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สีของตราสัญลักษณประกอบดวย 5 สี มีความหมาย ดังตอไปนี้
สีน้ำเงิน หมายถึง
สีเขียว หมายถึง
สีทอง
สีสม
สีขาว

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกำเนิดและพระราชทานนาม
“ราชภัฏ”
แหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยูในแหลงธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทีส่ วยงาม
ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา
ความรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

สารจากอธิการบดี
ในนามของผู บ ริ ห าร คณาจารย แ ละบุ ค ลากรทุ กฝ ายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอตอนรับนั กศึกษาใหม ป การศึกษา
2564 ทุกคนเขาสูรั้ว “ดำ-เหลือง” ดวยความยินดียิ่ง นับเปนชวงเวลา
ส ำคั ญ ที่ มี ค าที่ สุ ด ข อ งชี วิ ต ที่ ทุ ก ค น ได เข าศึ ก ษ าแ ล ะ เรี ย น รู
ในระดับ อุดมศึกษา เพื่อพัฒ นาตนเองใหมีความรู ความสามารถ เพื่อ
น ำ ไป สู ก า ร เป น บุ ค ค ล ที่ เป น บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี
มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีทักษะการคิดวิเคราะห และแกไขปญหา
มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการใชเทคโนโลยี มีความรักและผูกพันตอ
ท อ งถิ่ น มี ค วามเป น ผู น ำ และเป น กำลั ง ที่ มี คุ ณ ค า ต อ สั ง คมและ
ประเทศชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม เป น “สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ” ที่ มุ ง มั่ น
ในการผลิตบัณฑิตใหมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะและสูงาน รวมทั้งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ เปนคนดี
มี ค วามรู บุ ค ลิ ก ภาพดี สุ ข ภาพดี และเป น พลเมื อ งดี นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง มุ ง จั ด การศึ ก ษา
เพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาบรรลุ ผ ลไปตามเจตนารมณ ดั งกล า วขางตน มหาวิท ยาลั ย จึ ง จั ดทำ
“คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2564” ขึ้น เพื่อใหนักศึกษาใชเปนคูมือประกอบการศึกษาของตนเองตลอด
หลั กสู ตร โดยมี เนื้ อหาประกอบดวย การแนะนำมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงใหม ขอบั งคับ ระเบี ยบ และ
ประกาศต าง ๆ ที่ นั กศึ กษาพึ งศึก ษาและนำไปปฏิบั ติ ให ถู กตอ ง แนวปฏิบั ติ ส ำหรับ นั กศึ กษาในเรื่ องที่
เกี่ยวของกับสำนักทะเบียนและประมวลผล และแนวปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับหนวยงานสนับสนุนการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย ตามลำดับ
ขอใหนักศึกษาทุกคนศึกษาเนื้อหาตาง ๆ ในคูมือนี้ใหเขาใจอยางถองแท พรอมปฏิบัติใหถูกตอง
เพื่อประโยชนของตนเองในการศึกษา และสำเร็จการศึกษาตามที่มุงหวัง นำเกียรติยศและความภาคภูมิใจสู
วงศตระกูล สมดังปรารถนาทุกประการ

(รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คำนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม ไดจัดทำคูมือการศึกษาฉบั บนี้ขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ.2558 ตามมาตรา 7
เพื่อใหขอมูลที่นักศึกษาจำเปนตองรับทราบ และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในสถาบันแหงนี้
คูมือฉบับนี้ประกอบดวยเนื้อหา 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตอนที่ 2 ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
ตอนที่ 3 แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ตอนที่ 4 แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
นั ก ศึ ก ษาต อ งศึ ก ษารายละเอี ย ดในแต ล ะตอนให เ ข า ใจเพื่ อ ให ป ฏิ บั ติ ไ ด ถู ก ต อ ง
หากมีขอสงสัยในเรื่องใดใหนักศึกษาหาคำตอบจากคูมือฉบับนี้ และถายังไมกระจางใหปรึกษาอาจารย
ที่ ป รึก ษาของสาขาวิช า หรือ คณะที่ นั ก ศึก ษาสั งกัด ดั งนั้ น นั กศึ ก ษาต อ งเก็ บ รั กษาคู มื อนี้ ไวต ลอด
ระยะเวลาที่ ศึ ก ษาอยู ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม นี้ เพื่ อ ประโยชน ในการศึ ก ษาของตนเอง
กรณีที่สูญหายนักศึกษาสามารถเขาดูไดจาก http://www.academic.cmru.ac.th/stdmanual/

สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

สารบัญ
หนา
ตอนที่ 1 แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
x
x
x
x
x
x
x

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม…………………………..………………….…….……..…....
ผูบริหารสูงสุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (อดีต-ปจจุบัน)…………………..………..….
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม………………………………………..……….
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม………………………………..…………..
ทำเนียบอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม…………………..……………………….……...
แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม……………………….................................................
หมายเลขโทรศัพทและเว็บไซตหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย.....................................

3
7
8
9
10
39
41

ตอนที่ 2 ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
x
x
x

x

x

x

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗……………………………………..……………………
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และ
เครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔………………………………………………..……………..
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และการกำหนดปการศึกษา
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กำหนดวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา…………
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กำหนดปการศึกษา…………………………..
การลงทะเบียน
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน
รายวิชา………………….……………………………………………………………………………………..
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรวม
และเรียนเกิน…….…………………………………………………………………………………………..
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง เกณฑและแนวปฏิบัติการออกฝก
ประสบการณภาคสนาม พ.ศ. ๒๕๕๙.………………………………………………………………
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง เกณฑและแนวปฏิบัติการออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ แผนสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙.………………………..….…….………
การเปดรายวิชาเรียน
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอเปด
รายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.…………....
การเทียบโอนและยกเวนผลการเรียน
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง เกณฑการเทียบรายวิชา………………..
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗…………………………………………………………………………………
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สารบัญ (ตอ)
หนา
ตอนที่ 2 ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา (ตอ)
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การเทียบโอนและยกเวนผลการเรียน (ตอ)
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอน
ผลการเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘…………………………………………………………..……
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยกเวนการเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๗…………….........................................…………………………………………………
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติการยื่นคำรองขอเทียบโอน
ผลการเรียนและการยกเวนการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.......………..………
การยายสาขาวิชา และการยายสถานศึกษา
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง เกณฑการยายสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๗…
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง เกณฑการรับโอนนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. ๒๕๕๗……………………………………………………………………
การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง เกณฑการเปลี่ยนประเภทนักศึกษา……
การลาออก
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาออกจากการเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี……..………………………………………………………………….……..
การสอบ และการประเมินผลการศึกษา
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การปฏิบัติของผูเขาสอบและ
ผูกำกับการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐....................................................................................
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสำหรับ
การวัดและประเมินผลการศึกษา................................................................................
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบ
ของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคและปลายภาค……..………………………………….…..…
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ “I”…………
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กำหนดรายวิชาที่ใชสญ
ั ลักษณ “IP” …...…
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพ
การสอนทางอินเทอรเน็ต…………………………………………………………………….......….….
การสำเร็จการศึกษา
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการยื่นคำรองคาดวาจะ
สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี.........................................……………….......….….
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙…………………………………...………………………
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ตอนที่ 2 ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา (ตอ)
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x

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา (ตอ)
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙………………….…..……………….…
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗.......................................................
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม เป น สถาบั น อุดมศึกษาเพื่อการพัฒ นาทองถิ่น ที่เสริม สราง
พลั งป ญ ญาของแผ น ดิน ฟน ฟู พ ลั งการเรี ย นรู เชิดชูภูมิป ญ ญาของทองถิ่น สรางสรรคศิล ปวิท ยา
เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา
การใชประโยชนจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจั ย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู มาเปนเวลา
มากกวา 90 ป
ปจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติประมาณ 14,900 คน ภาคพิเศษ ประมาณ
3,000 คน มีอาจารยประมาณ 580 คน จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตร
หลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
ความเปนมา
2467
กอตั้งเปน "โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ " ในเนื้อที่ประมาณ
55 ไร บริ เวณบ านเวีย งบั ว (ที่ตั้งป จ จุ บั น ) ที่ ดิน แปลงนี้ ไดมาจากเงิน รายไดของรัฐ บาล
มณฑลพายัพ จำนวน 15 ไร และเจาราชภาติกวงศ (คำตัน ณ เชียงใหม) ยกใหอีก 40 ไร
ราคาที่ดินรวมทั้งหมดในสมัย นั้น ประมาณ 1,318.75 บาท อาคารชุดแรกสิ้น คาใชจาย
60 บาท เป ด สอนครั้ ง แรกเมื่ อ 19 พฤษภาคม 2467 มี นั ก เรี ย น จำนวน 28 คน
จากจั งหวัด เชีย งใหม เชี ยงราย ลำพู น และแม ฮ องสอน มี น ายชื่น สิ โรรส (ป.ป.ก)
เปนครูใหญ
2468

เปดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม

2470

เปลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเชียงใหม”

2485

ปรับปรุงเปนโรงเรียนฝกหัดครูสามัญและเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนฝกหัดครูมูลจังหวัด
เชียงใหม”

2490

เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนฝกหัดครูเชียงใหม” เริ่มใชสีดำ-เหลือง และพระพิฆเนศวรเปน
สัญลักษณของสถาบัน

2496

จัดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) เปนรุนแรก

2498

เริ่มใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปนปแรก

2499

รวมแผนกฝกหัดครูสตรีของโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงใหม (เดิมอยูที่โรงเรียน
สตรีวัฒโนทัยพายัพ) เปน “โรงเรียนฝกหัดครูเชียงใหม” เริ่มจัดการศึกษาแบบสหศึกษา

4 >> คูมอนั
ือนักศึกษา ปการศึกษา
กษา 2564

2503

ยกฐานะเปน “วิทยาลัยครูเชียงใหม” เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (ป.กศ. สูง)

2512

เริ่มเปดสอนภาคนอกเวลา (เดิมเรียก “ภาคค่ำ” ตอมาเรียก “ภาคสมทบ”)

2517

เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ป โดยใชหลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา (มศว.ปจจุบัน)

2518

ประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู พ.ศ. 2518 การบริ ห ารวิ ท ยาลั ย ครู ขึ้ น อยู กั บ
สภาการฝกหัดครู

2519

ใช ห ลั กสู ต รการฝ กหั ด ครู ของสภาการฝ ก หั ดครู พ.ศ. 2519 มี ห ลั กสู ต ร ป.กศ.สู ง และ
ปริญญาตรี (ค.บ. 2 ป)

2521

วิ ท ยาลั ย ครู เชี ย งใหม เริ่ ม ขยายพื้ น ที่ ไปยั ง วิ ท ยาเขตแม ส า โดยใช พื้ น ที่ จ ากราชพั ส ดุ
ซึง่ ตัง้ อยูท บ่ี า นแมสาหลวงตำบลแมสา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

2522

เริ่มโครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป.) ในวันเสารและ
อาทิตย ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ป)

2528

ประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528 จัดการศึกษาในสาขาวิชา
การศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร

2529

เริ่มโครงการจัดการศึกษาสำหรับ บุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ทุกสาขาอาชีพ ตอมา
เปลี่ยนชื่อเปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

2529

รวมวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน คือวิทยาลัยครูเชียงใหม เชียงราย ลำปาง และอุตรดิตถ
เขาดวยกันเปน “สหวิทยาลัยลานนา”

2535

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
นามวิทยาลัยครูเปน “สถาบันราชภัฏ” ตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2535

2537

ขยายพื้นที่ไปยังวิทยาเขต-สะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

2538

ประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ พ.ศ.2538 ให ส ถาบั น ราชภั ฏ เป น สถาบั น
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

2540

จัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก

2541

จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัย และ
พัฒนาทองถิ่นเปนหลักสูตรแรก
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2547

เปลี่ยนชื่อโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) เปนการจัดการการเรียนการสอน
ภาคพิเศษ
วันที่ 10 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547อันมีผลใหสถาบัน
ราชภัฏเปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีสถานภาพเปนนิติบุคคลโดยสมบูรณ
วัน ที่ 14 มิ ถุ น ายน พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ได ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ชาวราชภัฏ 41 แหง จึงรวมใจพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมฉลองนาม
“มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ” พร อ มกั น ทั่ ว ประเทศในวั น อั งคารที่ 15 มิ ถุ น ายน 2547
เวลา 09.09 น.

2547

จัดตั้งวิทยาลัย แมฮองสอน ณ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน มีเนื้อที่
109 ไร 6 ตารางวา

2547

เริ่มเปดรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป จำนวนทั้งสิ้น 21 สาขาวิชา

2548

เริ่ ม ใช ห อประชุ ม ที ป ง กรรั ศ มี โ ชติ เป น สถานที่ จั ด พิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
ซึ่งหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มีขนาด 2,500 ที่นั่ง ณ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก

2550

จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ ม
น้ำโขงและสาละวินศึกษา และสาขาวิชาผูนำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏไดปรับปรุงหลักสูตรใหเขาสู กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF: HEd) ทุกหลักสูตร

2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมดำเนินการเปด-ปดภาคเรียนตามระบบอาเซียน

2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมดำเนินการเปด-ปดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน
สีประจำมหาวิทยาลัย

ดอกไมประจำมหาวิทยาลัย

ดำ-เหลือง

ดอกเสี้ยวขาว
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กษา 2564

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

พระพุทธมหาคุณากร

เทพประจำมหาวิทยาลัย

พระพิฆเนศวร

มหาวิ
หาวิ
าวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
งใ << 7

ผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
1. นายชื่น
2. หลวงพิพัฒนคุรุกิจ
3. นายสนิท
4. นายเปรม
5. นายทวี
6. นายประยุทธ
7. นายพิษณุ
8. นายศิริ
9. นางบุญฉวี
10. นายศิริ
11. นางประชุมพร
12. นายประสิทธิ์
13. นางสาวบุญจันทร
14. นายวิเชียร
15. รองศาสตราจารย ดร.มังกร
16. ผูชวยศาสตราจารยสายสมร
17. รองศาสตราจารยวรรณวดี
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช
19. รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ
20. ดร.ถนัด
21. ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล
22. รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี
23. รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ
24. รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี
หมายเหตุ

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

สิโรรส

2467 – 2470
2470 – 2480
ศิริเผา
2480 – 2484
ปรมศิริ (รักษาการแทน)
2484 – 2485
โปราณานนท
2485 – 2493
สวัสดิสิงห
2493 – 2496
ชัชวาลยปรีชา
2496 – 2502
ศุขกิจ
2502 – 2506
พรหมโมปกรณกิจ
2506 – 2507
ศุขกิจ
2507 – 2508
อมาตยกุล (รักษาการแทน) 2508 – 2509
สุนทโรทก
2509 – 2515
วงศรักมิตร
2515 – 2524
เมนะเศวต
2524 – 2528
ทองสุขดี
2528 – 2534
สรอยอินตะ
2534 – 2542
มาลำพอง
2542 – 2546
วงศหลา
2546 – 2555
ธรรมไชย
2555 – 2559
บุญชัย
2559 – 2560
วงศสุข
2560 – ธันวาคม 2560
มณีโกศล
ธันวาคม 2560 – มิถุนายน 2561
ธรรมไชย
มิถุนายน 2561 – กันยายน 2563
มณีโกศล
พฤศจิกายน 2563 – ปจจุบัน
ครูใหญ
อาจารยใหญ
ผูอำนวยการ
อธิการ
อธิการบดี
รักษาราชการแทนอธิการบดี
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
1. ดร.สวาง
2. ดร.ทินกร

