ หำวิทยำลัยมอบหมำย หรือตำมทีข่ อ้ บังคับหรือระเบียบ
ก�ำหนดไว้
ข้อ ๓๘ อุปนำยกองค์กำรนักศึกษำมีหน้ำที่ช่วยนำยกองค์กำรนักศึกษำในกำรประชุมและ
กิจกำรองค์กำรนักศึกษำตำมที่นำยกองค์กำรนักศึกษำมอบหมำย
ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนำยกองค์กำรนักศึกษำ หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้
อุปนำยกองค์กำรนักศึกษำคนทีห่ นึง่ ท�ำหน้ำทีแ่ ทน กรณีทไี่ ม่มผี ดู้ ำ� รงต�ำแหน่งอุปนำยกองค์กำรนักศึกษำ
คนที่หนึ่ง หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้อุปนำยกองค์กำรศึกษำคนที่สอง ท�ำหน้ำที่แทน และ
ในกรณีนี้ให้อุปนำยกองค์กำรนักศึกษำคนที่หนึ่ง หรืออุปนำยกองค์กำรนักศึกษำคนที่สอง แล้วแต่กรณี
มีหน้ำที่เช่นเดียวกับนำยกองค์กำรนักศึกษำตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๓๗
ข้อ ๓๙ เลขำนุกำรสภำนักศึกษำมีหน้ำที่ ดังนี้
(๑) ประสำนงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนขององค์กำรนักศึกษำ
(๒) เตรียมกำรก่อนกำรประชุม จัดเตรียมสถำนที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ จัดท�ำ
ระเบียบวำระกำรประชุมด้วยควำมเห็นชอบของนำยกองค์กำรนักศึกษำ ด�ำเนินกำรนัดประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำรองค์กำรศึกษำพร้อมจัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม
(๓) ด�ำเนินกำรระหว่ำงกำรประชุมนับจ�ำนวนสมำชิกคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำร
ศึกษำ มำประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ แจ้งระเบียบวำระกำรประชุมให้ทปี่ ระชุมทรำบ เสนอรำยงำน
กำรประชุมครัง้ ทีแ่ ล้วเพือ่ กำรพิจำรณำ จดบันทึกค�ำอภิปรำยและมติทปี่ ระชุมเพือ่ เรียบเรียงเปนรำยงำน
กำรประชุมที่สมบูรณ์ต่อไป
(๔) ด�ำเนินกำรหลังกำรประชุม จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
พิจำรณำรับรองในกำรประชุมครั้งต่อไป ด�ำเนินกำรแจ้งมติที่ประชุมเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบหรือ
ด�ำเนินกำรต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(๕) จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมและมติทปี่ ระชุมคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรศึกษำ
ในเรือ่ งต่ำง ๆ ให้เปนระบบ เปนหมวดหมูเ่ พือ่ สะดวกในกำรค้นคว้ำ เพือ่ เปนหลักฐำนในกำรปฏิบตั งิ ำน
หรือใช้อ้ำงอิงรวมทั้งกำรเก็บรักษำเอกสำรและสื่อที่ใช้บันทึกกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร
องค์กำรนักศึกษำ
(๖) ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ นื่ ตำมทีน่ ำยกองค์กำรนักศึกษำหรือคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำร
ศึกษำมอบหมำย หรือตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๔๐ เหรัญญิก มีหน้ำที่ดังนี้
(๑) ด�ำเนินกำรเกีย่ วกับกำรรับและกำรจ่ำยเงินทุกประเภทขององค์กำรนักศึกษำ ให้
เปนไปตำมระเบียบหรือข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
(๒) จัดท�ำบัญชีกำรเงินขององค์กำรนักศึกษำ
(๓) จัดท�ำรำยงำนกำรเงินตำมข้อ ๓๔ (๘)
(๔) ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเงินขององค์กำรนักศึกษำตำมทีน่ ำยกองค์กำร
นักศึกษำมอบหมำย
ข้อ ๔๒ ด�ำเนินกำรเกีย่ วกับกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรศึกษำ อำทิ กำรเรียก
ประชุม กำรจัดระเบียบวำระกำรประชุม ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม กำรลงมติ
ตลอดจนกำรด�ำเนินกำรอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ำรด�ำเนินกำรประชุม ให้เปนไปตำมประกำศขององค์กำร
นักศึกษำ
ข้อ ๔๓ ให้อธิกำรบดีแต่งตัง้ คณะกรรมกำรขึน้ คณะหนึง่ เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรประสำนงำน
กิจกรรมนักศึกษำ” ประกอบด้วย
(๑) นำยกองค์กำรนักศึกษำ เปนประธำนกรรมกำร
(๒) ประธำนกรรมกำร คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ เปนกรรมกำร
(๓) ประธำนกรรมกำร คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
เปนกรรมกำร
(๔) อุปนำยกองค์กำรนักศึกษำ เปนกรรมกำร
(๕) นำยกสโมสรคณะ เปนกรรมกำร
(๖) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักศึกษำ เปนกรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง มีหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำต่อองค์กำรนักศึกษำ และประสำนงำน
ระหว่ำงองค์กำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำคณะ คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ
และคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนกิจกรรม
นักศึกษำของมหำวิทยำลัยเปนไปด้วยควำมเรียบร้อย
มติทปี่ ระชุมของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึง่ ให้มผี ลผูกพันกับองค์กำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำ
คณะ คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ และคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรม
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่ทุกองค์กรต้องถือปฏิบัติ
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ข้อ ๔๔ กำรด�ำเนินกำรเกีย่ วกับกำรประชุมของคณะกรรมกำรประสำนงำนกิจกรรมนักศึกษำ
ให้เปนไปตำมประกำศขององค์กำรนักศึกษำตำมข้อ ๔๒ โดยอนุโลม
หมวด ๖
สโมสรนักศึกษำ
......................................
ข้อ ๔๕ สโมสรนักศึกษำเปนองค์กรนักศึกษำภำคปกติในคณะหรือวิทยำลัย
ข้อ ๔๖ คณะกรรมกำรบริหำรนักศึกษำ แต่ละคณะหรือวิทยำลัย ประกอบด้วย
(๑) นำยกสโมสรนักศึกษำ
(๒) อุปนำยกสโมสรนักศึกษำ
(๓) เลขำนุกำร
(๔) เหรัญญิก
(๕) ประชำสัมพันธ์
(๖) กรรมกำรอื่นอีกไม่เกิน ๑๒ คน
ข้อ ๔๗ นำยกสโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๔๖ (๑) ได้มำจำกกำรเลือกตั้งทั่วไปของนักศึกษำใน
คณะหรือวิทยำลัยนั้น ๆ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรด�ำเนินกำรเลือกตั้งสโมสรนักศึกษำตำมวรรคหนึ่งให้เปนไปตำมประกำศ
ของมหำวิทยำลัย
ให้คณบดีพิจำรณำแต่งตั้งผู้ได้รับเลือกตำมวรรคสองเปนนำยกสโมสรนักศึกษำ
ข้อ ๔๘ ให้นำยกสโมสรนักศึกษำน�ำรำยชื่อกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๔๖ (๒)
(๓) (๔) (๕) และ (๖) เสนอต่อคณบดีเพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง
นำยกสโมสรนักศึกษำอำจเสนอคณบดีเพื่อขอถอดถอนกรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ ตำม
วรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๔๙ ผูม้ สี ทิ ธิลงคะแนนเลือกตัง้ นำยกสโมสรนักศึกษำต้องเปนนักศึกษำในคณะหรือวิทยำลัย
นั้น ๆ และต้องเปนสภำพนักศึกษำในภำคกำรศึกษำที่ก�ำหนดให้มีกำรเลือกตั้ง
ข้อ ๕๐ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนำยกสโมสรนักศึกษำต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เปนนักศึกษำในสังกัดคณะหรือวิทยำลัยนั้น ๆ
(๒) เปนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำที่ก�ำหนดให้มีกำรเลือกตั้ง
(๓) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกลงโทษทำงวินัยนักศึกษำหรือถ้ำเคยถูกลงโทษทำงวินัยต้อง
พ้นโทษมำแล้ว ไม่ต�่ำกว่ำหนึ่งป โดยนับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร
(๔) มีผลกำรศึกษำเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่ำ ๒.๐๐
(๕) ศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยมำแล้วไม่เกินสี่ป ในปที่เข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง
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ข้อ ๕๑ นำยกสโมสรนักศึกษำและกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๔๖ (๒) (๓) (๔)
(๕) และ (๖) มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละหนึ่งปนับแต่วันที่ ๑ มีนำคมของแต่ละป
นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระในวรรคหนึ่งแล้ว นำยกสโมสรนักศึกษำและกรรมกำร
บริหำรสโมสรนักศึกษำตำมข้อ ๔๖ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) ลำพักกำรศึกษำ
(๔) ถูกลงโทษทำงวินัยนักศึกษำ
(๕) อธิกำรบดีมีค�ำสั่งให้พ้นจำกต�ำแหน่ง โดยระบุควำมผิดไว้อย่ำงชัดเจน
ในกรณีที่กรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ ตำมข้อ ๔๖ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจำก
ต�ำแหน่งก่อนครบวำระ และได้ด�ำเนินกำรให้ผู้ใดด�ำรงต�ำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต�ำแหน่งเพียง
เท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งแทนตน
เมื่อนำยกสโมสรนักศึกษำพ้นจำกต�ำแหน่งให้กรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ ตำมข้อ ๔๖ (๒)
(๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจำกต�ำแหน่งด้วย ในกรณีนถี้ ำ้ วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเหลืออยูน่ อ้ ยกว่ำ ๑๘๐ วัน
ให้คณบดีพจิ ำรณำแต่งตัง้ ผูร้ กั ษำกำรแทนนำยกสโมสรนักศึกษำ และให้ผรู้ กั ษำกำรแทนนำยกสโมสรศึกษำ
มีอำ� นำจและหน้ำทีเ่ ช่นเดียวกับผูซ้ งึ่ ตนแทน แต่ถำ้ วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งอยูเ่ หลือไม่นอ้ ยกว่ำ ๑๘๐ วัน
ให้ด�ำเนินกำรเลือกตั้งนำยกสโมสรนักศึกษำให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พ้นต�ำแหน่ง และ
ให้ผู้นั้นอยู่ในต�ำแหน่งเพียงเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ ๕๒ คณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำมีอ�ำนำจและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหำรกิจกำรทั้งปวงที่เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษำ โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ
ประกำศ และหรือค�ำสั่งของมหำวิทยำลัย
(๒) จัดท�ำโครงกำรและงบประมำณประจ�ำปของสโมสรนักศึกษำเพือ่ เสนอต่อองค์กำรศึกษำ
(๓) ออกประกำศเกีย่ วกับกำรด�ำเนินงำนภำยในสโมสรนักศึกษำ ซึง่ ไม่ขดั กับข้อบังคับ
ระเบียบ ประกำศ และหรือค�ำสั่งของมหำวิทยำลัย
(๔) ให้ควำมร่วมมือเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนขององค์กำรนักศึกษำ
(๕) ประสำนงำนกำรด�ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงองค์กำรนักศึกษำ คณะกรรมกำร
ประสำนงำนกิจกรรมนักศึกษำ คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ และคณะกรรมกำร
ด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจำรณำ
และเสนอควำมเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมำยให้ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอันอยู่ในอ�ำนำจ
และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ
(๗) จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษำ และรำยงำนกำรเงิน เสนอให้
องค์กำรนักศึกษำ อย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละหนึ่งครั้ง
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(๘) พิจำรณำให้ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนด้ำนกิจกำร
นักศึกษำต่อองค์กำรนักศึกษำ สภำนักศึกษำ หรือมหำวิทยำลัย
ข้อ ๕๓ นำยกสโมสรนักศึกษำมีหน้ำที่ ดังนี้
(๑) เปนประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ
(๒) ควบคุมและด�ำเนินกำรในกิจกำรของสโมสรนักศึกษำ
(๓) เปนผู้แทนของสโมสรนักศึกษำในกิจกำรของสโมสรนักศึกษำ
(๔) ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ นื่ ตำมทีอ่ งค์กำรนักศึกษำมอบหมำย หรือมหำวิทยำลัยมอบหมำย
หรือตำมที่ข้อบังคับหรือระเบียบก�ำหนดไว้
ข้อ ๕๔ อุปนำยกสโมสรนักศึกษำมีหน้ำทีช่ ว่ ยนำยกสโมสรนักศึกษำในกำรประชุมและกิจกำร
สโมสรนักศึกษำตำมที่นำยกสโมสรนักศึกษำมอบหมำย
ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนำยกสโมสรนักศึกษำ หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้
อุปนำยกองค์กำรสโมสรท�ำหน้ำทีแ่ ทน และให้อปุ นำยกสโมสรนักศึกษำมีหน้ำทีเ่ ช่นเดียวกับนำยกสโมสร
นักศึกษำตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๕๓
ข้อ ๕๕ เลขำนุกำรสภำนักศึกษำมีหน้ำที่ ดังนี้
(๑) ประสำนงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำ
(๒) เตรียมกำรก่อนกำรประชุม จัดเตรียมสถำนที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ จัดท�ำ
ระเบียบวำระกำรประชุมด้วยควำมเห็นชอบของนำยกสโมสรนักศึกษำ ด�ำเนินกำรนัดประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำรสโมสรศึกษำพร้อมจัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม
(๓) ด�ำเนินกำรระหว่ำงกำรประชุมนับจ�ำนวนสมำชิกคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรศึกษำ
มำประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ แจ้งระเบียบวำระกำรประชุมให้ที่ประชุมทรำบ เสนอรำยงำนกำร
ประชุมครัง้ ทีแ่ ล้วเพือ่ กำรพิจำรณำ จดบันทึกค�ำอภิปรำยและมติทปี่ ระชุมเพือ่ เรียบเรียงเปนรำยงำนกำร
ประชุมที่สมบูรณ์ต่อไป
(๔) ด�ำเนินกำรหลังกำรประชุม จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมเพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมพิจำรณำ
รับรองในกำรประชุมครัง้ ต่อไป ด�ำเนินกำรแจ้งมติทปี่ ระชุมเพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องทรำบหรือด�ำเนินกำรต่อไป
(๕) จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรศึกษำ
ในเรือ่ งต่ำง ๆ ให้เปนระบบ เปนหมวดหมูเ่ พือ่ สะดวกในกำรค้นคว้ำ เพือ่ เปนหลักฐำนในกำรปฏิบตั งิ ำน
หรือใช้อำ้ งอิงรวมทัง้ กำรเก็บรักษำเอกสำรและสือ่ ทีใ่ ช้บนั ทึกกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรสโมสร
นักศึกษำ
(๗) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่นำยกสโมสรนักศึกษำหรือคณะกรรมกำรบริหำรสโมสร
ศึกษำมอบหมำย หรือตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๕๖ เหรัญญิก มีหน้ำที่ดังนี้
(๑) ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับและกำรจ่ำยเงินทุกประเภทของสโมสรนักศึกษำ ให้
เปนไปตำมระเบียบหรือข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
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(๒) จัดท�ำบัญชีกำรเงินของสโมสรนักศึกษำ
(๓) จัดท�ำรำยงำนกำรเงินตำมข้อ ๕๒ (๗)
(๔) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินของสโมสรนักศึกษำตำมที่นำยกสโมสร
นักศึกษำมอบหมำย
ข้อ ๕๗ ประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ดังนี้
(๑) รับผิดชอบแถลงข่ำว หรือเผยแพร่ข่ำวสำรกำรด�ำเนินงำนของสโมสรนักศึกษำ
(๒) จัดท�ำเอกสำร สิ่งพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ เพื่อกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกำรของ
สโมสรนักศึกษำ
(๓) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่นำยกสโมสรศึกษำหรือคณะกรรมกำรบริหำรสโมสร
นักศึกษำมอบหมำย หรือท�ำตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๕๘ กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ อำทิ
กำรเรียกประชุม กำรจัดระเบียบวำระกำรประชุม ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม
กำรลงมติตลอดจนกำรด�ำเนินกำรอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ำรด�ำเนินกำรประชุม ให้เปนไปตำมประกำศ
ของสโมสรนักศึกษำ
หมวด ๗
คณะกรรมการด�าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ
และคณะกรรมการด�าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
......................................
ข้อ ๕๙ คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ ประกอบด้วย
(๑) ประธำนกรรมกำร
(๒) รองประธำนกรรมกำร
(๓) กรรมกำรอื่นอีกจ�ำนวนไม่เกิน ๑๕ คน
ข้อ ๖๐ ประธำนกรรมกำรตำมข้อ ๕๙ (๑) ได้มำจำกกำรเลือกของที่ประชุมหัวหน้ำหมู่เรียน
ของนักศึกษำภำคพิเศษ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรด�ำเนินกำรเลือกประธำนกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งให้เปนไปตำมประกำศ
ของมหำวิทยำลัย
ข้อ ๖๑ ให้ผู้ได้รับเลือกตำมข้อ ๖๐ น�ำรำยชื่อคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำ
ภำคพิเศษตำมข้อ ๕๙ (๒) และ (๓) เสนอต่ออธิกำรบดีเพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง
ประธำนกรรมกำรอำจเสนออธิกำรบดีเพื่อขอถอดถอนกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำ
ภำคพิเศษตำมข้อ ๕๙ (๒) และ (๓) ก็ได้
ข้อ ๖๒ คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
ครำวละหนึ่งป นับแต่วันที่ ๑ มีนำคม ของแต่ละป
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นอกจำกกำรพ้นต�ำแหน่งตำมวำระในวรรคหนึ่งแล้ว กรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ
พ้นต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) ลำพักกำรศึกษำ
(๔) ถูกลงโทษทำงวินัยนักศึกษำ
(๕) อธิกำรบดีมีค�ำสั่งให้พ้นจำกต�ำแหน่ง
ในกรณีที่กรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษตำมข้อ ๕๙ (๒) และ (๓) พ้นจำก
ต�ำแหน่งก่อนครบวำระ และได้มีกำรด�ำเนินกำรให้ผู้ใดด�ำรงต�ำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต�ำแหน่ง
เพียงเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
เมื่อประธำนกรรมกำรพ้นจำกต�ำแหน่งให้ประธำนด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษตำม
ข้อ ๕๙ (๒) และ (๓) พ้นจำกต�ำแหน่งด้วย ในกรณีนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิกำรบดีในกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งประธำนกรรมกำรใหม่ และให้ประธำนกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นใหม่นี้ด�ำเนินงำนตำมข้อ
๖๑ ต่อไป โดยให้คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษที่ตั้งขึ้นใหม่นี้อยู่ในต�ำแหน่ง
เพียงเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมกำรชุดเดิม
ข้อ ๖๓ คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษมีอ�ำนำจและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินงำนเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษทั้งปวง โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ
ระเบียบ ประกำศ และหรือค�ำสั่งของมหำวิทยำลัย
(๒) ก�ำหนดนโยบำย รวมทั้งจัดท�ำโครงกำรและงบประมำณประจ�ำปของกำรด�ำเนิน
งำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษเพื่อเสนอต่อมหำวิทยำลัย
(๓) ประสำนงำนกำรด�ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงองค์กำรนักศึกษำ คณะกรรมกำร
ประสำนงำนกิจกรรมนักศึกษำ คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ และคณะ
กรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
(๔) จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ และรำยงำนกำรเงิน
เสนอให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละหนึ่งครั้ง
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจำรณำ
และเสนอควำมเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมำยให้ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอันอยู่ในอ�ำนำจ
และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ
(๖) พิจำรณำให้ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนด้ำนกิจกำร
นักศึกษำต่อมหำวิทยำลัย
ข้อ ๖๔ คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ประกอบด้วย
(๑) ประธำนกรรมกำร
(๒) รองประธำนกรรมกำร
(๓) กรรมกำรอื่นอีกจ�ำนวนไม่เกินเจ็ดคน
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ข้อ ๖๕ ประธำนกรรมกำรตำมข้อ ๖๔ (๑) ได้มำจำกกำรเลือกของที่ประชุมประธำนรุ่นของ
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำในแต่ละสำขำวิชำ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรด�ำเนินกำรเลือกประธำนกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งให้เปนไปตำมประกำศ
ของมหำวิทยำลัย
ข้อ ๖๖ ให้ผู้ได้รับเลือกตำมข้อ ๖๕ น�ำรำยชื่อคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำตำมข้อ ๖๔ (๑) (๒) และ (๓) เสนอต่ออธิกำรบดีเพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง
ประธำนกรรมกำรอำจเสนออธิกำรบดีเพื่อขอถอดถอนกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำตำมข้อ ๖๔ (๒) และ (๓) ก็ได้
ข้อ ๖๒ คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มีวำระกำรด�ำรง
ต�ำแหน่งครำวละหนึ่งป นับแต่วันที่ ๑ มีนำคม ของแต่ละป
นอกจำกกำรพ้นต�ำแหน่งตำมวำระในวรรคหนึ่งแล้ว กรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำ
ภำคพิเศษ พ้นต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) ลำพักกำรศึกษำ
(๔) ถูกลงโทษทำงวินัยนักศึกษำ
(๕) อธิกำรบดีมีค�ำสั่งให้พ้นจำกต�ำแหน่ง
ในกรณีที่กรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำตำมข้อ ๖๔ (๒) และ (๓)
พ้นจำกต�ำแหน่งก่อนครบวำระ และได้มีกำรด�ำเนินกำรให้ผู้ใดด�ำรงต�ำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ใน
ต�ำแหน่งเพียงเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
เมื่อประธำนกรรมกำรพ้นจำกต�ำแหน่งให้ประธำนด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำระดับบัณฑิต
ศึกษำ ตำมข้อ ๖๔ (๒) และ (๓) พ้นจำกต�ำแหน่งด้วย ในกรณีนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิกำรบดีใน
กำรพิจำรณำแต่งตั้งประธำนกรรมกำรใหม่ และให้ประธำนกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นใหม่นี้
ด�ำเนินงำนตำมข้อ ๖๑ ต่อไป โดยให้คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
ที่ตั้งขึ้นใหม่นี้อยู่ในต�ำแหน่งเพียงเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมกำรชุดเดิม
ข้อ ๖๓ คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำมีอ�ำนำจและหน้ำที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินงำนเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำทั้งปวง โดยไม่ขัดต่อ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ และหรือค�ำสั่งของมหำวิทยำลัย
(๒) ก�ำหนดนโยบำย รวมทั้งจัดท�ำโครงกำรและงบประมำณประจ�ำปของกำรด�ำเนิน
งำนกิจกรรมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำเพื่อเสนอต่อมหำวิทยำลัย
(๓) ประสำนงำนกำรด�ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงองค์กำรนักศึกษำ คณะกรรมกำร
ประสำนงำนกิจกรรมนักศึกษำ คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ และคณะกรรมกำร
ด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
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(๔) จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และรำยงำน
กำรเงิน เสนอให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละหนึ่งครั้ง
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจำรณำ
และเสนอควำมเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมำยให้ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอันอยู่ในอ�ำนำจ
และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
(๖) พิจำรณำให้ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนด้ำนกิจกำร
นักศึกษำต่อมหำวิทยำลัย
ข้อ ๖๙ กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมของคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำ
ภำคพิเศษ และคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ให้เปนไปตำมประกำศของ
องค์กำรนักศึกษำตำมข้อ ๔๒ โดยอนุโลม
หมวด ๘
ชมรม
......................................
ข้อ ๗๐ ชมรมที่จัดตั้งขึ้นต้องระบุลักษณะกำรด�ำเนินงำนด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน
รวมกัน ดังนี้
(๑) วิชำกำร
(๒) ศิลปวัฒนธรรม
(๓) บ�ำเพ็ญประโยชน์
(๔) กีฬำและนันทนำกำร
(๕) คุณธรรมและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
(๖) สิ่งแวดล้อม
(๗) อื่น ๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยพิจำรณำออกประกำศตำมข้อ ๗๑
ข้อ ๗๑ กำรจัดตั้งชมรมขึ้นใหม่ ให้นักศึกษำเสนอโครงกำรจัดตั้งต่อคณะกรรมกำรบริหำร
องค์กำรนักศึกษำ หรือคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอให้
มหำวิทยำลัยพิจำรณำออกประกำศจัดตั้งชมรม
กำรเสนอขอจัดตัง้ ชมรมตำมวรรคหนึง่ ต้องมีสมำชิกชมรมจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ ๕๐ คน ทีม่ ำจำก
คณะต่ำง ๆ ไม่น้อยกว่ำสองคณะ
ข้อ ๗๒ ชมรมที่มีอยู่แล้ว ต้องยื่นเรื่องต่อคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักศึกษำ หรือ
คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ แล้วแต่กรณี ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ของทุกป
เพื่อเสนอให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำออกประกำศจัดตั้งชมรม
กำรยืน่ เรือ่ งตำมวรรคหนึง่ ต้องมีสมำชิกชมรมจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ ๕๐ คน ทีม่ ำจำกคณะต่ำง ๆ
ไม่น้อยกว่ำสองคณะ
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ข้อ ๗๓ คณะกรรมกำรบริหำรชมรม ประกอบด้วย
(๑) ประธำนชมรม
(๒) รองประธำนชมรม
(๓) กรรมกำรอื่นอีกจ�ำนวนไม่เกินเจ็ดคน
กำรได้มำซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรชมรมตำมวรรคหนึ่ง ให้เปนไปตำมระเบียบกำรด�ำเนิน
กิจกรรมของชมรมนั้น ๆ
ข้อ ๗๔ คณะกรรมกำรบริหำรชมรม มีอ�ำนำจและหน้ำที่ดังนี้
(๑) บริหำรงำนให้เปนไปตำมวัตถุประสงค์ของชมรม
(๒) ก�ำหนดนโยบำย จัดท�ำโครงกำรและงบประมำณประจ�ำปของชมรมเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักศึกษำ หรือคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ แล้ว
แต่กรณี
(๓) จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำร
นักศึกษำ หรือคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗๕ หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดตั้งชมรมตำมข้อ ๗๑ และข้อ ๗๒ ตลอดจนกำรยุบเลิก
ชมรม ให้เปนไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย
ประกำศ ณ วันที่ ๗ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๕๔
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์อำวุธ ศรีศุกรี)
นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรออกข้อบังคับฉบับนี้ คือ เพือ่ ให้กำรจัดตัง้ องค์กรด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษำ
และเพื่อให้กำรด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษำเปนไปด้วยควำมเรียบร้อย และตำมควำมในมำตรำ ๑๘ (๒)
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ให้สภำมหำวิทยำลัยมีอ�ำนำจในกำรออกกฎ
ระเบียบ ประกำศ และข้อบังคับของมหำวิทยำลัยได้ จึงจ�ำเปนต้องออกข้อบังคับนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
......................................

เพื่อให้กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ที่มุ่งส่งเสริมศักยภำพให้
นักศึกษำ เปนผูท้ ปี่ ระกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ ง ข้อ
ก�ำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมส�ำหรับนักศึกษำ และเพื่อให้กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำรของนักศึกษำเปนไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับหลักสูตรกำร
จัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัย
อำศัยอ�ำนำจตำมข้อ ๖ และ ข้อ ๔๓ (๔) แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ สภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในครำวประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๕๗ จึงประกำศมหำวิทยำลัยไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกำศนี้
“กิจกรรม”
หมำยควำมว่ำ กิจกรรมนอกหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ไม่
เปนส่วนหนึ่งของกำรเรียนกำรสอน ที่ด�ำเนินกำรโดยมหำวิทยำลัย คณะ ภำควิชำ สำขำวิชำ องค์กร
นักศึกษำ และหน่วยงำนสนับสนุนภำยใน หรือหน่วยงำนภำยนอก
“ระเบียนกิจกรรม” หมำยควำมว่ำ หลักฐำนแสดงผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“หน่วยกิจกรรม” หมำยควำมว่ำ จ�ำนวนหน่วยนับ โดยเทียบจำกระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม
ที่นักศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรม ทั้งนี้ ก�ำหนดให้ ๑ หน่วยกิจกรรมเท่ำกับ ๓ ชั่วโมง
“องค์กรนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ องค์กรกิจกรรมนักศึกษำตำม ข้อบังคับมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๒ ให้มหำวิทยำลัยแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพือ่ กำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำร ประกอบด้วย
(๑) รองอธิกำรบดีที่อธิกำรบดีได้มอบหมำย
เปน ประธำนกรรมกำร
(๒) คณบดี ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัย หรือ ผู้แทน
เปน กรรมกำร
(๓) ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เปน กรรมกำร
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(๔) ประธำนสภำนักศึกษำ
เปน กรรมกำร
(๕) นำยกองค์กำรนักศึกษำ
เปน กรรมกำร
(๖) ประธำนด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ เปน กรรมกำร
(๗) ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ
เปน กรรมกำรและเลขำนุกำร
(๘) หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ เปน กรรมกำรและผูช้ ว่ ยเลขำนุกำร
มหำวิทยำลัยอำจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำรและหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรประชุมก็ได้
ข้อ ๓ คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพือ่ กำรเรียนรูแ้ บบบูรณำกำรมีอำ� นำจ
และหน้ำที่ ดังนี้
(๑) ก�ำหนดแนวปฏิบตั กิ ำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพือ่ กำรเรียนรูแ้ บบบูรณำกำรของนักศึกษำ
โดยจัดท�ำเปนประกำศมหำวิทยำลัย
(๒) รวบรวมข้อมูล แผนกำรจัดกิจกรรมจำกคณะ องค์กรนักศึกษำ และหน่วยงำน
สนับสนุนภำยใน เพื่อจัดหมวดหมู่กิจกรรม
(๓) ก�ำหนดและอนุมัติหน่วยกิจกรรมของแต่ละโครงกำร และพิจำรณำเทียบค่ำ และ
เทียบโอนประสบกำรณ์ให้เปนหน่วยกิจกรรม
(๔) ก�ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
(๖) หน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย
ข้อ ๔ ให้คณะแต่งตัง้ คณะกรรมกำรพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำประจ�ำคณะ จ�ำนวนไม่เกิน ๖ คน
ประกอบด้วย
(๑) คณบดี
เปน ประธำนกรรมกำร
(๒) รองคณบดี ที่รับผิดชอบงำนวิชำกำร
เปน กรรมกำร
(๓) ผู้แทนหัวหน้ำสำขำวิชำ จ�ำนวน ๑ คน เปน กรรมกำร
(๔) ผู้แทนจำกกองพัฒนำนักศึกษำ
เปน กรรมกำร
(๕) นำยกสโมสรนักศึกษำของคณะ
เปน กรรมกำร
(๖) รองคณบดี หรือ ผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบงำนกิจกำรนักศึกษำ
เปน กรรมกำรและเลขำนุกำร
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมกำรพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำประจ�ำคณะ มีอ�ำนำจและหน้ำที่ดังนี้
(๑) รวบรวมข้อมูล แผนกำรจัดกิจกรรมจำกภำควิชำ สำขำวิชำ และสโมสรนักศึกษำคณะ
เพื่อจัดหมวดหมู่กิจกรรม
(๒) เสนอหน่วยกิจกรรมของแต่ละโครงกำร กำรเทียบค่ำ และเทียบโอนประสบกำรณ์
ของนักศึกษำในสังกัด ตำมหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบตั ติ ำมประกำศมหำวิทยำลัย ต่อคณะกรรมกำรบริหำร
จัดกำรกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร เพื่อพิจำรณำ
(๓) ก�ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรร่วมกิจกรรมของนักศึกษำในคณะ
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(๔) หน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่คณบดีมอบหมำย
ข้อ ๖ นักศึกษำต้องเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนต่ำง ๆ ตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหำวิทยำลัย ดังนี้
(๑) ด้ำนควำมเปนคนดี
(๒) ด้ำนควำมเปนผู้มีควำมรู้ดี
(๓) ด้ำนควำมมีบุคลิกภำพดี
(๔) ด้ำนควำมมีสุขภำพดี
(๕) ด้ำนควำมเปนพลเมืองดี
ข้อ ๗ นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญำ ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมตำมข้อ ๖
ให้ครบทุกด้ำนและต้องผ่ำนหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษำทีใ่ ช้เวลำศึกษำในมหำวิทยำลัย ๒ ปครึง่ หรือน้อยกว่ำ ต้องเข้ำร่วมกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิจกรรมตลอดหลักสูตร
(๒) นักศึกษำหลักสูตรปริญญำตรี ๔ ป และ ๕ ป ต้องเข้ำร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นไม่
น้อยกว่ำ ๖๐ หน่วย กิจกรรมตลอดหลักสูตร
นักศึกษำที่เรียนหลักสูตรร่วมกับสถำบันกำรศึกษำอื่น หรือได้รับอนุญำตให้เดินทำงไปศึกษำที่
สถำบันกำรศึกษำอื่น ให้เปนไปตำมแนวปฏิบัติที่คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อ
กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรก�ำหนด
ข้อ ๘ ให้กองพัฒนำนักศึกษำ มีหน้ำที่ออกระเบียนกิจกรรมให้แก่นักศึกษำ
ทั้งนี้ ให้ใช้กับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ ปกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เปนต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรออกประกำศนี้ คือ เพื่อให้บัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มีควำม
สมบูรณ์พร้อมในทุกด้ำน สำมำรถด�ำรงชีวิตได้อย่ำงมีคุณค่ำ มีน�้ำใจไมตรี มีจิตอำสำ และมีกำรพัฒนำ
คุณธรรมด้ำนต่ำง ๆ อำทิ เช่น วินัย สติสัมปชัญญะ กตัญู เมตตำ อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยัน
ไม่เห็นแก่ตวั ฯลฯ ผ่ำนกำรท�ำงำน ท�ำกิจกรรม บ�ำเพ็ญประโยชน์ รวมทัง้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จึงจ�ำเปนต้องออกประกำศนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
......................................

ตำมทีม่ หำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรูแ้ บบบูรณำกำร
ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยให้ถอื เปนส่วนหนึง่ ของกำรส�ำเร็จกำรศึกษำด้วยนัน้ เพือ่
ให้กำรด�ำเนินกำรเปนไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงก�ำหนดให้จดั ท�ำแนวปฏิบตั ใิ นกำรจัด
กิจกรรม กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ฉะนั้น อำศัยอ�ำนำจตำมข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี พ.ศ.๒๕๕๗ และตำมข้อ ๓ (๑) ของประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลัก
เกณฑ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพือ่ กำรเรียนรูแ้ บบบูรณำกำรของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพือ่ กำรเรียนรูแ้ บบบูรณำกำร
ในครำวประชุมครั้งมที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕๗ จึงได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกำศนีเ้ รียกว่ำ “แนวปฏิบตั ใิ นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูแ้ บบบูรณำกำรของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่”
ข้อ ๒ กำรก�ำหนดแผนและประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรม
(๑) ให้คณะ สภำนักศึกษำ องค์กำรนักศึกษำ และหน่วยงำนภำยใน ส่งแผนกำรจัด
โครงกำรหรือกิจกรรมลงในแบบ บก.๑ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อ
กำรเรียนรูแ้ บบบูรณำกำรพิจำรณำอนุมตั ิ โดยให้สง่ แผนกำรจัดโครงกำรหรือกิจกรรม ประจ�ำปกำรศึกษำ
ในระหว่ำงวันที่ ๑-๓๑ พฤษภำคม ของทุกป
(๒) ในกรณีเปนโครงกำรหรือกิจกรรมเพิ่มเติมที่ก�ำหนดขึ้นภำยหลัง ต้องส่งแบบ บก.
๑ ก ให้คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรอนุมัติหน่วย
กิจกรรมก่อนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๑ เดือน
(๓) ในกรณีเปนโครงกำรหรือกิจกรรมเฉพำะกิจหรือเร่งด่วน ต้องส่งแบบ บก.๑ ข และ
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
(๔) เมื่อคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่อนุมตั แิ ผนกำรจัดโครงกำร หรือกิจกรรมใน (๑) (๒) และ
(๓) ให้กองพัฒนำนักศึกษำประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำทรำบโดยทั่วกัน
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ข้อ ๓ กำรก�ำหนดรหัสโครงกำรหรือกิจกรรม
ระบบทะเบียนกิจกรรมจะก�ำหนดรหัสโครงกำรหรือกิจกรรม ดังนี้
ช่องที่ ๑

ช่องที่ ๒

ช่องที่ ๓ ช่องที่ ๔

รหัสหน่วยงำน รหัสหลักสูตร

ป

ภำคเรียน

ช่องที่ ๕

ช่องที่ ๖

ประเภทกิจกรรม

ล�ำดับกิจกรรม

๑ (บังคับ) ๒ (เลือก)
๓ (เปนทัง้ กิจกรรมบังคับ และเลือก)

xx

xxx

xx

x

x

xx

ED

๑๐๐

๕๗

๑

๑

๐๐๑

ค�าอธิบายรหัสกิจกรรม
ช่องที่ ๑ จ�ำนวน ๒ หลัก
ช่องที่ ๒ จ�ำนวน ๓ หลัก
ช่องที่ ๓ จ�ำนวน ๒ หลัก
ช่องที่ ๔ จ�ำนวน ๑ หลัก
ช่องที่ ๕ จ�ำนวน ๑ หลัก

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ตัวอักษรภำษำอังกฤษที่บ่งบอกหน่วยงำนที่สังกัด
ตัวเลขทีบ่ ง่ บอกหน่วยงำนทีจ่ ดั โครงกำรหรือกิจกรรม
ปกำรศึกษำที่จัดโครงกำรหรือกิจกรรม
ภำคเรียนที่จัดโครงกำรหรือกิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
หมำยเลข ๑ คือ กิจกรรมบังคับ
หมำยเลข ๒ คือ กิจกรรมเลือก
หมำยเลข ๓ คือ เปนทั้งกิจกรรมบังคับและเลือก
ช่องที่ ๖ จ�ำนวน ๓ หลัก หมำยถึง ล�ำดับกิจกรรมที่ด�ำเนินกำร
รหัสหน่วยงำน รหัสหลักสูตร ปกำรศึกษำ ภำคเรียน ประเภทกิจกรรม และล�ำดับกิจกรรม
ให้เปนไปตำมตำรำงแนบท้ำยประกำศ
ข้อ ๔ กำรเข้ำร่วม และกำรรับรองกำรเข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรม
(๑) นักศึกษำต้องเข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมบังคับและเลือกตำมที่คณะกรรมกำร
บริหำรจัดกำรกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
(๒) ในกำรเข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมทุกครั้ง นักศึกษำต้องลงชื่อเข้ำร่วมโครงกำร
หรือกิจกรรมในแบบ บก.๒
(๓) กรณีกำรเข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมภำยนอกมหำวิทยำลัย ให้ผจู้ ดั โครงกำรหรือ
กิจกรรมลงนำมรับรองตำมแบบ บก.๓
ข้อ ๕ กำรบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนกิจกรรม ให้ผรู้ บั ผิดชอบบันทึกกำรเข้ำร่วมโครงกำร
หรือกิจกรรมของนักศึกษำในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที ทั้งนี้ไม่เกิน ๒ สัปดำห์หลังจำกสิ้นสุดกิจกรรมนั้น ๆ
(๑) โครงกำรหรือกิจกรรมที่จัดโดยคณะหรือหน่วยงำนภำยในให้ผู้รับผิดชอบในคณะ
หรือหน่วยงำนเปนผู้บันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
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(๒) โครงกำรหรือกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอกที่ด�ำเนินกำรผ่ำนคณะให้
ผู้รับผิดชอบในคณะเปนผู้บันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
(๓) โครงกำรหรือกิจรรมทีจ่ ดั โดยหน่วยงำนภำยนอกทีด่ ำ� เนินกำรผ่ำนหน่วยงำนภำยใน
ให้หน่วยงำนนั้นเปนผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
(๔) โครงกำรหรือกิจกรรมทีจ่ ดั ร่วมกันหลำยหน่วยงำน ให้ผรู้ บั ผิดชอบหลักเปนผูบ้ นั ทึก
ข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
(๕) โครงกำรหรือกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอกและไม่ผ่ำนคณะ ให้นักศึกษำ
ยื่นค�ำร้องพร้อมหลักฐำนกำรเข้ำร่วมต่อคณะกรรมกำรพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำประจ�ำคณะพิจำรณำ
และน�ำเสนอ ให้คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรอนุมัติ
โดยให้ผู้รับผิดชอบในคณะเปนผู้บันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
กรณีกำรบันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม จำกกำรเทียบค่ำประสบกำรณ์ใน
ต�ำแหน่งคณะกรรมกำรสภำนักศึกษำ องค์กำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำ และชมรมของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ให้นักศึกษำยื่นค�ำร้องพร้อมหลักฐำนต่อกองพัฒนำนักศึกษำ เพื่อบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม
ข้อ ๖ กำรก�ำกับ ติดตำม และประเมินผล
(๑) ให้คณะกรรมกำรพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำประจ�ำคณะรวบรวมและสรุปผลกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำในสังกัด ภำยหลังสิน้ สุดแต่ละภำคกำรศึกษำ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร
คณะและคณะกรรมกำรประจ�ำคณะ
(๒) กรณีหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ให้รวบรวมและสรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษำ ภำยหลังสิ้นสุดแต่ละภำคกำรศึกษำ เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ�ำหน่วยงำน
(๓) ให้กองพัฒนำนักศึกษำ ก�ำกับ ติดตำม รวบรวม และสรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษำ จำกคณะ และหน่วยงำน ภำยหลังสิ้นสุดแต่ละภำคกำรศึกษำ เสนอต่อคณะกรรมกำร
บริหำรจัดกำรกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพือ่ กำรเรียนรูแ้ บบบูรณำกำรเพือ่ พิจำรณำ และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
ข้อ ๗ กำรตรวจสอบข้อมูลทะเบียนกิจกรรม
(๑) นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมผ่ำนระบบ
ทะเบียนกิจกรรม หลังจำกเสร็จสิ้นโครงกำรหรือกิจกรรม ๒ สัปดำห์
(๒) กรณีที่นักศึกษำมีปัญหำในข้อมูลทะเบียนกิจกรรม ให้ยื่นค�ำร้องที่หน่วยงำนที่รับ
ผิดชอบโครงกำรหรือกิจกรรมทันทีทพี่ บปัญหำ ทัง้ นีไ้ ม่เกิน ๓๐ วัน ภำยหลังสิน้ สุดแต่ละภำคกำรศึกษำ
ข้อ ๘ กำรตรวจสอบผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรหรืกิจกรรมเพื่อส�ำเร็จกำรศึกษำ
ให้กองพัฒนำนักศึกษำ เปนผู้ตรวจสอบและแจ้งรำยชื่อนักศึกษำทีผ่ำนเกณฑ์กำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมไปยังส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ข้อ ๙ กำรออกใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษำ
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(๑) ให้กองพัฒนำนักศึกษำเปนผู้ออกใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษำ เมื่อนักศึกษำเข้ำ
ร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมครบตำมเกณฑ์ และได้รับอนุมัติให้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
(๒) กรณีที่นักศึกษำยังไม่ส�ำเร็จกำรศึกษำและต้องกำรใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษำ
หรือนักศึกษำทีส่ ำ� เร็จกำรศึกษำแล้วต้องกำรใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษำเพิม่ เติม ให้ดำ� เนินตำมขัน้ ตอน
และยื่นหลักฐำนประกอบดังนี้
(ก) นักศึกษำรับแบบฟอร์มทีก่ องพัฒนำนักศึกษำ และช�ำระค่ำธรรมเนียมทีก่ องคลัง
(ข) นักศึกษำน�ำแบบฟอร์มพร้อมใบเสร็จรับเงินยื่นที่กองพัฒนำนักศึกษำ
(ค) นักศึกษำสำมำรถรับใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษำที่กองพัฒนำนักศึกษำ
ภำยใน ๓ วันท�ำกำรนับจำกวันที่ยื่นค�ำร้องต่อกองพัฒนำนักศึกษำ
ข้อ ๑๐ นำยทะเบียนกิจกรรม
ให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ เปนนำยทะเบียนกิจกรรม
ข้อ ๑๑ กำรเทียบค่ำประสบกำรณ์ ให้เปนไปตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษำต้องเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลำที่ก�ำหนดใน
โครงกำรหรือกิจกรรม จึงจะสำมำรถนับหน่วยกิจกรรมได้ โดยกำรเทียบค่ำหน่วยกิจกรรมให้เปนไปตำม
ตำรำง ดังนี้
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
๑ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๔ ชั่วโมง
๕ ชั่วโมง
๖ ชั่วโมง
๗ ชั่วโมง
๘ ชั่วโมง
๙ ชั่วโมงขึ้นไปใน ๑ วัน

หน่วยกิจกรรม
๐.๓๓ หน่วยกิจกรรม
๐.๖๗ หน่วยกิจกรรม
๑ หน่วยกิจกรรม
๑.๓๓ หน่วยกิจกรรม
๑.๖๗ หน่วยกิจกรรม
๒ หน่วยกิจกรรม
๒.๓๓ หน่วยกิจกรรม
๒.๖๗ หน่วยกิจกรรม
๓ หน่วยกิจกรรม

(๒) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปนี้ ให้เทียบค่ำประสบกำรณ์ได้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) นำยกองค์กำรนักศึกษำ ประธำนสภำนักศึกษำ นำยกสโมสรคณะ และประธำน
ด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำภำคพิเศษ ได้รบั กำรเทียบค่ำประสบกำรณ์ ๕ ด้ำน จ�ำนวนด้ำนละ ๓ หน่วย
กิจกรรม รวม ๑๕ หน่วยกิจกรรม
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(ข) คณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักศึกษำ กรรมกำรสภำนักศึกษำ กรรมกำร
สโมสรนักศึกษำคณะ กรรมกำรด�ำเนินงำนนักศึกษำภำคพิเศษ และประธำนชมรม ได้รับกำรเทียบ
ค่ำประสบกำรณ์ ๕ ด้ำน จ�ำนวนด้ำนละ ๒ หน่วยกิจกรรม รวม ๑๐ หน่วยกิจกรรม
(ค) หัวหน้ำหมูเ่ รียน และกรรมกำรชมรม ได้รบั กำรเทียบค่ำประสบกำรณ์ ๕ ด้ำน
จ�ำนวนด้ำนละ ๑ หน่วยกิจกรรม รวม ๕ หน่วยกิจกรรม
ทั้งนี้ หำกด�ำรงต�ำแหน่งไม่ครบตำมวำระให้คิดจ�ำนวนหน่วยกิตตำมสัดส่วนเวลำที่ปฏิบัติ
งำนจริง หลักฐำนที่ใช้ในกำรเทียบค่ำประสบกำรณ์ ตำมข้อ (ก) (ข) และ (ค) ประกอบด้วย
๑. แบบฟอร์มของเทียบค่ำประสบกำรณ์
๒. ค�ำสั่งหรือประกำศของมหำวิทยำลัย คณะ องค์กรกิจกรรม หรือหลักฐำนอื่น
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(๓) กำรเทียบค่ำประสบกำรณ์ ส�ำหรับนักศึกษำทีม่ ผี ลงำนดีเด่น หรือผลงำนอืน่ ๆ และ
ได้รบั กำรยกย่องประกำศเกียรติคณ
ุ จำกหน่วยงำนภำยใน/ภำยนอกมหำวิทยำลัย สำมำรถน�ำผลงำนดัง
กล่ำวมำเทียบค่ำประสบกำรณ์ได้ ทัง้ นีใ้ ห้คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพือ่ กำรเรียน
รู้แบบบูรณำกำรเปนผู้พิจำรณำ
(๔) ในกรณี นั ก ศึ ก ษำย้ ำ ยคณะหรื อ สำขำวิ ช ำรวมทั้ ง นั ก ศึ ก ษำใหม่ ที่ เ คยเรี ย นใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ หรือนักศึกษำที่ย้ำยมำจำกสถำบันอื่น สำมำรถน�ำกิจกรรมมำเทียบค่ำได้
ทัง้ นี้ นักศึกษำต้องยืน่ แบบค�ำร้องขอเทียบค่ำภำยใน ๑ ภำคกำรศึกษำนับจำกเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ โดยยืน่ ทีก่ องพัฒนำนักศึกษำเพือ่ ให้คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
เพื่อกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรเปนผู้พิจำรณำ ในกรณีที่ไม่มำยื่นค�ำร้องภำยในเวลำดังกล่ำวให้ถือว่ำไม่
ประสงค์จะขอเทียบค่ำหน่วยกิจกรรม
กรณีกำรเทียบหน่วยกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ ให้คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร พิจำรณำเปนรำยกรณี
ทั้งนี้ ให้ใช้กับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ ปกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เปนต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๗
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ตารางแนบท้ายประกาศ
๑) รหัสหน่วยงานและหลักสูตร
รหัสหน่วยงาน รหัสหลักสูตร
คณะครุศาสตร์
ED
๑๐๐
ED
๐๐๒
ED
๐๑๐
ED
๑๐๐
ED
๑๖๐
ED
๑๙๐
ED
๒๐๐
ED
๒๖๐
ED
๒๘๐
ED
๓๒๒
ED
๔๒๐
ED
๕๐๐
ED
๕๑๐
ED
๕๓๐
ED
๕๕๐
ED
๖๑๐
ED
๖๕๐
ED
๖๖๐
ED
๗๑๐
ED
๗๗๑
ED
๑๓๕
ED
๑๓๖
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
HS
๒๐๐
HS
๐๐๓
HS
๐๒๐
HS
๐๖๐
HS
๐๖๑

หน่วยงาน
คณะครุศำสตร์
สโมสรนักศึกษำ คณะครุศำสตร์
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ
สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย
สำขำวิชำเคมี
สำขำวิชำคณิตศำสตร์
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์
สำขำวิชำชีววิทยำ
สำขำวิชำดนตรีศึกษำ
สำขำวิชำนำฏศิลป
สำขำวิชำพลศึกษำ
สำขำวิชำฟสิกส์
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
สำขำวิชำภำษำไทย
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป
สำขำวิชำศิลปศึกษำ
สำขำวิชำภำษำจีน
สำขำวิชำสังคมศึกษำ
สำขำวิชำอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีศึกษำ
สำขำวิชำจิตวิทยำ (จิตวิทยำกำรแนะแนว)
สำขำวิชำจิตวิทยำ (จิตวิทยำองค์กำร)
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
สโมสรนักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
สำขำวิชำนิติศำสตร์
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๑) รหัสหน่วยงานและหลักสูตร (ต่อ)
รหัสหน่วยงาน รหัสหลักสูตร
HS
๓๒๗
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
HS
๓๒๘
HS
๔๒๑
HS
๕๓๐
HS
๕๔๐
HS
๕๔๑
HS
๕๕๐
HS
๕๖๑
HS
๖๒๐
HS
๖๖๐
HS
๖๘๐
HS
๖๘๑
HS
๘๑๘
HS
๘๒๐
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SC
๓๐๐
SC
๐๐๔
SC
๑๙๐
SC
๒๐๐
SC
๒๘๐
SC
๓๑๑
SC
๓๑๓
SC
๓๕๓
SC
๕๑๐
SC
๕๙๒
SC
๖๓๐
SC
๖๓๑
SC
๖๓๒
SC
๗๓๒
SC
๗๔๐

สำขำวิชำดุริยำงค์ไทย

หน่วยงาน

สำขำวิชำดุริยำงค์สำกล
สำขำวิชำนำฏศิลปและกำรละคร
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
สำขำวิชำอังกฤษธุรกิจ
สำขำวิชำฝรั่งเศสธุรกิจ
สำขำวิชำภำษำไทย
สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ
สำขำวิชำวัฒนธรรมศึกษำ
สำขำวิชำภำษำจีน
สำขำวิชำภำษำญี่ปุน
สำขำวิชำภำษำเกำหลี
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
สำขำวิชำออกแบบประยุกต์ศิลป
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สโมสรนักศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สำขำวิชำเคมี
สำขำวิชำคณิตศำสตร์
สำขำวิชำชีววิทยำ
สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ (อำหำรและโภชนำกำร)
สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ (ผ้ำและเครื่องแต่งกำย)
สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมกำรก่อสร้ำง
สำขำวิชำฟสิกส์
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำขำวิชำกำรโปรแกรมและกำรรักษำควำมปลอดภัยบนเว็บ
สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
สำขำวิชำสถิติประยุกต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๑) รหัสหน่วยงานและหลักสูตร (ต่อ)
รหัสหน่วยงาน รหัสหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SC
๗๘๒
SC
๗๙๒
คณะวิทยาการจัดการ
MS
๔๐๐
MS
๐๐๕
MS
๔๐๓
MS
๔๐๔
MS
๔๐๕
MS
๔๐๖
MS
๖๔๔
MS
๖๔๕
MS
๖๔๖
MS
๖๖๓
MS
๖๖๕
MS
๙๐๑
MS
๙๑๒
MS
๘๑๓
MS
๙๑๔
MS
๙๒๑
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
AG
๕๐๐
AG
๐๐๖
AG
๐๑๐
AG
๓๑๐
AG
๔๙๐
AG
๗๖๑
บัณฑิตวิทยาลัย
GS
๖๐๐

หน่วยงาน
สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
สำขำวิชำเทคโนโลยีสถำปัตยกรรม
คณะวิทยำกำรจัดกำร
สโมสรนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (กำรประชำสัมพันธ์)
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (กำรสื่อสำรมวลชน)
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (กำรโฆษณำ)
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (วำรสำรสนเทศ)
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ)
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (เศรษฐศำสตร์)
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (เศรษฐศำสตร์กำรเงิน)
สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ
สำขำวิชำกำรเปนผู้ประกอบกำร
สำขำวิชำกำรบัญชี
สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สำขำวิชำกำรจัดกำร
สำขำวิชำกำรตลำด
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
สโมสรนักศึกษำ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
สำขำวิชำพืชศำสตร์
สำขำวิชำสัตวศำสตร์
บัณฑิตวิทยำลัย
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๑) รหัสหน่วยงานและหลักสูตร (ต่อ)
รหัสหน่วยงาน รหัสหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย
GS
๕๓๒
GS
๖๑๒
GS
๖๑๓
GS
๖๑๔
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
MC
๗๐๐
MC
๐๐๘
MC
๗๓๒
MC
๙๐๑
MC
๙๑๓
MC
๘๑๘
MC
๕๓๐
วิทยาลัยนานาชาติ
IC
๘๐๐
IC
๐๐๙
IC
๕๓๔
IC
๕๔๔
IC
๖๖๔
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
GA
๐๑๐
SA
๐๒๐
LC
๐๓๐
AR
๐๔๐
AM
๐๕๐
RD
๐๖๐
SC
๐๐๐
SU
๐๐๑

หน่วยงาน
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก�ำลังกำย
สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์(ฟสิกส์)
สำขำกำรสอนวิทยำศำสตร์ท้องถิ่น
สำขำกำรสอนวิทยำศำสตร์(เคมี)
วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน
สโมสรนักศึกษำวิทยำลัยแม่ฮ่องสอน
สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
สำขำวิชำกำรบัญชี
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
วิทยำลัยนำนำชำติ
สโมสรนักศึกษำวิทยำลัยนำนำชำติ
สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรระหว่ำงประเทศ
สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจระหว่ำงประเทศ
สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ
กองกลำง
กองพัฒนำนักศึกษำ
สถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม
ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สภำนักศึกษำ
องค์กำรนักศึกษำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตัวอย่างการเขียนรหัสกิจกรรม
SA-๐๒๐-๕๗-๑-๑-๐๐๑
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
หมำยถึง โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ จัดโดยกองพัฒนำนักศึกษำ ปกำรศึกษำ ๒๕๕๗
ภำคเรียนที่ ๑ กิจกรรมบังคับ และเปนกิจกรรมที่ ๑
ED-๑๐๐-๕๗-๑-๑-๐๐๑
โครงการอ้อมอกพวงคราม
หมำยถึง โครงกำรอ้อมอกพวงครำม จัดโดยคณะครุศำสตร์ ปกำรศึกษำ ๒๕๕๗
ภำคเรียนที่ ๑ กิจกรรมบังคับและเปนกิจกรรมที่ ๑
SU-๐๐๑-๕๗-๑-๑-๐๐๑
โครงการไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
หมำยถึง โครงกำรไหว้ครู บำยศรีสขู่ วัญน้องใหม่ จัดโดยองค์กำรนักศึกษำ ปกำรศึกษำ ๒๕๕๗
ภำคเรียนที่ ๑ กิจกรรมบังคับ และเปนกิจกรรมที่ ๑
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๘
......................................