ภูพัฒนวิบูลย
นำบุญจิตต

3. นายจุลนิตย
4. รศ.ดร.ชาตรี
5. ผศ.ดร.สารุง
6. นายบุญรัตน
7. ผศ.ดร.สายสมร
8. รศ.ดร.บุญวัฒน
9. รศ.ดร.วรรณวดี
10. นางอรวรรณ
11. ดร.นิพนธ
12. ศ.เกียรติคุณ ดร.สัญชัย
13. ดร.พิสิฏฐ
14. พล.ต.ท.วุฒิ
15. ดร.ถนัด
16. ดร.วรจิตต
17. ผศ.ดร.อนุวัติ
18. ผศ.เกษรา
19. อ.นิมิต
20. ผศ.ดร.วีรวิชญ
21. อ.ดร.พสุ
22. อ.ภาณุวัฒน
23. ผศ.พรพิมล

วังวิวัฒน
มณีโกศล
ตันตระกูล
วงศใหญ
สรอยอินตะ
อัตชู
มาลำพอง
ชยางกูร
คำพา
จตุรสิทธา
โคตรสุโพธิ์
วิทิตานนท
บุญชัย
เศรษฐพรรค
ศรีแกว
ปญญา
วุฒิอินทร
ปยนนทศิลป
ปราโมกขชน
สุวรรณกูล
วงศสขุ

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม << 9

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
1. รศ.ดร.ชาตรี
2. รศ.ดร.กัลทิมา
3. ผศ.พรพิมล
4. อ.ดร.ถนัด
5. รศ.ดร.วัชรพงษ
6. ผศ.สุรศักดิ์
7. ผศ.ดร.ไกรสร
8. ผศ.เยี่ยมลักษณ
9. ผศ.อัตถ
10. รศ.ดร.สัญญา

มณีโกศล
พิชัย
วงศสุข
บุญชัย
วัฒนกูล
นุมมีศรี
ลักษณศิริ
อุดาการ
อัจฉริยมนตรี
สะสอง

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดี
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
กรรมการ
11. ผศ.ดร.ศุภฤกษ
ธาราพิทักษวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
12. อาจารย ดร.ชาญ ยอดเละ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ
13. อ.วินัย
ไชยวงศญาติ
คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน
กรรมการ
14. ผศ.ดร.อนุวตั ิ
ศรีแกว
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
15. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
16. อ.ดร.วรจิตต
เศรษฐพรรค
คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย
กรรมการ
17. ผศ.เกษรา
ปญญา
ผูอำนวยการสำนักทะเบียน
และประมวลผล
กรรมการ
18. อ.ดร.สุทธินันท
ชื่นชม
ผูอำนวยการสำนักหอสมุด
กรรมการ
19. อ.อำนาจ
โกวรรณ
ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กรรมการ
20. ผศ.ดร.สุชานาฎ
สิตานุรักษ
ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ
21. อาจารย ดร.อัครสิทธิ์ บุญสงแท
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
22. อาจารย ดร.กฤษฎา บุญชม
รักษาราชการแทนผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
กรรมการ
23. ผศ.ดร.นครินทร
พริบไหว
ผูอำนวยการสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
กรรมการ
24. นางสาวทิพยยุภา อุดมใหม
รักษาการผูอำนวยการสำนักงาน
วิทยาเขตแมฮองสอน
กรรมการ
25. นางศิริเพ็ญ
ผอนจัตุรัส
ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
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ทําเนียบอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
คณะครุศาสตร
ผศ.เยี่ยมลักษณ อุดาการ
ผศ.ดร.ศศิพินต สุขบุญพันธ
ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ
อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ
1. อ.กมลพร ทองธิยะ
2. อ.กิตตินันท หอมฟุง
3. อ.วาที่ ร.ต.โกวิท จอมคํา
4. ผศ.วาที่ ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร
5. อ.คะเณยะ ออนนาง
6. อ.คะนอง ธรรมจันตา
7. อ.จันทรา แซลิ่ว
8. อ.ดร.จินดา นาเจริญ
9. อ.ดร.จุฑามาศ หนุนชาติ
10. อ.จุฑารัตน เปลวทอง
11. ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ
12. อ.ชวลิต ขอดศิริ

13. อ.ชัชวรรณ ตะผัด
14. รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
15. อ.ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท
16. อ.ดวงใจ เนตรตระสูตร
17. ผศ.ทัศนีย บุญแรง

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
ศษ.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 /
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) /
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศษ.บ. (พลศึกษา) / วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา) / วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา) /
ปร.ด. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)
ศษ.บ. (ภาษาไทย) / ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ค.บ. (พลศึกษา) / ศษ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1 /
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) / ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) /
ศษ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
ค.บ. (ชีววิทยา) / ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) /
ปร.ด. (การศึกษา (วิทยาศาสตรศึกษา))
วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก) / วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) / กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) /
ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น)
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) / ค.บ. (การประถมศึกษา) /
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) / ศศ.ม. (บริหารการพัฒนา) /
ศษ.ม. (หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู (ประถมศึกษา))
ค.บ. (สุขศึกษาและพลศึกษา) / ค.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) /
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
B.S (Management) / M.A. (Education Administration) /
Ph.D. (Education Administration)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) / ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) /
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
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18. อ.ดร.ทัศนีย อารมยเกลี้ยง
19. ผศ.ทิพยเกสร กําปนาท
20. อ.ดร.ธนะดี สุริยะจันทรหอม
21. อ.ดร.ธนัช ยอดดําเนิน
22. อ.ดร.ธนัช มหาสินทรัพย
23. ผศ.ธีรธร เลอศิลป

24. อ.นฤมล คําปญญา
25. อ.นัฐญภรณ เลิศอนรรฆภัณฑ
26. ผศ.นันทนนภัส รัตนศิลปชัย
27. อ.นิรันดร พัฒนกุล
28. อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ
29. อ.ปริญญา สําราญบํารุง
30. ผศ.ดร.ปวีณา โฆสิโต
31. อ.ปยะณัฐ จันตะคาด

32. อ.พงศธร ศรีทับทิม
33. ผศ.ดร.พวงพยอม ชิดทอง
34. ผศ.พัดชา ปณทะดิษ
35. อ.ดร.พิมพทอง สังสุทธิพงศ
36. อ.พิมพาพัญ ทองกิ่ง
37. อ.ไพรศิลป ปนทะนา
38. อ.ดร.ไพรัช โกศัลยพิพัฒน

กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา) / ศษ.ม. (อาชีวศึกษา) / ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
ค.บ. (การวัดผลการศึกษา) / ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น)
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) / กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) /
ปร.ด. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
วท.บ. (พลศึกษา) / กศ.ม. (พลศึกษา) /
กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) / ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) /
ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา)
ศ.บ. (การออกแบบภายใน) /
ศศ.ม. (งานบริการฟนฟูสมรรถภาพสําหรับคนพิการ) /
M.S. (Secondary Education of Students Who aor
Deaf/Hard of Hearing)
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) /
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) /
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) / ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (พลศึกษา) / วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
วท.บ. (จิตวิทยา) / วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
ค.บ. (พลศึกษาและนันทนาการ) / วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
บธ.บ. (การบัญชี) / วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) /
Ph.D. (Educational Psychology)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) /
Master of ArtsEducation (Teaching English as a Foreign
Language)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา) /
วท.ม. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)
วท.บ. (จิตวิทยา) / กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) /
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร) /
กศ.บ. (พลศึกษา) / ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) /
ศษ.ด. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)
ศษ.บ. (ประถมศึกษา) /
ศษ.ม. (หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู)
วท.บ. (สถิติประยุกต) / ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา)
ค.บ. (พลศึกษา) / ค.ม. (พลศึกษา) / ค.ด. (พลศึกษา)
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39. อ.ดร.มนทกานต เมฆรา
40. อ.ยุทธนา อารักษพุทธนันท
41. อ.ดร.รัตนวัชร เพ็ญรัตนหิรัญ

42. อ.ดร.รุงทิวา คนการณ
43. ผศ.ดร.วชิรา เครือคําอาย
44. อ.วราพร ขันพล
45. อ.วลัยพร ทองหยอด

46. อ.วีระยุทธ สุภารส
47. ผศ.ดร.ศศิพินต สุขบุญพันธ
48. ผศ.ศันทนี คุณชยางกูร
49. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลยพิพัฒน

50. ผศ.สนธยา สวัสดิ์
51. รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา

52. ผศ.ดร.สายฝน แสนใจพรม

53. ผศ.สาโรช สอาดเอี่ยม
54. ผศ.ดร.สําเนา หมื่นแจม

55. อ.สิตา ทายะติ
56. อ.สิริกาญจน สงา

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) / วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร) /
ปร.ด. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก) / วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) /
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา) /
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) /
ปร.ด. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ศษ.บ. (คณิตศาสตร) / ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) /
ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)
ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) / ศษ.ม. (อาชีวศึกษา) /
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) /
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) /
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) / ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง /
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) Ph.D. (Special Education)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร) /
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) /
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) /
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (การแนะแนว) /
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
กศ.บ. (การประถมศึกษา) / กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) /
ปร.ด. (ผูนําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย) /
PG Dip Prof EdSt. (Higher Education Specialist)
ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร (เคมี)) /
ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา) /
ศษ.ด. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)
ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) / ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ค.บ. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 /
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) /
ปร.ด. (ผูนําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (จิตวิทยา) / ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
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57. ผศ.ดร.สิรินทรนิชา ปญจอริยะกุล
58. อ.ดร.สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ
59. อ.สุรศักดิ์ สิงหสา
60. อ.แสงจันทร เกษากิจ
61. อ.อนุรักษ แทนทอง
62. ผศ.วาที่ รต.อภิสิทธิ์ ชัยมัง
63. ผศ.อรทัย อินตา
64. อ.อังคณา ลังกาวงศ
65. อ.อัณณชญากร พัฒนประสิทธิ์
66. อ.อิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธิ์

ค.บ. (การวัดผลการศึกษา) / ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น) /
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก) / วท.ม. (จิตวิทยาคลินิกจิตเวชศาสตร) /
ปร.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา) / กศ.ม.(พลศึกษา)
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) /
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 / ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)
กศ.บ. (พลศึกษา) / ศศ.ม. (พลศึกษา)
ค.บ. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 /
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ค.บ. (เคมี) / ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
วท.บ. (ชีววิทยา) / กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
ศศ.บ. (จิตวิทยา) / รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) /
ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.อัตถ อัจฉริยมนตรี
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
อ.ดร.นิราภรณ ชัยวัง
ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปณฑธร
1. อ.ดร.กัญจนพัชร บุญธรานุรักษ

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี

3. อ.จินตนา สุวรรณมณี

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) /
วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) /
ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร) / วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวแพทย) /
ปร.ด. (วิทยาศาสตรการแพทย)
วท.บ. (เกษตรศาสตร) / วท.ม. (เกษตรศาสตร)

4. อ.ดร.จีรภา งวนหอม

วท.บ. (โรคพืช) / วท.ด. (โรคพืช)

5. อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย

วท.บ. (สัตวศาสตร) / วท.ม. (เกษตรศาสตร) / วท.ด. (สัตวศาสตร)

6. อ.ดร.ทิตา สุนทรวิภาต

12. อ.ดร.นิราภรณ ชัยวัง

วท.บ. (เกษตรศาสตร) / วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) /
Ph.D. (Earth, Environmental and Biological Sciences)
วท.บ. (เกษตรศาสตร) /
M.Sc. (Horticultural Science and Plant Biotechnology) /
Ph.D. (Horticultural Science and Plant Biotechnology)
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) /
วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร) / วท.ม.(เกษตรศาสตร) /
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (วิศวกรรมกระบวนการอาหาร) /
วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 1 /
วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) /
Ph.D. (Food Science)
วท.บ. (สัตวศาสตร) / วท.ม. (สัตวศาสตร) / วท.ด. (สัตวศาสตร)

13. อ.เบญจมาศ สันตสวัสดิ์

วท.บ. (เกษตรศาสตร) / วท.ม. (เกษตรศาสตร)

14. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป

บธ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ) /
วท.ม. (วิทยาศาสตรการเกษตร) / วท.ด. (ปฐพีศาสตร)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร) /
วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร) / วศ.ด. (วิศวกรรมอาหาร)

2. ผศ.สพญ. ดร.กุลิสรา มรุปณฑธณ

7. ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงคแก

8. อ.ธิดารัตน หนอสุวรรณ
9. ผศ.ดร.นครินทร พริบไหว
10. อ.นริศรา วิชิต
11. ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปญโญใหญ

15. อ.ดร.พันธลพ สินธุยา
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16. อ.ดร.ภัทธนาวรรณ ฉันทรัตนโยธิน
17. อ.วชิรนนท แกวตาป

วท.บ. (ชีววิทยา) / วท.ม. (พิษวิทยาทางอาหารและโภชนา) /
Ph.D. in the school of Biology
วท.บ. (การประมง) / วท.ม. (ชีววิทยา)

18. รศ.ดร.วัชรพงษ วัฒนกูล

วท.บ. (เกษตรศาสตร) / วท.ม. (สัตวศาสตร) / ปร.ด. (สัตวศาสตร)

19. ผศ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ

23. อ.ดร.สุพรรณิการ กลอมจอหอ

วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ) /
วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) /
วท.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร) /
Crt. (In Meat and Milk Processing)
วท.บ. (เกษตรศาสตร) / วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) /
วท.ด. (พืชไร)
ทษ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 /
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) / ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรชนบท)
วท.บ. (เกษตรศาสตร) / วท.ม. (พืชไร) / วท.ด. (พืชไร)

24. อ.สุภัทรา คําหมอง

ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) / วท.ม. (จุลชีววิทยา)

25. อ.ดร.หทัยรัตน ราชนิยม

วท.บ. (ศึกษาศาสตร-เกษตร) / วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช) /
ปร.ด. (พันธุศาสตร)

26. อ.อภิรดา พรปณณวิชญ

วท.บ. (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ) /
วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (เกษสตรศาสตร (พืชสวน)) /
วท.ม. (เกษตรศาสตรเชิงระบบ)

20. รศ.นายสัตวแพทยศุภชัย ศรีธิวงค
21. อ.ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร
22. ผศ.ดร.สุพจน บุญแรง

27. ผศ.อัตถ อัจฉริยมนตรี
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รศ.ดร.สัญญา สะสอง

คณบดี

อ.นิมิต วุฒิอินทร

รองคณบดี

ผศ.ณัฐพร จาดยางโทน

รองคณบดี

อ.ดร.เสกสรร ทาวทุมมา

รองคณบดี

1. อ.กนิษฐ ดีหนอ
2. อ.ดร.กนิษฐา พวงศรี
3. อ.กมลฉัตร ทานะมัย
4. อ.ดร.กมลาศ สาลี สุกัณศีล
5. อ.กรุณา กลจักรวงคษา
6. อ.กฤษฎา เอี่ยมละมัย
7. อ.กฤษณะ สุยะอาย
8. อ.กฤษณา สมบัติ
9. อ.ดร.กันยารัตน รินศรี
10. ผศ.กัลยา พรหมวัชรานนท
11. อ.กิตติพงศ ติรณะรัต

12. ผศ.ดร.กิตติพงษ วงศทิพย
13. อ.ดร.กิติญา ชูวิทยเจริญกิจ
14. อ.เกศินี ศรีรัตน
15. อ.วาที่ ร.ต.ดร.เกียรติชัย สายตาคํา
16. อ.ดร.ไกรลาส จิตรกุล

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) /
ศษ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร)
ศล.บ. (ศิลปะภาพพิมพ) / ศล.ม. (ภาพพิมพ) /
ปร.ด. (ทัศนศิลปและการออกแบบ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน) / สค.ม. (สังคมวิทยา) /
ปร.ด. (การศึกษา (การศึกษาเพื่อการพัฒนา))
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน) / M.ED. (การสอนภาษาญี่ปุน) /
น.บ. (นิติศาสตร) / LL.M. (Global Business Law) /
น.ม. (นิติศาสตร)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (ภาษาไทย) / ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ปรัชญา) เกียรตินิยมอันดับ 1 / ศศ.ม. (ปรัชญา) /
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) /
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) /
Master of ARTS (ดานการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะ
ภาษาตางประเทศ/ภาษาที่สอง)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 /
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) / ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (ภาษาจีน) / M.A (Linguistics and Applied Linguistics) /
Ph.D. (Linguistics and Appliedlinguistics)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) / ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)) / ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) /
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา)
ศศ.บ. (ศิลปะการแสดง) / ศศ.ม. (นาฏศิลปไทย) /
Ph.D. (Drama (Theory and Performance))
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17. ผศ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน

18. อ.ดร.ขวัญหทัย กวดนอก
19. อ.ดร.ขัตติยา กลัญทกะปกรณ

20. อ.โฆษิต ไชยประสิทธิ์
21. อ.งามนิจ แสนนําพล
22. อ.ดร.จตุพร เสถียรคง
23. อ.จรินทิพย ตรัยตรึงตรีคูณ
24. อ.จักรินรัฐ นิยมคา
25. อ.จารุณี ศรีบุรี
26. อ.จารุณี นาคเจริญ
27. อ.จารุวรรณ เพ็งศิริ
28. อ.จุติญาณี เพิ่มทันจิตต
29. อ.จุมพิต ศรีวัฒนพงศ
30. อ.ดร.จุไรรัตน จุลจักรวัฒน
31. อ.ฉันทนา ศศิธรามาศ
32. ผศ.ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู
33. ผศ.ชโรชีนีย ชัยมินทร
34. อ.ชัพวิชญ ใจหาญ
35. ผศ.ชัยรัตน นทีประสิทธิพร
36. อ.ดร.ชุติวลัญชน เสมมหาศักดิ์

37. อ.ฐากูร ขาขันมะลี
38. อ.ฑัตจยศพล ธนธุวานันท

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) / B.A. (Chinese &Literature) /
M.A. (Linquistics & Applied Linquistics) /
D.Litt (Ancient Chinese Literature)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) /
Ph.D. (Cultural and Language Studies in Education)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) /
M.A. (International Hotel and Tourism Management) /
ปร.ด. (พัฒนาการทองเที่ยว)
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) / ศศ.ม. (ชนบทศึกษาและการพัฒนา)
ศศ.บ. (ฝรั่งเศส) / บธ.ม. (การจัดการการบริการและการทองเที่ยว)
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) / รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) /
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) / ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
น.บ. (นิติศาสตร) / น.ม. (นิติศาสตร)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) /
ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร)
ศศ.บ. (ปรัชญา) / ศศ.ม. (การจัดการการทองเที่ยว)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.บ. (ออกแบบทัศนศิลป)/
ศศ.ม. (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) / ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) / พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) /
ร.ด. (รัฐศาสตร เอกรัฐประศาสนศาสตร)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศศ.ม. (ภาษาศาสตร) /
ปร.ด. (ภาษาศาสตร)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) /
ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)
ศศ.บ. (นาฏศิลปไทย) / ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป)
ร.บ. (รัฐศาสตร) / รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา /
วท.ม. (การวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท) /
Ph.D. (Geography and Environmental Sciences)
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) /
ศศ.ม. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 / ศศ.ม. (ภาษาไทย)
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39. อ.ดร.ณกานต อนุกูลวรรธกะ
40. อ.ณฐ นารินทร
41. อ.ณพัชญาฐ สุขพัชราภรณ
42. ผศ.ดร.ณัฏฐฤทัย อรุณศิโรจน
43. อ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท
44. อ.ณัฐนรี รัตนสวัสดิ์
45. ผศ.ณัฐพร จาดยางโทน
46. ผศ.ณัฐวัฒน โสมดี
47. อ.ณัฐวุฒิ ลือดี
48. อ.ดลยา แกวคําแสน
49. ผศ.ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล

50. อ.ตรีธวัฒน มีสมศักดิ์
51. อ.ทรงพล เลิศกอบกุล
52. อ.ดร.ทัศวรรณ ธิมาคํา
53. อ.ดร.ธนพร ธาริญ ศิระธนาพันธ

54. อ.ดร.ธนางกูร ขําศรี

55. อ.ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล
56. อ.นันทกร พงศเลิศวุฒิ
57. อ.ดร.นันทิยา ตันตราสืบ

58. อ.นันทิยา ศิลาชัย
59. อ.นัยนา ครุฑเมือง
60. ผศ.นาตยา วงศรักมิตร

ศษ.บ. (สังคมศึกษา) เกียรนิยมอันดับ 2 / ศศ.ม. (ประวัติศาสตร) /
ปร.ด. (การศึกษา (สังคมศึกษา))
น.บ. (นิติศาสตร) / LL.M. (Media law, Policy and Practice)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) / ศศ.ม. (ภาษาศาสตร) /
ปร.ด. (ภาษาศาสตร)
ร.บ. (รัฐศาสตร) / ร.ม. (การปกครอง) / ปร.ด. (สังคมศาสตร)
ศศ.บ. (ดนตรีไทย) / ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธุวิทยา)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) / ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศษ.บ. (อุตสาหกรรมศึกษา) /
ศศ.ม. (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร) / M.A. (Korean Language Education)
ค.บ. (ภาษาไทย) / ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมลานนา)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) /
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ) /
Ed.D. (Reading)
กศ.ม. (ศิลปะการแสดงศึกษา)
ดศ.บ. (ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก) / ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) / ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา) /
Ph.D. (Library and information Science)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) /
M.A. (Intercultural Communication with International
Business) /
Ph.D. in Business Administration (Risk Research in
Economics and Management)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 /
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) /
ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) / ศศ.ม. (ประวัติศาสตร) / ปร.ด. (ไทยศึกษา)
ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตรสากล) / ดศ.ม. (ดุริยางคศาสตร)
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) /
ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว) /
ปร.ด. (การจัดการการทองเที่ยว)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) / อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)
ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) / ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
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61. อ.นิชธิมา บุญเฉลียว
62. อ.ดร.นิตยา สงวนงาม
63. อ.นิมิต วุฒิอินทร
64. อ.นิรุตร แกวหลา
65. ผศ.นิล พันธุคงชื่น
66. ผศ.ดร.นิโลบล วิมลสิทธิชัย

67. อ.บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง
68. ผศ.บูรณพันธุ ใจหลา
69. อ.ใบชา วงศตุย
70. ผศ.ปณชนก ชาญไววิทย
71. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต
72. อ.ปรเมศวร สรรพศรี
73. อ.ดร.ประนอม ลํางาม
74. อ.ประภารัตน ทองสั้น
75. อ.ปลินดา ระมิงควงศ
76. อ.ปติสันต มุกดาสกุลภิบาล
77. อ.ปยวดี นิลสนธิ
78. อ.ปยะพันธ กันทิสา
79. อ.เปรมวดี กิรวาที
80. อ.พงศฐิติ พัสออง
81. ผศ.พงศา กันทะสอน
82. อ.พจนา มณฑีรรัตน
83. อ.พรรษกร ชาตรีภิญโญ
84. ผศ.พรสวรรค จันทะวงศ
85. อ.พะเยา นุเสน
86. อ.พัชราพรรณ ชอบธรรม

ศศ.บ. (สหวิทยาการสังคม) เกียรตินิยมอันดับ 2 /
ศศ.ม. (การพัฒนาชุมชน)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) /
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ)
น.บ. (นิติศาสตร) / น.ม. (นิติศาสตร)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) / ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)
น.บ. (นิติศาสตร) / น.ม. (นิติศาสตร) / น.บ.ท. (เนติบัณฑิต)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) /
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) /
Ph.D. (Information Studies)
วท.บ. (ภูมิศาสตร) / ผ.ม. (การวางผังเมือง)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) / ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)
วท.บ. (ภูมิศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 /
ศศ.ม. (การจัดการมนุษยและสิ่งแวดลอม)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ) /
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษ)
ศศ.บ. (ดนตรีไทย) / ศศ.ม. (มานุษยวิทยาการดนตรี)
ศศ.บ. (ภาษาจีน) / M.A. (Linguistics & Applied Linguistics) /
Ph.D. (ComparativeLiteratureandCross-CultureStudies)
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) /
M.A. (Korean Language and Literature)
ศศบ. (การสื่อสารมวลชน) เกียรตินิยมอันดับ 2 / ศศ.ม. (สตรีศึกษา) /
M.A. (Sociology)
ศ.บ. (ศิลปะการแสดง) / ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม)
วท.บ. (ภูมิศาสตร) / วท.ม. (ภูมิศาสตร)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) / ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) / ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) /
Maitrise de Francais Langue Etrangère
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) / ศศ.ม. (บริหารการพัฒนา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) / ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธุวิทยา)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ร.บ. (รัฐศาสตร) / รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
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87. อ.พัฒนินทร ศุขโรจน

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

88. อ.ดร.พัศศ ผณิณศวรสกุล

ค.บ. (ภาษาจีน) / M.S. (Chinese Philology) /
Ph.D. (Chinese Character Study)
ค.บ. (ภาษาไทย) / ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
น.บ. (นิติศาสตร) / น.ม. (กฎหมายธุรกิจและกฎหมายเอกชน)
อ.บ. (ภาษาเยอรมัน) / ศศ.ม. (วัฒนธรรมและการพัฒนา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) /
Cert. in Teaching.
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) / ศศ.ม. (เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร)
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) / M.A. (Korean Language Education) /
Ph.D. of Liberal Arts (Korean Language Education)

89. อ.พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน
90. อ.พินิจนันท พรหมารัตน
91. อ.พิสุทธิลักษณ บุญโต
92. อ.ภัทรกมล รักสวน
93. อ.ภัทรศิลป สุกัณศิล
94. อ.ดร.ภาวนา เพ็ชรพราย
95. อ.ภิตินันท อะภัย

100. อ.เมธินี อองแสงคุณ
101. อ.เมษา มหาวรรณ

กศ.บ. (ศิลปกรรมศาสตรศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา) /
กศ.ม. (ศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา))
ศป.บ. (ดุริยางคตะวันตก) เกียรตินิยมอันดับ 2 / ค.ม. (ดนตรีศึกษา) /
ศศ.บ. (ดุริยศิลป) / ศศ.ม. (ดุริยศิลป)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการเกษตร) /
วท.ม. (เศรษฐศาสตรและการพัฒนาและการวางแผน) /
ปร.ด. (การจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) / ศศ.ม. (ดุริยางคไทย)
ค.บ. (ภาษาจีน) / M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)

102. ผศ.ดร.รชฏ นุเสน

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) / Ph.D. (English)

103. อ.ดร.รณวีร พาผล

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) / M.A. (Linguistics) / Ph.D. (Linguistics)

104. ผศ.รักฎา เมธีโภคพงษ
105. อ.ดร.รัชพล สัมพุทธานนท

ร.บ. (รัฐศาสตร) / ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
วท.บ. (ภูมิศาสตร) / วท.ม. (ภูมิศาสตร) /
Ph.D. (Remote Sensing and Geographic Information
Systems)
ค.บ. (ศิลปศึกษา) / ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) / ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) /
ปร.ด. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน) /
Master of Education (การสอนวิชาญี่ปุนศึกษา)
ค.บ. (ภาษาจีน) / อ.ม. (ภาษาจีน) /
ปร.ด. (ภูมิภาคลุมน้ําโขงและสาละวินศึกษา)

96. อ.มงคล ภิรมยครุฑ
97. อ.มณฑิรา ศิริสวาง
98. อ.มณวิภา ยาเจริญ
99. ผศ.ดร.มาโนชย นวลสระ

106. ผศ.รุทธ ประวัง
107. อ.ลลิดา วิบูลวัชร
108. อ.ดร.ลัดดา ประสพสมบัติ
109. อ.วทัญู ศรีอุทัย
110. ผศ.ดร.วรรณิดา ถึงแสง
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111. อ.วรวิทย ศุภวิมุติ
112. อ.ดร.วรศิริ บุญซื่อ

113. อ.วรสุดา วัฒนวงศ
114. อ.ดร.วศิน ยิ้มแยม
115. อ.วาทินี ศิริชัย
116. อ.วาทินี คุมแสง
117. อ.วิชญา มาแกว
118. อ.วิภาดา เพชรโชติ
119. อ.วิราช ทูลแกว
120. ผศ.วิลาวัณย หงษอนุรักษ
121. อ.วุฒิชัย สืบสอน
122. อ.ดร.ศริยา หงษยี่สิบเอ็ด
123. อ.ศศิธร ศรีรัตน
124. อ.ศิริพรรณ สุวรรณาลัย
125. อ.สงกรานต สมจันทร
126. รศ.สนิท สัตโยภาส
127. อ.สมศักดิ์ พรมจักร
128. อ.วาที่ ร.ต.สรายุทธ อองแสงคุณ
129. ผศ.สลิลา ศรีรัตนบัลล
130. อ.สออน สมุทวณิช เธียรพรานนท
131. รศ.ดร.สัญญา สะสอง
132. อ.สายพิณ สังคีตศิลป
133. อ.สินิทธ ซื่อตระกูล
134. อ.สิริพร คืนมาเมือง
135. ผศ.ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์
136. อ.ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ

137. อ.สุชัญญา วงคเวสช
138. อ.สุชาดา เกียรติยุทธชาติ

อ.บ. (ภูมิศาสตร) / วท.ม. (ภูมิศาสตร) /
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) /
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ) /
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
น.บ. (นิติศาสตร) / น.ม. (กฎหมายมหาชน) / น.ด. (นิติศาสตร)
ค.บ. (ภาษาไทย) / ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) / ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร)
ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 2 / ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) / กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) /
PG Dip Prof EdSt. (Higher Education Specialist)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) / B.A. (Chinese & Literature) /
M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)
ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุน) / ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ค.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 1 / อ.ม. (ภาษาจีน)
ศศ.บ. (นาฏยศิลป) / ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย) /
ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน) / ศศ.ม. (ญี่ปุนศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร)
ศศ.บ. (ดุริยางคไทย) / ศศ.ม. (ดนตรี)
กศ.บ. (ภาษาไทย) / ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศป.บ. (ประติมากรรม) / ศป.ม. (ทัศนศิลป)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) / ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
น.บ. (นิติศาสตร) / น.ม. (นิติศาสตร)
พธ.บ. (ปรัชญา) / ศศ.ม. (ปรัชญา) / พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ศป.บ. (ศิลปศึกษา) / ค.ม. (ศิลปศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษา) /
DiplÔme de MaÎtrise (de Lettres Modernes)
ศป.บ. (ประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 / ศป.ม. (ภาพพิมพ)
วท.บ. (ภูมิศาสตร) / วท.ม. (ภูมิศาสตร) /
Ph.D. (Geography and Environmental Sciences)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) /
อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) /
Ph.D. (Information Sciences)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) / ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) / อ.ม. (ภาษาไทย)

22 >> คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2564
139. ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ

157. อ.อาทิตยา ผิวขํา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) /
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ) /
ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) / ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) /
อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) /
Ph.D. (Information Sciences)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) /
DiplÔme de MaÎtrise (Francais Langue Etrangere)
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว) /
M.S. (Tourism and Hospitality Education)
ศศ.บ. (นาฏศิลปไทย) / ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย)
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 /
อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) / ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) / ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น) /
ปร.ด. (ภูมิภาคลุมน้ําโขงและสาละวินศึกษา)
ค.บ. (สังคมศึกษา) / ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) /
ปร.ด. (การศึกษา (สังคมศึกษา))
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) /
ศป.ม. (การออกแบบผลิตภัณฑ)
ศล.บ. (จิตรกรรม) / ศศ.ม. (จิตรกรรม)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) / ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)
ค.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 1 /
M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) /
Master of Arts Korean Language & Literature
ศศ.บ. (ภาษาไทย) / ศศ.ม. (ภาษาไทย)
B.A. (Chinese Language) /
Master of Teaching (Chinese to Speakers of Other
Languages Foreign Chinese Education)
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว) /
ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว)
กศ.บ. (นาฏศิลปไทย) / ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป)

158. อ.อิศรากร พัลวัลย
159. อ.อิสริยาภรณ แสงปญญา
160. อ.อุรพล แดนโพธิ์

ศศ.บ. (ดนตรีสากล) / ศศ.ม. (ดุริยศิลป)
ค.บ. (ภาษาไทย) / กศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน) / ศศ.ม. (ญี่ปุนศึกษา)

140. อ.สุดธิดา สวนประดิษฐ
141. ผศ.ดร.สุทธินันท ชื่นชม

142. อ.สุทธินี เดชารัตน
143. อ.สุนิศา เฟรนเซิ้ล
144. อ.สุนิษา สุกิน
145. ผศ.สุรชาติ พุทธิมา
146. อ.สุรเดช ลุนิทรานนท
147. อ.ดร.สุรสิงห แสงโสด
148. อ.ดร.เสกสรร ทาวทุมมา
149. อ.เสนห วงคสุฤทธิ์
150. อ.เสริม วัชรินทร
151. ผศ.โสภิตา ถาวร
152. อ.หทัยรัตน มหาวรรณ
153. อ.อจลา เตชะพิชญภักดี
154. อ.อนิสรา รัศมีเจริญ
155. อ.อัญชลี เรือนมั่น

156. อ.อัศวินี ไชยวุฒิ
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161. อ.เอกพงศ สุริยงค
162. ผศ.เอกพิชัย สอนศรี
163. อ.เอกรัฐ อินทรแสง
164. อ.Annaick Claude Isabelle
Vauclin
165. ศ.ดร.Chun Bai
166. อ.Hyun jee Cho
167. อ.Ikuo Eiso
168. อ.Jeongsu Park
169. อ.Jingjie Liang
170. อ.John Kedward
171. อ.Kisanuki Hikaru
172. อ.Parham Rafatjou
173. อ.Youngran Kim
174. อ.Yukiko Kawai
175. อ.Yuya Yata

ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป) / ศศ.ม. (นิเทศศาสตร)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) / ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
Master of Arts (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
ปริญญาเอก ภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกต
(ภาษาตางประเทศ)
M.Ed. (Teaching Korean as a Foreign Language)
B.D. (Fine Arts) / ศป.ม. (ประติมากรรม)
B.A. (Division of Korean Language & Literature) /
M.A. (Korean Language Education)
ปริญญาโท ภาษาและอักษรจีน
B.A. (Spanish & History & Teaching Certificate)
B.A. (Area Studies)
B.A. (Economics) / M.B.A. (Concentration in Finance)
B.A. (Korean Language & Korean Literature) /
Master of Korean Studies (Global Korean Studies)
M.Ed. (School Education Course)
Bachelor of Education (Elementary school Education and
Physical Education)
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คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.ศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ
ผศ.ดร.มัทนา อินใชย
ผศ.ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ
อ.ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล
1. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน
2. ผศ.ดร.กมลทิพย คําใจ
3. อ.กมลวรรธ สุจริต
4. ผศ.ดร.กรวีร ชัยอมรไพศาล
5. อ.วาที่ ร.ต.กริช สอิ้งทอง
6. อ.กันตา ตันนิยม
7. ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ
8. ผศ.ดร.กาญจนา สุระ
9. อ.กิติยาภรณ อินธิปก
10. อ.กิรณา ยี่สุนแซม
11. อ.กุสุมา สีดาเพ็ง
12. ผศ.เกษม กุณาศรี
13. ผศ.ดร.จินดาภา ศรีสําราญ
14. อ.จิรเดชา วันชูเพลา
15. ผศ.จิรวรรณ บุญมี
16. อ.จุฑาลักษณ สายแปง
17. ผศ.ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ
18. อ.ชยภัทร พุมจันทร
19. อ.ชัยวิชิต ไพรินทราภา

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
นศ.บ. (นิเทศศาสตร) นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
นศ.ด. (นิเทศศาสตร)
บช.บ. (บัญชีการเงินการธนาคาร) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) นศ.ม. (การประชาสัมพันธ)
บช.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (การบัญชี) ปร.ด. (การบัญชี)
บธ.บ. (การจัดการ) ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) M.S. (Business Management)
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
บช.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2
M.B.A. (International Business Management)
บธ.บ. (การบัญชี) บช.ม. (การบัญชี)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการทองเที่ยว) บธ.ม. (การตลาด)
ปร.ด. (การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ))
บธ.บ. (การบัญชี) บช.ม. (การบัญชี)
M.A. (Marketing Communications)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 1 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ปร.ด. (การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน)
บธ.บ. (การตลาด)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
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20. อ.ชุลีกาญจน ไชยเมืองดี
บช.บ. (บัญชี) / บช.ม. (บัญชี)
21. อ.วาที่ ร.ต.ดร.ดรุชา รัตนดํารงอักษร วศ.บ. (เครื่องกล) / บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) /
วท.ด. (การจัดการธุรกิจบริการระหวางประเทศ)
22. ผศ.ดารารัตน ไชยาโส
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชล) / นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
23. ผศ.เดชวิทย นิลวรรณ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) / บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
24. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี
บธ.บ. (การตลาด) / บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
25. อ.ทิพยพธู กฤษสุนทร
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) / ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
26. รศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) / นศ.ม. (การหนังสือพิมพ) /
Ph.D. (International Communications)
27. ผศ.ธวัชชัย บุญมี
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) / บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
28. อ.ดร.ธัญญฐิตา สถิรไชยวิทย
บธ.บ. (การตลาด) / M.S. (Human Resource Management) /
Ph.D. (Human Resource and Organization Development)
29. ผศ.ดร.นัทธหทัย ตันสุหัช
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) / บธ.ม. (การตลาด) / บธ.ด. (การตลาด)
30. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / MSBA. (HONORS) /
Ph.D. (Hospitality, Tourism and Marketing)
31. อ.เบญจพร หนอชาย
บธ.บ. (การตลาด) / บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
32. อ.ประทานพร สุรินตะ
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) /
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
33. อ.ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) /
วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ) /
ปร.ด. (คติชนวิทยา)
34. อ.ดร.ปะราสี เอนก
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว) / บธ.บ. (การตลาด) /
บธ.ม. (การตลาด) / บธ.ด. (การตลาด)
35. อ.ปยารัตน ศรีศักดา
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) /
M.S. (International Money and Banking)
36. อ.พชรพร อากรสกุล
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) / ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
37. ผศ.ดร.พนิดา สัตโยภาส
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) / ปร.ด. (การจัดการ)
38. อ.พรพิมล กาบบัว
บธ.บ. (การตลาด) / พบ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
39. ผศ.พรพิมล วงศสุข
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) / บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
40. อ.พรรณรัตน บุญกวาง
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) / บธ.ม. (การตลาด)
41. อ.พรวีนัส บุญมากาศ
บช.บ. (การบัญชี) / Master of Commerce (Accounting)
42. อ.พลศรัณย ศันยทิพย
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) / ศศ.ม. (นิเทศศาสตร)
43. อ.พัชรินทร อุดมจริสเดช
บธ.บ. (การจัดการ) / บธ.ม. (การเปนผูประกอบการ)
44. อ.พิชญานันท อมรพิชญ
บช.บ. (การบัญชี) / บช.ม. (การบัญชี)
45. อ.พิเชษฐ ศิริรัตนไพศาลกุล
วท.บ. (สถิติ) / วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)
46. รศ.พิไล เลิศพงศพิรุฬห
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) / วท.ม. (เศรษฐศาสตร)
47. ผศ.พุทธมน สุวรรณอาสน
บช.บ. (บัญชี) / บช.ม. (บัญชี)
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48. ผศ.เพียงตะวัน พลอาจ
49. อ.ดร.ภัทรานิษฐ สรเสริมสมบัติ
50. ผศ.ดร.มัทนา อินใชย

51. ผศ.มานพ ชุมอุน
52. อ.รจนกร แบงทิศ
53. อ.รัชนี เสารแกว
54. ผศ.รัชนีกร ปญญา
55. อ.รัญชิดา เพิ่มศิริ
56. อ.ดร.รัฐ ใจรักษ

57. อ.รินทรลภัส เกตุวีระพงศ
58. อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ
59. อ.วรมรรณ นามวงศ
60. อ.วลัยพร สุพรรณ
61. รศ.ดร.วาริพิณ มงคลสมัย
62. อ.ดร.วินยาภรณ พราหมณโชติ

63. อ.ดร.วิภาวี ศรีคะ
64. อ.วิไลพร ไชยโย
65. อ.วีระยุทธ เศรษฐเสถียร
66. รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ
67. ผศ.ศิรสา สอนศรี
68. ผศ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ
69. อ.ศิโรช แทนรัตนกุล
70. อ.ดร.ศุภชัย มุกดาสนิท
71. ผศ.ศุภณิช จันทรสอง
72. อ.ศุภทัต แดงเครื่อง

บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) / บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการ) / บธ.ม. (การจัดการ) / บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) / ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) /
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) /
ปร.ด. (การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน)
วท.บ. (จิตวิทยา) / บธ.ม. (การตลาด)
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) / ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา )
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรสหกรณ) / บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การบัญชี) / บช.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 2 / บธ.ม. (การตลาด)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาพถายและการพิมพ) /
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) /
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นศ.บ. (การกระจายเสียง) / นศ.ม. (การประชาสัมพันธ)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการทองเที่ยว) /
ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว)
บธ.บ. (การตลาด) / บธ.ม. (การเปนผูประกอบการ)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) /
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
บช.บ. (การบัญชีการเงิน) / บช.ม. (การบัญชีการเงิน) /
ปร.ด. (การบัญชี)
B.A. (Business English) /
M.A. (International Business Administration) /
Ph.D.Management (Management, Work, and Organisation)
บช.บ. (การบัญชี) / บช.ม. (การบัญชี) / ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การบัญชี) / บช.ม. (การบัญชี)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) / บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร) / ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) /
ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) / นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
บธ.บ. (บัญชี) / บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
นศ.บ. (การโฆษณา) / นศ.ม. (ประชาสัมพันธ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) / วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) /
ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) /
M.A. (International Communications)
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) / ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา)
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73. ผศ.ดร.ศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ
74. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช
75. อ.สุกัญญา สุทธาวาสน
76. อ.ดร.สุดารัตน แสงแกว
77. ผศ.สุวลักษณ อวนสอาด
78. อ.เสกสรรค มณีธร
79. อ.ดร.อัญมณี ภักดีมวลชน
80. อ.ดร.อาชวิน ใจแกว
81. อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม
82. อ.ดร.อุไร ไชยเสน

บธ.บ. (การตลาด) / บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) /
ปร.ด. (Community Economy and Technology Development)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) / ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) /
วท.ด. (เกษตรศาสตรเชิงระบบ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร) / บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) / วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) /
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) /
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) / บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 / ว.ม. (สื่อสารมวลชน) /
นศ.ด. (นิเทศศาสตร)
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจและการจัดการ) / บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) /
ปร.ด. (การจัดการ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) /
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
ว.บ. (สื่อสารมวลชน) / ว.ม. (สื่อสารมวลชน) / นศ.ด. (นิเทศศาสตร)
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อ.ดร.ชาญ ยอดเละ

คณบดี

อ.ดร.วิมลรัตน พจนไตรทิพย

รองคณบดี

อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจง

รองคณบดี

อ.ดร.นภารัตน จิวาลักษณ

รองคณบดี

1. อ.กมล สนิทธรรม

ค.บ. (คณิตศาสตร) วท.ม. (สถิติประยุกต)

2. อ.ดร.กฤษฎา บุญชม

วท.บ. (ฟสิกส) วท.ม. (ฟสิกส) วท.ด. (พลังงานทดแทน)

3. อ.กฤษณา เขียวมั่ง

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) MS.c. (Web Technologies)

4. อ.กอบชัย รักพันธุ

สถ.บ. (สถาปตยกรรม) สถ.ม. (สถาปตยกรรม)

5. รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย

8. อ.กานตชัญญา แกวแดง

วท.บ. (ศึกษาศาสตร) วท.ม. (การสอนชีววิทยา)
Ph.D. (Applied Biology & Biotechnology)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด) ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)

9. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค

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

6. อ.กาญจนา ขัติทะจักร
7. ผศ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค

10. อ.กุลจิรา กิ่งไพร

วท.บ. (สถิติ) เกียรตินิยมอันดับ 2 วท.ม. (สถิติประยุกต)