โดยทีเ่ ปนกำรสมควรจัดตัง้ กองทุนช่วยเหลือนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เพือ่ สนับสนุน
และให้กำรช่วยเหลือนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ทขี่ ำดแคลนหรือประสบปัญหำทุนทรัพย์
ให้สำมำรถศึกษำจนส�ำเร็จกำรศึกษำ
อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สนิ ของมหำวิทยำลัย
พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖๒ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ในครำวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กองทุนช่วยเหลือ
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเปนต้นไป
ข้อ ๓ บรรดำข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่งหรือประกำศอื่นใดในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหำวิทยำลัย”
หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“สภำมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“อธิกำรบดี”
หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“คณบดี”
หมำยควำมว่ำ คณบดีคณะหรือคณบดีวทิ ยำลัยตำมกฎกระทรวงกำรจัดตัง้
ส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และให้หมำยควำมรวมถึงคณบดีคณะหรือคณบดีวทิ ยำลัย
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ
“ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“กรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

“คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนช่วยเหลือนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
“คณะกรรมกำรกองทุน” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกมรกองทุนช่วยเหลือนักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่
“คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รำชภัฏ
เชียงใหม่
“ก.ง.ส.” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สิน ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่
“ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทบริหำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทผู้บริหำรของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ และ
หัวหน้ำส่วนงำนภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรส่วนงำนภำยใน
ของสถำบันอุดมศึกษำ และให้หมำยควำมรวมถึงหัวหน้ำหน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ทจี่ ดั ตัง้ ขึน้ ตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่วำ่ ด้วยกำรจัดตัง้ หน่วยงำนภำยในนัน้ ๆ
“นักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ข้อ ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในมหำวิทยำลัย เรียกว่ำ “กองทุนช่วยเหลือนักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและให้กำรช่วยเหลือนักศึกษำของมหำวิทยำลัยที่
ขำดแคลนหรือ ประสบปัญหำทุนทรัพย์ให้สำมำรถศึกษำจนส�ำเร็จกำรศึกษำ รวมทัง้ เพือ่ สนับสนุนและ
ส่งเสริมกำรด�ำเนินกิจกรรมอันมีลักษณะที่เปนกำรช่วยเหลือนักศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ อันเปนกำรส่งเสริม
และสนับสนุน ตำมวัตถุประสงค์ และภำระหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๘ แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๖ เงินกองทุนและทรัพย์สินของกองทุน อำจได้มำดังต่อไปนี้
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้กองทุน
(๒) เงินรำยได้ที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้กองทุน
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยจัดให้กองทุน
(๔) เงินรำยได้จำกกำรจัดกำรทรัยพ์สินของกองทุน
(๕) เงินรำยได้จำกกำรที่มหำวิทยำลัยจัดกิจกรรมเพื่อหำรำยได้ให้กองทุน
(๖) เงินที่ได้จำกดอกผลของกองทุน
(๗) เงินหรือทรัพย์สินอื่นตำมประกำศของคณะกรรมกำรกองทุน
ข้อ ๗ ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรกองทุน ประกอบด้วย
(๑) ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย เปนประธำนกรรมกำร
(๒) รองอธิกำรบดีที่อธิกำรบดีมอบหมำย
เปนรองประธำนกรรมกำร
(๓) ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร
เปนกรรมกำร
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(๔) กรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย จ�ำนวนสองคน
เปนกรรมกำร
(๕) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีที่จัดกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี เปนกรรมกำร
(๖) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ�ำ จ�ำนวนหนึง่ คน ซึง่ คัดเลือกกันเอง
เปนกรรมกำร
(๗) กรรมกำรอื่นอีกคนหนึ่ง โดยค�ำแนะน�ำของอธิกำรบดี
เปนกรรมกำร
และเลขำนุกำร
(๘) ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง และ ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ เปนกรรมกำร
และผูช้ ว่ ยเลขำนุกำร
สภำมหำวิทยำลัยอำจแต่งตัง้ ผูช้ ว่ ยเลขำนุกำรและหรือผูป้ ฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นกำรประชุมก็ได้
กำรได้มำของกรรมกำรตำม (๔) ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร

กำรได้มำของกรรมกำรตำม (๕) ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิกำรบดี และให้มีวำระกำร
ด�ำรงต�ำแหน่งครำวละสองป และอำจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก
ข้อ ๘ คณะกรรมกำรกองทุนมีอ�ำนำจและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเปำหมำยในกำรจัดหำและบริหำรจัดกำรของกอง
ทุน ให้เปนไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยจัดท�ำเปนประกำศของคณะกรรมกำรกองทุน
(๒) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรรับและอนุมัติกำรจ่ำยเงินกองทุน ตลอดจน
กำรหำผลประโยชน์จำกเงินกองทุนและทรัพย์สนิ ทีม่ ผี บู้ ริจำคให้กองทุน โดยจัดท�ำเปนประกำศของคณะ
กรรมกำรกองทุน
(๓) รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนและกำรรับจ่ำยเงินกองทุนต่อคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบภำยใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นปงบประมำณ และน�ำเสนอ
ก.ง.ส. เพื่อทรำบ
(๔) รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนและกำรรับจ่ำยเงินกองทุนตำมข้อ ๘ (๓) ให้สภำ
มหำวิทยำลัยทรำบภำยใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นปงบประมำณ
(๕) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมกำร เพือ่ พิจำรณำและเสนอควำมเห็นในเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใด หรือ
มอบหมำยให้ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอันอยู่ในอ�ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกองทุน
(๖) อ�ำนำจและหน้ำที่อื่นตำมที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมกำรกองทุนน�ำเงินกองทุนตำมข้อง ๖ ฝำกธนำคำรพำณิชย์หรือธนำคำรที่
เปนรัฐวิสำหกิจโดยใช้ชื่อบัญชี “มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ (กองทุนช่วยเหลือนักศึกษำ)”
ให้รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรคนหนึ่งตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนก�ำหนด กรรมกำรและ
เลขำนุกำรจ�ำนวนสองในสำมคน เปนผูล้ งนำมถอนเงินกองทุน และให้รำยงำนประธำนกรรมกำรเพือ่ ทรำบ
ให้อธิกำรบดีโดยควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรกองทุนแต่งตัง้ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยคนหนึง่
ท�ำหน้ำทีเ่ ก็บรักษำเงินและบัญชีเงินฝำก และสำมำรถถือเงินสดในมือไว้สำ� รองจ่ำยได้ไม่เกินจ�ำนวนเงิน
ที่คณะกรรมกำรกองทุนก�ำหนด
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ให้อธิกำรบดีโดยควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรกองทุนแต่งตัง้ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยคนหนึง่
ท�ำหน้ำที่บันทึกกำรรับจ่ำย
ให้อธิกำรบดีโดยควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรกองทุนแต่งตัง้ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยคนหนึง่
ท�ำหน้ำที่เบิกจ่ำยและเก็บหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย
ข้อ ๑๐ กำรใช้จ่ำยเงินกองทุนตำมระเบียบนี้ ให้จ่ำยได้ทั้งจำกเงินกองทุนและหรือดอกผล
ของกองทุน
ข้อ ๑๑ กำรจ่ำยเงินกองทุนตำมระเบียบนี้ให้เบิกจ่ำยได้ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้
(๑) ทุนกำรศึกษำ
(๒) ทุนจ้ำงนักศึกษำท�ำงำน
(๓) ทุนเงินยืมฉุกเฉิน
(๔) ทุนช่วยเหลือนักศึกษำประสบภัย
(๕) ทุนอำหำรกลำงวัน
(๖) ทุนหรือค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรช่วยเหลือนักศึกษำตำมทีค่ ณะกรรมกำรกองทุนเห็นสมควร
หลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินกองทุนตำมวรรคหนึ่ง รวมทั้งรำยกำรและอัตรำกำรจ่ำยให้เปน
ไปตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนก�ำหนด โดยจัดท�ำเปนประกำศของคณะกรรมกำรกองทุน และน�ำเสนอ
ก.ง.ส. เพื่อทรำบ
ข้อ ๑๒ ให้กองพัฒนำนักศึกษำ เปนหน่วยงำนธุรกำรท�ำหน้ำทีส่ นับสนุนกำรด�ำเนินงำนของคณะ
กรรมกำรกองทุนตำมระเบียบนี้
ข้อ ๑๓ ให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของกองทุนและให้
รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินกองทุนต่อ ก.ง.ส. และสภำมหำวิทยำลัย ตำมล�ำดับ ภำยใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้น
ปงบประมำณ
คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของกองทุนตำมวรรคหนึง่ จะต้องมีผตู้ รวจสอบบัญชีที่
มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง หรือผู้ตรวจสอบภำยในที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้งด้วย
ข้อ ๑๔ กำรยุบเลิกกองทุนอำจจะกระท�ำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) กำรด�ำเนินกิจกำรของกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนแล้ว และคณะ
กรรมกำรกองทุน มีมติให้ยุบเลิกกองทุนได้
(๒) กำรด�ำเนินกิจกำรของกองทุนไม่เปนไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน หำกด�ำเนิน
กำรต่อไป อำจเกิดผลเสียหำย และคณะกรรมกำรกองทุนมีมติให้ยุบเลิกกองทุนได้
(๓) กำรด�ำเนินกิจกำรของกองทุนไม่เปนไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน หำกด�ำเนิน
กำรต่อไป อำจเกิดผลเสียหำยตำมรำยงำนกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของกองทุน และมหำวิทยำลัย
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยมีมติให้ยุบเลิกกองทุน
กำรยุบเลิกกองทุนตำมวรรคหนึ่ง ให้จัดท�ำเปนประกำศของมหำวิทยำลัย โดยควำมเห็นชอบ
ของสภำมหำวิทยำลัย
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เมื่อมีกำรยุบเลิกกองทุนตำมวรรคสองแล้ว ให้ถือว่ำระเบียบนี้เปนอันยกเลิกไปด้วย และให้
เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยแจ้งคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบต่อไป
เมื่อมีกำรยุบเลิกกองทุนตำมวรรคสองแล้ว ให้โอนบรรดำเงินกองทุนเข้ำเปนเงินรำยได้ของ
มหำวิทยำลัย และให้โอนบรรดำทรัพย์สินของกองทุนเปนทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
ข้อ ๑๕ ให้มหำวิทยำลัยแต่งตัง้ คณะกรรมกำรขึน้ คณะหนึง่ เพือ่ ด�ำเนินกำรช�ำระบัญชีให้แล้วเสร็จ
ภำยใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ก�ำหนดให้ยุบเลิกกองทุน
ให้ด�ำเนินกำรโอนเงินกองทุนและทรัพย์สินของกองทุนให้แล้วเสร็จภำยใน ๙๐ วันนับแต่วันที่
ก�ำหนดให้ยุบเลิกกองทุน
ข้อ ๑๖ ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนอม อินทรก�าเนิด
(นำยถนอม อินทรก�ำเนิด)
นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรออกระเบียบฉบับนี้ คือ เนื่องจำกมหำวิทยำลัยเสนอให้มีกำรจัดตั้งกองทุนใน
ระดับมหำวิทยำลัย คือ กองทุนช่วยเหลือนักศึกษำ และตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำ
ด้วย กำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖๒ ก�ำหนดไว้ว่ำกำรจัดตั้ง
กองทุนนั้น ๆ ให้จัดท�ำระเบียบของมหำวิทยำลัย ประกอบกับควำมในมำตรำ ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สภำมหำวิทยำลัยมีอ�ำนำจในกำรออกกฎ ระเบียบ
ประกำศ และข้อบังคับของมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเงินได้ จึงจ�ำเปนต้องออกระเบียบนี้
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ประกาศคณะกรรมการทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุน รายการและอัตราการจ่ายเงินกองทุน
......................................

เพื่อให้กำรจ่ำยเงินกองทุนช่วยเหลือนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เปนไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและเปนไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กองทุนช่วยเหลือนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
อำศัยอ�ำนำจตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กองทุนช่วยเหลือนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ คณะกรรมกำรกองทุนช่วยเหลือนักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ในครำวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำรจ่ำยเงินกองทุน รำยกำรและอัตรำกำรจ่ำยเงินกองทุน ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ทุนกำรศึกษำ
กำรให้ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำตำมอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในแต่ละหลักสูตร
โดยอำจเปนทุนกำรศึกษำเปนรำยปกำรศึกษำ เปนรำยภำคกำรศึกษำปกติ หรือเปนทุนกำรศึกษำจน
ส�ำเร็จกำรศึกษำ คือ ภำคเรียนที่ ๑ และ ๒ ยกเว้นกรณีวิทยำลัยนำนำชำติ ให้ทุนกำรศึกษำตำมอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำได้ไม่เกินอัตรำสูงสุดของหลักสูตรภำคปกติ
ข้อ ๒ ทุนจ้ำงนักศึกษำท�ำงำน
กำรให้ทุนแก่นักศึกษำที่ท�ำงำนแก่มหำวิทยำลัยในอัตรำชั่วโมงละ ๓๐ บำท แต่ต้อง
ท�ำงำนไม่เกิน ๑๐๐ ชั่วโมงต่อเดือน
ข้อ ๓ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน
กำรให้นักศึกษำยืมเงินกองทุนในวงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บำทต่อครั้ง โดยให้ผ่อนช�ำระ
ไม่เกิน ๖ งวด และไม่มีดอกเบี้ย
ข้อ ๔ ทุนช่วยเหลือนักศึกษำประสบภัย
กำรให้ทุนช่วยเหนือนักศึกษำในกรณีประสบภัย รำยละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บำท
ข้อ ๕ ทุนอำหำรกลำงวัน
กำรให้ทุนอำหำรกลำงวันแก่นักศึกษำ ในอัตรำมือละไม่เกิน ๕๐ บำท และต้องไม่เกิน
๑๐๐ วันต่อปกำรศึกษำ
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ข้อ ๖ กำรให้ทนุ หรือสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับกำรช่วยเหลือนักศึกษำทีน่ อกเหนือจำกข้อ ๑
ถึง ข้อ ๕ ให้เปนไปตำมรำยกำรและอัตรำที่ก�ำหนดไว้ในโครงกำรที่ได้รับอนุมัติเท่ำนั้น
ข้อ ๗ กำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนช่วยเหลือนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ที่นอกเหนือ
จำกที่ก�ำหนดไว้ในประกำศนี้ หรือที่ก�ำหนดไว้แล้วแต่ไม่ส่ำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมประกำศนี้ ให้ประธำน
กรรมกำร และหรือรองประธำนกรรมกำรมีอ�ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติ แล้วน�ำเสนอคณะกรรมกำร
กองทุนช่วยเหลือนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เพือ่ ทรำบ แต่ตอ้ งค�ำนึงถึงกำรช่วยเหลือนักศึกษำ
ตำมควำมเหมำะสม และเปนไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกองทุน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เปนต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณรงค์ คองประเสริฐ
(ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ)
ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ประธำนกรรมกำร
คณะกรรมกำรกองทุนช่วยเหลือนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ตอนที่ 3

แนวปฏิบัติส�ำหรับนักศึกษา
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ส�ำนักทะเบียน
และประมวลผล

CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ส�านักทะเบียนและประมวลผล
เกี่ยวกับส�านักงาน

ส�ำนักทะเบียนและประมวลผลเปนหน่วยงำนส่งเสริมสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตของมหำวิทยำลัย
ภำรกิจหลัก คือ กำรประสำนงำนและให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่หน่วยงำนและบุคลำกร ทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ดูแลและก�ำกับกำรน�ำระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
งำนด้ำนวิชำกำรไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนั้น ส�ำนักทะเบียนและประมวลผลจึงมีควำมส�ำคัญและเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับนักศึกษำ นับตั้งแต่กำรสมัครเข้ำเรียนกำรรำยงำนตัวเข้ำเปนนักศึกษำ จนกระทั่งวันส�ำเร็จ
กำรศึกษำ นักศึกษำควรศึกษำระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ให้ละเอียดและถือปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัด เพือ่
ให้กำรเรียนเปนไปอย่ำงรำบรื่นและส�ำเร็จกำรศึกษำสมดังควำมตั้งใจ

ที่ตั้งหน่วยงาน

ชั้น 1 อำคำร 1 ทิศเหนือ (ตรงข้ำมกับโรงยิมเนเซียม)

เวลาเปดท�าการ

เปดบริกำรทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ศุกร์ – เสำร์
เวลำ 08.00 น. – 20.00 น.
อำทิตย์ – พฤหัสบดี เวลำ 08.00 น. – 16.00 น.

การบริการของส�านักทะเบียนและประมวลผล
การลงทะเบียนเรียน

ในกำรลงทะเบียนเรียนนักศึกษำต้องลงทะเบียนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตตำมระยะเวลำทีก่ ำ� หนด
ในปฏิทินวิชำกำร ตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 นักศึกษำศึกษำหลักสูตรและแผนกำรเรียนเสนอแนะ พร้อมทัง้ ปรึกษำอำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ขั้นที่ 2 นักศึกษำลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่
www.academic.cmru.ac.th/regisonline_jong/
ขั้นที่ 3 นักศึกษำสำมำรถเพิ่ม/ถอนรำยวิชำหรือย้ำย Section ผ่ำนระบบกำรลงทะเบียนทำง
อินเทอร์เน็ตตำมวัน-เวลำที่ก�ำหนดตำมปฏิทินวิชำกำร
ขั้นที่ 4 นักศึกษำ Print ใบลงทะเบียน เพื่อน�ำไปช�ำระเงิน ณ ธนำคำรที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
ทุกสำขำทั่วประเทศ
โดยมีข้อแนะน�ำในกำรลงทะเบียน ดังนี้
1. นักศึกษำภำคปกติ ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ภำคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
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2. นักศึกษำภำคพิเศษ ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
ภำคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
3. ไม่ควรลงทะเบียนในกรณีต่อไปนี้
3.1 รำยวิชำซ�้ำกับรำยวิชำที่ลงทะเบียนได้แล้ว
3.2 วัน – เวลำเรียนหรือวัน – เวลำสอบซ�้ำกับรำยวิชำที่ลงทะเบียนได้แล้ว
3.3 ลงทะเบียนใน Section ที่มีจ�ำนวนผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
3.4 จ�ำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเกินกว่ำที่ก�ำหนดไว้
3.5 รำยวิชำที่ต้องเรียนรำยวิชำอื่นมำก่อน
3.6 ไม่สำมำรถลงทะเบียนรำยวิชำฝกประสบกำรณ์ร่วมกับวิชำอื่นได้ (เฉพำะภำคปกติ)

การขอรหัสผ่าน

1. นักศึกษำทุกคนจะมีรหัสนักศึกษำ และรหัสผ่ำน 6 ตัวอักษร เพื่อ Login เข้ำสู่ระบบ กำร
ลงทะเบียนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต หำกนักศึกษำท�ำรหัสผ่ำนสูญหำย หรือลืมรหัสผ่ำนนักศึกษำสำมำรถ
ยื่นค�ำร้องขอใหม่ได้
2. ยืน่ ค�ำร้องขอรหัสผ่ำน (สทป.12) ถึงส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มีคำ่ ธรรมเนียม 50 บำท
ขั้นตอนการด�าเนินการ
1) นักศึกษำดำวน์โหลดค�ำร้องขอรหัสผ่ำน (สทป.12) ได้ที่
www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทัง้ กรอกค�ำร้องให้สมบูรณ์
ครบถ้วน
2) นักศึกษำน�ำค�ำร้องไปช�ำระค่ำธรรมเนียมขอรหัสผ่ำนที่กองคลัง (ห้องกำรเงิน)
จ�ำนวน 50 บำท
3) นักศึกษำน�ำค�ำร้องขอรหัสผ่ำนมำยื่นที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
4) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบพิมพ์รหัสผ่ำนให้นักศึกษำใหม่

การขอเพิ่มจ�านวนรับลงทะเบียนในรายวิชาที่มีจ�านวนรับเต็ม

1. เมือ่ นักศึกษำลงทะเบียนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต แต่ปรำกฏว่ำไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนได้
เนื่องจำกหมู่เรียนในวัน เวลำที่ต้องกำรมีจ�ำนวนนักศึกษำเต็มตำมที่ก�ำหนดแล้ว และไม่สำมำรถลง
ทะเบียนรำยวิชำในหมู่เรียนอื่น ๆ ได้อีก นักศึกษำสำมำรถขอเพิ่ม จ�ำนวนรับลงทะเบียนในหมู่เรียนที่
ต้องกำรได้
2. นักศึกษำเข้ำไปยื่นค�ำร้องขอเพิ่มจ�ำนวนรับในรำยวิชำที่เต็ม ที่ระบบสำรสนเทศนักศึกษำ
(http:/www.academic.cmru.ac.th/information/) ก่อนกำรขอเพิ่มจ�ำนวนให้นักศึกษำ ตรวจสอบ
วันเวลำเรียน วันเวลำสอบ และจ�ำนวนควำมจุของห้องเรียน
3. ค้นหำรหัสวิชำ Section ภำคเรียน แล้วกด “Submit” แล้วกด เพิ่ม รำยวิชำที่เพิ่มจะไป
ปรำกฏในระบบค�ำร้องออนไลน์ ส�ำหรับอำจำรย์ผู้สอน
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4. ถ้ำอำจำรย์ผู้สอน อนุมัติค�ำร้องของนักศึกษำ โดยผ่ำนระบบออนไลน์ค�ำร้องจะปรำกฏ
ในระบบ Admin ของส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
5. เมื่อได้รับกำรอนุมัติจำกส�ำนักทะเบียนและประมวลผลแล้ว จะปรำกฏรำยวิชำดังกล่ำวใน
ระบบลงทะเบียน นักศึกษำต้องเข้ำไปตรวจสอบรำยวิชำที่ขอเพิ่มในระบบลงทะเบียนภำยในระยะเวลำ
ที่ก�ำหนดในปฏิทินวิชำกำร ช่วงเพิ่ม-ถอน
ขั้นตอนการด�าเนินการ
1) นักศึกษำเข้ำไปยืน่ ค�ำร้องขอเพิม่ จ�ำนวนรับในรำยวิชำทีเ่ ต็มที่ ระบบสำรสนเทศนักศึกษำ
(http:/www.academic.cmru.ac.th/information/) ก่อนกำรขอเพิ่มจ�ำนวนให้นักศึกษำตรวจสอบ
จ�ำนวนรับที่เปนปัจจุบันในระบบลงทะเบียนและวันเวลำเรียน วันเวลำสอบ
2) นักศึกษำเข้ำไปใน ระบบสำรสนเทศนักศึกษำ ให้ค้นหำรหัสวิชำ Section ภำคเรียน
แล้วกด “Submit” แล้วกด “เพิม่ ” รำยวิชำทีเ่ พิม่ จะไปปรำกฏในระบบค�ำร้องออนไลน์ ส�ำหรับอำจำรย์ผสู้ อน
3) ถ้ำอำจำรย์ผู้สอนอนุมัติค�ำร้องของนักศึกษำ โดยผ่ำนระบบออนไลน์ค�ำร้องจะปรำกฏ
ในระบบ Admin ของ ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
4) เมือ่ ได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกส�ำนักทะเบียนและประมวลผล แล้วจะปรำกฏรำยวิชำดังกล่ำว
ในระบบลงทะเบียน นักศึกษำต้องเข้ำไปตรวจสอบรำยวิชำที่ขอเพิ่มในระบบลงทะเบียนภำยในระยะ
เวลำที่ก�ำหนดในปฏิทินวิชำกำร ช่วงเพิ่ม-ถอน

การขอเปดรายวิชาเรียน

1. ผู้ขอเปดรำยวิชำ ต้องเปนนักศึกษำค้ำงชั้นหรือลงทะเบียนเรียนเปนภำคเรียนสุดท้ำยและ
ไม่ได้ย้ำยมำจำกสถำบันอื่น
2. กำรขอเปดรำยวิชำกระท�ำได้เมื่อ
- ไม่มีรำยวิชำในรำยกำรจัดสอนจัดสอบของนักศึกษำทุกประเภท
- เปนรำยวิชำบังคับในหลักสูตรเก่ำที่ไม่มีกำรเปดสอนแล้ว
- เปนรำยวิชำเลือกทีไ่ ม่สำมำรถเลือกเรียนในกลุม่ วิชำเดียวกัน ไม่สำมำรถยืน่ ขอเรียนร่วม
กับนักศึกษำอื่นได้หรือเรียนแทนกันได้
3. กำรขอเปดรำยวิชำต้องผ่ำนควำมเห็นจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ
4. ยื่นค�ำร้องขอเปดรำยวิชำเรียน (สทป.6) โดยต้องผ่ำนกำรพิจำรณำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
แล้วส่งส�ำนักทะเบียนและประมวลผลเพือ่ รวบรวมส่งคณะพิจำรณำ และสรุปส่งกลับส�ำนักทะเบียนและ
ประมวลผลเพื่อให้นักศึกษำลงทะเบียนต่อไป ไม่มีค่ำธรรมเนียม
ขั้นตอนการด�าเนินการ
1) นักศึกษำพิมพ์รำยวิชำทีข่ อเปดนอกเหนือจำกแผนกำรเรียนในระบบสำรสนเทศนักศึกษำ
(สทป.6) (http:/www.academic.cmru.ac.th/information/)
หมายเหตุ กอนการยื่นคํารองกรุณาตรวจสอบรายวิชาที่เปดสอนของภาคเรียนถัดไป
ในเว็บไซตของสํานักทะเบียนและประมวลผล
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2) ผ่ำนควำมเห็นกำรขอเปดรำยวิชำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ
3) ยื่นค�ำร้องขอเปดรำยวิชำเรียน (สทป.6) ที่ ส�ำนักทะเบียนและประมวลผลตำมก�ำหนด
ปฏิทินวิชำกำร
4) ส�ำนักทะเบียนและประมวลผลรวบรวบส่งคณะ
5) คณะด�ำเนินกำร
5.1 สรุปรำยวิชำทีจ่ ะขอเปดทัง้ หมดตำมแบบฟอร์มทีก่ ำ� หนด โดยแนบหลักฐำนทีผ่ ำ่ น
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรประกอบกำรพิจำรณำ
5.2 จัดท�ำบันทึกข้อควำม น�ำส่งส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
6) ส�ำนักทะเบียนและประมวลผลด�ำเนินกำร
6.1 แจ้งผลกำรพิจำรณำผ่ำนระบบลงทะเบียน
6.2 เปดรำยวิชำให้นักศึกษำลงทะเบียนช่วงเพิ่มถอนตำมปฏิทินวิชำกำร
6.3 กำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอนวิชำขอเปดไม่สำมำรถกระท�ำได้เว้นแต่
ได้รับอนุญำตจำกอธิกำรบดีหรือผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำย

การขอลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน

1. กำรลงทะเบียนเรียนร่วม นักศึกษำภำคปกติสำมำรถลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษำ
ภำคพิเศษได้เฉพำะภำคฤดูรอ้ นเท่ำนัน้ ส่วนนักศึกษำภำคพิเศษสำมำรถลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษำ
ภำคปกติได้ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ ง แนวปฏิบตั ใิ นกำรลงทะเบียนเรียนร่วมและ
เรียนเกินกำรลงทะเบียนเรียนแต่ละภำคกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยก�ำหนด ดังนี้
ภำคปกติ ลงได้ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ภำคพิเศษ ลงได้ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
ภำคฤดูร้อน ลงได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
กำรลงทะเบียนเรียนเกินกว่ำจ�ำนวนหน่วยกิตทีก่ ำ� หนดไว้นสี้ ำมำรถท�ำได้เฉพำะ ในภำคเรียน
สุดท้ำยทีจ่ ะส�ำเร็จกำรศึกษำและสำมำรถเรียนเกินได้เพียง 1 รำยวิชำ เท่ำนัน้ หำกนอกเหนือจำกทีก่ ำ� หนดนี้
จะอยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะพิจำรณำเปนรำยกรณี
2. กำรลงทะเบียนเรียนร่วมหรือเรียนเกิน ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ
หัวหน้ำสำขำวิชำ และจำกคณะที่นักศึกษำสังกัด
3. ยืน่ ค�ำร้องขอเรียนร่วมหรือเรียนเกิน (สทป.3) ผ่ำนอำจำรย์ทปี่ รึกษำ หัวหน้ำสำขำวิชำ คณะ
ถึงส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ไม่มีค่ำธรรมเนียม
ขั้นตอนการด�าเนินการ
1) นักศึกษำเข้ำไปขอเรียนร่วมหรือเรียนเกินในรำยวิชำทีต่ อ้ งกำรลงทะเบียนเรียน ทีร่ ะบบ
สำรสนเทศนักศึกษำ (http:/www.academic.cmru.ac.th/information) ก่อนกำรขอเรียนร่วมหรือ
เรียนเกิน นักศึกษำจะต้องตรวจสอบวันเวลำเรียน-สอบ ในระบบลงทะเบียนว่ำตรงกัน หรือซ�้ำซ้อนกัน
หรือไม่ พร้อมทั้งแนบเอกสำรหลักฐำนดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1.1 เอกสำรกำรลงทะเบียนที่สำมำรถลงทะเบียนได้ของภำคกำรศึกษำปัจจุบัน
1.2 เอกสำรใบรำยงำนผลกำรเรียนตลอดหลักสูตร
2) นักศึกษำเข้ำไปใน ระบบสำรสนเทศนักศึกษำ ให้ค้นหำรหัสวิชำ Section ภำคเรียน
แล้วกด “Submit” แล้วกด “เพิ่ม” แล้วพิมพ์แบบฟอร์มค�ำร้องขอเรียนร่วมหรือเรียนเกิน
3) นักศึกษำน�ำค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมหรือเรียนเกินไปขอควำมเห็นชอบจำก
อำจำรย์ที่ปรึกษำ หัวหน้ำสำขำวิชำ และคณะ
4) นักศึกษำน�ำค�ำร้องมำยื่นที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด
ในปฏิทินวิชำกำร
5) เมื่อได้รับอนุมัติจำกส�ำนักทะเบียนและประมวลผลให้นักศึกษำตรวจสอบรำยวิชำนั้น
ด้วยตนเองในระบบลงทะเบียนตำมระยะเวลำที่ก�ำหนดในปฏิทินวิชำกำร

การขอยกเลิกรายวิชาเรียน

1. กำรขอยกเลิกรำยวิชำ กระท�ำให้เสร็จสิ้น ก่อนสอบปลำยภำคไม่น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์ หรือ
ก�ำหนดกำรตำมปฏิทินวิชำกำร กำรยกเลิกรำยวิชำ (Withdrawal) เปนกำรยกเลิกกำรเรียนรำยวิชำที่
ลงทะเบียนไปแล้ว แต่นักศึกษำมีควำมจ�ำเปน หรือเห็นว่ำไม่สำมำรถเรียนได้ หรือเรียนได้ ไม่เต็มที่อำจ
ได้รบั ผลกำรเรียนต�ำ่ หำกนักศึกษำไม่เข้ำเรียน เรียนไม่สม�ำ่ เสมอ หรือไม่ทำ� กิจกรรมตำมทีอ่ ำจำรย์ผสู้ อน
ก�ำหนด โดยไม่ยื่นค�ำร้องขอยกเลิกรำยวิชำนักศึกษำจะได้ผลกำรเรียนตำมเกณฑ์ก�ำหนดไว้นั้น ถ้ำขอ
ยกเลิกแล้ว ผลกำรเรียนที่ได้รับจะเปน W
2. กำรยกเลิกรำยวิชำต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ และอำจำรย์ผู้สอน
3. ยื่นค�ำร้องขอยกเลิกรำยวิชำเรียน (สทป.5) ผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ อำจำรย์ผู้สอน คณะ
ถึงส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ไม่มีค่ำธรรมเนียม
ขั้นตอนการด�าเนินการ
1) เลือกรำยวิชำที่ต้องกำรยกเลิก จำกเมนูแบบฟอร์มยกเลิกรำยวิชำเรียนในระบบ
สำรสนเทศนักศึกษำ http://www.academic.cmru.ac.th/information/
2) คลิกเลือกวิชำทีต่ อ้ งกำรยกเลิกรำยวิชำเรียนแล้วกด “Submit” เพือ่ ส่งข้อมูลกำรยกเลิก
รำยวิชำเรียนแล้วพิมพ์แบบฟอร์มค�ำร้องยกเลิกรำยวิชำเรียน
3) ขอควำมเห็นกำรยกเลิกรำยวิชำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ
4) ขอควำมเห็นของอำจำรย์ผู้สอนวิชำที่ขอยกเลิก โดยอำจำรย์ผู้สอนตรวจสอบ Section
รหัสวิชำและชื่อวิชำพร้อมเซ็นชื่อก�ำกับ
5) ยื่นค�ำร้องขอยกเลิกรำยวิชำเรียนที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ภำยในเวลำที่
มหำวิทยำลัยก�ำหนด (ดูก�ำหนดกำรขอยกเลิกรำยวิชำในปฏิทินวิชำกำร)
6) เมื่อส�ำนักทะเบียนและประมวลผลอนุมัติกำรขอยกเลิกรำยวิชำเรียนและมีกำรบันทึก
ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษำตรวจสอบกำร ยกเลิกรำยวิชำได้ที่http://www.academic.cmru.
ac.th/information/ แล้วเข้ำเมนู “ตำรำงสอบ” แล้วดูที่ตำรำงสอบ จะมี W ตรงกับวิชำที่เรำยกเลิก
ถือเปนกำรเสร็จสิ้นกำรยกเลิกรำยวิชำ
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การขอลาพักการเรียน/รักษาสถานภาพ