11. ผศ.เกษรา ปญญา

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ)

12. ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณศิริ
13. อ.คชพันธ บุญคง

วท.บ. (วิศวกรรมโยธา) M.S. (Civil Engineering)
Ph.D. (Wood Science and Civil Engineering)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

14. อ.คณิศร สินธุบุญ

ค.อ.บ. (สถาปตยกรรม) ค.อ.ม. (สถาปตยกรรม)

15. อ.ครองจิต วรรณวงศ

17. ผศ.จักรกริช ถ้ําแกว

วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (สถาปตยกรรมศาสตร) สถ.ม. (สถาปตยกรรมศาสตร)
ปร.ด. (สหวิทยาการสภาพแวดลอมสรรคสราง)
ค.บ. (คณิตศาสตร) วท.ม. (คณิตศาสตร)

18. อ.จักรกฤษ แกวนิคม

วท.บ. (ฟสิกส) วท.ม. (ฟสิกส)

19. ผศ.ดร.จักรพงศ เตี้ยมมี

วท.บ. (คณิตศาสตร) วท.ม. (คณิตศาสตร) ปร.ด. (คณิตศาสตร)

20. อ.จันจิราภรณ จันตะ

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) วท.ม. (วิทยาศาสตรสุขภาพ)

16. อ.ดร.คุณธรรม สันติธรรม
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21. อ.ดร.จันทรฉาย ยานะ

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

22. อ.จันทรสุดา คําขัติ

ค.บ. (คหกรรมศาสตร) / ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

23. ผศ.ดร.จิตรกร กรพรม

25. ผศ.วาที่ ร.ต.หญิงจินตนา อินภักดี

วท.บ. (ฟสิกสประยุกต) / วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) /
ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) /
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) /
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา)
คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย) / ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

26. อ.จิรสันต คําคุณ

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) / วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

27. อ.จิราพร ชุมชิต
28. ผศ.ดร.จิราภรณ ปุณยวัจนพรกุล

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ) /
วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินคาสิ่งทอ)
ค.บ. (ฟสิกส) / วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) / ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต)

29. อ.จุฑามาส สุขแยง

วท.บ. (คณิตศาสตร) / วท.ม. (คณิตศาสตร)

30. อ.จุฬาวลี มณีเลิศ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) / วท.ม. (วิศวกรรมซอฟตแวร)

31. ผศ.เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย
32. ผศ.ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร

ค.อ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ) /
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
วท.บ. (ฟสิกส) / วท.ม. (ฟสิกส) / ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต)

33. อ.ฉัตรศิริ วิภาวิน

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) / ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)

34. ผศ.ดร.ชนินทร มหัทธนชัย
35. ผศ.ชนินาถ จันทร

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) / วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) /
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการสื่อสาร)
วท.บ. (คณิตศาสตร) / วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)

36. อ.ดร.ชเนษฎ วิชาศิลป

วท.บ. (ฟสิกส) / วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) / วท.ด. (วัสดุศาสตร)

37. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) / ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) /
ศษ.ด. (สิ่งแวดลอมศึกษา)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) / วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

24. อ.ดร.จิตราภรณ ธาราพิทักษวงศ

38. อ.ชัยทัศน เกียรติยากุล
39. อ.ดร.ชาญ ยอดเละ

40. อ.ดร.ชาญวิทย คําเจริญ

B.Sc. (Chemistry) /
M.Sc. (Environmental & Ecological Science) /
Ph.D. (Environmental Science)
วท.บ. (ฟสิกส) / วท.ม. (การสอนฟสิกส) / ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต)

41. อ.ไชยเชิด ไชยนันท

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

42. อ.ฐานัตถ เคาฉิม

สถ.บ. (สถาปตยกรรม) / สถ.ม. (สถาปตยกรรมเขตรอน)

43. อ.ณัฐชนก เอื้อตรงจิตต

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) / วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

44. อ.ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ

วท.บ. (ชีววิทยา) / วท.ม. (ชีววิทยา) / Ph.D. (Biological Sciences)

45. อ.ณัทธร สุขสีทอง

พย.บ. (พยาบาลศาสตร) / วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
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46. อ.ดร.ดวงเดือน เทพนวล

48. อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ

วท.บ. (เคมี) / วท.ม. (เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต) /
ปร.ด. (เคมี)
วท.บ. (สถิติประยุกต) / วท.ม. (สถิติประยุกต) /
ศษ.ด. (การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา)
วท.บ. (ชีววิทยา) / วท.ม. (ชีววิทยา) / วท.ด. (ชีววิทยา)

49. อ.ทัศนันท จันทร

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) / วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

50. อ.ดร.ทิวาวัลย ตะการ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) /
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) /
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) /
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
วท.บ. (วิศวกรรมอาหาร) / วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) /
วท.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
สถ.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม) /
สถ.ม. (การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) / วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) / วท.ด. (เคมี)

47. อ.ดร.ถนัด บุญชัย

51. อ.วาที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคํา
52. อ.ดร.ธัญนันท ฤทธิ์มณี
53. อ.นภมินทร ศักดิ์สงา
54. อ.ดร.นภารัตน จิวาลักษณ
55. อ.ดร.นันทนัช จินตพิทักษ

56. อ.ดร.นีรนุช ไชยรังษี
57. อ.ดร.บุษราภรณ มหัทธนชัย

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) /
วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง) /
วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)
วท.บ. (เคมี) / วท.ม. (เคมี) / วท.ด. (เคมี)

58. ผศ.ดร.บูรพา สิงหา

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) /
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) /
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา)
วท.บ. (คณิตศาสตร) / วท.ม. (คณิตศาสตร) / วท.ด. (คณิตศาสตร)

59. ผศ.ดร.ปมณฑ ภูมาศ

วท.บ. (จุลชีววิทยา) / วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต)

60. อ.ประธาน คําจินะ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) / วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

61. อ.ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา

ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป) / คษ.ม. (อาชีวศึกษา)

62. อ.ดร.ปรารถนา มินเสน

วท.บ. (สถิติ) / วท.ม. (สถิติประยุกต) / ปร.ด. (สถิติ)

63. ผศ.ปวีณา ถ้ําแกว

ค.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 / วท.ม. (คณิตศาสตร)

64. อ.ดร.ปยะชาติ เวียงนาค

วท.บ. (สถิติ) / วท.ม. (สถิติประยุกต) / Ph.D. (Mathematics)

65. อ.พงศธร ฟองตา

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) / วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

66. ผศ.ดร.พงษพันธุ ลีฬหเกรียงไกร

วท.บ. (จุลชีววิทยา) / วท.ม. (ชีววิทยา) /
วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) / วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) /
ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)

67. อ.ดร.พงษสวัสดิ์ เปรมเพ็ชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม << 31
68. ผศ.พรวนา รัตนชูโชค

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) / วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

69. ผศ.ดร.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) / วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) /
วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง) / วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) /
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) / วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) /
วท.ด. (เคมี)
วท.บ. (เคมี) / ปร.ด. (เคมี)

70. อ.พริ้มไพร วงคชมภู
71. อ.ดร.พสุ ปราโมกขชน
72. อ.ดร.พัชรนันท จันทรพลอย
73. รศ.ดร.พิชญสินี ชมภูคํา

78. ผศ.ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล

วท.บ. (คณิตศาสตร - สถิติ) / วท.ม. (สถิติประยุกต) /
ศษ.ด. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) / ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) /
วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) / วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) /
ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
ค.อ.บ.(อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร) /
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) / ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ศษ.บ. (วิทยาศาสตร) / วท.ม. (ชีววิทยา) /
วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต)
วท.บ. (ฟสิกส) / วท.ม. (ฟสิกส) / Ph.D. (Physics)

79. อ.ภควดี โอสถาพร

ศษ.บ. (หัตถกรรม (เซรามิก)) / ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

80. อ.ดร.ภัทราพร พรหมคําตัน

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) / วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) /
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (ฟสิกส) / วท.ม. (ฟสิกส) / ปร.ด. (วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ)

74. ผศ.พิมพชนก สุวรรณศรี
75. อ.ดร.พิมพวัฒน ธีรฐิตยางกูร
76. อ.ดร.พิรุฬห แกวฟุงรังษี
77. อ.ดร.พิษณุภาคิณ ไชยมงคล

81. อ.ดร.ภาคภูมิ รัตนจิรานุกูล
82. ผศ.ดร.ภาณุพัฒน ชัยวร

84. ผศ.ภานุพงษ หมั่นขีด

ค.บ. (ฟสิกส) / ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) /
วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) / Ph.D. (Physics)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) /
วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ)
ค.บ. (ฟสิกส) / วท.ม. (รังสีประยุกตและไอโซโทป)

85. อ.ภูริวัจฐ ชีคํา

คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) / วท.ม. (โภชนศาสตรศึกษา)

86. อ.มนัสพันธ รินแสงปน

ค.อ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) /
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.บ. (คหกรรมศาสตร) / ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

83. อ.ภาณุวัฒน สุวรรณกูล

87. อ.มยุรี ชมภูงาม
88. อ.มะลิวัลย พวงมณี

89. ผศ.ดร.มิกิ กัณณะ

ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) /
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) /
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (เคมี) / วท.ม. (เคมีอนินทรีย) / ปร.ด. (เคมี)
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90. อ.มุจลินท แปงศิริ

พย.บ. (พยาบาลศาสตร) / ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)

91. อ.รตานรี สุทธิพงษ

ศษ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ) / ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

92. อ.ดร.รพีพร เทียมจันทร

ป.พย.(พยาบาลศาตร) / วท.ม. (เภสัชวิทยา) / วท.ด (เภสัชวิทยา)

93. อ.ดร.รสลิน เพตะกร

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) / วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) /
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (ชีววิทยา) / วท.ม. (ชีววิทยา) /
Ph.D. (Environmental Science)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) /
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) / วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ศษ.บ. (คณิตศาสตร) / วท.ม. (สถิติประยุกต)

94. อ.ดร.รุงนภา ทากัน
95. อ.ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ
96. ผศ.ลักษณา บุศยน้ําเพชร
97. รศ.ดร.วรเชษฐ สมมะณี
98. อ.วรรณลักษณ แสงโสดา
99. ผศ.ดร.วรางคณา เขาดี
100. อ.วรางคณา สินธุยา
101. อ.วัชรงค วงศนุรักษ
102. อ.ดร.วัชรี หาญเมืองใจ
103. อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล
104. อ.ดร.วาสนา ประภาเลิศ
105. อ.วิเชษฐ สิงหโต
106. อ.วิทญา ตันอารีย
107. อ.ดร.วิมลรัตน พจนไตรทิพย
108. ผศ.ดร.วิระภรณ ไหมทอง
109. รศ.ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย

ค.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1 / วท.ม. (คณิตศาสตร) /
ปร.ด. (คณิตศาสตร)
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) /
วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)
วท.บ. (เคมี) / วท.ม. (เคมีวิเคราะห) / วท.ด. (เคมี)
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) /
วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ค.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 /
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
วท.บ. (ชีววิทยา) / วท.ม. (ชีววิทยา) / วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) / วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) /
Ph.D. (Computer Science and Engineering)
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) / วท.ม. (เคมี) /
วท.ด. (เภสัชศาสตร)
ค.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 / ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) /
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) /
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) / D.Eng. (Biochemical Engineering)
วท.บ. (ฟสิกส) / วท.ม. (ฟสิกส) / ปร.ด. (วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ)

110. ผศ.ดร.วีรพงษ จันทะชัย

วท.บ. (ฟสิกส) / วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) /
Ph.D. (Rubber and Polymer Technology)
B.S. (Bioscience) / M.S. (Life Sciecnce) / Sc.D. (Life Science)

111. อ.วีรวรรณ จันทรทอง

ป.พย. (พยาบาลศาสตร) / ศษ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)
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112. ผศ.ดร.เวชสวรรค หลากาศ

114. อ.ศศิกัญญ ผองชมภู

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) /
วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง) /
ปร.ด. (การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน)
วท.บ. (ชีววิทยา) / วท.ม. (พันธุศาสตร) /
Ph.D. (Ecology and Evolution)
วท.บ. (การแพทยแผนตะวันออก) / ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)

115. ผศ.ศศิณิสภา พัชรธนโรจน

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) / วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

116. อ.ศิริกรณ กันขัติ์

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) / วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

117. อ.ดร.ศิริกันยา เลาสุวรรณ

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) / วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) /
วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)
ค.บ. (คหกรรมศาสตร) / ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)

113. อ.ดร.ศรัณย จีนะเจริญ

118. อ.ศิริจันทร อุปาละ
119. อ.ศิริพงศ ศิริสวัสดิ์
120. อ.ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา
121. อ.ศีลวัตร สาธร
122. อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) /
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
วท.บ. (เคมี) / วท.ม. (เคมีอินทรีย) /
วท.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) / วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

123. อ.สงเสริม นพรัตนไกรลาศ

ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) / M.S. (Educational Management) /
Ph.D. (Development Communication)
ค.อ.บ. (สถาปตยกรรม) / สถ.ม. (ออกแบบชุมชนเมือง)

124. ผศ.สมรวี อรามกุล

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) / วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

125. อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจง

วท.บ. (เคมี) / วท.ม. (วัสดุศาสตร) / วท.ด. (วัสดุศาสตร)

126. ผศ.ดร.สราวุฒิ สมนาม

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

127. รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย

วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) / ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร) /
ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร) / ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร) /
ปร.ด. (อายุรศาสตรเขตรอน)
ค.บ. (คอมพิวเตอร) / วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร) /
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) / วท.ม. (คหกรรมศาสตร)

128. อ.ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร
129. ผศ.ดร.สารุง ตันตระกูล
130. อ.สิขเรศ คงแกว
131. อ.ดร.สิวลี รัตนปญญา

132. อ.สุกิจ ทองแบน

พย.บ. (พยาบาลศาสตร) /
วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย) /
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร)
วท.บ. (เคมี) / วท.ม. (เคมี)

133. ผศ.สุชาติ เตชะอุดมเดช

อส.บ. (วิศวกรรมโยธา) / อส.ม. (โยธา)

134. อ.ดร.สุชีวัน อินทุง

วท.บ. (วัสดุศาสตร) / วท.ม. (วัสดุศาสตร) / วท.ด. (วัสดุศาสตร)
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135. ผศ.สุภาพร ฟองจันทรตา

ค.บ. (คณิตศาสตร) / ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)

136. อ.ดร.สุภาลิน เตี้ยมมี

วท.บ. (คณิตศาสตร) / ปร.ด. (คณิตศาสตร)

137. ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ

วท.บ. (คณิตศาสตร) / วท.ม. (สถิติประยุกต)

138. ผศ.สุรศักดิ์ นุมมีศรี

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) / วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

139. อ.ดร.สุวคนธ จันทรตะ

วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป ) / วท.ม. (เคมี) / วท.ด. (เคมี)

140. ผศ.วาที่ ร.ต.ดร.สุวัฒนวงศ พันเพ็ชร ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) / วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) /
ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
141. ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) / วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) /
ปร.ด. (การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน)
142. ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ พงษเมษา
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) / วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) /
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
143. ผศ.ดร.เสรี ปานซาง
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) / วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) /
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
144. อ.ดร.เสาวลักษณ เรืองศรี
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) / ศษ.ม. (อาชีวศึกษา) /
ปร.ด. (การศึกษา (พหุวัฒนธรรมศึกษา))
145. อ.อติณัฐ จรดล
วท.บ. (ชีววิทยา) / วท.ม. (ชีววิทยา)
146. อ.อธิวัฒน วังใหม

ค.บ. (อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) / ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

147. ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต

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

148. ผศ.ดร.อโนดาษ รัชเวทย

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

149. อ.อรทัย คําสรอย

วท.บ. (สัตววิทยา) / วท.ม. (ชีววิทยา)

150. ผศ.ดร.อรนุช พันโท

153. อ.อาจารีย ทองออน

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) / วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) /
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) / วท.ม. (ชีววิทยา) /
วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต)
วท.บ. (ชีววิทยา) / วท.ม. (ชีววิทยา) /
Ph.D. in Bioscience (Department of Bioscience)
วท.บ. (ฟสิกส) / วท.ม. (ฟสิกส)

154. อ.อํานาจ โกวรรณ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) / วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

155. ผศ.ดร.เอกพงษ ดวงดาย

วท.บ. (คณิตศาสตร) / วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) /
ปร.ด. (คณิตศาสตร)

151. อ.ดร.ออมหทัย ดีแท
152. อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญสงแท
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วิทยาลัยแมฮองสอน
อ.วินัย ไชยวงคญาติ

คณบดี

อ.พุทธชาติ ยมกิจ

รองคณบดี

ผศ.ดร.วีรวิชญ ปยนนทศิลป

รองคณบดี

อ.ศุภกร ประทุมถิ่น

รองคณบดี

1. อ.ดร.กฤต พันธุปญญา

2. อ.กาญจนพิชชา ถวิลไทย
3. อ.ดร.คมศิลป ประสงคสุข
4. อ.คมสัน โกเสนตอ
5. อ.จีรัง คํานวนตา
6. อ.ชลธิดา ณ ลําพูน
7. ผศ.ดร.ชุติมันต สะสอง
8. อ.ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร
9. อ.ณิชชยาวรรณ พันธศุภะ
10. อ.ตฤณ หงษใส
11. อ.ทับทิม เปงมล
12. อ.ทัศนกร อินทจักร
13. อ.ธีววรา ไหวดี
14. อ.นวพร ชลารักษ
15. อ.บุณยณัฐ บัวราช
16. อ.บุปผา คํานวณ
17. อ.ปรภัทร คงศรี
18. อ.ปทมา รัตนกมลวรรณ
19. อ.พงศกรณ ทิพยปญญา

อส.บ. (เทคโนโลยีโยธา) /
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว) /
ปร.ด. (พัฒนาการทองเที่ยว)
ค.บ. (อังกฤษ) / ศศ.ม. (อังกฤษ)
ค.บ. (การประถมศึกษา) / กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) /
ค.ด.(ภาวะผูนําทางการศึกษา)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) / วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) /
Master of Information and Communication Technology
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) / ค.ม. (การจัดการการปฐมวัยศึกษา)
บช.บ. (การบัญชี) / บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) / ปร.ด. (การจัดการ)
ค.บ. (กอสราง) / กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) /
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (ประถมศึกษา)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) / ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) /
ศษ.ม. (การศึกษา (การศึกษาปฐมวัย))
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) /
ศศ.ม. (การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน)
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) / วท.ม. (เภสัชวิทยา)
ศศ.บ. (การจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ) /
วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน)
ศษ.บ. (หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู (ประถมศึกษา))
ศษ.ม. (หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู (ประถมศึกษา))
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) / ค.ม. (การจัดการปฐมวัยศึกษา)
บช.บ. (การบัญชี) / บช.ม. (การบัญชี)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) / ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ) / ศษ.ม. (สงเสริมสุขภาพ)
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20. อ.พัชรี วงศฝน
21. อ.พุทธชาติ ยมกิจ
22. อ.ภัทรมน พันธุแพง
23. อ.ภัสราภรณ นันตากาศ
24. อ.มงคล นราศรี
25. อ.รักคุณ ปญญาวุธาไกร
26. อ.รินทรลภัส ศิรินพวัฒน
27. อ.วาสนา อังศุนิตยลาภา
28. อ.วินัย ไชยวงคญาติ
29. ผศ.ดร.วีรวิชญ ปยนนทศิลป
30. อ.ดร.ศิวาพร มหาทํานุโชค
31. อ.ศุภกร ประทุมถิ่น
32. อ.สัญฌา พันธุแพง
33. อ.สิริลักษณ กัลยา
34. อ.สุธาวัลย สัจจสมบูรณ
35. อ.สุพจน คํามะนิด
36. อ.อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล
37. อ.อัจฉรีย ไกรกิจราษฎร
38. อ.อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย
39. อ.อาทิตย ศรีจันทรดร
40. อ.Michael Gerard Larkin

วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ) / ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) /
ค.ม. (เทคโนโลยีและการสื่อสารทางศึกษา)
วท.บ. (คณิตศาสตร) / วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ค.บ. (ภาษาไทย) / ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) / ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศษ.บ. (ประถมศึกษา) / ศษ.ม. (ประถมศึกษา)
ศศ.บ. (พัฒนาการทองเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 1 /
วท.ม. (อุทยาน นันทนาการ และการทองเที่ยว)
กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป) / ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
บธ.บ. (การจัดการ) / บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) /
ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด) / ศษ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ) /
ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร)
ศศ.บ. (การทองเที่ยว) /
วท.ม. (การจัดการนันทนาการการทองเที่ยว)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) / วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ศศ.บ. (การทองเที่ยว) /
วท.ม. (การวางแผนและการจัดการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษ )
บธ.บ. (การตลาด) / บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การบัญชี) / บธ.ม. (การเงิน) / บช.ม. (การบัญชี)
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) / ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
ค.บ. (การศึกษา (ประถมศึกษา)) /
ศษ.ม. (การศึกษา (การศึกษาปฐมวัย))
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) /
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) /
ศษ.ม. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู (ภาษาอังกฤษ))
B.A. (History)
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วิทยาลัยนานาชาติ
ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแกว

คณบดี

อ.กมลวัน สังสีแกว

รองคณบดี

อ.จิตติคุณ นิยมสิริ

รองคณบดี

1. อ.กนกวรรณ พีรพงศเดชา

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) M.S. (Tourism Management)

2. อ.กมลวัน สังสีแกว

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ)
Bachelor of Chinese Language (Chinese Language)
M.A. (Linguistics and Applied Linguistics)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) M.S. (Marketing)
บธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (ภาษาจีน) ศศ.ม. (การสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ)
อ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
M.A. (Chinese Linguistics and Applied Linguistics)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
บธ.บ. (บานและชุมชน) (เอกภาษาจีน)
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) M.S. (International Business)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) MIB. (International Business)
ปร.ด. (พัฒนาการทองเที่ยว)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) น.บ. (นิติศาสตร)
M.S. (International Business Management)
ค.บ. (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
วท.บ. (ฟสิกส)
Master in Aviation Science (Aviation Science)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) M.B.A. (Business)

3. อ.กิตติรัตน พจนไตรทิพย
4. อ.คณินวรธันญ ไชยรบ
5. อ.จิตติคุณ นิยมสิริ
6. อ.เจนจิรา อาษากิจ
7. อ.ชายภัทรสุรวงศ วงศหลา
8. อ.ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร
9. อ.ณัฎฐา ศศิธร
10. อ.ตุลยนุสรญ สุภาษา
11. อ.ธัญลักษณ คําพรหม
12. อ.พัชราภรณ เชาวนพูนผล
13. อ.พิชญา มณีรัตน
14. อ.ดร.ภัทรศรี อินทรขาว
15. อ.ภาณุพงษ อินตะวงค
16. อ.ภาสินีส เหลืองวิเศษกุล
17. อ.ภุสัสชิ กันทะบุผา
18. อ.เยาวรัตน รุธีรยุทธ
19. อ.ลัลลิยา แพรพาณิชวัฒน
20. อ.วรัญญา ละอองศรี

38 >> คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2564
21. อ.วีรวัส เลิศรมยานันท
22. อ.แวววรรณ ละอองศรี
23. อ.สุทธามณี ธนะบุญเรือง
24. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแกว

25. อ.อนุสรา ศิริมงคล
26. อ.Asnawi
27. อ.Leah Herrera Palaypayon
28. อ.Phillip Y Freiberg
29. อ.ดร.Qingya Li
30. อ.ดร.Rowena Clemino Alcoba