กำรลำพักกำรศึกษำ
1. เมือ่ นักศึกษำมีเหตุจำ� เปนทีไ่ ม่อำจมำเรียนได้ตำมปกติ เช่น เจ็บปวย ติดภำรกิจเดินทำง
ไปต่ำงจังหวัด/ต่ำงประเทศเปนเวลำนำน ถูกสั่งพักกำรเรียน ไปอบรม หรือ อื่น ๆ นักศึกษำสำมำรถ
ลำพักกำรเรียนไว้ได้จนกว่ำจะพร้อมกลับมำเรียนใหม่
2. นักศึกษำต้องยื่นค�ำร้องและช�ำระเงินให้เสร็จสิ้น ก่อนวันเริ่มสอบปลำยภำค มิฉะนั้น
- ในกรณีนักศึกษำที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จะพ้นสภำพกำรเปนนักศึกษำ
- ในกรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนแล้วจะได้เกรดเปน F หรือ U
3. ยื่นค�ำร้องขอลำพักกำรศึกษำ/รักษำสถำนภำพ (สทป.8) ผ่ำนควำมเห็นของผู้ปกครอง
อำจำรย์ทปี่ รึกษำ สำขำวิชำ คณะ กำรเงินและส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มีคำ่ ธรรมเนียมกำรรักษำ
สถำนภำพกำรเปนนักศึกษำ
กำรรักษำสถำนภำพกำรเปนนักศึกษำ
เมื่อนักศึกษำไม่ได้ลงทะเบียนในภำคเรียนใดภำคเรียนหนึ่ง นักศึกษำต้องท�ำกำรรักษำ
สถำนภำพกำรเปนนักศึกษำ โดยกำรช�ำระค่ำธรรมเนียม “กำรรักษำสถำนภำพนักศึกษำ”
กรณีที่นักศึกษำต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมรักษำสถำนภำพนักศึกษำ เพื่อคงสภำพกำรเปน
นักศึกษำ มีดังนี้
1. เมื่อนักศึกษำต้องกำรลำพักกำรศึกษำ
2. เมื่อนักศึกษำเรียนครบหลักสูตรแล้ว และไม่มีกำรลงทะเบียนในภำคเรียนนั้นและยังไม่
ยื่นค�ำร้องขอส�ำเร็จกำรศึกษำ
ขั้นตอนการด�าเนินการ
1) นักศึกษำดำวน์โหลดค�ำร้องขอลำพักกำรศึกษำ/รักษำสถำนภำพ (สทป.8) ได้ที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทัง้ กรอกค�ำร้อง
ให้สมบูรณ์ครบถ้วน
2) นักศึกษำขอควำมเห็นชอบจำกผูป้ กครอง อำจำรย์ทปี่ รึกษำ อำจำรย์ หัวหน้ำสำขำ
วิชำ และขออนุมัติจำกคณบดี
3) นั ก ศึ ก ษำน� ำค� ำ ร้ องที่ ผ่ ำนควำมเห็ นชอบไปช� ำ ระเงิ น ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรรั ก ษำ
สถำนภำพนักศึกษำที่กองคลัง (ห้องกำรเงิน)
4) นักศึกษำน�ำค�ำร้องและใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมรักษำสถำนภำพนักศึกษำไป
ถ่ำยเอกสำรเก็บไว้เปนหลักฐำน
5) นักศึกษำน�ำค�ำร้องขอลำพักกำรศึกษำ มำยืน่ ค�ำร้องทีส่ ำ� นักทะเบียนและประมวลผล
6) ผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบควำมถูกต้องของค�ำร้อง จำกนั้นจะเสนอให้ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอควำมเห็นชอบแล้วบันทึกข้อมูลลงในระบบ
พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสำรค�ำร้อง
หมายเหตุ กำรลำพักกำรศึกษำ กระท�ำได้ครัง้ ละไม่เกิน 1 ภำคกำรศึกษำ ถ้ำจ�ำเปน
ต้องลำพักกำรศึกษำต่อให้ยื่นค�ำร้องใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การขอคื น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาเนื่ อ งจากพ้ น สภาพเหตุ เ พราะไม่ ไ ด้ ช� า ระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. รับค�ำร้องขอคืนสภำพกำรเปนนักศึกษำเนือ่ งจำกพ้นสภำพเหตุเพรำะไม่ได้ชำ� ระค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ ระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ ณ งำนทะเบียน ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
2. กรอกค�ำร้องเรียบร้อยแล้วน�ำส่ง ณ งำนทะเบียน ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล เพือ่ เสนอ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักทะเบียนและประมวลผล และรองอธิกำรบดีลงนำมอนุมัติกำรขอคืนสภำพกำรเปน
นักศึกษำ ฯลฯ

การประกาศผลการเรียน

1. มหำวิทยำลัยจะประกำศผลกำรเรียนทุกภำคกำรศึกษำทำงอินเทอร์เน็ตโดยนักศึกษำ
สำมำรถตรวจสอบผลกำรเรียนรำยวิชำที่เรียนในแต่ละภำคเรียนหรือทั้งหมดได้จำกระบบสำรสนเทศ
ส�ำหรับนักศึกษำ (http://www.academic.cmru.ac.th/information) และส�ำนักทะเบียนและประมวล
ผลได้ส่งผลกำรเรียนให้ผู้ปกครองทำงไปรษณีย์ด้วย
2. นักศึกษำได้ผลกำรเรียน “I” ในรำยวิชำใด จะต้องติดตำมและพบอำจำรย์ผสู้ อนในรำยวิชำนัน้
ทันทีเพื่อด�ำเนินกำรแก้ผลกำรเรียน “I” ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่องแนวปฏิบัติ
เกีย่ วกับผลกำรเรียน “I” หำกพ้นก�ำหนดงำนทะเบียนและวัดผลจะเปลีย่ นเปน “F” หรือ “U” แล้วแต่กรณี
3. นักศึกษำทีม่ สี ทิ ธิสอบปลำยภำคแต่ขำดสอบจะได้ผลกำรเรียน “M” และจะต้องด�ำเนินกำร
ตำมประกำศมหำวิทยำลัยเรือ่ ง แนวปฏิบตั ใิ นกำรพิจำรณำกำรขอสอบของนักศึกษำที่ ขำดสอบกลำงภำค
และปลำยภำค ในกรณีทไี่ ด้รบั อนุญำตให้สอบ จะต้องด�ำเนินกำรให้เรียบร้อยภำยในเวลำทีม่ หำวิทยำลัย
ก�ำหนด หำกพ้นก�ำหนดงำนทะเบียนและวัดผลจะปรับเปน “F” หรือ “U” แล้วแต่กรณี

การขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน

กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียน
กำรเทียบโอนผลกำรเรียนให้ยึดถือตำม ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธกี ำรเทียบโอนผลกำรเรียน พ.ศ. 2557 และประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเทียบโอนผลกำรเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
กำรยกเว้นกำรเรียน
กำรยกเว้นกำรเรียนให้ยึดถือตำม ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรยกเว้นกำรเรียน พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการด�าเนินการ
1) นักศึกษำที่ต้องกำรเทียบโอนผลกำรเรียน/ยกเว้นกำรเรียนเข้ำโปรแกรมขอเทียบ
โอนผลกำรเรียน/ยกเว้นกำรเรียนที่ www.academic.cmru.ac.th/cts/
2) นักศึกษำด�ำเนินกำรกรอกข้อมูลในโปรแกรมเทียบโอนผลกำรเรียน/ยกเว้นกำรเรียน
3) นักศึกษำส่งค�ำร้องเทียบโอนผลกำรเรียน/ยกเว้นกำรเรียนในระบบ
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4) พิมพ์ค�ำร้องเทียบโอนผลกำรเรียน/ยกเว้นกำรเรียน
4.1 ค�ำร้องเทียบโอนผลกำรเรียน พร้อมแนบผลกำรเรียนเดิมเพื่อตรวจสอบ
4.2 ค�ำร้องยกเว้นกำรเรียน
- หลักสูตรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่กับหลักสูตรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่แนบใบผลกำรเรียนเดิมเพื่อตรวจสอบ
- หลักสูตรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่กบั หลักสูตรมหำวิทยำลัยอืน่ ๆ
แนบใบผลกำรเรียนและค�ำอธิบำยรำยวิชำพร้อมประทับตรำจำกสถำบันเดิม
5) น�ำค�ำร้องเทียบโอนผลกำรเรียน/ยกเว้นกำรเรียน ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำม และ
น�ำส่งส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
6) รอฟังผลกำรอนุมตั ผิ ลผ่ำนโปรแกรมขอเทียบโอนผลกำรเรียน/ยกเว้นกำรเรียน และ
ข่ำวประชำสัมพันธ์ของส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
7) นักศึกษำติดต่อขอรับค�ำร้องเทียบโอนผลกำรเรียน/ยกเว้นกำรเรียน ไปช�ำระเงินที่
กองคลัง (ห้องกำรเงิน) พร้อมส�ำเนำเอกสำรค�ำร้องเก็บไว้เปนหลักฐำน แล้วส่งคืน
ที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
หมายเหตุ : กำรเทียบโอนผลกำรเรียนและยกเว้นกำรเรียนสำมำรถด�ำเนินกำรได้
ตั้งแต่วันเปดภำคเรียนวันแรกของภำคกำรศึกษำที่ 1 และภำคกำรศึกษำที่ 2 โดย
มีระยะเวลำในกำรยื่นค�ำร้อง 30 วัน นับตั้งแต่เปดภำคเรียน

การขอย้ายสาขาวิชา

1. นักศึกษำสำมำรถขอย้ำยสำขำวิชำหนึง่ ไปยังอีกสำขำวิชำหนึง่ ได้ โดยเปนไปตำมเกณฑ์กำร
ย้ำยสำขำวิชำตำมประกำศมหำวิทยำลัย
2. เกณฑ์กำรขอย้ำยสำขำวิชำ
1) นักศึกษำต้องมีผลกำรเรียนในสำขำวิชำเดิม นักศึกษำภำคปกติ ไม่น้อยกว่ำ 2.00
2) นักศึกษำภำคพิเศษ ไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ภำคเรียน (ไม่นบั ภำคเรียนทีล่ ำหรือถูกสัง่ พักกำรเรียน)
3) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมก่อนยื่นค�ำร้อง ไม่ต�่ำกว่ำ 2.00
4) ต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำในกลุ่มวิชำเอกของสำขำวิชำใหม่ที่จะย้ำยไป ไม่น้อยกว่ำ
2 รำยวิชำและมีระดับคะแนนไม่ต�่ำกว่ำ B
5) ต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำขำวิชำและคณะเดิมทีส่ งั กัด และ สำขำวิชำและคณะใหม่
6) มหำวิทยำลัยไม่อนุญำตให้นกั ศึกษำสำขำวิชำอืน่ ย้ำยไปสำขำวิชำในหลักสูตร ครุศำสตร
บัณฑิตหรือภำยในหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตด้วยกัน
7) กำรย้ำยจะสมบูรณ์ได้เมื่อนักศึกษำช�ำระค่ำธรรมเนียมแล้ว
8) เมื่อนักศึกษำย้ำยไปสำขำวิชำใหม่แล้วจะขอย้ำยกลับสำขำวิชำเดิมอีกไม่ได้
9) ยื่นค�ำร้องขอย้ำยสำขำวิชำ (สทป.2) ผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ สำขำวิชำ คณะเก่ำ/ใหม่
ถึงส�ำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขั้นตอนการด�าเนินการ
1) นักศึกษำดำวน์โหลดค�ำร้องขอย้ำยสำขำวิชำ (สทป.2) ได้ที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทั้งกรอกค�ำร้อง
ให้สมบูรณ์ครบถ้วน
2) นักศึกษำน�ำใบค�ำร้องไปยื่นขอควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ สำขำวิชำเดิม
คณะเดิมสำขำวิชำใหม่ คณะใหม่ และส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
3) นักศึกษำติดต่อรับค�ำร้องคืนได้ที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
4) จำกนั้นน�ำค�ำร้อง ไปช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมขอย้ำยสำขำวิชำที่กองคลัง (ห้องกำรเงิน)
5) นักศึกษำน�ำค�ำร้องและใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมขอย้ำยสำขำวิชำไปถ่ำยเอกสำร
เก็บไว้เปนหลักฐำน
6) นักศึกษำน�ำค�ำร้องและใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมขอย้ำยสำขำวิชำ (ฉบับจริง)
มำยื่นที่ห้องส�ำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอรับกำรเปลี่ยนรหัสนักศึกษำและ
เปลี่ยน Password ใหม่

การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา

1. นักศึกษำภำคปกติสำมำรถขอประเภทนักศึกษำไปเปนนักศึกษำภำคพิเศษได้ ในวิชำเอก
ที่มีอยู่ในภำคพิเศษ ระดับเดียวกัน
2. ยื่นค�ำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษำ (สทป.1) ผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ สำขำวิชำ คณะ ถึง
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
ขั้นตอนการด�าเนินการ
1) นักศึกษำดำวน์โหลดค�ำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษำ (สทป.1) ได้ที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทั้งกรอกค�ำร้อง
ให้สมบูรณ์ ครบถ้วน
2) นักศึกษำน�ำใบค�ำร้องไปยืน่ ขอควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ทปี่ รึกษำ สำขำวิชำ คณะ และ
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
3) นักศึกษำติดต่อรับค�ำร้องคืนได้ที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
4) จำกนั้นน�ำค�ำร้องไปช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษำที่กองคลัง
(ห้องกำรเงิน)
5) นักศึกษำน�ำค�ำร้องและใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษำไป
ถ่ำยเอกสำรเก็บไว้เปนหลักฐำน
6) นักศึกษำน�ำค�ำร้องและใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษำ
(ฉบับจริง) มำยื่นที่ห้องส�ำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอรับกำรเปลี่ยนรหัส
นักศึกษำและเปลี่ยน Password ใหม่
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การขอย้ายสถานศึกษา

1. เมือ่ นักศึกษำมีควำมจ�ำเปนต้องย้ำยไปศึกษำต่อทีส่ ถำบันกำรศึกษำแห่งอืน่ ด้วยเหตุผลย้ำย
กลับภูมิล�ำเนำ ย้ำยตำมผู้ปกครอง ย้ำยสถำนที่ท�ำงำน นักศึกษำสำมำรถ ยื่นค�ำร้องขอย้ำยไปได้โดยต้อง
ยื่นค�ำร้องก่อนสอบปลำยภำค
2. เมื่อนักศึกษำยื่นค�ำร้อง ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล จะท�ำหนังสือติดต่อไปยังสถำบัน
ที่นักศึกษำขอย้ำยไป เมื่อสถำบันแห่งนั้นมีหนังสือตอบรับว่ำสำมำรถรับนักศึกษำเข้ำศึกษำต่อได้
นักศึกษำจะต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมเพื่อรับหนังสือส่งตัวและผลกำรเรียนไปยังสถำบันแห่งนั้น
3. ยื่นค�ำร้องขอย้ำยสถำนศึกษำ (สทป.11) ผ่ำนควำมเห็นของผู้ปกครอง อำจำรย์ที่ปรึกษำ
สำขำวิชำ คณะ ส�ำนักหอสมุด ถึงส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
ขั้นตอนการด�าเนินการ
1) นักศึกษำดำวน์โหลดค�ำร้องขอย้ำยสถำนศึกษำ (สทป.11) ได้ที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทั้งกรอกค�ำร้องให้
สมบูรณ์ครบถ้วน
2) นักศึกษำขอควำมเห็นชอบจำกผูป้ กครอง อำจำรย์ทปี่ รึกษำ อำจำรย์หวั หน้ำ สำขำวิชำ
ขออนุมัติจำกคณบดี และส�ำนักหอสมุด
3) นักศึกษำน�ำค�ำร้องขอย้ำยสถำนศึกษำ มำยื่นค�ำร้องที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
4) เจ้ ำ หน้ ำที่ ผู้ รั บ ผิ ดชอบจะตรวจสอบควำมถู กต้ อ งของค� ำ ร้ อ ง จำกนั้ น จะเสนอให้
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอควำมเห็นชอบ
5) เมื่อค�ำร้องขอย้ำยสถำนศึกษำผ่ำนควำมเห็นชอบของผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล แล้วผู้รับผิดชอบจะจัดท�ำหนังสือสอบถำมไปยังสถำนศึกษำ/สถำบันที่
นักศึกษำจะย้ำยไป
5.1 ถ้ำสถำนศึกษำ/สถำบัน ตอบรับ กำรย้ำยสถำนศึกษำ ผู้รับผิดชอบจะท�ำหนังสือ
ส่งตัวให้กับนักศึกษำ จำกนั้นให้นักศึกษำไปช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรขอย้ำย
สถำนศึกษำที่ห้องกำรเงิน ก็ถือว่ำสิ้นสุดกระบวนกำรขอย้ำยสถำนศึกษำ
5.2 ถ้ำสถำนศึกษำ/สถำบัน ปฏิเสธ กำรย้ำยสถำนศึกษำ ผูร้ บั ผิดชอบจะแจ้งให้นกั ศึกษำทรำบ

การขอส�าเร็จการศึกษา

1. นักศึกษำทีค่ ำดว่ำจะส�ำเร็จกำรศึกษำในภำคเรียนสุดท้ำย ต้องยืน่ ค�ำร้องขอส�ำเร็จกำรศึกษำ
โดยแนบหลักฐำน ใบแสดงผลกำรเรียนตลอดหลักสูตร และส�ำเนำใบระเบียนกิจกรรม เพือ่ ส�ำนักทะเบียน
และประมวลผล จะได้ด�ำเนินกำรในขั้นตอนกำรตรวจสอบผลกำรศึกษำและด�ำเนินกำรเพื่อขออนุมัติ
ส�ำเร็จกำรศึกษำตำมขัน้ ตอนต่อไป นักศึกษำสำมำรถติดตำมผลได้จำกประกำศชือ่ ผูส้ ำ� เร็จกำรศึกษำทำง
www.academic.cmru.ac.th/graduate/

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2. เมือ่ นักศึกษำยืน่ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว ให้พมิ พ์คำ� ร้อง และน�ำค�ำร้องผ่ำนอำจำรย์ทปี่ รึกษำ
อำจำรย์ทปี่ รึกษำควรช่วยตรวจสอบรำยวิชำและผลกำรศึกษำเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วำ่ ถูกต้อง ครบตำมหลักสูตร
3. ยืน่ ค�ำร้องขอส�ำเร็จกำรศึกษำ (สทป.13) ทีพ่ มิ พ์ออกมำจำกระบบอินเทอร์เน็ต ขอควำมเห็น
จำกอำจำรย์ทปี่ รึกษำ (หำกเปนสมำชิกห้องสมุดให้นกั ศึกษำติดต่อห้องสมุดก่อน) หลังจำกนัน้ น�ำค�ำร้อง
ส่งถึงส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ไม่มีค่ำธรรมเนียม
ขั้นตอนการด�าเนินการ
1) ให้นักศึกษำ กรอกค�ำร้องขอส�ำเร็จกำรศึกษำในระบบขอส�ำเร็จกำรศึกษำที่ http://
www.academic.cmru.ac.th/completion/ หลังจำกนัน้ ให้นกั ศึกษำพิมพ์คำ� ร้องออก
มำจำกระบบและแนบเอกสำร ผลกำรเรียนตลอดหลักสูตร แล้วน�ำส่งให้อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ตรวจสอบกำรส�ำเร็จกำรศึกษำเบื้องต้น พร้อมทั้งลงนำมก�ำกับ
2) น�ำค�ำร้องที่กรอกรำยละเอียดเรียบร้อยแล้ว ส่งงำนทะเบียนและประมวลผลจะมีเจ้ำ
หน้ำทีร่ บั ค�ำร้อง เพือ่ ตรวจสอบเบือ้ งต้น เช่น มีรำยวิชำทีย่ งั ไม่มผี ลกำรเรียนหรือไม่ เปนต้น
3) เมื่อเจ้ำหน้ำที่รับค�ำร้องเรียบร้อยแล้ว จะท�ำกำรบันทึกค�ำร้องขอส�ำเร็จกำรศึกษำของ
นักศึกษำลงในคอมพิวเตอร์ และนักศึกษำสำมำรถติดตำมผลกำรพิจำรณำค�ำร้องได้ที่
http://www.academic.cmru.ac.th/completion/
4) กรณีนกั ศึกษำส่งค�ำร้องขอส�ำเร็จกำรศึกษำแล้ว หำกเจ้ำหน้ำทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องแล้ว นักศึกษำ
สำมำรถเข้ำตรวจสอบสถำนกำรณ์ส่งค�ำร้อง ซึ่งระบบจะแจ้งสถำนะว่ำ “เจ้ำหน้ำที่ได้
รับค�ำร้องขอส�ำเร็จกำรศึกษำแล้ว”
5) หำกค�ำร้องขอส�ำเร็จ กำรศึกษำของนักศึก ษำ ได้ รั บกำรตรวจสอบจำกเจ้ ำ หน้ ำ ที่
งำนทะเบียนอย่ำงละเอียด แล้ว กรณีพบว่ำนักศึกษำมีปัญหำเกี่ยวกับผลกำรเรียน เช่น
ไม่มีผลกำรเรียน ระบบตรวจสอบผลกำรส�ำเร็จกำรศึกษำ จะแจ้งสถำนะตำมปัญหำที่
เกิดขึ้น เพื่อให้นักศึกษำมำติดต่องำนทะเบียนและประมวลผล
หมายเหตุ หลังจากที่นักศึกษาสงคํารองขอสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลวใหนักศึกษา
ติดตามตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาเอง ทุกระยะเพื่อใหสามารถแก
ปญหาไดทันทวงที
6) หำกค�ำร้องขอส�ำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำ ได้รับกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่งำน
ทะเบียนอย่ำงละเอียดแล้ว พบว่ำ นักศึกษำไม่มีปัญหำใด ๆ เกี่ยวกับผลกำรเรียน เจ้ำ
หน้ำที่ก็จะแจ้งผลกำรส่งค�ำร้องขอส�ำเร็จกำรศึกษำในระบบว่ำ “คำดว่ำจะส�ำเร็จกำร
ศึกษำรอกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย”
หมายเหตุ หากนักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาแลว แตไมสําเร็จการศึกษา ให
นักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา (สทป.13) ใหมอีกครั้ง หลังจากที่ลงทะเบียน
ครบหลักสูตร
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การขอเอกสารการศึกษา

1. นักศึกษำสำมำรถขอเอกสำรกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยได้ดังนี้
- ใบรับรองกำรเปนนักศึกษำ
- ใบรับรองผลกำรเรียน (Transcript)
- ใบเกรดเพื่อตรวจสอบ
- ใบแทนรับรองคุณวุฒิ
- ใบแทนปริญญำบัตร
- ใบแทนอนุปริญญำบัตร
- ใบแทนประกำศนียบัตร
- ใบแทนสุทธิ
2. ยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอเอกสำรทำงกำรศึ ก ษำ (สทป.10) ต่ อ ส� ำ นั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
มีค่ำธรรมเนียม
ขั้นตอนการด�าเนินการ
1) หนังสือรับรองกำรเปนนักศึกษำ
1.1 นักศึกษำดำวน์โหลดค�ำร้องขอเอกสำรทำงกำรศึกษำ (สทป.10) ได้ที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทัง้ กรอกค�ำร้อง
ให้สมบูรณ์ครบถ้วน
1.2 นักศึกษำน�ำค�ำร้องไปช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมหนังสือรับรองกำรเปนนักศึกษำที่
กองคลัง (ห้องกำรเงิน)
1.3 นักศึกษำน�ำค�ำร้องขอหนังสือรับรองกำรเปนนักศึกษำมำยื่นที่ส�ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล พร้อมทั้งรับใบนัดหมำยกำรรับหนังสือรับรองกำรเปนนักศึกษำ
1.4 นักศึกษำจะมำรับหนังสือรับรองกำรเปนนักศึกษำได้หลังจำกยืน่ ค�ำร้อง 1 วันท�ำกำร
โดยนักศึกษำจะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำหรือบัตรประจ�ำตัวประชำชน
หำกไม่มำรับภำยใน 3 เดือน ให้เขียนค�ำร้องใหม่
2) ใบรับรองผลกำรเรียน (Transcript)
2.1 นักศึกษำดำวน์โหลดค�ำร้องขอเอกสำรทำงกำรศึกษำ (สทป.10) ได้ที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทัง้ กรอกค�ำร้อง
ให้สมบูรณ์ครบถ้วน
2.2 นักศึกษำน�ำค�ำร้องไปช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมใบรับรองผลกำรเรียนที่กองคลัง
(ห้องกำรเงิน)
2.3 นักศึกษำน�ำค�ำร้องมำยืน่ ทีส่ ำ� นักทะเบียนและประมวลผลพร้อมทัง้ รับใบนัดหมำย
กำรรับใบรับรองผลกำรเรียน
2.4 กรณีที่นักศึกษำส�ำเร็จกำรศึกษำแล้ว นักศึกษำน�ำรูปถ่ำยสีขนำด 2 นิ้ว ฉำกหลัง
รูปถ่ำยสีขำว ฉบับละ 2 รูป ระดับปริญญำสวมชุดครุย ตำมสำขำทีส่ ำ� เร็จกำรศึกษำ
ส่วนระดับอนุปริญญำ, ป.กศ., ป.กศ. ชัน้ สูงสวมชุดนักศึกษำ รูปถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน
มำยื่นที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
2.5 นักศึกษำจะมำรับใบรับรองผลกำรเรียนได้หลังจำกยื่นค�ำร้อง 3 วันท�ำกำร
โดยนักศึกษำจะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำหรือบัตรประจ�ำตัวประชำชน
หำกไม่มำรับภำยใน 3 เดือน ให้เขียนค�ำร้องใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3) ใบเกรดเพื่อตรวจสอบ
ใช้ในกำรเทียบโอนผลกำรเรียน/ยกเว้นผลกำรเรียน กรณีสอบเข้ำใหม่ หรือใช้ในกำร
ตรวจสอบรำยวิชำที่เรียนหรือต้องกำรทรำบผลกำรเรียนของตนเอง
3.1 นักศึกษำดำวน์โหลดค�ำร้องขอเอกสำรทำงกำรศึกษำ (สทป.10) ได้ที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทั้งกรอก
ค�ำร้องให้สมบูรณ์ครบถ้วน
3.2 นักศึกษำน�ำค�ำร้องไปช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมใบเกรดเพื่อตรวจสอบนักศึกษำที่
กองคลัง (ห้องกำรเงิน)
3.3 นักศึกษำน�ำค�ำร้องขอใบเกรดเพือ่ ตรวจสอบ มำยืน่ ทีส่ ำ� นักทะเบียนและประมวลผล
พร้อมทั้งรับใบนัดหมำยกำรรับใบเกรดเพื่อตรวจสอบ
3.4 นักศึกษำจะมำรับใบเกรดเพื่อตรวจสอบได้หลังจำกยื่นค�ำร้อง 1 วันท�ำกำร โดย
นักศึกษำจะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำหรือบัตรประจ�ำตัวประชำชน
หำกไม่มำรับภำยใน 3 เดือน ให้เขียนค�ำร้องใหม่
4) ใบแทนใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ , ใบแทนปริ ญ ญำบั ต ร, ใบแทนอนุ ป ริ ญ ญำ, ใบแทน
ประกำศนียบัตร, ใบแทนใบสุทธิ (เฉพำะผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำแล้วเท่ำนั้น)
4.1 ดำวน์โหลดค�ำร้องขอเอกสำรทำงกำรศึกษำ (สทป.10) ได้ที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทัง้ กรอกค�ำร้อง
ให้สมบูรณ์ครบถ้วน
4.2 น�ำค�ำร้องไปช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกองคลัง (ห้องกำรเงิน)
4.3 น�ำค�ำร้องขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒ,ิ ปริญญำบัตร, อนุปริญญำ,ประกำศนียบัตร,
ใบสุทธิและรูปถ่ำยสีขนำด 2 นิว้ ฉำกหลังรูปถ่ำยสีขำวฉบับละ 2 รูป ระดับปริญญำ
สวมชุดครุยตำมสำขำทีส่ ำ� เร็จกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ, ป.กศ., ป.กศ.ชัน้ สูง สวม
ชุดนักศึกษำ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน พร้อมใบแจ้งควำม มำยื่นที่ส�ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล พร้อมทั้งรับใบนัดหมำย
4.4 กำรรับใบแทน ใบรับรองคุณวุฒิ, ปริญญำบัตร, อนุปริญญำ, ประกำศนียบัตร, ใบ
สุทธิได้หลังจำกยื่นค�ำร้อง 3 วันท�ำกำร โดยจะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชำชน
หมายเหตุ
- หากไมมารับภายใน 3 เดือน ใหเขียนคํารองขอยื่นใหม
- ถ า นั ก ศึ ก ษาขอใบแทน ใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ , ปริ ญ ญาบั ต ร, อนุ ป ริ ญ ญา,
ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ ฉบับภาษาไทยใหแนบใบแจงความ (กรณีขอฉบับ
ภาษาอังกฤษไมตอ งมีใบแจงความ ใหถา ยเอกสารฉบับภาษาไทยแนบทาย คํารอง)
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การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

1. กำรขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้แก่ ค�ำน�ำหน้ำนำม ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ นักศึกษำควร
ยื่นค�ำร้องขอเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษำในเรื่องหลักฐำนส�ำคัญของตนเอง
เช่น บัตรประจ�ำตัว ใบแสดงผลกำรศึกษำ ปริญญำบัตร เปนต้น โดยยื่นก่อนสอบปลำยภำค 1 เดือน
2. ยืน่ ค�ำร้องขอเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนตัว (สทป.7) ผ่ำนอำจำรย์ทปี่ รึกษำ สำขำวิชำ ถึงส�ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล ไม่มีค่ำธรรมเนียม
ขั้นตอนการด�าเนินการ
1) นักศึกษำดำวน์โหลดค�ำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (สทป.7) ได้ที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทัง้ กรอกค�ำร้องให้
สมบูรณ์ครบถ้วน
2) นักศึกษำน�ำค�ำร้องขอเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนตัวไปขอควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ทปี่ รึกษำ
และอำจำรย์หัวหน้ำสำขำวิชำ
3) นักศึกษำน�ำค�ำร้องขอเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนตัว มำยืน่ ทีส่ ำ� นักทะเบียนและประมวลผล
หมายเหตุ หลังจากยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว 3 วันทําการขอมูลจะถูก
เปลี่ยนแปลง