31. อ.Xiuyu Luo

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 /
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร)
ศศ.บ.(บัญชี) / บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) / M.B.A. (Strategic Management)
ค.บ. เกียรตินิยม บธ.บ. (การตลาด) /
พบ.ม. (นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ) /
บธ.ม. (การตลาด) / Ph.D. in Management Studies (Maketing)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (Linguistics) / M.A. (Linguistics)
B.S. M.A. (Education)
B.A. (International Studies) / M.B.A. (Finance)
บธ.ม. (การตลาด) / Ph.D. (Thai Studies)
B.A. (Economics) Master in Management Technology /
Ph.D. Program in Development Administration
(International)
B.A. (International Relation) / M.A. (Chinese Philosophy)
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“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยเพื่อใหทำหนาที่
ควบคุม แนะนำ และให คำปรึ กษาดานการเรียนและด านอื่น ๆ ที่ เกี่ ย วขอ งกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
นักศึกษา
“อาจารยผู สอน” หมายความวา อาจารย ที่คณะมอบหมายให สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยจัดใหเรียนในเวลา
ราชการ หรือหากมีความจำเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได
“นักศึ กษาภาคพิ เศษ” หมายความวา นั กศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ มหาวิท ยาลั ย จั ดให เรีย น
ในวัน หยุ ดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือหากมีความจำเป น มหาวิทยาลั ยอาจจั ด ให เรี ยนในเวลา
ราชการดวยก็ได
ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอำนาจในการออกคำสั่งและหรือประกาศ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษาและการรับเขาเปนนักศึกษา
__________________
ข อ ๗ ระบบการจั ด การศึ ก ษาใช ร ะบบทวิ ภ าค โดย ๑ ป ก ารศึ ก ษาแบ ง ออกเป น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัด
การศึกษาภาคฤดูรอนก็ได ทั้งนี้ ใหกำหนดระยะเวลาและจำนวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงไดกับภาค
การศึกษาปกติ
การกำหนดและการปรับเปลี่ ยนวัน เป ด และหรือ วัน ป ดของแตล ะภาคการศึกษาให จั ดทำเป น
ประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตองมีระยะเวลาศึกษารวมกันในแตละภาคการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
กรณี ที่มหาวิทยาลัยจะใชระบบการจัดการศึกษาอื่นเฉพาะหลั กสูตรใด ให แสดงรายละเอีย ด
เกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคที่กำหนดไว
ในหลักสูตรใหชัดเจน
ขอ ๘ คุณสมบัติและเงื่อนไขการเขาเปนนักศึกษา
(๑) เป น ผู ส ำเร็จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท า จากสถาบั น การศึ ก ษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการ ใหการรับรอง หรือ
(๒) เป น ผู ส ำเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ปริ ญ ญาชั้ น ใดชั้ น หนึ่ งหรื อ เที ย บเท า จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
นอกเหนือจากคุณสมบัติและเงื่อนไขตาม (๑) และ (๒) แลว มหาวิทยาลัยอาจกำหนดคุณสมบัติ
อื่นตามที่หลักสูตรกำหนดก็ได โดยใหจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
สำหรับนักศึกษาตางชาติตองสำเร็จการศึกษาตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง เชนเดียวกัน
ขอ ๙ มหาวิท ยาลั ยจะสอบคั ดเลื อ กหรือ คัดเลื อกผู มีคุ ณ สมบั ติ ตามขอ ๘ เขาเป น นั กศึก ษา
เปนคราว ๆ ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด ๓
การเพิ่ม การถอน และการยกเลิกรายวิชา
__________________
ขอ ๑๖ การเพิ่มรายวิชา ใหทำไดภายใน ๒ สัปดาห โดยนับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ
หรือภายใน ๑ สัปดาห โดยนับถัดจากวันเปดภาคฤดูรอน ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
และอาจารยที่ปรึกษา
ขอ ๑๗ การถอนรายวิชา ใหทำไดภายใน ๒ สัปดาห โดยนับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ
หรือภายใน ๑ สั ปดาห โดยนับถัดจากวัน เป ด ภาคฤดูรอน ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็ นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษา
ขอ ๑๘ การยกเลิกรายวิชา จะกระทำไดเมื่อพนกำหนดการถอนรายวิชา และตองดำเนินการให
เสร็จสิ้นกอนกำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไมนอยกวา ๒ สัปดาห ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษา
การยกเลิกรายวิชาจะไดสัญลักษณ W และนับรวมจำนวนหนวยกิตการลงทะเบียนตามขอ ๑๒ (๓)
หรือ (๔) แลวแตกรณี
หมวด ๔
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
__________________
ขอ ๑๙ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
จึงจะมีสิทธิเขาสอบปลายภาคในรายวิชาดังกลาวได ในกรณีที่นักศึกษามี เหตุจำเปนหรือเหตุสุดวิสัยทำใหมี
เวลาเรียนนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมนอยกวารอยละ ๖๐ อาจารยผูสอนอาจพิจารณาอนุญาตใหเขาสอบใน
รายวิชานั้นก็ได
ในกรณีมีนักศึกษาไมมีสิทธิเขาสอบปลายภาคตามวรรคหนึ่ง ใหอาจารยผูสอนสงรายชื่อนักศึกษา
ผู นั้ น ให ค ณะเพื่ อ นำส ง สำนั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นประกาศรายชื่ อ ทั้ ง นี้ ให ด ำเนิ น การ
ใหแลวเสร็จไมนอยกวาสองสัปดาหกอนวันสอบปลายภาค
ขอ ๒๐ การวัดผลใหใชวิธีการที่หลากหลาย ทำการวัดผลเปนระยะ ๆ ระหวางภาคการศึกษา และ
ทำการวัดผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษานั้น โดยตองมีคะแนนระหวางภาคการศึกษา
ไมนอยกวารอยละ ๕๐
กรณีหลักสูตรที่เกี่ยวของกับองคกรวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดการวัดผลที่แตกตางไปจาก
วรรคหนึ่งก็ได โดยจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๑ การประเมินผลการศึกษาใหใชสัญลักษณดังตอไปนี้
(๑) สัญลักษณที่มีคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
คาระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
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C+
ดีพอใช (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช (Fair)
๒.๐
D+
ออน (Poor)
๑.๕
D
ออนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
(๒) สัญลักษณที่ไมมีคาระดับคะแนน มีดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
S
เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
ยังไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลไมสมบูรณ (Incomplete)
IP
การศึกษายังไมสิ้นสุด (In progress)
M
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
W
การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)
V
เขารวมศึกษา (Visitor)
CS
การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Test)
CE
การทดสอบดวยการสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน
(Credits from Examination)
CT
การประเมินการศึกษา หรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง (Credits from Training)
CP
การเสนอแฟมสะสมผลงาน (Credits from Portfolio)
ขอ ๒๒ การใหสัญลักษณตามขอ ๒๑ (๑) จะใหไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบ และหรือ มีผลงานที่ใชทำการวัดผลได
(๒) ในกรณีที่เปลี่ยนจากสัญลักษณ I IP หรือ M โดยอาจารยผูสอนสงผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
นอกจากที่กำหนดไวตามวรรคหนึ่งการใหสัญลักษณ F จะใหไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาผูนั้นไมมีสิทธิเขาสอบปลายภาคตามขอ ๑๙ วรรคสอง
(๒) นักศึกษาผูนั้นประพฤติผิดตามที่ขอบังคับหรือระเบียบมหาวิทยาลัยกำหนดไว
(๓) เปลี่ยนจากสัญลักษณ I IP หรือ M ในกรณีที่อาจารยผูสอนไมไดสงผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๒๓ สัญ ลักษณ S หรือ U จะใหไดเฉพาะรายวิชาที่ห ลักสูตรกำหนดให เรีย นเพิ่ม เติมตาม
ขอกำหนดเฉพาะ
กรณีนักศึกษาไดสัญลักษณ U ในรายวิชาใด นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหมจนกวา
จะไดสัญลักษณ S
ขอ ๒๔ สั ญ ลั กษณ I จะให ไดในกรณี ที่ การวัด ผลระหวางภาคการศึกษาไม ส มบู รณ และหรือ
การวัดผลของภาคการศึกษานั้น ไมส มบูรณ และนักศึกษาตองดำเนิ นการขอรับ การประเมิน เพื่อเปลี่ ย น
สัญลักษณ I เปนสัญลักษณ ตามขอ ๒๑ (๑)
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ขอ ๓๐ สัญลักษณคาระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดในแตละรายวิชาใหถือตามเกณฑ ดังนี้
(๑) รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดในกลุมวิชาประสบการณ ภาคสนาม
หรือฝกประสบการณวิชาชีพตองไมต่ำกวาสัญลักษณ C
(๒) รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ยกเวน (๑) ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตองไมต่ำกวาสัญลักษณ D
ถานักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได เวนแตถาสอบตกใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเลือก หรือรายวิชาเลือกเสรี สามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นตาม
เกณฑที่กำหนดในหลักสูตรได หรือ ถามีรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเลือก หรือรายวิชาเลือกเสรีที่สอบได
ครบตามเกณฑที่กำหนดในหลักสูตรแลวไมจำเปนตองลงทะเบียนเรียนอีก
ขอ ๓๑ การคำนวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย ใหดำเนินการดังนี้
(๑) คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา และคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยใหคำนวณจาก
รายวิชาที่มีคาระดับคะแนนตามขอ ๒๑ โดยใชเลขทศนิยม ๒ ตำแหนงและไมปดเศษ
(๒) คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา ใหคำนวณจากทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในแตละภาคการศึกษา ยกเวนรายวิชาที่ไดสัญลักษณ I IP และ M ยังไมนำมาคำนวณคาเฉลี่ยจนกวา
จะเปลี่ยนเปนระดับคะแนนตามขอ ๒๑
(๓) คาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ใหคำนวณจากทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบี ยนเรียน ตั้งแต
เริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่นำมาคำนวณ ยกเวน รายวิชาที่ไดสัญลักษณ I IP และ M ยังไมนำมา
คำนวณคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจนกวาจะเปลี่ยนเปนระดับคะแนนตามขอ ๒๑
กรณีทนี่ ักศึกษาไดรับการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนแลวลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ำกับรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนมาแลวไมนับหนวยกิตในรายวิชานั้น
หมวด ๕
การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก
__________________
ขอ ๓๒ การลาเพื่อไมเขาชั้นเรียน นักศึกษาที่มีกิจจำเปนหรือปวยที่ไมสามารถเขาชั้นเรียนได
จะตองยื่นใบลาเพื่อขออนุญาตตออาจารยผูสอน
ขอ ๓๓ นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาได ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑเขารับราชการทหาร
(๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
สนับสนุน สำหรับกรณีอื่นใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๓) เจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุหรือภยันตราย จนไมสามารถศึกษาตอใหไดผลดีตอไป
(๔) ไมไดลงทะเบียนรายวิชา หรือลงทะเบียนไมสมบูรณ หรือถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนโดย
ไมไดรับสัญลักษณ W
(๕) เหตุผลอื่นที่อาจารยที่ปรึกษาเห็นสมควร
ขอ ๓๔ การลาพักการศึกษาตามขอ ๓๓ นั กศึกษาจะตองยื่ น ใบลาตามแบบที่ ส ำนั กส งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนกำหนด พรอมดวยหนังสือยินยอมจากผูปกครองเสนอตออาจารยที่ปรึกษา คณบดี
และอธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ เวนแตกรณีนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะสามารถลาพักการศึกษา
ไดโดยไมตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง
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กรณีนักศึกษาเปนผูที่ลาศึกษาตอตองมีหนังสือยินยอมจากหัวหนาหนวยงานตนสังกัด
การลาพักการศึกษา จะกระทำไดครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ถาจำเป นตองลาพักการศึกษาตอ
ใหยื่นใบลาใหม
นั ก ศึ ก ษาที่ ได รับ อนุ มั ติ ให ล าพั ก การศึ ก ษาต อ งชำระค า ธรรมเนี ย มรั ก ษาสถานภาพการเป น
นักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๕ การลาออก นักศึกษาจะตองยื่นใบลาตามแบบที่สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนด พรอมดวยหนังสือยิน ยอมจากผูปกครองเสนอตออาจารยที่ป รึกษา คณบดี และอธิการบดี เพื่อ
พิจารณาอนุมัติตามลำดับ เวน แตกรณี นักศึกษาที่บรรลุ นิติภ าวะสามารถลาออกไดโดยไมตองมีห นังสื อ
ยินยอมจากผูปกครอง
หมวด ๖
การเปลี่ยนประเภท การยายสาขาวิชา และการรับโอนนักศึกษา
__________________
ขอ ๓๖ นักศึกษาภาคปกติสามารถเปลี่ยนเปนนักศึกษาภาคพิเศษไดตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และใหจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
การเปลี่ยนประเภทจากนักศึกษาภาคพิเศษเปนนักศึกษาภาคปกติจะกระทำไมได
ขอ ๓๗ นักศึกษาอาจยายสาขาวิชาได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กำหนด และใหจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ขอ ๓๘ การรับโอนนั กศึกษาจากสถาบั น อุดมศึกษาอื่น ให เป น ไปตามหลั กเกณฑ และวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และใหจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
หมวด ๗
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน
__________________
ขอ ๓๙ การเทียบโอนผลการเรียนให เปน ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลักสู ตรระดับ ปริญ ญาตรี
และเป นไปตามหลั ก เกณฑ การเที ยบวิช าเรีย นและโอนหน ว ยกิ ตระดับ ปริ ญ ญา รวมทั้ งแนวปฏิ บั ติที่ ดี
ในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให ม หาวิท ยาลั ยกำหนดหลั ก เกณฑ แ ละวิธีการเพื่ อดำเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง และจั ดทำเป น
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ข อ ๔๐ การยกเว น การเรี ย นให เป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำหนด
และจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
การดำเนินการตามวรรคหนึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต
ระดั บ ปริ ญ ญา รวมทั้ ง แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการเที ย บโอนผลการเรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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หมวด ๘
การพนสภาพนักศึกษา
__________________
ขอ ๔๑ ใหนักศึกษาภาคปกติพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่ออยูในเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหปริญญา
(๒) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ำกวา ๑.๕๐ เมื่อสิ้น ภาคการศึกษาปกติที่ ๒
นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน โดยนับจำนวนภาคการศึกษารวมทั้งภาคการศึกษาปกติที่มีการลาพักการศึกษาดวย
(๓) ผลการประเมิ น ได ค าระดั บคะแนนสะสมเฉลี่ ยต่ ำกว า ๑.๗๐ เมื่ อสิ้ น ภาคการศึ กษาปกติ
ที่ ๔ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน โดยนับจำนวนภาคการศึกษารวมทั้งภาคการศึกษาปกติที่มีการลาพักการศึกษาดวย
(๔) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ำกวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้น ภาคการศึกษาปกติที่ ๖
ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ หรือที่ ๑๔ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ ๑๖ หรือที่ ๑๘ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี
๕ ปโดยนับจำนวนภาคการศึกษารวมทั้งภาคการศึกษาปกติที่มีการลาพักการศึกษาดวย
(๕) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แตไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ำกวา ๑.๘๐
(๖) ใชเวลาศึกษาเกินกวาระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไวตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(๗) มหาวิท ยาลั ย มีค ำสั่ งให พ น สภาพการเป น นั กศึ กษา หรื อเป น ไปตามระเบี ย บและขอ บั งคั บ
ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว
(๘) ลาออก
(๙) ตาย
ขอ ๔๒ ใหนักศึกษาภาคพิเศษพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่ออยูในเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหปริญญา
(๒) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ำกวา ๑.๕๐ เมื่อสิ้นปการศึกษาที่ ๑ นับตั้งแต
เริ่มเขาเรียน โดยนับจำนวนภาคการศึกษารวมทั้งภาคการศึกษาที่มีการลาพักการศึกษาดวย
(๓) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ำกวา ๑.๗๐ เมื่อสิ้นปการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต
เริ่มเขาเรียน โดยนับจำนวนภาคการศึกษารวมทั้งภาคการศึกษาที่มีการลาพักการศึกษาดวย
(๔) ผลการประเมิ น ได ค า ระดั บ คะแนนสะสมเฉลี่ ย ต่ ำ กว า ๑.๘๐ เมื่ อ สิ้ น ป ก ารศึ ก ษาที่ ๓
ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ หรือที่ ๗ และเมื่อสิ้นปการศึกษาที่ ๘ หรือที่ ๙ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป โดยนับ
จำนวนภาคการศึกษารวมทั้งภาคการศึกษาที่มีการลาพักการศึกษาดวย
(๕) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แตไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ำกวา ๑.๘๐
(๖) ใชเวลาศึกษาเกิน กวาระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี
(๗) มหาวิทยาลัยมีคำสั่ งให พนสภาพการเป น นักศึกษา หรือเป น ไปตามระเบี ยบและขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว
(๘) ลาออก
(๙) ตาย
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หมวด ๙
การขอรับปริญญา
__________________
ขอ ๔๓ นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา ตองผานเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร โดยมีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
ไมต่ำกวา ๒.๐๐
(๒) ใชเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไวตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(๓) ไมมีหนี้สินใด ๆ คางชำระตอมหาวิทยาลัย
(๔) เงื่อนไขอื่นใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ข อ ๔๔ นั ก ศึ ก ษาที่ ผ า นเงื่ อ นไขตามข อ ๔๓ ให ยื่ น คำร อ งคาดว า จะสำเร็ จ การศึ ก ษาต อ
มหาวิทยาลั ยในภาคการศึกษาที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลา ขั้น ตอนและวิธีการตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
กรณีที่นักศึกษาไมยื่นคำรองตามวรรคหนึ่ ง นั กศึกษาจะตองลงทะเบี ยนเรียนหรือลงทะเบี ย น
เพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
ขอ ๔๕ นักศึกษาที่มีสิทธิจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีคุณสมบัติตามขอ ๔๓
(๒) นักศึกษาภาคปกติใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป
หรื อ ใช เวลาศึ ก ษาไม เกิ น ๑๐ ภาคการศึ ก ษาปกติ สำหรั บ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ๕ ป โดยไม นั บ รวม
ภาคฤดูรอน ทั้งนี้ ไมนับรวมภาคการศึกษาปกติที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
(๓) นักศึกษาภาคพิเศษใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป
หรือใช เวลาศึกษาไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาสำหรับ หลักสู ตรปริญ ญาตรี ๕ ป โดยนั บรวมภาคฤดูรอน
ทั้งนี้ ไมนับรวมภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
(๔) ไมมีรายวิชาใดที่เคยไดสัญลักษณ W U หรือต่ำกวา C
(๕) ไมเคยลงทะเบียนเรียนซ้ำกับรายวิชาที่เคยลงทะเบียนแลว
(๖) ไมมีรายวิชาใดที่ไดรับการยกเวนการเรียน
(๗) ไมเคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทำผิดวินัยนักศึกษา
ขอ ๔๖ นั กศึกษาจะไดรับปริญ ญาเกียรตินิ ยมอัน ดับหนึ่ ง ตองมีคุ ณ สมบั ติตามขอ ๔๕ และ
ไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๐ ขึ้นไป
นักศึกษาจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอัน ดับสอง ตองมีคุณสมบัติตามขอ ๔๕ และไดคา ระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๕๐
บทเฉพาะกาล
__________________
ขอ ๔๗ กรณี นั กศึกษาที่มีสภาพเปน นั กศึกษาอยูกอนวัน ที่ขอบั งคับ นี้ ใชบั งคับ ให ใชขอบั งคับ
ระเบียบ และประกาศที่ใชบังคับในขณะนั้น โดยอนุโลมตอไป จนกวาจะสำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการ
เปนนักศึกษา
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ขอ ๔๘ กรณีนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งใชหลักสูตรการศึกษาใด ๆ และ
กำหนด ให ใชขอบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
ใหใชขอบังคับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
กิตติชัย วัฒนานิกร
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

หมายเหตุ : เพื่ อ เป น การรั ก ษามาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของการรั บ รองวิ ท ยฐานะ

และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อใหการบริหารงานด านวิชาการดำเนิน ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริห ารเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกั บ ความในมาตรา ๑๘ (๒) แห ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ
และขอบังคับของมหาวิทยาลัยได จึงจำเปนตองออกขอบังคับนี้
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๔
-----------------------------เพื่ออนุวัติตามมาตรา ๖๒ แห งพระราชบั ญ ญั ติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ในส ว นที่
เกี่ยวกับการกำหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบั งคับ นี้ เรีย กวา “ข อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เชี ยงใหม วาดว ย เครื่ อ งแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแตงกาย พ.ศ.๒๕๕๔”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กำหนดไวแลวในขอบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารับการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยจัดให เรียนในเวลาราชการ และหากมีความจำเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนนอกเวลา
ราชการดวยก็ได
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารับการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยจัดใหเรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ และหากมีความเปนมหาวิทยาลัยอาจจัด
ใหเรียนในเวลาราชการดวยก็ได
“นักศึกษาระดับบั ณ ฑิ ต ศึกษา” หมายความวา นั กศึกษาของมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหมที่ศึกษาในระดับสูงกวาระดับปริญญาตรี
ขอ ๕ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายตามที่กำหนดในขอบังคับนี้ ใหใชบังคับ
กับนักศึกษาภาคปกติ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และนั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ ให แ ต ง กายชุ ด สุ ภ าพ หรื อ อาจใช
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายตามวรรคหนึ่งก็ได
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเขารวมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอาจใช
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายตามวรรคหนึ่งก็ได
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ขอ ๖