การลงทะเบียนบัณฑิต

นักศึกษำที่ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำต้องไปลงทะเบียนบัณฑิตที่กองคลัง (ห้องกำรเงิน)
จ�ำนวน 1,000 บำท แล้วน�ำหลักฐำนกำรลงทะเบียนบัณฑิตมำรับใบรับรองผลกำรเรียนและใบรับรอง
คุณวุฒิที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ในวัน-เวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด

การรับปริญญา

นักศึกษำควรติดตำมรำยละเอียดและถือปฏิบัติดังนี้
1) มหำวิทยำลัยจะก�ำหนดรับพระรำชทำนปริญญำบัตรปละครั้งทุก ๆ ป โดยติดตำม
ก�ำหนดกำรรับรำยงำนตัวจำกกองพัฒนำนักศึกษำทำงอินเทอร์เน็ต
2) มหำวิทยำลัยจะประกำศให้นกั ศึกษำมำรำยงำนตัวเพือ่ ขอรับพระรำชทำนปริญญำบัตรล่วง
หน้ำ 1 เดือน
3) นักศึกษำที่ไม่ประสงค์จะไปรับพระรำชทำนปริญญำบัตรให้มำขอรับปริญญำบัตรที่ส�ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล ภำยหลังจำกวันก�ำหนดรับพระรำชทำนปริญญำบัตรไปแล้ว 1 สัปดำห์

การขอลาออก

1. เมื่อนักศึกษำมีควำมจ�ำเปนไม่สำมำรถเรียนให้ครบตำมหลักสูตร และประสงค์จะลำออก
จำกสภำพนักศึกษำมหำวิทยำลัย ให้ด�ำเนินกำรได้ทันที กำรขอลำออกใช้ในกรณีที่นักศึกษำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1) ต้องกำรสอบเข้ำศึกษำมหำวิทยำลัยอื่น
2) ต้องกำรสอบเข้ำศึกษำในสำขำวิชำใหม่
3) ไม่มีเวลำศึกษำ
4) เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่ก�ำหนด
5) ไม่มีทุนทรัพย์
2. นักศึกษำที่บรรลุนิติภำวะแล้ว สำมำรถลำออกโดยไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจำกผู้ปกครอง
3. สถำนภำพของนักศึกษำจะต้องไม่พ้นสภำพกำรเปนนักศึกษำ
ขั้นตอนการด�าเนินการ
1) นักศึกษำดำวน์โหลดค�ำร้องขอลำออก (สทป.9) ได้ที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทัง้ กรอกค�ำร้องให้
สมบูรณ์ ครบถ้วน
2) นักศึกษำยื่นหนังสือยินยอมจำกผู้ปกครอง พร้อมส�ำเนำบัตรประชำชนของผู้ปกครอง
(เฉพำะนักศึกษำที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)
3) นักศึกษำน�ำค�ำร้องขอลำออกไปเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ คณบดีที่นักศึกษำสังกัด
4) ส่งเอกสำรตำมข้อ 1-2 พร้อมผลกำรพิจำรณำที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล และ
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผลเสนออธิกำรบดี เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
5) หลังจำกที่นักศึกษำยื่นค�ำร้องขอลำออก 1 วันท�ำกำรให้มำรับส�ำเนำค�ำร้อง
ขอลำออกเพื่อขอรับเงินค่ำประกันของเสียหำยคืนที่กองคลัง (ห้องกำรเงิน)

ค�าร้องทั่วไป

1. ใช้ในกรณีขอรับบริกำรทำงวิชำกำรอื่น ๆ นอกเหนือจำกที่ก�ำหนดไว้ โดยยื่นได้ตลอดเวลำ
ทั้งนี้ อำจำรย์ที่ปรึกษำควรให้ข้อเสนอแนะด้วย
2. ยื่นค�ำร้องทั่วไป (สทป.15) ผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ ถึงส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
ขั้นตอนการด�าเนินการ
1) นักศึกษำดำวน์โหลดค�ำร้องทั่วไป (สทป.15) ได้ที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พร้อมทัง้ กรอกค�ำร้องให้
สมบูรณ์ครบถ้วน
2) นักศึกษำน�ำค�ำร้องทั่วไปเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำให้ข้อเสนอแนะและรับรอง
3) นักศึกษำน�ำค�ำร้องทั่วไปมำยื่นที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
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การให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตส�าหรับนักศึกษา
นักศึกษำสำมำรถใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ http://www.academic.cmru.ac.th

ในส่วนของบริกำรที่เกี่ยวกับนักศึกษำจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
 ปฏิทินวิชำกำร
 ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษำ
 ระบบลงทะเบียนเรียน
 ระบบสำรสนเทศส�ำหรับนักศึกษำ
 ระบบขอส�ำเร็จกำรศึกษำ
 ระบบประเมินพฤติกรรมกำรสอนอำจำรย์
 ระบบเทียบโอนรำยวิชำ
 ตรวจสอบรำยวิชำที่เปดสอน
 ตรวจสอบแผนกำรเรียนเสนอแนะ
 ตรวจสอบรำยชื่อผู้ที่พ้นสภำพกำรเปนนักศึกษำ
 ตรวจสอบรำยชื่อผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
 คู่มือนักศึกษำ
 ค�ำถำมที่พบบ่อยในกำรติดต่อส�ำนักทะเบียนฯ
 ข่ำวประกำศ สทป.
นักศึกษำจ�ำเปนต้องมีควำมรู้พื้นฐำนเปนอย่ำงดี ในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศให้นักศึกษำ
ปอนข้อมูลต่ำง ๆ ให้ถูกต้องตำมค�ำแนะน�ำในวิธีใช้งำน ซึ่งในแต่ละส่วนนั้นอำจมีกำรปอนรูปแบบข้อมูล
แตกต่ำงกัน นักศึกษำต้องศึกษำวิธกี ำรใช้งำนให้ละเอียดจึงจะสำมำรถเข้ำใช้งำนได้โดยทีไ่ ม่เกิดปัญหำใด ๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1. ปฏิทินวิชาการ จะแสดงรำยละเอียดของกิจกรรมทำงวิชำกำรทุกเดือนตำมที่มหำวิทยำลัย
ก�ำหนด โดยนักศึกษำต้องปฏิบัติตำมก�ำหนดกำรต่ำง ๆ ในปฏิทินวิชำกำรอย่ำงเคร่งครัด

2. ระบบทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา เปนระบบส�ำหรับนักศึกษำใหม่กรอกประวัตขิ องตนเองผ่ำน
อินเทอร์เน็ตเพื่อเก็บไว้เปนหลักฐำนกำรเปนนักศึกษำของมหำวิทยำลัย โดยใช้เลขบัตรประจ�ำตัว
ประชำชน เพื่อ Login เข้ำสู่ระบบ
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3. ระบบลงทะเบียนเรียน เปนระบบทีใ่ ห้นกั ศึกษำลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำต่ำง ๆ ผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ต นักศึกษำสำมำรถลงทะเบียน เพิ่ม–ถอน รำยวิชำและพิมพ์ใบช�ำระเงินในแต่ละภำคเรียน
ส�ำหรับนักศึกษำเข้ำใหม่ ให้สร้ำงรหัสผ่ำนเองโดยใช้วันเดือนปเกิด (รูปแบบ : วว/ดด/ปป) เข้ำไปใช้งำน
สำรสนเทศนักศึกษำก่อน แล้วจึงจะสำมำรถสร้ำงรหัสผ่ำนส�ำหรับเข้ำใช้งำนระบบลงทะเบียน

4. ระบบสารสนเทศส�าหรับนักศึกษา เปนระบบทีน่ กั ศึกษำสำมำรถตรวจสอบทะเบียนประวัติ
ตำรำงเรียน ตำรำงสอบ ผลกำรเรียน รวมถึงสำมำรถยื่นค�ำร้องต่ำง ๆ ผ่ำนระบบนี้ได้ โดยมีรูปแบบกำร
เข้ำสู่ระบบ ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5. ระบบขอส�าเร็จการศึกษา นักศึกษำสำมำรถยืน่ ค�ำร้องขอส�ำเร็จกำรศึกษำผ่ำนอินเทอร์เน็ต
เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้ว โดยท�ำตำมขั้นตอนที่ระบบก�ำหนด

6. ระบบประเมินการสอนอาจารย์ เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละภำคเรียนแล้ว
นักศึกษำจะต้องประเมินพฤติกรรมกำรสอนของอำจำรย์ผู้สอนประจ�ำวิชำ จึงจะสำมำรถดูผลกำรเรียน
ของตนเองได้
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7. ระบบเทียบโอนรายวิชา ส�ำหรับนักศึกษำที่ต้องกำรลงทะเบียนเรียนข้ำมหลักสูตรใช้
ตรวจสอบรำยวิชำที่สำมำรถเรียนแทนกันได้

8. ตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะแผนการเรียนเสนอแนะ เปนแผนกำรเรียนตลอด
หลักสูตรทีส่ ำขำวิชำจัดให้ นักศึกษำต้องเรียนให้ครบเพือ่ จะสำมำรถจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรได้ ดังนัน้
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล จึงได้พฒ
ั นำกำรตรวจสอบแผนกำรเรียนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตขึน้ เพือ่
ให้นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบแผนกำรเรี
สำมำรถตรวจสอบแผนกำรเรียนได้ด้วยตนเองและวำงแผนกำรเรียนตลอดหลักสูตรได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9. ตรวจสอบรายวิชาที่เปดสอน นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำมีรำยวิชำใดบ้ำงที่จะ
เปดสอนในภำคเรียนถัดไป รวมทั้งสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรจัดรำยวิชำได้ถูกต้องครบถ้วนตำม
แผนกำรเรียนและหลักสูตรหรือไม่ ซึง่ หำกมีขอ้ ผิดพลำด อำจเนือ่ งจำกเปดผิดรำยวิชำหรือไม่ครบถ้วนก็
สำมำรถแจ้งต่องำนบริกำรกำรเรียนกำรสอนได้ก่อนเปดภำคกำรศึกษำนั้น ๆ

10. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อ
ผูพ้ น้ สภำพกำรเปนนักศึกษำได้จำกระบบนี้ กำรพ้นสภำพอำจจะเกิดได้จำกหลำยสำเหตุ เช่น ผลกำรเรียน
ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก�ำหนดตำมข้อบังคับ กำรขำดกำรติดต่อ กำรไม่ช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ กำรเปน
นักศึกษำครบตำมก�ำหนดระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
กำรตรวจสอบรำยชือ่ ผูท้ พี่ น้ สภำพกำรเปนนักศึกษำเปนสิง่ ส�ำคัญเพรำะจะมีเรือ่ งกำรขอเงินคืน
จำกมหำวิทยำลัยเข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย เพรำะถ้ำพ้นก�ำหนดแล้วนักศึกษำจะไม่สำมำรถขอคืนเงินจำก
ทำงมหำวิทยำลัยได้ ดังนัน้ เมือ่ นักศึกษำเข้ำมำเรียนแล้วต้องตรวจสอบตนเองให้ผลกำรเรียนอยูใ่ นเกณฑ์
ตำมที่ระเบียบก�ำหนดและตรวจสอบกำรช�ำระเงินลงทะเบียนในแต่ละภำคเรียนรวมทั้งระยะเวลำ
กำรศึกษำในมหำวิทยำลัยด้วย
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11. ตรวจสอบรายชื่อผู้ส�าเร็จการศึกษา กำรตรวจสอบรำยชื่อผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตเปนบริกำรส�ำหรับนักศึกษำทีจ่ ะส�ำเร็จกำรศึกษำซึง่ นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบได้ดว้ ยตนเอง
ซึง่ จะเปนควำมสะดวกต่อนักศึกษำเปนอย่ำงมำก เมือ่ ทรำบวันทีส่ ำ� เร็จกำรศึกษำแล้ว นักศึกษำสำมำรถ
ติดต่อเพื่อขอเอกสำรทำงกำรศึกษำ ใบรับรองต่ำง ๆ ตำมขั้นตอนที่ได้ก�ำหนดจำกมหำวิทยำลัยต่อไปได้

12. คูม่ อื นักศึกษา นักศึกษำสำมำรถอ่ำนข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ข้อปฏิบตั ขิ องมหำวิทยำลัย
ได้จำกคู่มือนักศึกษำตำมปกำรศึกษำที่เข้ำเรียน
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13. ค�าถามที่พบบ่อยในการติดต่อ ส�ำนักทะเบียนและประมวลผลส�ำนักทะเบียนและ
ประมวลผลได้รวบรวมค�ำถำมที่นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ติดต่อ สอบถำม นักศึกษำสำมำรถเข้ำไปอ่ำน
รำยละเอียดในสิ่งที่สงสัยเปนข้อมูลเบื้องต้นได้

14. บริการข่าวสารของ สทป. เปนกำรประกำศข่ำวทำงด้ำนวิชำกำรทีเ่ ปนปัจจุบนั ซึง่ นักศึกษำ
ควรเข้ำมำติดตำมอ่ำนประกำศข่ำวสำรที่ทำงส�ำนักทะเบียนและประมวลผลได้ประกำศอย่ำงสม�่ำเสมอ
เพื่อกำรปฏิบัติตนและสำมำรถท�ำตำมข้อก�ำหนดต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยได้
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การให้บริการข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้านอื่น ๆ
1. Facebook ของส�านักทะเบียนและประมวลผล
เปนบริกำรสำธำรณะทีส่ ำมำรถเข้ำถึงนักศึกษำและบุคคลทัว่ ไปได้เปนอย่ำงดี โดยสำมำรถ
ติดต่อสอบถำมข้อสงสัยเกีย่ วกับงำนวิชำกำร กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องผูส้ อบถำม
ต้องใช้ถอ้ ยค�ำทีเ่ หมำะสมและเปนประโยชน์ตอ่ ตนเองและผูอ้ นื่ หำกมีถอ้ ยค�ำทีไ่ ม่เหมำะสมผูด้ แู ลระบบ
จะท�ำกำรลบและจ�ำกัดกำรเข้ำใช้งำนทันที

2. ระบบสารสนเทศส�าหรับสมาร์ทโฟน บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
เปนบริกำรระบบสำรสนเทศบนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน เพือ่ ตรวจสอบตำรำงเรียน-ตำรำงสอบ
ที่นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำปัจจุบัน ตรวจสอบผลกำรเรียนเปนรำยภำคกำรศึกษำ
ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำแรกจนถึง ภำคกำรศึกษำปัจจุบัน
- iOS สำมำรถดำวน์โหลดผ่ำน App Store แล้วค้นหำค�ำว่ำ “regcmru” โดยไม่เสียค่ำบริกำร
- Android สำมำรถดำวน์โหลดผ่ำน Play Store แล้วค้นหำค�ำว่ำ “regcmruapp” โดย
ไม่เสียค่ำบริกำร



ตอนที่ 4

แนวปฏิบัติส�ำหรับนักศึกษา
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอน

CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY
 ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 ศูนย์ภาษา
 ส�ำนักหอสมุด
 สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์

“เปนองค์กรแห่งกำรเรียนรูด้ ำ้ นศิลปะและวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ ทีเ่ ปนทีร่ จู้ กั ใน
ระดับชำติและนำนำชำติ”

พันธกิจ

1) อนุรักษ์ ท�ำนุบ�ำรุง ส่งเสริมและเผยแพร่ ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมล้ำนนำ
2) สนับสนุนกำรบูรณำกำรด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย
และ กำรบริกำรวิชำกำร
3) เปนแหล่งศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และรวบรวมข้อมูลทำงศิลปะและวัฒนธรรมล้ำนนำและ
เอกสำรโบรำณ
4) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญำล้ำนนำที่มีผลงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
5) ส่งเสริมให้ชุมชน นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
ธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

1) เพือ่ ให้เกิดกำรอนุรกั ษ์ ท�ำนุบำ� รุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมล้ำนนำ
และกำรเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมล้ำนนำในกลุ่มเยำวชน และประชำชนในท้องถิ่น
2) เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย
และกำรบริกำรวิชำกำรให้กับท้องถิ่น
3) เพือ่ พัฒนำส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้เปนแหล่งศึกษำ ค้นคว้ำ วิจยั รวบรวมองค์ควำมรู้
ครูภูมิปัญญำ ทำงศิลปะและวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ
4) เพือ่ ให้ชมุ ชน นักศึกษำมีสว่ นร่วมในกำรอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิน่

อัตลักษณ์ของส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

“รักษ์ภำษำ ศิลปะ และวัฒนธรรมล้ำนนำ”

เอกลักษณ์ของส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

“อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมล้ำนนำ ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศำสนำ เชิดชูครูภูมิปัญญำ แหล่ง
เรียนรู้ด้ำนภำษำ วัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ”

175

176

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

แผนผังที่ตั้งของหน่วยงาน

เวลาเปดท�าการ

พิพิธภัณฑ์
ส�านักงาน

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์/โทรสาร
เว็บไซต์
Facebook
Line ID

การบริการของหน่วยงาน

เปดบริกำรทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ – วันอำทิตย์
เวลำ 08.30 – 16.00 น.
เปดบริกำรทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลำ 08.30 – 16.00 น.
วันเสำร์ – วันอำทิตย์
เวลำ 08.30 – 16.00 น.

0 5388 5860, 5880, 5883
http://www.culture.cmru.ac.th
http://www.facebook.com/ilaccmru/
@gwz5533s

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีกำรให้บริกำรผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำและบุคคล
ภำยนอกที่สนใจมีรำยละเอียดดังนี้
1. พิพิธภัณฑ์ ประกอบไปด้วย
1.1 เรือนอนุสารสุนทร เปนสถำปัตยกรรมเรือนล้ำนนำทีส่ ร้ำงตำมแบบของเรือนค�ำเทีย่ ง
ซึ่งตระกูลชุติมำ และตระกูลนิมมำนเหมินทร์ ได้สร้ำงเรือนกำแลหลังนี้ขึ้น เพื่อให้เปนแหล่งเรียนรู้ทำง
ด้ำนเรือนโบรำณล้ำนนำ
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1.2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้
พระรำชทำนนำมอำคำรและเสด็จพระรำชด�ำเนินมำทรงประกอบพิธีเปดอำคำรเทพรัตนรำชสุดำ
ในวันจันทร์ที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2551 เพื่อเปนแหล่งเรียนรู้ด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
บริเวณชั้น 1 ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญำล้ำนนำ ศูนย์ใบลำนศึกษำ ห้องครัวไทย
ฝำยประชำสัมพันธ์ และห้องส�ำนักงำน
บริเวณชั้น 2 ห้องจัดแสดงกลุ่มชำติพันธุ์ ไทยวน-ลัวะ ไทเขิน-ไทยอง ไทใหญ่-ไทลื้อ
ห้องประชุมเอื้องสำยม่ำนพระอินทร์ ห้องประชุมเล็ก ห้องอักษรไท ห้องภูษำอำภรณ์
บริเวณชั้น 3 ภูมิปัญญำพื้นบ้ำน อำทิ ภำษำและวรรณกรรมล้ำนนำ ศิลปหัตถกรรม
ดนตรีและนำฏศิลปพื้นบ้ำน แพทย์แผนไทยล้ำนนำหรือที่เรียกกันว่ำ “หมอเมือง” ห้องเกียรติคุณ
ซึง่ เปนห้องทีร่ วบรวมเกียรติประวัตแิ ละควำมเปนมำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2467
ซึง่ พ.ต. เจ้ำรำชภำติกวงศ์ (ค�ำตัน ณ เชียงใหม่) ได้อทุ ศิ ทีด่ นิ เนือ้ ทีป่ ระมำณ 40 ไร่ให้กบั โรงเรียนฝกหัดครู
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่) และประวัติ ผูบ้ ริหำรตัง้ แต่ เจ้ำชืน่ สิโรรส ครูใหญ่คนแรก จนถึงผูบ้ ริหำร
คนปัจจุบัน
บริเวณชั้น 4 องค์ควำมรู้เกี่ยวกับพุทธศำสน์และเครื่องสักกำระล้ำนนำ เส้นทำงกำร
เดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช จำกเชียงใหม่ไปยังเมืองนำย ประเทศพม่ำ
2. ศูนย์การเรียนรู้ในการส่งเสริม การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
 ศูนย์ใบลานศึกษา มีหน้ำที่ในกำรส�ำรวจ รวบรวม ปริวรรต และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยว
กับคัมภีร์ใบลำน พับสำ เอกสำรหำยำก และเอกสำรโบรำณ (ต้นฉบับและภำพถ่ำย) เพื่ออนุรักษ์ ศึกษำ
และเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป มุ่งสร้ำงฐำนข้อมูลดิจิทัลและเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรอนุรักษ์และเผยแพร่
เอกสำรโบรำณในประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้ำน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเอกสำร
สำรโบรำณทุกชนิด
วิธีกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลเอกสำรโบรำณ
1) พิมพ์ http://www.culture.cmru.ac.th/manuscript_database/bailan_dblist.php
หรือคลิกที่ลิงค์ “ฐำนข้อมูลเอกสำรโบรำณ” จำกเว็บไซต์ http://www.culture.cmru.ac.th/
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2) พิมพ์ค�ำค้นเบื้องต้นในช่องต่ำง ๆ คือ
- ประเภทเอกสำร - หมวดหมู่ (เนื้อหำ) - ภำษำ
- อักษร
- ปที่สร้ำง (พ.ศ.)
- ค�ำสืบค้น (ชือ่ เรือ่ งเอกสำร ค�ำส�ำคัญ ซึง่ เลือกได้ทงั้ แบบตรงตัว ส่วนใดส่วนหนึง่ หรือ วลี)

ตัวอย่ำง ผลกำรสืบค้นจำกชื่อเรื่อง หรือค�ำส�ำคัญ เช่น พิมพ์ค�ำว่ำ “ต�ำนำน”

3) กำรเปดดูรำยระเอียดของเอกสำรแต่ละเรื่อง โดยคลิกที่ รหัสเอกสำร

กำรดูภำพถ่ำย สำมำรถคลิกที่ “ภำพ” หำกต้องกำรดูภำพขยำยให้คลิกที่ภำพถ่ำยนั้นๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4) กำรดูหรือท�ำส�ำเนำภำพถ่ำย เมื่อเปดดูภำพถ่ำยเอกสำรโบรำณ ผู้ใช้สำมำรถคลิกขวำ
เพื่อบันทึกรูปภำพเพื่อจัดเก็บข้อมูลได้ ดังนี้

ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปญญาล้านนา มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรข้อมูล องค์ควำมรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนบริกำรสืบค้นหนังสือเกีย่ วกับศิลปะและวัฒนธรรมของล้ำนนำ โดยเปดให้บริกำร
กับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ นักวิชำกำรทั่วไป ตลอดจนบุคคล
ภำยนอกที่สนใจ ในกำรน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำนวิชำกำร
นอกจำกนี้ผู้ที่สนใจดังกล่ำวยังสำมำรถสืบค้นหำหนังสือหำยำก ในหมวดต่ำง ๆ ผ่ำนทำง
“ระบบสืบค้นสารสนเทศห้องศูนย์ขอ้ มูลภูมปิ ญ
 ญาล้านนา” โดยสำมำรถศึกษำวิธกี ำรเข้ำใช้งำนระบบ
โดยคลิกเข้ำไปที่ http://www.culture.cmru.ac.th/openbiblio/opac/index.php


3. กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
– โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา เพื่อสรรหำครูภูมิปัญญำ ปรำชญ์ชำวบ้ำน ที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเชีย่ วชำญทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมในสำขำต่ำงๆ ยกย่องเชิดชูเกียรติเปน
“เพชรรำชภัฏ – เพชรล้ำนนำ” ได้มีก�ำลังใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
ก่อให้เกิดกำรสืบสำนองค์ควำมรู้จำกภูมิปัญญำพื้นบ้ำนล้ำนนำ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และ
สืบสำนองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่แผ่นดินล้ำนนำ
– โครงการสืบสานประเพณีสระเกล้าด�าหัวในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้อำจำรย์
บุคลำกร นักศึกษำและศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้ำง
สัมพันธ์ระหว่ำงกัน กำรแสดงควำมกตัญูกตเวที อีกทั้งร่วมกันสืบสำนประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น
อันน�ำไปสู่กำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้
จังหวัดเชียงใหม่เปนนครที่เปนที่สุดแห่งควำมสง่ำงำมทำงด้ำนวัฒนธรรม
– โครงการสืบสานประเพณีในการเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหงิ ค์ในเทศกาลสงกรานต์
เพื่อก่อให้เกิดกำรสืบทอด กำรอนุรักษ์ประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น โดยอัญเชิญพระพุทธรูปประจ�ำ
มหำวิทยำลัย “พระพุทธมหำคุณำกร” ให้ประชำชนทัว่ ไปได้สรงน�ำ้ สักกำระพระพุทธรูป และยังเปนกำร
ส่งเสริมให้ผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ได้มีส่วนร่วมในประเพณีอันดีงำม และ
เกิดควำมสำมัคคีระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำกับชุมชน สมกับเปน “สถำบันอุดมศึกษำเพือ่ กำรพัฒนำท้องถิ่น”
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– โครงการฝึ ก อบรมด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ า นนา เพื่ อ เป น กำรอนุ รั ก ษ์ สื บ สำน
ศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้ำนล้ำนนำ และร่วมกันสืบทอดองค์ควำมรูเ้ กีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญำท้องถิน่ สร้ำงเครือข่ำย
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภูมปิ ญ
ั ญำในท้องถิน่ กับคณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
และบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังเปนกำรสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน องค์กรชุมชน วัด และ
สถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้และสืบทอดองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
– โครงการจัดท�าวารสารทางวิชาการเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรม “ข่วงผญา” เพือ่ เผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมถูกต้องในข้อมูลด้ำนวัฒนธรรมท้องถิน่
ก่อให้เกิดควำมภำคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของตนเอง และเปนสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนล้ำนนำ
4. กิจกรรมด้านศาสนา
– โครงการบรรพชา อุปสมบท-เนกขัมมะ เพื่อเปนกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ ำ อยู ่ หั ว ฯ ในฐำนะที่ ท รงเป น พุ ท ธศำสนิ ก ชนและองค์ เ อกอั ค รศำสนู ป ถั ม ภก และทรงมี
พระมหำกรุณำธิคณ
ุ ต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ทรงพระรำชทำนนำม “รำชภัฏ” ให้กบั มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ทั่วประเทศ โดยผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรได้บ�ำเพ็ญคุณควำมดีถวำยเปนพระรำชกุศล แด่พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวฯ และพระรำชวงศ์ ส่งเสริมกำรปฏิบัติธรรม และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสู่คณำจำรย์
นักศึกษำ และบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในกำรปฏิบัติธรรม ฝกจิตภำวนำ เจริญกรรมฐำน
ตำมหลักพระพุทธศำสนำ
– โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำปฏิบัติศำสนพิธีทำง
พระพุทธศำสนำได้อย่ำงถูกต้อง น�ำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
ได้อย่ำงเหมำะสม รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จักแยกแยะควำมดี ควำมชั่ว ออกจำกกัน
สร้ำงสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่ำงสถำบันกำรศึกษำและสถำบันทำงศำสนำ และสร้ำงคุณลักษณะพึงประสงค์ของ
นักศึกษำที่ดีเปยมไปด้วยวิชำกำรและคุณธรรม
– โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา เพือ่ เปนกำรส่งเสริม สนับสนุนให้นกั ศึกษำ
คณำจำรย์ และบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มีสว่ นร่วมในกำรอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมในฐำนะ
สถำบันอุดมศึกษำเพื่อท้องถิ่น นอกจำกนี้ยังเปนกำรกระตุ้นให้เกิดกำรเข้ำใกล้ศำสนำมำกยิ่งขึ้น
5. หน่วยอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
ประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในเรื่องกำรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
และศิลปกรรมให้แก่ประชำชนในท้องถิ่นตลอดจนศึกษำ รวบรวม บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภำพแวดล้อม
ของแหล่งธรรมชำติและศิลปกรรมตรวจสอบดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งธรรมชำติ และรำยงำน
สถำนกำรณ์ทคี่ ำดว่ำจะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม ไปยังส�ำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ภู มิ ป  ญ ญาและวั ฒ นธรรมเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ต ้ น รั ก ใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
สืบเนือ่ งจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้จดั ท�ำโครงกำรอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ ง
มำจำกพระรำชด�ำริ ฯ : กิจกรรมกำรขยำยพันธุ์พืชและกำรใช้ประโยชน์จำกต้นรักใหญ่ โดยส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม รับผิดชอบกิจกรรม ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์
ต้นรักใหญ่ เพื่อให้นักศึกษำและประชำชนผู้สนใจทั่วไป ได้รู้จักถึงภูมิปัญญำของกำรน�ำรักมำใช้เพื่อให้
วัตถุมีสภำพคงทนมีประโยชน์ต่อกำรใช้งำน เกิดควำมงดงำม ท�ำให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะและ
แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ก่อให้เกิดกำรตระหนักรู้ถึงกำรใช้ประโยชน์จำกต้นรักใหญ่และน�ำไปสู่กำร
อนุรักษ์ต่อไป
7. การให้บริการอื่นๆ ได้แก่
1) กำรให้บริกำรข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรม
2) กำรให้บริกำรห้องประชุมเอือ้ งสำยม่ำนพระอินทร์ ส�ำหรับผูเ้ ข้ำร่วมประชุม จ�ำนวน 40 คน
และห้องประชุมเล็ก ส�ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม จ�ำนวน 10-15 คน พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
3) กำรให้ บ ริ ก ำรและอ� ำ นวยควำมสะดวกด้ ำ นสถำนที่ จั ด กิ จ กรรมด้ ำ นหน้ ำ อำคำร
เทพรัตนรำชสุดำ
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ศูนย์ภาษา
ข้อมูลทั่วไป :

ศูนย์ภำษำ ชั้น 4 อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
โทร. 0 5388 5867 - 68
www.lc.cmru.ac.th
Facebook.com/Language Center : CMRU

ปรัชญา (Philosophy) :

“ภำษำเปนเครื่องมือกำรเรียนรู้ และกำรสื่อสำรของสังคมโลก”

วิสัยทัศน์ (Vision) :

ภำยในป 2561 ศูนย์ภำษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่จะเปนแหล่งพัฒนำศักยภำพเชิงรุก
ด้ำนภำษำ

พันธกิจ (Mission) :
1)
2)
3)
4)

พัฒนำทักษะภำษำของนักศึกษำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรวมทั้งบุคคลทั่วไป
บริกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้และสำรสนเทศด้ำนภำษำเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
พัฒนำแบบทดสอบและเปนหน่วยทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำ
พัฒนำระบบกำร บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

อัตลักษณ์ (Identity) :

“ควำมเชี่ยวชำญด้ำนภำษำอังกฤษ”

เอกลักษณ์ (Unique) :

“ศูนย์กำรเรียนรู้หลำกภำษำ หลำยรูปแบบ”

ค่านิยมร่วม (Share Value) :

“ควำมสร้ำงสรรค์ ควำมรับผิดชอบ และกำรท�ำงำนเปนทีม”

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

“รับผิดชอบร่วมกันสร้ำงสรรค์งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ”

การให้บริการของศูนย์ภาษา

1. จัดฝกอบรมทักษะภำษำต่ำงประเทศส�ำหรับอำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำและบุคคลทั่วไป
1.1 จัดโครงกำรอบรมภำษำอังกฤษส�ำหรับนักศึกษำใหม่ชั้นปที่ 1 (ตั้งแต่ปกำรศึกษำ
2557-ปัจจุบัน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1.2 จัดหลักสูตรอบรมภำษำต่ำงประเทศระยะสัน้ เช่น ภำษำอังกฤษ (กำรสือ่ สำร กำรอ่ำน
กำรเขียน กำรฝกออกเสียง TOEIC TOEFL IELTS) ภำษำจีน ภำษำเกำหลี ภำษำญี่ปุน
และภำษำต่ำงประเทศ ASEAN อำทิ ภำษำพม่ำ ภำษำลำว และภำษำกัมพูชำ
1.3 จัดอบรมหลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ เช่น ภำษำอังกฤษส�ำหรับงำน
ภัตตำคำร ภำษำอังกฤษส�ำหรับงำนมัคคุเทศก์ ภำษำอังกฤษส�ำหรับกำรแปล และภำษำ
อังกฤษส�ำหรับนักศึกษำครุศำสตร์ เปนต้น
1.4 จัดอบรมหลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่อนันทนำกำร เช่น ภำษำอังกฤษจำกเพลง ภำษำ
อังกฤษจำกภำพยนตร์ และภำษำอังกฤษจำกโลกออนไลน์เปนต้น
2. จัดสอบวัดทักษะภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
2.1 จัดสอบวัดควำมรู้ทักษะภำษำไทย CMRU TP Test ส�ำหรับนักศึกำต่ำงชำติที่มีควำม
ประสงค์จะศึกษำต่อระดับปริญญำตรีในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
2.2 จัดสอบวัดควำมรู้ทักษะภำษำอังกฤษ CMRU GEP Test ส�ำหรับนักศึกษำที่มีควำม
ประสงค์จะศึกษำต่อในระดับบัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
3. จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษำ
4. กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
4.1 จัดอบรมหลักสูตรภำษำต่ำงประเทศหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน
4.2 จัดสัมมนำ-เสวนำ ด้ำนภำษำต่ำงประเทศตำมโครงกำรแลกเปลี่ยน
5. กำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร
5.1 ห้องปฏิบตั กิ ำรทำงภำษำ (Multimedia Lab) มีคอมพิวเตอร์บริกำร จ�ำนวน 50 เครือ่ ง
ส�ำหรับกำรใช้โปรแกรมฝกทักษะทำงภำษำต่ำงประเทศ เช่น โปรแกรม Tell Me More
Online และโปรแกรมอื่นๆ
5.2 ให้บริกำรภำพยนตร์ภำษำต่ำงประเทศ ในรูปแบบของ DVD Soundtrack ทัง้ ภำพยนตร์
ภำษำอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน เกำหลี ญี่ปุน และภำษำอื่นๆ มำกกว่ำ 400 เรื่อง
6. ให้ค�ำปรึกษำ ตอบข้อสงสัยและบริกำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้โปรแกรมฝกทักษะภำษำต่ำง
ประเทศด้วยตนเอง Tell Me More Online

โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาด้วยตนเอง Tell Me More Online (TMM)

** ข้อแนะน�าในการใช้โปรแกรม TMM
- ใช้กับ Browser Internet Explorer (IE) ตั้งแต่ Version 10 ลงมำเท่ำนั้น ไม่สำมำรถใช้
กับ Version 11 ใน Windows 8 ได้
- ปด Pop-Up Blocker ใน Browser Internet Explorer
- ตรวจสอบว่ำคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player เรียบร้อยแล้ว
(โปรแกรม TMM ไม่รองรับ Flash Player เวอร์ชั้น 18.xx ขึ้นไป)
- ทดสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรมที่หน้าเว็บไซต์
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- ท�ำกำร Uninstall โปรแกรมต่ำงๆ เหล่ำนี้ (ถ้ำมี) คือ Google Toolbar, Kaspersky
Antivirus เนื่องจำกอำจจะท�ำให้กำรใช้โปรแกรมมีปัญหำ
วิธีการทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับเตรียมความพร้อมการใช้งานโปรแกรม Tell Me More
Online ในการใช้งานโปรแกรมครั้งแรก
1. เข้ำสู่เว็บไซต์ www.tmm.cmru.ac.th ด้วยโปรแกรม Internet Explorer (IE)

2. ท�ำกำรปด Pop-Up Blocker โดยเลือกที่ Menu Bar ดังนี้ Tools> Pop-Up Blocker>
Turn Off Pop-Up Blocker

3. ท�ำกำรทดสอบควำมพร้อมของเครือ่ งคอมพิวเตอร์กอ่ นใช้งำนโปรแกรม TMM ได้ 2 วิธี ดังนี้
3.1 คลิกที่เมนู ตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องก่อนใช้งำน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3.2 ทดสอบควำมพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งำนโปรแกรม TMM ที่เว็บไซต์
โปรแกรม TMM โดยคลิกที่ ทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
TELL ME MORE “คลิกที่นี่”

4. ระบบจะท�ำกำรวิเครำะห์คอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้ และแสดงผลกำรตรวจสอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์

เมื่อระบบท�ำกำรทดสอบควำมพร้อมเสร็จ จะแจ้งสถำนะ ดังนี้ สีเขียว – พร้อมใช้งำน
สีแดง – ไม่สำมำรถใช้งำนได้
สีส้ม – ให้ปรับปรุง
5. หำกเครื่องของท่ำนยังไม่ได้ท�ำกำรติดตั้ง Auralog Components เพื่อใช้งำนในกิจกรรม
ที่มี กำรสังเครำะห์เสียง ให้คลิก “ติดตั้ง Auralog Components”
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6. คลิก “ติดตั้ง Auralog Components”

7. ระบบจะให้ท�ำกำรติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่ำนโดยกำรกด “Run”

8. ระบบจะท�ำกำรดำวน์โหลดไฟล์ที่จ�ำเปนในกำรใช้งำน โปรแกรม Tell Me More มำติดตั้ง
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่ำน กรุณำรอให้กำรดำวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์สักครู่

9. เมือ่ ดำวน์โหลดเสร็จสิน้ ระบบจะให้ทำ่ นท�ำกำรยืนยันการติดตัง้ Auralog Component

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10. เมื่อด�ำเนินกำรติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้นระบบจะแสดงสภำวะเหมำะสมต่อกำรใช้งำน
Auralog Components เป็นสีเขียว ดังรูป

11. หำกผู้ใช้งำนต้องกำรตรวจสอบ Password ส�ำหรับเข้ำใช้งำนโปรแกรม TMM สำมำรถ
ตรวจสอบได้ที่เมนู Check Password

** หากผูใชงานโปรแกรม TMM มีปญหาเกี่ยว Username หรือ Password ติดตอสอบถามไดที่ 0
5388 5866 หรือ Inbox ทาง Facebook.com/tmm.cmru **
วิธีการ Log In เข้าใช้งานโปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาด้วยตนเอง Tell Me More Online (TMM)
1. เข้ำสู่เว็บไซต์ www.tmm.cmru.ac.th ด้วยโปรแกรม Internet Explorer (IE)
2. ผู้ใช้สำมำรถ Log In เข้ำใช้งำนโปรแกรม TMM ได้ 2 วิธี คือ
2.1 Log In ที่ เมนู Log In TELL ME MORE
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2.2 Log In ที่หน้ำโปรแกรม Tell Me More Online

3. ทั้งนี้ผู้ใช้สำมำรถเปลี่ยนภำษำของตัวโปรแกรมตำมที่ต้องกำรได้ที่เมนู เลือกภาษาที่แสดง
บนเว็บ portal

4. รูปแบบวิธีกำร Log In เข้ำใช้งำนโปรแกรม TMM จะแตกต่ำงกันตำมสถำนะของผู้ใช้งำน
โปแกรม ดังนี้
- นักศึกษา (ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ใส่ Username และ Password ดังนี้
 ชื่อผู้ใช้งำน : รหัสนักศึกษา เช่น 60123456
 รหัสผ่ำน : วันเดือนปีเกิดของตนเอง ในรูปแบบ “วว/ดด/ปป” เช่น 29/05/41
 กด “ยืนยัน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- อาจารย์และบุคลากร

ชื่อผู้ใช้งำน : หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก

รหัสผ่ำน : วันเดือนปีเกิดของตนเองในรูปแบบ “วว/ดด/ปป” เช่น 29/05/34

กด “ยืนยัน”
โดยนักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร สำมำรถตรวจสอบ Password ของตัวเองได้ที่หน้ำ
เว็บไซต์ของโปรแกรม TMM ที่เมนู Check Password

5. วิธีกำรสร้ำงบทเรียนด้วยตนเอง สำมำรถท�ำได้โดยเลือกเมนู วัตถุประสงค์การเรียน หรือ
Your Objectives
6. เลือก สถานะการณ์ หรือ Situation ทีต่ อ้ งกำร เช่น “Everyday Situations” แล้วคลิกปุม
“Conﬁrm”

189

190

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

7. เลือกระดับที่ต้องการ เช่น “Beginner” แล้วคลิกปุม “Conﬁrm”

8. เลือกทักษะที่ต้องการ เช่น “All Skills” แล้วคลิกปุม “Conﬁrm your Choices”

9. จะปรำกฏบทเรียนที่ผู้ใช้สร้ำงขึ้น เมื่อจะเข้ำใช้งำนให้คลิกเลือกที่บทเรียนที่ต้องกำร เช่น
“Beginner: All Skills” เพื่อเข้ำสู่บทเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10. เมื่อจะหยุดใช้งำนโปรแกรมให้ท�ำกำรคลิกเมนู หยุดการเชื่อมต่อ หรือ DISCONNECT
ทุกครั้ง เพื่อให้โปรแกรมบันทึกกำรใช้งำนโดยสมบูรณ์
11. หำกมีปัญหำในกำรใช้งำนโปรแกรม Tell Me More Online (TMM) หรือต้องกำรติดต่อ
สอบถำม สำมำรถใช้ช่องทำงติดต่อ ดังนี้
- ศูนย์ภำษำ ชั้น 4 อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
- โทรศัพท์ : 0 5388 5866
- facebook : facebook.com/tmm.cmru
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ส�านักหอสมุด
ประวัติ
ส�านักหอสมุด
ส�ำนักหอสมุด เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 19 พฤษภำคม พุทธศักรำช 2467 พร้อมกับกำรก่อตัง้ โรงเรียน
ฝกหัดครูกสิกรรมโดยใช้ชื่อว่ำ “ห้องสมุด” ต่อมำปพุทธศักรำช 2485 ได้เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนฝกหัด
ครูมูลจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงปพุทธศักรำช 2503 ได้ยกฐำนะเปนวิทยำลัยครูเชียงใหม่และห้องสมุด
ตั้งอยู่ในอำคำรเรียน 3 ชั้น 2 ในปพุทธศักรำช 2517 พัฒนำกำรของห้องสมุดได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเปน
หอสมุดวิทยำลัยครูเชียงใหม่ ได้ยำ้ ยมำยังอำคำร 6 เอกเทศ 4 ชัน้ ตัง้ อยูบ่ ริเวณทิศใต้ของสนำมฟุตบอล
ปัจจุบันคือ อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในปพุทธศักรำช 2535 วิทยำลัยครู 36 แห่งทั่วประเทศ
ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนนำมเปน “สถำบันรำชภัฎ”
หอสมุดจึงเปลี่ยนชื่อตำมเปน “หอสมุดสถำบันรำชภัฎเชียงใหม่” ต่อมำในปพุทธศักรำช 2543 ได้ย้ำย
มำยังอำคำรใหม่ 8 ชั้น และปรับฐำนะและลักษณะงำนบริกำรเปน “ศูนย์วิทยบริกำร”
ต่อมำในปพุทธศักรำช 2544 สถำบันรำชภัฏเชียงใหม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร 6 จำก
หอสมุดเดิมเปนอำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ศูนย์บริกำรคอมพิวเตอร์ และศูนย์บริกำรอินเทอร์เน็ต
มำที่ท�ำกำรใหม่ กำรพัฒนำปรับปรุงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ให้เปนแหล่งทรัพยำกรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ได้ด�ำเนินกำรเรื่อยมำจนกระทั่งปพุทธศักรำช 2546 สถำบันได้รวมศูนย์บริกำรอินเทอร์เน็ต
เข้ำกับศูนย์บริกำรคอมพิวเตอร์ ใช้ชอื่ หน่วยงำนว่ำ “ศูนย์บริกำรคอมพิวเตอร์” เพือ่ สนับสนุนกำรด�ำเนิน
งำนและพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล และในปพุทธศักรำช
2548 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ได้ปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และได้รวมศูนย์วิทยบริกำรและ
ศูนย์บริกำรคอมพิวเตอร์เปนหน่วยงำนเดียวกันใช้ชอื่ ว่ำ “ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ”
ปพุทธศักรำช 2558 กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศใช้กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนรำชกำรใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2558 ปรับปรุงกำรจัดตั้งส่วนรำชกำรเสียใหม่
โดยแก้ไขชือ่ “ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” เปน “ส�านักหอสมุด” เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
ภำรกิจและกำรด�ำเนินงำนในปัจจุบัน
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ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อปฏิบัติส�าหรับผู้เข้าใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2558

เพือ่ ให้กำรบริกำรของ ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ด�ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
เปนประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรโดยส่วนรวม จึงก�ำหนดข้อปฏิบัติส�ำหรับผู้เข้ำใช้ห้องสมุด ไว้ดังต่อไปนี้
1) เคำรพสถำนที่รำชกำรโดยแต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อย
2) ส�ำรวมกริยำ ไม่พูดคุยเสียงดัง และไม่ปฏิบัติตนเปนที่รบกวนผู้อื่น
3) แบ่งปันพื้นที่นั่งอ่ำนแก่ผู้ใช้บริกำรท่ำนอื่นๆ
4) อนุญำตให้น�ำน�้ำดื่มแบบบรรจุขวดเข้ำมำในห้องสมุดเท่ำนั้น
5) ขอควำมร่วมมือในกำรรักษำทรัพย์สินและทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดหำกพบว่ำมี
กำรท�ำลำยหรือขโมยทรัพย์สินและทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด จะถูกด�ำเนินกำรตำมระเบียบ
ส�ำนักหอสมุดว่ำด้วยกำรท�ำลำยทรัพย์สิน
6) ให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ เมื่อมีกำรร้องขอเพื่อตรวจสอบกระเปำและสิ่งของก่อนออก
จำกห้องสมุด
7) ท�ำกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศก่อนออกจำกห้องสมุดและส่งคืนภำยในเวลำที่ก�ำหนด
8) ดูแลและระมัดระวังทรัพย์สินส่วนตัว หำกสูญหำยห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ
9) เมื่อพบบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่น่ำไว้วำงใจ ขอควำมร่วมมือผู้ใช้บริกำรแจ้งบรรณำรักษ์หรือ
เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด
หำกผู้เข้ำใช้ห้องสมุดไม่ปฏิบัติตำม หรือฝำฝนข้อปฏิบัติข้ำงต้น ส�ำนักหอสมุด มีอ�ำนำจลงโทษ
ตำมควำมเหมำะสม
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พื้นที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

ชั้น 1 บริเวณจัดนิทรรศกำร
บริกำรตู้รับคืนหนังสือนอกเวลำ (Book Drop)
บริกำร Working Area
บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
บริกำรตอบค�ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ
บริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น (Reference Database)
บริกำรจองหนังสือออนไลน์
บริกำรมุมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
บริกำรมุมแนะน�ำหนังสือและสื่อโสตทัศน์ใหม่ (Audio Visual)
บริกำรวำรสำร หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
บริกำรห้องฉำยภำพยนตร์ระบบ 3 มิติ (3D)
บริกำรมุมชมภำพยนตร์แบบเดี่ยว
บริกำรห้อง Edutainment
บริกำรสืบค้นสำรสนเทศ CMRU WEB OPAC
ชั้น 2 บริกำรหนังสือภำษำไทยหมวด 000-339
บริกำรวำรสำร หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลำ วำรสำรเย็บเล่ม กฤตภำคและจุลสำร
บริกำรห้องปฏิบัติศำสนกิจ (ละหมำด)
บริกำรห้องค้นคว้ำกลุ่ม (Group Study Room)
บริกำรสืบค้นสำรสนเทศ CMRU WEB OPAC
ชั้น 3 บริกำรหนังสือภำษำไทยหมวด 340-599
บริกำรรำชกิจจำนุเบกษำ
ห้องสมุดนิติศำสตร์
บริกำรห้องค้นคว้ำกลุ่ม (Group Study Room)
บริกำรสืบค้นสำรสนเทศ CMRU WEB OPAC
ชั้น 4 บริกำรหนังสือภำษำไทยหมวด 600-799
ห้องสมุดประชำคมอำเซียน (ASEAN Community Library)
บริกำรหนังสือนวนิยำย
บริกำรมุมควำมรู้ตลำดทุน (Set Corner)
บริกำรห้องค้นคว้ำกลุ่ม (Group Study Room)
บริกำรสืบค้นสำรสนเทศ CMRU WEB OPAC
บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
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ชั้น 5 บริกำรหนังสือภำษำไทยหมวด 800-999
บริกำรหนังสือแบบเรียนและคู่มือครู
บริกำรหนังสือภำษำต่ำงประเทศหมวด 000-999
ห้องหนังสือส�ำหรับเด็กและเยำวชน
บริกำรข้อมูลล้ำนนำ
บริกำรสืบค้นสำรสนเทศ CMRU WEB OPAC
ชั้น 6 ศูนย์ตะวันออกกลำงศึกษำ (Middle East Studies Center)
บริกำรหนังสืออ้ำงอิง สิ่งพิมพ์รัฐบำล งำนวิจัย วิทยำนิพนธ์
บริกำรสืบค้นสำรสนเทศ CMRU WEB OPAC
บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูล e-Magazines
ชั้น 7 บริกำรสื่อโสตทัศน์
บริกำรมุมชมภำพยนตร์แบบเดี่ยว
บริกำรมุมชมภำพยนตร์แบบกลุ่ม
บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
บริกำรห้องอินเทอร์เน็ต
ชั้น 8 ส�ำนักงำนผู้อ�ำนวยกำร
งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ
งำนบริกำรสำรสำรเทศ
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
เวลาเปดบริการ
ห้องสมุดวิทยาเขต
ส�ำนักหอสมุด
ห้องสมุด
คณะวิทยำกำรจัดกำร
ศูนย์แม่สำ
ห้องสมุด
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ศูนย์แม่ริม
ส�ำนักหอสมุดศูนย์แม่ริม
วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน

เปดภาคเรียน
ปดภาคเรียน
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร-ศุกร์
เสาร์
จันทร์–ศุกร์
08.00–16.00 น. 08.00–20.00 น. 08.00–20.00 น. 08.00–16.00 น.
-

08.00–16.30 น.

-

08.00–16.00 น.

-

08.00 – 16.00 น.
08.00 – 16.00 น.
08.00 – 16.00 น.

-

08.00–16.00 น.
08.00–16.00 น.
08.00–16.00 น.
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เวลาปดบริการ
ส�ำนักหอสมุดปดให้บริกำรในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย

ผู้มีสิทธิ์ในการใช้บริการส�านักหอสมุด
1.
2.
3.
4.
5.

อำจำรย์ประจ�ำและอำจำรย์พิเศษของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ข้ำรำชกำรพลเรือนและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
อำจำรย์โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
นักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
บุคคลภำยนอก อนุญำตเข้ำใช้บริกำร แต่ไม่มีสิทธิ์ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ

การสมัครสมาชิก

1. สมำชิกห้องสมุดได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ประจ�ำ อำจำรย์พเิ ศษ ข้ำรำชกำรพลเรือน พนักงำน
รำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย และอำจำรย์โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
2. กำรท�ำบัตรสมำชิก ให้ติดต่อขอท�ำบัตรสมำชิกห้องสมุดด้วยตนเองที่ ชั้น 1 ส�ำนักหอสมุด
ตำมวันและเวลำที่ห้องสมุดเปดให้บริกำร
3. หลักฐำนกำรท�ำบัตรสมำชิก
1) อำจำรย์และบุคลำกร สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ให้น�ำบัตรประจ�ำตัว
ข้ำรำชกำร หรือบัตรประจ�ำตัวพนักงำนมำเปนหลักฐำน
2) อำจำรย์พเิ ศษ สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ให้นำ� หนังสือรับรองกำรเปนอำจำรย์
พิเศษ มำเปนหลักฐำน
3) นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ให้นำ� ใบเสร็จรับเงินค่ำลงทะเบียนมำเปนหลักฐำน
4. อำยุบัตรสมำชิก
1) บัตรสมำชิกอำจำรย์และบุคลำกร สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ หมดอำยุตำม
ระยะเวลำที่บุคคลนั้นปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
2) บัตรสมำชิกอำจำรย์พิเศษ สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ หมดอำยุ 15 วัน ก่อน
ครบก�ำหนดระยะเวลำกำรจ้ำงที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ระบุ
3) บัตรนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ หมดอำยุในภำคกำรศึกษำนัน้ หรือเมือ่ พ้น
สภำพกำรเปนนักศึกษำ
5. กำรต่ออำยุสมำชิก
1) อำจำรย์และบุคลำกร สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ประเภท ข้ำรำชกำรพลเรือน
สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ไม่ต้องต่ออำยุบัตรสมำชิก
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2) อำจำรย์และบุคลำกร สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ประเภท พนักงำนรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย ต่ออำยุบตั รสมำชิกได้ตำมระยะเวลำสัญญำกำรจ้ำงทีง่ ำนบริกำร
ยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ ส�ำนักหอสมุด
3) นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ต้องน�ำใบส�ำคัญแสดงกำรลงทะเบียนเรียนใน
ภำคกำรศึกษำนั้น ๆ มำแสดง เพื่อขอต่ออำยุบัตรสมำชิกได้ที่งำนบริกำรยืม-คืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ส�ำนักหอสมุด
6. บัตรสมำชิกห้องสมุดให้ใช้เฉพำะตัว จะมอบให้บุคคลอื่นน�ำมำใช้บริกำร หรือน�ำมำยืม
ทรัพยำกรสำรสนเทศไม่ได้
7. สมำชิกทุกประเภทสำมำรถมีบัตรสมำชิกได้เพียงประเภทเดียวเท่ำนั้น

เบอร์โทรศัพท์

งำนบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ ชั้น 1 อำคำรส�ำนักหอสมุด โทร. 0 5388 5911
งำนส�ำนักงำนผู้อ�ำนวยกำร โทร. 0 5388 5900

การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ

บัตรสมาชิก
1. บัตรสมำชิกชนิดติดบำร์โค้ดใช้ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศที่อยู่ในระบบยืม-คืนอัตโนมัติ
2. บัตรสมำชิกของอำจำรย์ บุคลำกรสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่และ นักศึกษำ ใช้ยืม
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ได้ที่ส�ำนักหอสมุด ห้องสมุดคณะวิทยำกำรจัดกำรศูนย์แม่สำ ห้องสมุดคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตรศูนย์แม่ริม ส�ำนักหอสมุดศูนย์แม่ริม และห้องสมุดวิทยำลัยแม่ฮ่องสอน

การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ

1. ส�ำนักหอสมุด ให้ยืมวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ดังนี้
1.1 หนังสือทั่วไปภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ
1.2 หนังสืออำเซียน
1.3 SET Corner
1.4 นวนิยำย
1.5 วรรณกรรมเยำวชน
1.6 ข้อมูลล้ำนนำ
1.7 แบบเรียน
1.8 สื่อโสตทัศน์เพื่อกำรศึกษำ
1.9 วำรสำรเย็บเล่ม
1.10 สิ่งพิมพ์รัฐบำล
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2. ส�ำนักหอสมุด อนุญำตให้ใช้วัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ภำยในห้องสมุดเท่ำนั้น ดังนี้
2.1 หนังสืออ้ำงอิง
2.2 งำนวิจัย
2.3 วิทยำนิพนธ์
2.4 หนังสือพิมพ์
2.5 วำรสำรฉบับปัจจุบัน
2.6 วำรสำรล่วงเวลำ
2.7 แผนที่
2.8 รูปภำพ
2.9 หุ่นจ�ำลอง
2.10 นิทรรศกำรส�ำเร็จรูป
2.11 สื่อภำพยนตร์
หมายเหตุ หากผูใชบริการตองการยืมทรัพยากรสารสนเทศในขอ 2 สามารถวางบัตรประชาชนหรือ
บัตรอื่นใดที่มีรูปภาพ ที่งานบริการยืม – คืน ชั้น 1 และ คืน ทรัพยากรสารสนเทศดังกลาว
ภายในวันที่ยืม
3. จ�ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศและระยะเวลำที่ให้ยืม
นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
ประกาศนียบัตร/
ประเภทวัสดุ
ปริญญาตรี
ตีพิมพ์/ไม่ตีพิมพ์
จ�านวน
จ�านวน
รายการ วัน รายการ วัน
ทรัพยากรสารสนเทศในข้อ 1
7
7
10
15

อาจารย์
ข้าราชการ/พนักงาน
จ�านวน
รายการ
วัน
15
1
ภำคเรียน
3
7
2
7
20 เล่ม

สื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษา
3
7
3
7
วารสารเย็บเล่ม
2
7
2
7
รวมสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
12 เล่ม
15 เล่ม
สามารถยืมได้
กรณียืมถ่ายเอกสารส�านักหอสมุดอนุญาตให้ยืมได้ 3 รายการ และส่งคืนภายในวันที่ยืม
หมายเหตุ จํานวนและระยะเวลาการยืมสื่อโสตทัศนใหเปนไปตามประกาศของหองสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4. กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดทุกครั้ง สมำชิกต้องมำติดต่อด้วยตนเองพร้อมบัตร
สมำชิก และทรัพยำกรสำรสนเทศที่ต้องกำรยืม
5. สมำชิกสำมำรถยืมทรัพยำกรสำรสนเทศทีร่ ะบุให้ยมื ออกนอกห้องสมุดได้ หำกไม่มผี อู้ นื่ จอง
6. ห้องสมุดสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนทรัพยำกรสำรสนเทศก่อนครบก�ำหนดระยะเวลำที่ให้ยืม
ในกรณีที่มีผู้ต้องกำรใช้
7. ผูใ้ ช้บริกำรทีไ่ ม่ได้เปนสมำชิกห้องสมุด สำมำรถวำงบัตรประชำชนหรือบัตรอืน่ ใดทีม่ รี ปู ภำพ
เพื่อยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ ที่งำนบริกำรยืม – คืน ชั้น 1 และ คืน ทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำว
ภำยในวันที่ยืม

อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของส�านักหอสมุด

1. อัตรำค่ำธรรมเนียมบัตรสมำชิกห้องสมุด ค่ำบ�ำรุง และค่ำประกันควำมเสียหำย
1.1 อำจำรย์ประจ�ำ และบุคลำกร สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้รบั กำรยกเว้นค่ำ
ท�ำบัตรสมำชิก ค่ำบ�ำรุง และค่ำประกันควำมเสียหำย
1.2 อำจำรย์พเิ ศษ สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้รบั กำรยกเว้นค่ำท�ำบัตรสมำชิก
ค่ำบ�ำรุง และค่ำประกันควำมเสียหำย
1.3 นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยได้กำ� หนดค่ำบ�ำรุงห้องสมุดและ
ค่ำประกันควำมเสียหำยไว้ในระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2557 ซึ่งนักศึกษำ ต้องช�ำระให้แก่มหำวิทยำลัยเมื่อลงทะเบียน
เรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ
2. อัตรำค่ำปรับกำรส่งคืนทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทหลังก�ำหนด วันละ 5 บำท/เล่ม/
รำยกำร
3. กรณีทรัพยำกรสำรสนเทศสูญหำยหรือช�ำรุดเสียหำย ผู้ใช้บริกำรต้องรับผิดชอบโดยซื้อ
ทรัพยำกรสำรสนเทศนั้นมำทดแทน หำกไม่สำมำรถหำมำทดแทนได้ ให้ช�ำระค่ำปรับเปนจ�ำนวน 2 เท่ำ
ของรำคำหนังสือที่ท�ำหำย พร้อมช�ำระค่ำด�ำเนินกำร จ�ำนวน 100 บำท/เล่ม/รำยกำร และช�ำระเงิน
ค่ำปรับหำกหนังสือเล่มดังกล่ำวเกินก�ำหนดส่ง
4. กรณีทรัพยำกรสำรสนเทศสูญหำยหรือช�ำรุดเสียหำยแต่ไม่มีกำรระบุรำคำไว้ เช่น หนังสือ
บริจำค รำยงำนกำรวิจยั วิทยำนิพนธ์ ทรัพยำกรสำรสนเทศทีห่ น่วยงำนของรัฐหรือเอกชนพิมพ์เผยแพร่
และไม่มีจ�ำหน่ำยในท้องตลำด ผู้ใช้บริกำรต้องรับผิดชอบช�ำระค่ำปรับตำมรำคำกลำงที่ส�ำนักหอสมุด
ก�ำหนด จ�ำนวน 300 บำท พร้อมช�ำระค่ำด�ำเนินกำร จ�ำนวน 100 บำท/เล่ม/รำยกำร และช�ำระเงินค่ำ
ปรับหำกหนังสือเล่มดังกล่ำวเกินก�ำหนดส่ง
+++++++++++++++++++++++++++++++++
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ส�านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ส�ำนักดิจทิ ลั เพือ่ กำรศึกษำ เปนหน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย
ซึ่งมีภำระกิจหลัก 5 ด้ำน คือ สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม และกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั พัฒนำระบบสำรสนเทศเพือ่ กำรบริหำรจัดกำร
(MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน พัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนด้ำนเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้มปี ระสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรูด้ ำ้ นเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเปนเลิศด้ำน
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดล้อมและกำรใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ใน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี

1. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส�าหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง

ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ส�ำหรับพิมพ์งำน บริกำรสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ และกำร
สืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ส�ำหรับนักศึกษำ อำจำรย์
และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยมีเครือ่ งคอมพิวเตอร์บริกำรทีช่ นั้ 1 อำคำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ดังนี้
ห้อง INC11
- คอมพิวเตอร์พร้อมให้บริกำรจ�ำนวน 50 เครื่อง
ห้อง INC12
- คอมพิวเตอร์พร้อมให้บริกำรจ�ำนวน 134 เครื่อง
ข้อปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1. อนุญำตให้ใช้งำนเฉพำะนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เท่ำนัน้
2. ห้ำมน�ำรหัสผู้ใช้งำนของผู้อื่นมำใช้งำน
3. กรณีมีผู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับผู้มำใช้บริกำรที่อยู่ในระหว่ำงกำรใช้เครื่องนั้น ให้ติดต่อกับ
เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำห้องก่อน และรอพบที่จุดรอบริกำรเท่ำนั้น (ห้ำมเข้ำไปในห้องก่อนได้รับอนุญำต)
4. กำรแต่งกำย ควรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อยเหมำะสมกับกำรมำใช้บริกำร ไม่สวมเสื้อกล้ำม
กำงเกงขำสั้น รองเท้ำแตะ เข้ำมำใช้บริกำร
5. ห้ำมน�ำอำหำรหรือเครื่องดื่ม เข้ำมำรับประทำนในห้องโดยเด็ดขำด
6. ห้ำมส่งเสียงดังในห้องรบกวนผู้อื่น
7. ห้ำมท�ำกำรเคลื่อนย้ำย สับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ท�ำกำรดัดแปลงระบบ
ค�ำสั่งงำน ถอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือน�ำอุปกรณ์ที่มิใช่ของห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ มำต่อเข้ำกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่ดูแลห้องปฏิบัติกำร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8. ห้ำมเปดโปรแกรมหรือเว็บไซต์ที่มีเนื้อหำไม่เหมำะสมเด็ดขำด ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วย
กำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
9. ห้ำมปรับแต่งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือติดตั้งโปรแกรมใดๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์โดย
ไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่ดูแลห้องปฏิบัติกำร
10. กรณีทตี่ อ้ งกำรน�ำอุปกรณ์เชือ่ มต่อมำใช้งำนกับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ให้ทำ� กำรตรวจสอบไวรัส
ก่อนกำรใช้งำนทุกครัง้ ไม่อนุญำตให้เก็บงำนหรือบันทึกไว้ในเครือ่ ง ถ้ำหำกเกิดกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ทำงส�ำนักฯจะไม่รับผิดชอบ
11. หำกเครือ่ งคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ตอ่ พ่วง เกิดกำรช�ำรุดเสียหำย อันไม่ได้เกิดจำกกำรเรียน
กำรสอน ผู้ที่นั่งประจ�ำเครื่องหรือผู้ที่มำใช้บริกำร จะต้องรับผิดชอบค่ำเสียหำยตำมมูลค่ำ
12. ทรัพย์สนิ ทุกชนิดภำยในห้องนี้ ล้วนเปนสมบัตขิ องมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โปรดช่วย
กันบ�ำรุงดูแลรักษำ
บทลงโทษ ส�าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ
หำกตรวจพบว่ำท่ำนใดที่ฝำฝนข้อปฏิบัติ กำรใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ เจ้ำหน้ำที่
ที่ดูแลห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จะบันทึกกำรกระท�ำไว้เปนลำยลักษณ์อักษร ดังนี้
ผิดครั้งที่ 1 ตักเตือนด้วยวำจำ
ผิดครั้งที่ 2 ตักเตือนด้วยลำยลักษณ์อักษร
ผิดครั้งที่ 3 ตัดสิทธิ์กำรใช้งำน เปนเวลำ 1 สัปดำห์
ผิดครั้งที่ 4 ตัดสิทธิ์กำรใช้งำน เปนเวลำ 1 เดือน
ผิดครั้งที่ 5 ตัดสิทธิ์กำรใช้งำน เปนเวลำ 1 ภำคเรียน
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. เลือกเครื่องที่จะใช้งาน บริเวณหน้า Counter ที่เครื่องลงทะเบียน โดยใช้รหัสนักศึกษา

รูปที่ 1 เครื่องลงทะเบียนบริเวณหน้ำ Counter
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รูปที่ 2 หน้ำจอลงทะเบียนเลือกเครื่องใช้งำน

รูปที่ 3 แสดงกำรเลือกเครื่องใช้งำน
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รูปที่ 4 กรอกรหัสนักศึกษำและกดตกลง เพื่อจองเครื่องใช้งำน

รูปที่ 5 หน้ำจอแสดงสถำนะเครื่องถูกจองแล้ว
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2. Login ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้เลือกไว้ โดยมีหน้าตาโปรแกรมดังนี้
2.1 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม
2.1.1 หน้ำจอของโปรแกรมประกอบด้วยส่วนต่ำง ๆ ดังนี้
15
2

1
7 8

14

11
12
6
13

3

4

9
5

10
รูปที่ 6 หน้ำจอกำรกรอกข้อมูลผู้ใช้งำน

ชื่อเครื่อง เปนกำรแสดงชื่อเครื่องที่ใช้งำน
ข้อมูลผู้ใช้งาน ให้ผู้ใช้งำนกรอกรหัสผู้ใช้งำน และรหัสผ่ำน เพื่อเข้ำสู่กำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์
วันที่ปจจุบัน เปนกำรแสดงวันที่ในปัจจุบัน อ้ำงอิงจำก Server
เวลาปจจุบัน เปนกำรแสดงเวลำในปัจจุบัน อ้ำงอิงจำก Server
หมายเลข IP เปนกำรแสดงหมำยเลข IP Address ของเครื่องที่ใช้งำน
เวลาปดเครื่อง เปนกำรแสดงเวลำในกำร Shutdown เครื่องคอมพิวเตอร์
ปุม Restart เครื่อง เปนปุมที่ใช้ในกรณีที่ต้องกำร Restart เครื่องคอมพิวเตอร์
ปุม Shutdown เครื่อง เปนปุมที่ใช้ในกรณีที่ต้องกำร Shutdown เครื่องคอมพิวเตอร์
ปุม แจ้งปญหาการใช้งาน เปนปุม ทีใ่ ช้ในกำรแจ้งข้อมูลของปัญหำกำรใช้งำนหรือแสดงควำมคิดเห็นต่ำง ๆ
รูปแบบเข้าใช้งาน เปนกำรแสดงสถำนะของกำร Log in โปรแกรม โดย
- สีเขียว คือ สำมำรถท�ำกำร Log in จำกเครื่องที่ใช้งำนได้เลย
- สีแดง คือ ต้องท�ำกำรจองกำรใช้งำนก่อน ถึงจะท�ำกำร Log in เข้ำใช้งำนได้
11. ข้อความแจ้งให้ทราบ เปนกำรแสดงข้อควำมที่จะแจ้งให้ผู้ใช้งำนได้รับทรำบ
12. หน่วยงานรับผิดชอบ เปนกำรแสดงว่ำเครือ่ งคอมพิวเตอร์นหี้ น่วยงำนไหนรับผิดชอบ และจุดติดตัง้
คอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่ใด
13. ฐานข้อมูล เปนกำรแสดงชื่อของฐำนข้อมูลที่ท�ำกำรเชื่อมต่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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14. ข้อมูลระบบ เปนกำรแสดงข้อมูลพื้นฐำนของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งำนนี้ทั้งหมด
15. สีพนื้ แสดงสถานะการใช้งาน เปนกำรแสดงสีพนื้ หลังของโปรแกรม เพือ่ แยกสถำนกำรณ์ใช้งำน ดังนี้

รูปที่ 7 หน้ำจอสีน�้ำเงิน
แสดงสถำนะกำรให้บริกำร

รูปที่ 8 หน้ำจอสีเขียว
แสดงสถำนะกำรเรียนกำรสอน

รูปที่ 9 หน้ำจอสีม่วง
แสดงสถำนะกำรอบรม

รูปที่ 10 หน้ำจอสีแดง
แสดงสถำนะไม่สำมำรถติดต่อเครือข่ำยได้

- หน้าจอสีน�้าเงิน แสดงสถำนะกำรให้บริกำร หมำยถึง เข้ำใช้งำนโดยก�ำหนดเวลำในกำรใช้งำน
คอมพิวเตอร์แต่ละครั้ง
- หน้าจอสีเขียว แสดงสถำนะกำรเรียนกำรสอน หมำยถึง เข้ำใช้งำนโดยไม่มีกำรก�ำหนดเวลำใน
กำรใช้งำน ซึง่ ผูใ้ ช้งำนต้องท�ำกำร คลิกทีป่ มุ Log Out หลังจำกเลิกใช้งำนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทกุ ครัง้
- หน้าจอสีมว่ ง แสดงสถำนะกำรอบรม หมำยถึง เข้ำใช้งำนโดยไม่มกี ำรก�ำหนดเวลำในกำรใช้งำน
แต่รหัสผู้ใช้งำน ให้กรอกเปนรหัสประจ�ำตัวบัตรประชำชน 13 หลัก และรหัสผ่ำน ให้กรอกเปน
วันเดือนปเกิดของผู้ใช้งำน
- หน้าจอสีแดง แสดงสถำนะไม่สำมำรถติดต่อเครือข่ำยได้ หมำยถึง ไม่สำมำรถท�ำกำรติดต่อฐำน
ข้อมูลได้ อำจจะเกิดปัญหำจำกกำรตั้งค่ำระบบ หรือปัญหำทำงด้ำนเครือข่ำย แต่ผู้ใช้งำนยัง
สำมำรถท�ำกำร Log in เข้ำใช้งำนได้ แต่จะใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 2 ชั่วโมง
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2.2 ขั้นตอนการเข้าใช้งาน
กำร Log in เข้ำใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องดูที่หน้ำจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ต้องกำรใช้งำน โดยดูที่รูปแบบเข้ำใช้งำน ดังนี้
- สีเขียว
คือ สำมำรถท�ำกำร Log in จำกเครื่องที่ใช้งำนได้เลย
- สีแดง
คือ ต้องท�ำกำรจองกำรใช้งำนก่อน ถึงจะท�ำกำร Log in เข้ำใช้งำนได้
1. ผู้ใช้งำนท�ำกำรกรอกรหัสผู้ใช้งำน และรหัสผ่ำนลงในช่องที่ก�ำหนดให้ จำกนั้นคลิกที่ปุม
ตกลง ดังรูป

1
2

รูปที่ 11 แสดงหน้ำจอกำรกรอกรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน
หำกผู้ใช้งำนกรอกรหัสผู้ใช้งำนหรือรหัสผ่ำนไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะแสดงข้อควำมแจ้งเตือน
ให้ท�ำกำรตรวจสอบรหัสผู้ใช้งำนหรือรหัสผ่ำนที่กรอกว่ำถูกต้องหรือไม่

รูปที่ 12 แสดงหน้ำจอกำรกรอกรหัสผู้ใช้งำนหรือรหัสผ่ำนไม่ถูกต้อง
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2. เมือ่ ผูใ้ ช้งำนกรอกรหัสผูใ้ ช้งำนและรหัสผ่ำนถูกต้อง โปรแกรมจะท�ำกำรบันทึกวันทีเ่ ข้ำใช้งำน
เวลำที่เริ่มเข้ำใช้งำน ชื่อเครื่องที่ใช้งำน และรหัสผู้ใช้งำนลงในฐำนข้อมูล จำกนั้นจะแสดงข้อมูล
กำรเข้ำใช้งำนดังรูป

รูปที่ 13 แสดงหน้ำจอกำรเข้ำใช้งำน
รำยละเอียดข้อหน้ำจอกำรแสดงผล มีดังนี้
1
2

3

10
4
9
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7

5

6

รูปที่ 14 แสดงรำยละเอียดหน้ำจอกำรเข้ำใช้งำน
เวลาการใช้งาน เปนกำรแสดงระยะเวลำในกำรใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ หน่วยเปน ชัว่ โมง:นำที:วินำที
ปุม Log Out เปนปุมที่ใช้ส�ำหรับกำรคลิกเพื่อ Log Out หลังจำกใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จ
ปุม Hide/Show เปนปุมที่ใช้ส�ำหรับคลิกเพื่อดูข้อมูลของหน้ำจอกำรแสดงผล
เวลาเข้าใช้งาน เปนกำรแสดงเวลำที่เริ่มเข้ำใช้งำน หน่วยเปน ชั่วโมง:นำที:วินำที
ก�าหนดเวลา เปนกำรแสดงเวลำที่ก�ำหนดให้ใช้งำน หน่วยเปน ชั่วโมง:นำที:วินำที
เวลาปจจุบัน เปนกำรแสดงเวลำในปัจจุบัน อ้ำงอิงจำก Server
สถานะการใช้งาน เปนกำรแสดงสถำนะกำรเข้ำใช้งำนของเครื่องที่ก�ำหนดไว้
ชื่อเครื่อง เปนกำรระบุชื่อเครื่องที่ใช้งำน
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9. ข้อมูลผู้ใช้งาน เปนข้อมูลของผู้ที่ก�ำลังเข้ำใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์
10. เวลาที่ไม่ใช้งาน หำกผู้ใช้งำนไม่ได้ใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีเวลำแสดง ถ้ำไม่มีกำรใช้งำนเกิน
15 นำที โปรแกรมจะท�ำกำร Log Out เองอัตโนมัติ
3. เมื่อผู้ใช้งำนท�ำกำรใช้งำนครบตำมเวลำที่ได้ก�ำหนดไว้ ก่อนหมดเวลำ 1 นำที จะมีข้อควำม
เตือนให้ผู้ใช้งำนท�ำกำรปดโปรแกรมที่ใช้อยู่ และเตรียมท�ำกำร Log Out ออกจำกระบบ

รูปที่ 15 แสดงหน้ำจอข้อควำมเตือนก่อนหมดเวลำใช้งำน

รูปที่ 16 แสดงข้อควำมที่เตือนก่อนหมดเวลำกำรใช้งำน
4. เมือ่ ผูใ้ ช้งำนต้องกำรเลิกใช้คอมพิวเตอร์กอ่ นเวลำทีก่ ำ� หนดไว้ ให้ทำ� กำรคลิกทีป่ มุ Log Out
สีแดง โปรแกรมจะท�ำกำรบันทึกเวลำที่เลิกใช้งำนลงในฐำนข้อมูล และกลับไปสู่หน้ำจอของ
กำรกรอกข้อมูลผู้ใช้งำน
2.3 การ Restart เครื่อง
หำกผูใ้ ช้งำนต้องกำรทีจ่ ะท�ำกำร Restart เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เมือ่ อยูท่ หี่ น้ำจอกำรเข้ำ
ใช้งำน ให้ทำ� กำร คลิกทีป่ มุ Log Out เพือ่ กลับมำยังหน้ำจอกำรกรอกข้อมูลผูใ้ ช้งำน จึงจะท�ำกำร Restart
เครื่องได้
เมือ่ ต้องกำร Restart เครือ่ งให้ทำ� กำรคลิกทีป่ มุ
รอสักครู่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
จะท�ำกำร Restart
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2.4 การ Shutdown เครื่อง
หำกผู้ใช้งำนต้องกำรที่จะท�ำกำร Shutdown เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่ออยู่ที่หน้ำจอ
กำรเข้ำใช้งำน ให้ทำ� กำร คลิกทีป่ มุ Log Out เพือ่ กลับมำยังหน้ำจอกำรกรอกข้อมูลผูใ้ ช้งำน จึงจะท�ำกำร
Shutdown เครื่องได้
เมื่อต้องกำร Shutdown เครื่องให้ท�ำกำรคลิกที่ปุม
รอสักครู่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จะท�ำกำร Shutdown
2.5 การ Log Out อัตโนมัติตามเวลาที่ก�าหนดไว้
หำกผู้ใช้งำนได้ท�ำกำร Log in เข้ำสู่กำรใช้งำนของโปรแกรมแล้ว หำกไม่ได้ท�ำกำรใช้
คีย์บอร์ด และเมำส์หรือไม่ได้ใช้งำนเปนเวลำ 15 นำที โปรแกรมจะท�ำกำร Log Out เองอัตโนมัติ
เวลำที่แสดง หำกไม่ได้ใช้
งำนคอมพิวเตอร์

รูปที่ 17 แสดงเวลำ หำกไม่ได้ท�ำกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์

2. บริการห้องคอมพิวเตอร์ส�าหรับการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ให้บริกำรห้องคอมพิวเตอร์ส�ำหรับกำรอบรมและสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรให้กับกลุ่มอำจำรย์และ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

กำรขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ส�ำหรับกำรอบรมและสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
2. น�ำแบบฟอร์มยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ เพื่อเสนอผู้บริหำรหน่วยงำนอนุมัติต่อไป
3. เมื่อได้รับกำรอนุมัติ เจ้ำหน้ำที่จะท�ำกำรแจ้งต่อผู้มำขอใช้บริกำรจองห้องปฏิบัติกำรต่อไป
(กรณีทเี่ ปนหน่วยงำนภำยนอกมำขอใช้บริกำรให้ทำ� เปนหนังสือแจ้งต่อมหำวิทยำลัย เพือ่ จะได้ทำ� หนังสือ
ตอบรับพร้อมกับกำรคิดอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขอใช้ห้องปฏิบัติกำร)
ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 053-885924
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3. บริการซ่อมบ�ารุงคอมพิวเตอร์

ให้บริกำรแก่นักศึกษำดังต่อไปนี้
1. ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows และ Microsoft Ofﬁce ลิขสิทธิ์แท้ของมหำวิทยำลัยฯ
2. ตรวจเช็คและแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3. กู้ข้อมูล (Data Recovery)
4. แก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์
5. ให้ค�ำปรึกษำปัญหำเครื่องคอมพิวเตอร์
ระเบียบกำรใช้บริกำร
1. นักศึกษำต้องแสดงบัตรนักศึกษำทุกครั้งที่มำใช้บริกำร
2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริกำรนักศึกษำที่ไม่สำมำรถแสดงบัตรนักศึกษำ
3. ไม่อนุญำตให้น�ำบัตรผู้อื่นมำใช้บริกำร
4. นักศึกษำสำมำรถน�ำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (Notebook) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโตะ (Desktop) มำใช้บริกำรได้อย่ำงละ 1 เครื่องเท่ำนั้น
5. เมื่อใช้บริกำรเรียบร้อยแล้วนักศึกษำต้องประเมินควำมพึงพอใจลงในแบบประเมินที่จัดให้
ทุกครั้ง
ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 053-885925

4. บริการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ต่ำง ๆ

1. กำรให้บริกำรด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์แบบมีสำย ส�ำหรับมหำวิทยำลัยและวิทยำเขต

2. กำรให้บริกำรด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์แบบไร้สำย ส�ำหรับมหำวิทยำลัยและ
วิทยำเขตต่ำง ๆ
3. บริกำรบัญชีผู้ใช้งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
4. บริกำรพื้นที่กำรจัดท�ำเว็บไซต์ส�ำหรับ คณะ หน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย และ
เว็บไซต์ส่วนตัวส�ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5. บริกำรด้ำนกำรเชือ่ มต่อระบบจำกภำยนอกมหำวิทยำลัย VPN (Virtual Private Network)
ส�ำหรับกำรสืบค้นข้อมูลงำนวิจัยต่ำง ๆ
6. บริกำรด้ำนอีเมล์ส�ำหรับนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
7. บริกำรตอบค�ำถำมเกีย่ วกับระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์แก่นกั ศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย และผู้ใช้บริกำรจำกภำยนอก
ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 053-885933

5. บริการการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

หน่วยกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ให้บริกำร ดูแล บริหำรจัดกำร และบริกำร
ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (CMRU Moodle LMS) พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมกำรผลิตและกำร
ใช้งำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรเรียนกำรสอน ให้แก่นักศึกษำ และอำจำรย์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ โดยมีบริกำรต่ำง ๆ ดังนี้
1. ให้บริกำรระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (CMRU Moodle LMS) ส�ำหรับนักศึกษำ
และอำจำรย์ โดยนักศึกษำ และอำจำรย์สำมำรถสมัครสมำชิกและเปดรำยวิชำได้ที่
http://www.moodlenew.cmru.ac.th/
2. อบรมหลักสูตรกำรใช้งำนระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (CMRU Moodle LMS) ส�ำหรับ
นักศึกษำ และอำจำรย์ ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ได้ที่ 053-88-5934
3. อบรมหลักสูตรกำรสร้ำงสือ่ กำรเรียนกำรสอนด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับนักศึกษำ และ
อำจำรย์ ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ได้ที่ 053-88-5934
4. บริกำรสื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน PowerPoint Template สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่
http://www.lms.cmru.ac.th/web53/ppt_index.php
5. บริกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ และตอบปัญหำกำร
ใช้งำนระบบ ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ได้ที่ 053-88-5934
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ติดต่อใช้บริกำรหรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 053-88-5934
เว็บไซต์ http://www.lms.cmru.ac.th/
และประเมินกำรให้บริกำรงำน e-Learning ได้ที่
http://www.lms.cmru.ac.th/web53/assessment_e.php

6. บริการฝึกอบรม (Training)

เปนหน่วยงำนที่ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มควำมรู้และทักษะในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้
นักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้น�ำเอำควำมรู้ควำม
สำมำรถและทักษะต่ำง ๆ จำกกำรฝกอบรมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งโปรแกรมพื้นฐำนและ
โปรแกรมขั้นสูง เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เทียบเท่ำระดับมำตรฐำน
สำกล ในโปรแกรมระดับเบือ้ งต้นไปจนถึงระดับสูงเพือ่ พัฒนำทักษะกำรใช้งำนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
ตรงกับควำมต้องกำรและสำมำรถน�ำออกไปใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำรด�ำเนินชีวิตต่อไปในอนำคตได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กลุ่มเปาหมายหลักสูตร มี 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐำนและโปรแกรมขั้นสูง ส�ำหรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ทุกชั้นป
2. หลักสูตรคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐำนและโปรแกรมขั้นสูง ส�ำหรับอำจำรย์ และบุคลำกร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ทุกระดับ
3. หลักสูตรคอมพิวเตอร์โปรแกรมพืน้ ฐำนและโปรแกรมขัน้ สูง ส�ำหรับชุมชนท้องถิน่ และสังคม
ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 053-885937
เว็บไซต http://www.digital.cmru.ac.th และ
Facebook : http://www.facebook.com/digital.cmru/

7. บริการห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง

ห้องประชุมเอื้องสำยส่องแสงอยู่ที่ชั้น 3 เปนห้องประชุมขนำด 60 ที่นั่ง ใช้ส�ำหรับจัดประชุม
เชิงวิชำกำรและสัมมนำ ให้บริกำรแก่นกั ศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และหน่วยงำนทัง้ ภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

กำรขอใช้บริกำรห้องประชุมเอื้องสำยส่องแสง
1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมเอื้องสำยส่องแสง
2. น�ำแบบฟอร์มยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ เพื่อเสนอผู้บริหำรหน่วยงำนอนุมัติต่อไป
3. เมื่อได้รับกำรอนุมัติ เจ้ำหน้ำที่จะท�ำกำรแจ้งต่อผู้มำขอใช้บริกำร
ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 053-885937
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8. บริการห้องภาพยนตร์ขนาดเล็ก

ห้องภำพยนตร์ขนำดเล็ก หรือห้องมินิเธียเตอร์ อยู่ที่ชั้น 4 เปนห้องให้บริกำรด้ำนกำรเรียนกำร
สอนและควำมบันเทิงมีจำ� นวน 80 ทีน่ งั่ เหมำะกับกำรใช้จดั อบรม สัมมนำ และฉำยภำพยนตร์ ให้บริกำร
แก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

กำรขอใช้บริกำรห้องมินิเธียเตอร์
1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้องมินิเธียเตอร์
2. น�ำแบบฟอร์มยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ เพื่อเสนอผู้บริหำรหน่วยงำนอนุมัติต่อไป
3. เมื่อได้รับกำรอนุมัติ เจ้ำหน้ำที่จะท�ำกำรแจ้งต่อผู้มำขอใช้บริกำร
ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 053-885932

9. บริการห้องมินิสตูดิโอ

ห้องมินิสตูดิโออยู่ชั้น 4 ให้บริกำรด้ำนงำนถ่ำยภำพและสื่อสิ่งพิมพ์ งำนบันทึกภำพเคลื่อนไหว
และงำนตัดต่อ ส�ำหรับนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

กำรขอใช้บริกำรห้องมินิสตูดิโอ
1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้องมินิสตูดิโอ
2. น�ำแบบฟอร์มยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ เพื่อเสนอผู้บริหำรหน่วยงำนอนุมัติต่อไป
3. เมื่อได้รับกำรอนุมัติ เจ้ำหน้ำที่จะท�ำกำรแจ้งต่อผู้มำขอใช้บริกำร
ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 053-885937
*************************************************

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา เปนองค์กรที่เสริมสร้ำงให้นักศึกษำมีควำมคิดริเริ่มและเปนตัวอย่ำงที่ดี
ของสังคมในด้ำนควำมมีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมขยันหมั่นเพียรและควำมซื่อสัตย์สุจริต
พร้อมทีจ่ ะเปนผูใ้ ห้และช่วยเหลือด้วยควำมเต็มใจ รวมทัง้ เปนองค์กรทีช่ ว่ ยสนับสนุนภำรกิจ หรือนโยบำย
ของมหำวิทยำลัยในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำทุก ๆ ด้ำนที่เกี่ยวข้องและจ�ำเปน ก่อนที่นักศึกษำ
จะส�ำเร็จกำรศึกษำเปนบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัยต่อไป ดังนี้
1. คนดี
ได้แก่ ควำมสุภำพอ่อนน้อม กตัญูรู้คุณ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์
อดทน สุขุม ลึกซึ้ง รู้จักกำลเทศะ
2. ควำมรู้ดี
ได้แก่ กำรแสวงหำควำมรู ้ แ ละมี ค วำมสำมำรถในกำรน� ำ ควำมรู ้
ไปพัฒนำและประยุกต์ใช้
3. บุคลิกภำพดี ได้แก่ กำรมีลักษณะท่ำทำง กำรพูดจำ กำรแต่งกำยดี วำงตัวได้
เหมำะสมกับกำลเทศะ
4. สุขภำพดี
ได้แก่ กำรมีสุขภำพอนำมัย ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจที่ดี
5. พลเมืองดี
ได้แก่ ควำมมีวินัย เคำรพในกฎระเบียบของสังคม เสียสละ
มีควำมเอื้อเฟอ เผื่อแผ่ และท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
การด�าเนินงานพัฒนานักศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงค์ ต้องอำศัยกำรพัฒนำอยู่ 4 ด้ำน คือ

1. ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

1.1 จัดให้มีกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรนักศึกษำ นำยกสโมสรนักศึกษำคณะ เพื่อเปนตัวแทน
นักศึกษำในกำรท�ำกิจกรรมต่ำงๆ โดยให้มสี ว่ นร่วมในกำรริเริม่ กิจกรรม ท�ำแผนงำนและกำรปฏิบตั งิ ำน
1.2 จัดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำนักศึกษำ เพื่อท�ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
กำรปฏิบตั งิ ำนขององค์กำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำ ชมรม เพือ่ ให้เปนไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
และเปนไปตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้กับนักศึกษำ
1.3 จัดให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยอย่ำงสม�่ำเสมอ
1.4 สนับสนุน ส่งเสริม ให้นกั ศึกษำได้จดั กิจกรรมทีเ่ ปนประโยชน์กบั มหำวิทยำลัย และสังคม
1.5 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำร เพื่อกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย และเพื่อสุขภำพพลำนำมัยโดยรวมของนักศึกษำ

2. ด้านปลูกฝงจิตส�านึก บทบาท หน้าที่ ของนักศึกษา

2.1 ปลูกฝังจิตส�ำนึกกำรแต่งกำย ให้เปนไปตำมระเบียบและประกำศของมหำวิทยำลัย
2.2 ปลูกฝังจิตส�ำนึกให้รักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ เช่น กำรยืนตรงเคำรพธงชำติ
เข้ำร่วมกิจกรรมในวันส�ำคัญของชำติ
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2.3 ปลูกฝังให้รบู้ ทบำทและหน้ำทีข่ องนักศึกษำ เช่น กำรเคำรพครูอำจำรย์ บุพกำรี กระท�ำตนให้
เปนประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

3. ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

3.1 ส่งเสริมให้นกั ศึกษำเข้ำร่วมและจัดกิจกรรมทำงด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม เช่น แห่เทียน
เข้ำพรรษำ ประเพณีลอยกระทง กำรท�ำบุญตักบำตร
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ กำรสร้ำงจิตส�ำนึกในด้ำนวัฒนธรรม ประเพณีของ
ท้องถิ่นและของชำติ

4. ด้านการบริการนักศึกษา

จัดสวัสดิกำรและบริกำรต่ำง ๆ ให้กับนักศึกษำ เพื่อช่วยให้นักศึกษำศึกษำเล่ำเรียนอย่ำงมี
ควำมสุขตลอดที่ศึกษำในมหำวิทยำลัยจนส�ำเร็จกำรศึกษำ

1. งานบริการนักศึกษา ประกอบด้วย

1.1 บริการสุขภาพนักศึกษา
จัดให้มีห้องพยำบำล เพื่อบริกำรสุขภำพ ณ อำคำร 3 ชั้น 1 โดยให้บริกำรพยำบำล
เบื้องต้น ส�ำหรับผู้ปวยที่เจ็บปวยเล็กน้อย ต้องกำรยำเพื่อบรรเทำหรือนอนพักผ่อน สำมำรถใช้บริกำร
ในเวลำดังนี้
- วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี และวันอำทิตย์ เปดท�ำกำร 08.00 – 16.00 น.
- วันศุกร์ – วันเสำร์
เปดท�ำกำร 08.00 – 20.00 น.
1.2 ประกันอุบัติเหตุ
มหำวิทยำลัยได้ห่วงใยในเรื่องสุขภำพของนักศึกษำเพรำะเปนสิ่งที่ส�ำคัญ นักศึกษำ
สำมำรถเลือกท�ำประกันอุบัติเหตุด้วยควำมสมัครใจ เพื่อเปนสวัสดิกำรในกำรดูแลสุขภำพให้แก่ตนเอง
1) จ�ำนวนเงินเอำประกัน กรณีคำ่ รักษำพยำบำลต่อครัง้ รำยละไม่นอ้ ยกว่ำ 15,000 บำท
2) จ� ำ นวนเงินเอำประกัน กรณีเสีย ชีวิต เนื่องจำกอุบัติเหตุ รำยละไม่น ้อยกว่ำ
170,000 บำท
3) จ� ำ นวนเงิ น เอำประกั น กรณี ทุ พ พลภำพสิ้ น เชิ ง ถำวร รำยละไม่ น ้ อ ยกว่ ำ
170,000 บำท
4) จ�ำนวนเงินเอำประกัน กรณีสูญเสียมือ เท้ำ สำยตำ 2 ส่วน รำยละไม่น้อยกว่ำ
170,000 บำท
5) จ�ำนวนเงินเอำประกัน กรณีสูญเสียมือ เท้ำ สำยตำ 1 ส่วน รำยละไม่น้อยกว่ำ
102,000 บำท
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6) จ�ำนวนเงินเอำประกัน กรณีเสียชีวติ เนือ่ งจำกกำรขับขี่ หรือประสบอุบตั เิ หตุจำก
กำรซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์ รำยละไม่น้อยกว่ำ 170,000 บำท
7) จ�ำนวนเงินเอำประกัน กรณีเสียชีวิตเนื่องจำกถูกฆำตกรรม หรือลอบท�ำร้ำย
รำยละไม่น้อยกว่ำ 170,000 บำท
8) จ�ำนวนเงินเอำประกัน กรณีเสียชีวติ จำกโรคภัยไข้เจ็บทีไ่ ม่ใช่อบุ ตั เิ หตุ (ค่ำปลงศพ)
ไม่น้อยกว่ำ 35,000 บำท
9) ให้ควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ อบ.1 เปนอย่ำงต�่ำ
10) ให้ควำมคุ้มครองอุบัติเหตุทุกสถำนที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
11) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2560
เวลำ 12.01 น. ถึงวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 เวลำ 12.00 น.
ขั้นตอนกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน เนื่องจำกอุบัติเหตุ
1. หำกนักศึกษำประสบอุบตั เิ หตุให้เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลทีเ่ ครือข่ำยทีบ่ ริษทั
ประกันก�ำหนด โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
2. กรณีไม่ใช่โรงพยำบำลเครือข่ำยทีบ่ ริษทั ก�ำหนด ให้นกั ศึกษำส�ำรองจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำล
ก่อน แล้วน�ำหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล
2.1 แบบฟอร์มเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน จ�ำนวน 1 ฉบับ (ขอรับได้ทกี่ องพัฒนำนักศึกษำ)
2.2 ใบเสร็จค่ำรักษำพยำบำล จ�ำนวน 1 ฉบับ
2.3 ใบรับรองแพทย์ จ�ำนวน 1 ฉบับ
2.4 ส�ำเนำบัตรนักศึกษำ จ�ำนวน 1 ฉบับ
2.5 ส�ำเนำบัญชีธนำคำร (หน้ำที่มีเลขที่บัญชี) จ�ำนวน 1 ฉบับ
ติดตอที่ หนวยบริการสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา
1.3 แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
การให้ค�าปรึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษำ ให้สำมำรถปรับตัวและมีควำมสุขกับกำรศึกษำ
เล่ำเรียน โดยกำรรับฟังปัญหำ แก้ไขปัญหำ ตลอดจนให้ค�ำปรึกษำในด้ำนกำรเรียน ครอบครัว เพื่อน
อำจำรย์ กำรเงิน สุขภำพ หรือ เรือ่ งอืน่ ๆ ทีน่ กั ศึกษำมีควำมคับข้องใจ ไม่สำมำรถตัดสินใจหรือแก้ปญ
ั หำ
ได้ด้วยตนเองสำมำรถขอรับค�ำปรึกษำได้
การอบรมและแนะแนวอาชีพ นักศึกษำที่มีควำมประสงค์จะมีรำยได้เสริมระหว่ำงเรียน
หรือก�ำลังจะส�ำเร็จกำรศึกษำ สำมำรถติดต่อและขอทรำบข้อมูลได้ โดยมีกำรประสำนสถำนประกอบกำร
มำรับสมัครงำน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท�ำงำน จัดฝกอบรม อำชีพอิสระ เพื่อสร้ำงธุรกิจต่ำง ๆ ให้
กับนักศึกษำที่สนใจ
นักศึกษาช่วยปฏิบตั งิ านราชการ มหำวิทยำลัยมีนโยบำย ช่วยเหลือนักศึกษำทีต่ อ้ งกำรหำ
รำยได้เสริมระหว่ำงเรียน
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย
2. สำมำรถปฏิบัติงำนได้ทุกอย่ำง ตำมที่หน่วยงำนมอบหมำย อำทิ ธุรกำร พิมพ์เอกสำร
รับส่งหนังสือ จัดสถำนที่ ลงทะเบียน เตรียมเอกสำร ภำคสนำม คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ
เกณฑ์กำรพิจำรณำ
1. เปนนักศึกษำที่มีควำมขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
2. เปนนักศึกษำที่ต้องกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน
ค่ำตอบแทน
เดือนละไม่เกิน 3,000 บำท / คน / เดือน / ชั่วโมงละ 30 บำท
อ�ำนวยควำมสะดวก ก�ำกับดูแลนักศึกษำทุนจำกมูลนิธิ บริษัท ห้ำงร้ำนต่ำง ๆ เช่น ทุนกรุงไทย
กำรไฟฟำ ทุนพระเมตตำสมเด็จย่ำ ทุนท่ำนน้อยเปำโรหิตย์ และทุนอื่น ๆ ตลอดจนจัดหำทุนให้กับ
นักศึกษำที่มีควำมล�ำบำกและขำดแคลนทุนทรัพย์
1.4 นักศึกษาวิชาทหาร และผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
นักศึกษำชำยที่ต้องกำรผ่อนผันกำรเข้ำรับตรวจเลือกเปนทหำรกองประจ�ำกำร เมื่อได้รับ
หมำยเรียก (สด.35) หำกไม่ต้องกำรเข้ำรับรำชกำรเปนทหำรกองประจ�ำกำร ในขณะก�ำลังศึกษำอยู่
ให้ด�ำเนินกำรยื่นค�ำร้องขอผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำรได้ในช่วงเดือนกันยำยน – มกรำคมของทุกป โดยจะ
ประกำศให้นักศึกษำยื่นค�ำร้องขอผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร ได้ที่ฝำยวิชำทหำร กองพัฒนำนักศึกษำ
มีหลักฐำนที่ต้องจัดเตรียม ดังนี้
1. ส�ำเนำใบส�ำคัญ สด.9
จ�ำนวน 2 ชุด
2. ส�ำเนำหมำยเรียก สด.35
จ�ำนวน 2 ชุด
3. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน
จ�ำนวน 2 ชุด
4. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน
จ�ำนวน 2 ชุด
5. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำ
จ�ำนวน 2 ชุด
6. ส�ำเนำใบรับรองผลกำรตรวจเลือก สด.43
จ�ำนวน 2 ชุด
(กรณีที่นักศึกษำเคยรับกำรผ่อนผันจำกสถำนศึกษำเดิม)
นักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษำที่มีควำมประสงค์จะเรียนวิชำทหำรต่อชั้นปที่ 3, 4 และ 5 สำมำรถส่งค�ำร้องได้ที่
กองพัฒนำนักศึกษำ โดยจะเรียนและฝกที่มหำวิทยำลัยทุกวันเสำร์ และฝกตำมห้วงเวลำที่ศูนย์กำรฝก
นักศึกษำวิชำทหำร มณฑลทหำรบกที่ 33 และศูนย์กำรฝกเขำชนไก่ จังหวัดกำญจนบุรีก�ำหนด เมื่อ
เรียนจบชั้นปที่ 5 และส�ำเร็จกำรศึกษำ ในระดับปริญญำตรี หรืออนุปริญญำ จะได้รับกำรแต่งตั้งยศเปน
ว่ำที่ร้อยตรี
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1.5 บริการจดหมาย ธนาณัติ และพัสดุ
นักศึกษำติดต่อรับจดหมำย ธนำณัติ และพัสดุ ได้ทฝี่ ำ ยบริกำรนักศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ
ในกรณีมธี นำณัติ จดหมำยหรือพัสดุ ส่งถึงนักศึกษำโดยระบุให้สง่ มำทีม่ หำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ให้
นักศึกษำติดต่อรับพร้อมแสดงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำ
1.6 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
1) เปนผู้มีสัญชำติไทย
2) เปนผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก�ำหนด ดังนี้
ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ หมำยควำมว่ำ ผู้ที่มีรำยได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บำท
ต่อป รำยได้ต่อครอบครัวพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1) รำยได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืม รวมกับรำยได้ของบิดำมำรดำ
ในกรณีที่บิดำมำรดำเปนผู้ใช้อ�ำนำจปกครอง
2.2) รำยได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษำผูข้ อกูย้ มื รวมกับรำยได้ของผูป้ กครองในกรณี
ที่ผู้ใช้อ�ำนำจปกครองมิใช่บิดำ มำรดำ
2.3) รำยได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษำผู้ขอกู้ยืม รวมกับรำยได้ของคู่สมรสในกรณี
ที่ผู้ขอกู้ยืมได้ท�ำกำรสมรสแล้ว
3) มีคุณสมบัติอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก�ำหนด ดังนี้
3.1) เปนผูท้ มี่ ผี ลกำรเรียนดีหรือผ่ำนเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลของสถำบันกำรศึกษำ
3.2) เปนผู้ที่มีควำมประพฤติดี ไม่ฝำฝนระเบียบข้อบังคับของสถำบันกำรศึกษำขั้น
ร้ำยแรง หรือไม่เปนผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในกำรพนัน เสพยำเสพติดให้โทษ ดื่มสุรำ
เปนอำจิณ หรือเที่ยวเตร่ในสถำนบันเทิง เริงรมย์เปนอำจิณ เปนต้น
3.3) เปนผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบหรือประกำศกำรสอบคัดเลือกบุคคล
เข้ำศึกษำในโรงเรียน สถำนศึกษำ หรือสถำบันกำรศึกษำที่อยู่ในสังกัดกำรควบคุม หรือก�ำกับดูแลของ
กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงหรือ ส่วนรำชกำรอื่น ๆ ทบวงมหำวิทยำลัย รัฐวิสำหกิจ
3.4) ไม่เคยเปนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีในสำขำใด ๆ มำก่อน
3.5) ไม่เปนผู้ที่ท�ำงำนประจ�ำในระหว่ำงกำรศึกษำ
3.6) ไม่เปนบุคคลล้มละลำย
3.7) ไม่เปนหรือเคยได้รับโทษจ�ำคุก โดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เปนโทษ
ส�ำหรับควำมผิดที่ได้กระท�ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
3.8) ต้องมีอำยุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลำปลอดหนี้ 2 ป และระยะ
เวลำผ่อนช�ำระอีก 15 ปรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ป
4) ผู้กู้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 2.00 ตลอดปกำรศึกษำ
5) มี ห ลั ก ฐำนกำรเข้ ำ ร่ ว มด� ำ เนิ น โครงกำรจิ ต อำสำ อย่ ำ งน้ อ ย 1 กิ จ กรรมต่ อ หนึ่ ง
ภำคกำรศึกษำ (ผู้กู้ยืมต้องเข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำไม่น้อยกว่ำ 18 ชั่วโมงต่อหนึ่งภำคกำรศึกษำ)
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ขัน้ ตอนการกูย้ มื เงินจากกองทุนกูย้ มื เงินเพือ่ การศึกษา นักเรียน นักศึกษา ต้องยืน่ ขอกูย้ มื ผ่านระบบ
e-Studentloan ทาง www.studentloan.or.th ตามปฏิทินเวลาที่กองทุนฯ ก�าหนด โดยต้อง
ด�าเนินการตามขั้นตอนลงทะเบียนรับรหัสผ่านและยื่นแบบค�าขอกู้ยืมโดยใช้เลขบัตรประจ�าตัว
ประชาชนเป็น username

หมายเหตุ : ส�ำหรับภำคกำรศึกษำต่อไป ผูก้ ยู้ มื และสถำนศึกษำจะด�ำเนินกำรเฉพำะขัน้ ตอนทีม่ เี ครือ่ งหมำย
* เท่ำนัน้
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1.7 การกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
คุณสมบัติผู้ขอกู้ยืม
1) ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.1) มีสัญชำติไทย
1.2) อำยุไม่เกิน 30 ปบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกรำคม 2557
1.3) เป น ผู ้ รั บ ทุ น กำรศึ ก ษำแบบต้ อ งใช้ คื น ในป ก ำรศึ ก ษำ 2555 ตำมระเบี ย บ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4) เปนนักศึกษำรำยใหม่ที่ขอรับทุนเพื่อเข้ำศึกษำในชั้นปที่ 1 ในปกำรศึกษำ 2556
ที่มิใช่ผู้กู้ยืมเงินรำยเก่ำของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) หรือเปนนักศึกษำที่เปนผู้กู้ยืมเงิน
รำยเก่ำของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ที่เปลี่ยนระดับจำกชั้นมัธยมศึกษำปที่ 6 หรือ
เทียบเท่ำทั้งสำยสำมัญและสำยอำชีพเปนระดับอำชีวศึกษำชั้นสูงหรือเทียบเท่ำระดับอุดมศึกษำหรือ
เทียบเท่ำ ในปกำรศึกษำ 2556
1.5) นักศึกษำในสถำนศึกษำทีจ่ ดั กำรเรียนกำรสอนในระดับกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ
หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่ำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ตอบรับให้
เข้ำศึกษำ โดยผ่ำนกำรคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก�ำหนด
2) นักศึกษำผูม้ สี ทิ ธิขอรับทุนจะต้องศึกษำอยูใ่ นสถำนศึกษำทีม่ รี ำยชือ่ เข้ำร่วมโครงกำรเงิน
กู้เพื่อกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคตตำมประกำศของส�ำนักงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
3) นักศึกษำผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องศึกษำในระดับกำรศึกษำและหลักสูตร/ประเภทวิชำ
และสำขำวิชำ ดังนี้
3.1) ระดับกำรศึกษำ ระดับอนุปริญญำ หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่ำ ระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
3.2) หลักสูตร/ประเภทวิชำและสำขำวิชำ เปนไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกองทุน
เพื่อกำรศึกษำ เรื่อง ก�ำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชำและสำขำวิชำที่เปนควำมต้องกำรหลักและมี
ควำมชัดเจนของกำรผลิตก�ำลังคน ส�ำหรับนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรปกำรศึกษำ 2556 พ.ศ. 2556
4) นักศึกษำสำมำรถขอรับทุนได้เพียงหนึ่งหลักสูตรในแต่ละปกำรศึกษำไม่เกินอัตรำ
ค่ำเล่ำเรียนที่สถำนศึกษำเรียกเก็บ ตำมจ�ำนวนปที่ก�ำหนดไว้แต่ละหลักสูตร
กรณีที่ผู้ขอรับทุนมีสิทธิเบิกค่ำเล่ำเรียนจำกหน่วยงำนของรัฐ ให้ผู้ขอรับทุน ขอรับทุน
ได้เฉพำะค่ำเล่ำเรียนส่วนต่ำงเท่ำนั้นทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตรำที่ก�ำหนด ดังต่อไปนี้
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ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี หน่วย:บาท/ปีการศึกษา
กลุ่มสำขำวิชำ
สังคมศำสตร์ ศิลปศำสตร์ มุนษยศำสตร์ ศึกษำศำสตร์
ศิลปกรรมศำสตร์ สถำปัตยกรรมศำสตร์
วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เกษตรศำสตร์
สำธำรณสุขศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ เภสัชศำสตร์
แพทยศำสตร์ สัตวแพทยศำสตร์ ทันตแพทยศำสตร์

อัตรำสูงสุด
60,000
70,000
70,000
70,000
90,000
200,000

5) นักศึกษำที่มีสิทธิได้รับค่ำครองชีพ ต้องเปนผู้มีรำยได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บำท
ต่อป และให้ได้รับค่ำครองชีพในอัตรำเดือนละ 2,200 บำท
กำรพิจำรณำรำยได้ครอบครัว ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำตรวจสอบรำยได้ครอบครัวที่เจ้ำ
หน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับบ�ำเหน็จบ�ำนำญ สมำชิกสภำเขต สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร ผู้ว่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรือผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำทีน่ กั ศึกษำผูข้ อรับทุนศึกษำอยูไ่ ด้รบั รองไว้แล้ว ตำม
หลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
5.1) รำยได้รวมของนักศึกษำผู้ขอรับทุนรวมกับรำยได้ของบิดำและมำรดำกรณีที่บิด
มำรดำเปนผู้ใช้อ�ำนำจปกครองไม่ใช่บิดำ มำรดำ
5.2) รำยได้รวมของนักศึกษำผูข้ อรับทุนรวมกับรำยได้ของผูป้ กครองในกรณีทผี่ ใู้ ช้อำ� นำจ
ปกครองไม่ใช่บิดำ มำรดำ
5.3) รำยได้รวมของนักศึกษำผู้ขอรับทุนรวมกับรำยได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอรับทุน
สมรสแล้ว
6) นักศึกษำผู้ใดประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นค�ำขอกู้ผ่ำนระบบที่ส�ำนักงำนกองทุนเงินให้กู้
ยืมเพือ่ กำรศึกษำจัดท�ำไว้ดว้ ยวิธกี ำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ภำยในระยะเวลำทีก่ ำ� หนด เว้นแต่คณะกรรมกำร
จะก�ำหนดไว้เปนอย่ำงอื่น
7) นักศึกษำที่ประสงค์จะขอรับทุน หรือผู้รับทุน (ผู้กู้ยืมเงิน) รับรองว่ำจะปฏิบัติ ดังนี้
7.1) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ยืมตรงกับควำมเปนจริง
7.2) ปฏิบตั ติ ำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพือ่ กำรศึกษำ พ.ศ.
2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนข้อบังคับ ประกำศ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรของคณะกรรมกำรตลอด
ระยะเวลำที่ขอรับทุน
7.3) ด�ำเนินกำรเกีย่ วกับกำรกูย้ มื เงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง และต้องเก็บ
รักษำรหัสผ่ำนทีไ่ ด้รบั จำกกองทุนเพือ่ กำรศึกษำไว้เปนควำมลับ หำกผูใ้ ดยินยอมให้บคุ คลอืน่ ด�ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน ให้ถือว่ำเปนกำรด�ำเนินกำรด้วยตนเอง
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7.4) แจ้งกำรเปลีย่ นชือ่ ย้ำยทีอ่ ยูห่ รือย้ำยสถำนศึกษำ และจบกำรศึกษำ หรือพ้นสภำพ
กำรเปนนักศึกษำ ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันเปลี่ยนชื่อ ย้ำยที่อยู่ ย้ำยสถำนศึกษำ จบกำรศึกษำ หรือ
พ้นสภำพกำรเปนนักศึกษำ ต่อผู้บริหำรและจัดกำรเงินให้กู้ยืม
7.5) แจ้งสภำพกำรเปนนักศึกษำทุกปที่ผู้รับทุน (ผู้กู้ยืมเงิน) ไม่ได้รับทุนแต่ยังศึกษำอยู่
ต่อผู้บริหำรและจัดกำรเงินให้กู้ยืม
7.6) หน้ำที่อื่น ตำมที่คณะกรรมกำรก�ำหนด
8) กองทุนเพือ่ กำรศึกษำ จะจ่ำยทุนกำรศึกษำแบบต้องใช้คนื ให้ตำมหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ดังต่อไปนี้
8.1) ค่ำเล่ำเรียน จ่ำยให้สถำนศึกษำทีผ่ รู้ บั ทุน (ผูก้ ยู้ มื เงิน) โดยตรง โดยโอนเข้ำบัญชีชอื่
“กรอ. (ระบุชื่อสถำนศึกษำ)” ของกองทุนเพื่อกำรศึกษำ กระทรวงกำรคลังตำมประกำศคณะกรรมกำร
กองทุนเพื่อกำรศึกษำเรื่อง กำรก�ำหนดหน้ำที่ วิธีปฏิบัติ และควำมรับผิดชอบของสถำนศึกษำที่เข้ำร่วม
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคต (กรอ.) ปกำรศึกษำ 2556 พ.ศ. 2556
8.2) ค่ำครองชีพ จ่ำยให้นักศึกษำที่มีสิทธิได้รับค่ำครองชีพผู้รับทุน (ผู้กู้ยืมเงิน) โดย
โอนเข้ำบัญชีของผู้รับทุน (ผู้กู้ยืมเงิน) ตำมที่ได้แจ้งให้แก่กองทุนเพื่อกำรศึกษำ
9) ผู้กู้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 2.00 ตลอดปกำรศึกษำ
10)มี ห ลั ก ฐำนกำรเข้ ำ ร่ ว มด� ำ เนิ น โครงกำรจิ ต อำสำ อย่ ำ งน้ อ ย 1 กิ จ กรรมต่ อ หนึ่ ง
ภำคกำรศึกษำ (ผู้กู้ยืมต้องเข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำไม่น้อยกว่ำ 18 ชั่วโมงต่อหนึ่งภำคกำรศึกษำ)
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ขั้นตอนการด�าเนินการของผู้ขอรับทุน กรอ. ในระบบ e-Studentloan

หมายเหตุ : ส�ำหรับภำคกำรศึกษำต่อไป ผูก้ ยู้ มื และสถำนศึกษำจะด�ำเนินกำรเฉพำะขัน้ ตอนทีม่ เี ครือ่ งหมำย
* เท่ำนัน้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1.8 หนังสือรับรอง
กำรออกหนังสือรับรองควำมประพฤติ และหนังสือรับรองอืน่ ๆ ออกให้เฉพำะนักศึกษำ
ที่ก�ำลังศึกษำอยู่ เพื่อใช้ในกำรขอรับทุน สมัครงำน เปนหลักฐำนทำงคดีเพื่อประกอบกำรพิจำรณำใน
ชั้นศำล หรืออื่นๆ ที่มีควำมจ�ำเปน
หลักฐำนประกอบยื่นค�ำร้องขอใบรับรอง
1) รูปถ่ำยนักศึกษำแต่งกำยถูกต้องตำมระเบียบ ภำพสี ขนำด 1 นิ้ว จ�ำนวน 1 ใบ
2) ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำ พร้อมรับรองส�ำเนำถูกต้อง
จ�ำนวน 1 ฉบับ
3) ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส�ำเนำถูกต้อง
จ�ำนวน 1 ฉบับ
หมำยเหตุ สำมำรถยื่นค�ำร้องได้ที่ฝำยวินัยนักศึกษำ

2. งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
2.1 กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษำมีส่วนส�ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ ให้มีควำมสมบูรณ์
พร้อมทัง้ ควำมรูด้ ำ้ นวิชำกำร วิชำชีพและวิชำชีวติ สำมำรถอยูใ่ นสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข เปนกำรพัฒนำ
นักศึกษำให้ปฏิบัติตนเปนแบบอย่ำงแก่สังคม มีควำมเสียสละใช้เวลำว่ำงให้เปนประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อื่น โดยส่งเสริมให้นักศึกษำจัดกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ ผ่ำนสำขำวิชำ คณะ องค์กำรนักศึกษำ
สภำนักศึกษำ และสโมสรนักศึกษำ ระดับคณะ และวิทยำลัย
2.2 การพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนำนักศึกษำได้วำงระบบ และกลไกกำรพัฒนำนักศึกษำให้มคี ณ
ุ ภำพเรียนอย่ำง
มีควำมสุข ภำยใต้สภำพแวดล้อม โครงสร้ำงพื้นฐำน กำรบริกำรและสวัสดิกำรของนักศึกษำที่จ�ำเปน
ในกำรด�ำรงชีวิต เพื่อให้เปนบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัยต่อไป เช่น กำรพัฒนำนักศึกษำใน
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนวินัยขั้นพื้นฐำน ด้ำนจิตอำสำ จิตส�ำนึก ด้ำนควำมพร้อมในกำรเรียน
และกำรใช้ชีวิตที่เกิดประโยชน์ในระดับอุดมศึกษำ
2.3 กีฬาและนันทนาการ
ส่งเสริมให้นักศึกษำได้ดูแลสุขภำพของตนเองให้ดี ให้มีกำรออกก�ำลังกำยอย่ำง
สม�่ำเสมอ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด โดยผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กีฬำคณะ กีฬำน้องใหม่ ตลอดจน
สนับสนุนให้นกั ศึกษำ ทีม่ คี วำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำสมัครเข้ำเปนนักกีฬำของมหำวิทยำลัย เพือ่ เข้ำร่วม
กำรแข่งขันในรำยกำรต่ำง ๆ ทั้งระดับภำค ประเทศ และนำนำชำติ
2.4 ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ท� ำ หน้ ำ ที่ เ พื่ อ รองรั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนเกี่ ย วกั บ กำรประสำนงำนกั บ นั ก ศึ ก ษำเก่ ำ
วิทยำลัยครูเชียงใหม่ สถำบันรำชภัฏเชียงใหม่ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ
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โดยมุง่ เน้นให้นกั ศึกษำเก่ำทุกรุน่ ทุกป ทีแ่ ยกย้ำยไปประกอบอำชีพได้มคี วำมสัมพันธ์อนั ดีกบั มหำวิทยำลัย
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย กลุ่ม ชมรม สมำคม ตลอดจนให้มีส่วนร่วมใน
กำรให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนงำนของมหำวิทยำลัย ในด้ำนต่ำง ๆ ให้ก้ำวต่อไปในอนำคต โดยมี
กิจกรรมต่ำง ๆ อำทิ กิจกรรมคืนสูเ่ หย้ำชำวด�ำเหลือง วำรสำรนักศึกษำเก่ำ กำรประชุมสัมมนำนักศึกษำเก่ำ
และพัฒนำเว็บไซต์นักศึกษำเก่ำ เปนต้น
2.5 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฎ เชี ย งใหม่ มี น โยบำยที่ ชั ด เจนในกำรพั ฒ นำนั ก ศึ ก ษำของ
มหำวิทยำลัยให้เปนทรัพยำกรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ค่ำของประเทศ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีหลักคิดและทักษะ
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีคณ
ุ ลักษณะพร้อมด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม มีควำมพร้อมทีจ่ ะพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง พร้อมสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีงำม และพร้อมเผชิญกับสถำนกำรณ์ในอนำคต ที่เรียกว่ำ “เก่ง ดี
และมีควำมสุข” อย่ำงมีคุณภำพ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษำมี คุ ณ ลั ก ษณะดั ง กล่ ำ ว มหำวิ ท ยำลั ย จึ ง จั ด เสริ ม สร้ ำ ง
ประสบกำรณ์ภำยใน และภำยนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนำนักศึกษำสู่กำรเปนบัณฑิตที่มีคุณภำพทั้ง
ด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพมหำวิทยำลัยเล็งเห็นว่ำกิจกรรมนักศึกษำจะเปนส่วนเสริมเติมเต็มคุณลักษณะ
ควำมเปนบัณฑิตที่สมบูรณ์ให้แก่นักศึกษำ โดยนักศึกษำมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ
บนพื้นฐำนควำมเชื่อที่ว่ำ จะท�ำให้นักศึกษำมีทักษะชีวิตซึ่งจะเปนประสบกำรณ์ที่มีควำมส�ำคัญต่อ
กำรใช้ชวี ติ ในอนำคต ภำยหลังจำกส�ำเร็จกำรศึกษำ และเพือ่ ให้นกั ศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ทุกคน ทุกวิทยำเขตได้รับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่เท่ำเทียมกัน มหำวิทยำลัยจึงก�ำหนด
ให้นักศึกษำที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ตั้งแต่ปกำรศึกษำ 2557 ทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำโดยถือเปนเงือ่ นไขหนึง่ ของกำรอนุมตั ปิ ริญญำบัตร โดยผ่ำนกระบวนกำรกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำ และหวังว่ำบัณฑิตของมหำวิทยำลัยในอนำคตจะเปนบัณฑิตที่เปยมด้วยควำมรู้และคุณธรรม
มีศกั ยภำพทีพ่ อเพียงต่อกำรใช้ชวี ติ ภำยใต้สภำวะกำรเปลีย่ นแปลงของโลกยุคใหม่ เปนทรัพยำกรบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ ค่ำ มีสว่ นช่วยเกือ้ หนุนกำรพัฒนำประเทศ และเพือ่ ให้นกั ศึกษำได้เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
โดยถ้วนหน้ำกัน มหำวิทยำลัยจึงก�ำหนดให้นักศึกษำทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำตลอด
ระยะเวลำที่ศึกษำในมหำวิทยำลัย ทุกหลักสูตรตำมประกำศของมหำวิทยำลัย
กองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้จดั ตัง้ กองทุนช่วยเหลือนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
เพื่อสนับสนุน และให้กำรช่วยเหลือนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ที่ขำดแคลนหรือ
ประสบปัญหำทุนทรัพย์ให้สำมำรถศึกษำจนส�ำเร็จกำรศึกษำ
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สามารถติดตามข่าวสารของกองพัฒนานักศึกษา ผ่านเว็บไซต์ www.offstu.cmru.ac.th/web57/
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และสอบถาม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
งานบริการนักศึกษา
บริกำรสุขภำพนักศึกษำ
บริกำรประกันอุบัติเหตุ
บริกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
งำนนักศึกษำวิชำทหำร และผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร
บริกำรทุนกำรศึกษำ
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