เครื่องแบบและเครื่องแตงกายของนักศึกษา มีดังนี้
(ก) นักศึกษาหญิง
(๑) เสื้อสีขาวปกเชิ้ต แขนเสื้อเพียงศอก ไมรัดรูป ไมหลวมเกินไป ไมมีกระเปา
เสื้อ ไมมีลวดลายและแนวสาบหลัง เนื้อผาไมบางเกินสมควร ผาอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมโลหะสีเงิน
มีลายดุนนูนตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย ติดเครื่องหมายนักศึกษาที่อกดานซาย ตัวเสื้อมีความยาว
เพียงพอสำหรับใหกระโปรงทับได เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย
(๒) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ดานหลังผาปายแบบสุภาพ ไมรัดรูป ยาวเสมอ
เขา ผาเนื้อเรียบ ไมมีลวดลาย สีดำหรือสีน้ำเงินเขม
(๓) เข็มขัดแบบสุภาพ สีดำ หัวเข็มขัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทำดวยโลหะรมดำ
มีดุนนูนตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
(๔) รองเทาหนังหุมสน สีดำ ไมมีลวดลาย ปดปลายเทา ทรงสุภาพ สนสูงไมเกิน
๕ เซนติเมตร
(ข) นักศึกษาชาย
(๑) เสื้อสีขาวปกเชิ้ต แขนสั้นเพียงศอก ปลายแขนปลอยตรง ไมผาปลายแขน
หรือแขนยาวถึงขอมือ ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควรผาอกตรงโดยตลอด
ติดกระดุมสีขาว มีกระเปาขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซาย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับใหกางเกง
ทับได เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอยและไมพับปลายแขน
(๒) กางเกงขาขาวแบบสากล ทรงสุ ภ าพ สี ดำหรือสี น้ ำเงิน เขม ผ าเนื้ อเรี ย บ
ไมมีลวดลาย ไมใชผายืดหรือผายีน ไมรัดรูป มีหูเข็มขัดเย็บดวยผาสีเดียวกับกางเกง เจาะกระเปาดานขาง
ทั้งสองดาน
(๓) เข็มขัดแบบสุภาพ สีดำ หัวเข็มขัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ทำดวยโลหะรมดำ
มีดุนตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
(๔) ถุงเทาสีดำหรือสีน้ำเงินเขม ไมมีลวดลาย
(๕) รองเทาหนังหุมสน สีดำ ไมมีลวดลาย ปดปลายเทา ทรงสุภาพ
(๖) สำหรับนักศึกษาชายชั้นปที่ ๑ ใหผูกเนคไทตามแบบที่มหาวิทาลัยกำหนด
และติดเครื่องหมายนักศึกษา
การกำหนดแบบเนคไทยตาม (๖) ใหจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ขอ ๗ เครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษาตามขอ ๖ ใหใชในกรณีดังตอไปนี้
(ก) การมาเรียนและการเขาสอบ
(ข) การติดตอกับหนวยงานของมหาวิทยาลัย
(ค) กรณีอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือนัดหมาย
ขอ ๘ เครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษาที่ใชงานพิธีการ มีดังนี้
(ก) นักศึกษาหญิง
(๑) เสื้อสีขาวปกเชิ้ต แขนเสื้อเพียงศอก ไมรัดรูป ไมหลวมเกินไป ไมมีกระเปา
เสื้อ ไมมีลวดลายและแนวสาบหลัง เนื้อผาไมบางเกินสมควร ผาอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมโลหะสีเงิน
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มีลายดุนนูนตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย ติดเครื่องหมายนักศึกษาที่อกดานซาย ตัวเสื้อมีความยาว
เพียงพอสำหรับใหกระโปรงทับได เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย
(๒) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ดานหลังผาปายแบบสุภาพ ไมรัดรูป ยาวเสมอเขา
ผาเนื้อเรียบ ไมมีลวดลาย สีดำ
(๓) เข็มขัดแบบสุภาพ สีดำ หัวเข็มขัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทำดวยโลหะรมดำ
มีดุนนูนตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
(๔) รองเทาหนังหุมสน สีดำ ไมมีลวดลาย ปดปลายเทา ทรงสุภาพ สนสูงไมเกิน
๕ เซนติเมตร
(ข) นักศึกษาชาย
(๑) เสื้ อ สี ข าวปกเชิ้ ต แขนยาวถึ ง ข อ มื อ ไม รั ด รู ป และไม ห ลวมเกิ น ไป ไม มี
ลวดลาย ไมบางเกินสมควร ผาอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมสี ขาว มีกระเปาขนาดพอเหมาะที่อกเสื้ อ
เบื้ องซาย ตั ว เสื้ อมี ความยาวเพี ย งพอสำหรั บ ให ก างเกงทั บ ได เวลาสวมให ส อดชายเสื้ อ ไวในกางเกงให
เรียบรอยและ ไมพับปลายแขน
(๒) กางเกงขาขาวแบบสากล ทรงสุภาพ สีดำ ผาเนื้อเรียบ ไมมีลวดลาย ไมใช
ผายืดหรือผายีน ไมรัดรูป มีหูเข็มขัดเย็บดวยผาสีเดียวกับกางเกง เจาะกระเปาดานขางทั้งสองดาน
(๓) เข็มขัดแบบสุภาพ สีดำ หัวเข็มขัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ทำดวยโลหะรมดำ
มีดุนตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
(๔) ถุงเทาสีดำหรือสีน้ำเงินเขม ไมมีลวดลาย
(๕) รองเทาหนังหุมสน สีดำ ไมมีลวดลาย ปดปลายเทา ทรงสุภาพ
(๖) เนคไทตามแบบที่มหาวิทาลัยกำหนดและติดเครื่องหมายนักศึกษา
การกำหนดแบบเนคไทยตาม (๖) ให จั ด ทำเป น ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย และนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ขอ ๙ เครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษาตามขอ ๘ ใหใชในกรณีดังตอไปนี้
(ก) งานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีตามหมายของสำนักพระราชวัง
(ข) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ค) พิธีไหวครู
(ง) กรณีอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือนัดหมาย
ขอ ๑๐ เครื่องหมายนักศึกษา มีดังนี้
(ก) เครื่ อ งหมายนั ก ศึ ก ษาหญิ ง เป น เข็ ม กลั ด ตราสั ญ ลั ก ษณ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร สูง ๒.๕ เซนติเมตร ทำดวยโลหะ
(ข) เครื่องหมายนักศึกษาชาย เปนเข็มตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย ขนาดกวาง
๑ เซนติเมตร สูง ๑.๕ เซนติเมตร ทำดวยโลหะ
ขอ ๑๑ เครื่ องแบบและเครื่ อ งแต งกายนั ก ศึกษาสำหรับ การศึ กษาในรายวิช าที่ มีภ าคปฏิ บั ติ
ให เป น ไปตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำหนด โดยจั ด ทำเป น ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ขอ ๑๒ ให ม หาวิท ยาลั ย จั ด ทำเครื่ อ งแบบ เครื่อ งหมาย และเครื่ องแต งกายตามที่ ก ำหนด
ในขอบังคับนี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
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ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง กำหนดวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
--------------------เพื่ อ ให ก ารดำเนิ น การวั ด ผลและประเมิ น ผลการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา เป น ไปอย า งถู ก ต อ ง
และเปนมาตรฐานเดียวกัน อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย งใหม วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑ ขอ ๑๑ จึงกำหนดวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของนักศึกษา
ที่เขาศึกษาในปการศึกษานั้น เปนวันที่เปดภาคเรียนการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง การกำหนดปการศึกษา
----------------------ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2559 มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปลี่ยนแปลงการเปด – ปดภาคการศึกษา โดยให
กลับไปใชระบบเดิม
ดั ง นั้ น อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) ประกอบกั บ มาตรา 45 แห ง
พระราชบั ญญั ติมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดีม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชียงใหม จึ งกำหนด
ปการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดังนี้
“ปการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหใชระยะเวลาการศึกษาตั้งแต วันที่ 1 มิถุนายน
ของปหนึ่ง ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่เริ่มตนนั้นเปนชื่อสำหรับปการศึกษานั้น”
ยกเวน การจัดการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ใหกำหนดปการศึกษาไวดังนี้
“ปการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ใหใชระยะเวลาการศึกษาตั้งแต 1 สิงหาคม ของปหนึ่ง
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่เริ่มตนนั้นเปนชื่อสำหรับปการศึกษานั้น”
ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60
ถนัด บุญชัย
(ดร.ถนัด บุญชัย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

62 >> คูมือนักศึกษา ปการศึศึกกษา
ษษา 25644

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
-----------------------------เพื่ อ ให ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาเป น ไปอย า งถู ก ต อ ง เรี ย บร อ ยและเป น ระบบ
อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดว ย การศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช
๒๕๕๐ ขอ ๖ และเพื่อใหเปนไปตามหมวด ๓ การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา และอำนาจ
ตามข อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ว าด ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข อ ๖
และเพื่ อให เปนไปตามหมวด ๒ การลงทะเบี ยนเรียน และมติกรรมการบริห ารวิชาการในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบีย นเรีย น
รายวิชา ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเชียงใหม เรื่อง
แนวปฏิบัติในการลงทะเบี ยนเรียนรายวิช าผ านระบบอิน เทอรเน็ต (Internet) ลงวัน ที่ ๑๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ และเห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาไวดังตอไปนี้
๑. นักศึ กษาตองตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะร ว มกั บ อาจารย ที่ป รึ กษาให ครบถว น
ถูกตองตามหลักสูตรสาขาวิชาที่ศึกษา กอนการลงทะเบียนทุกครั้ง
๒. นัก ศึกษาตอ งลงทะเบี ยนเรียนรายวิช าตามแผนการเรียนเสนอแนะในข อ ๑. กรณี ที่
ไมสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนเสนอแนะได ใหลงทะเบียนรายวิชาที่ไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา
๓. นักศึกษาตองลงทะเบียนจองรายวิชาผานระบบอินเทอรเน็ตในชวงระยะเวลาที่กำหนดไว
ตามปฏิทินวิชาการ และการลงทะเบียนเรียนผานระบบอินเทอรเน็ตถือเปนความรับผิดชอบของนักศึกษา
รวมถึงการรักษาความลับของรหัสผานในการเขาใชระบบลงทะเบียน
๔. การลงทะเบี ย นรายวิช าของนักศึกษาจะสมบูรณ เมื่อไดรับ ความเห็ น ชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาและชำระคาธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดเวลาในปฏิทินวิชาการ
๕. การขอเพิ่มจำนวนรับลงทะเบียนในรายวิชาที่มีจำนวนรับเต็ม เมื่อนักศึกษาลงทะเบียน
ผานระบบอินเทอรเน็ ต แตไมสามารถลงทะเบียนเรียนได เนื่ องจากในวัน เวลาที่ตองการเรียนมีจำนวน
นักศึกษาเต็มตามที่กำหนดไว และไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาในหมูเรียนอื่น ๆ ไดอีก นักศึกษาสามารถ
ขอเพิ่ ม จำนวนรั บ ลงทะเบี ย นในหมู เรี ย นที่ ต อ งการได โดยยื่ น คำร อ งผ า นระบบคำร อ งออนไลน
ในระบบสารสนเทศนักศึกษา และตองตรวจสอบ วันเวลาเรียน วันเวลาสอบเพื่อไมใหซ้ำซอนกับรายวิชา
ที่ ไ ด ล งทะเบี ย นไว ก อ นแล ว ทั้ ง นี้ ให ด ำเนิ น การยื่ น คำร อ งก อ นวั น สิ้ น สุ ด การลงทะเบี ย นเพิ่ ม -ถอน
ตามปฏิทินวิชาการอยางนอย ๑ วัน
รายวิชาที่ยื่นคำรองไวจะมีสถานะเปนรายวิชาที่ลงทะเบียนไดนั้น ตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนแลว
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๖. การขอเรี ย นร ว มและเรี ย นเกิ น กว า เกณ ฑ ที่ ก ำหนดไว ให เ ป น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกิน
๗. มหาวิ ท ยาลั ย ไม อ นุ ญ าตให นั ก ศึ ก ษาภ าคปกติ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ
ในชวงระยะเวลาที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพ ยกเวนกรณีที่มหาวิทยาลัยไดกำหนดไวในแผนการเรียน
เสนอแนะแลวเทานั้น
๘. นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการเรียนเสนอแนะ
ในภาคการศึ ก ษาที่ ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ได ในกรณี ที่ ได รั บ ความเห็ น ชอบจาก อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
สาขาวิชาหรือภาควิชาและคณะ
๙. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเสร็จสิ้นแลว ใหพิมพผลการลงทะเบียนเพื่อ เก็บไวเปน
หลั ก ฐาน และต อ งเข า เรี ย นตามรายวิ ช าและหมู เ รี ย นที่ ไ ด ล งทะเบี ย นเรี ย น มิ ฉ ะนั้ น รายวิ ช า
ใหถือเปนโมฆะ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกิน
.....................................................
เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกินของนักศึกษาเปนระบบ อาศัยอำนาจตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ขอ ๖ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ใหยกเลิกประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกิน ฉบับที่ ๑ ลงวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ และให ยกเลิ กประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบีย นเรีย นรว มและเรียนเกิน
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรวม
และเรียนเกิน ไวดังตอไปนี้

เทานั้น

การยื่นคำรองขอเรียนรวมและเรียนเกินใหเปนไปตามปฏิทินวิชาการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เกณฑการเรียนรวม
๑) นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนรวมกับภาคพิเศษได เฉพาะในภาคฤดูรอน
๒)
๓)
๔)
๕)

รายวิชาดังกลาวเปนรายวิชาที่ไมมีเปดในภาคการศึกษาที่นักศึกษาสังกัดอยู
รายวิชาดังกลาวเปนรายวิชาที่มีวันและเวลาเรียน หรือ วันและเวลาสอบ ซ้ำกัน
กรณีที่ตองการแกไขรายวิชาที่ติด F
กรณีที่ไดดำเนินการเทียบโอน / ยกเวนผลการเรียน

เกณฑการเรียนเกิน
๑) นักศึกษาที่ขอเรียนเกินตองเปนนักศึกษาคางชั้นหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทายเทานั้น
๒) นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนได ๒๒ หนวยกิต สามารถเรียนเกินได ๓ หนวยกิต
๓) นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนได ๑๕ หนวยกิต สามารถเรียนเกินได ๓ หนวยกิต
๔) ภาคเรียนฤดูรอนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได ๙ หนวยกิต สามารถเรียนเกินได
๓ หนวยกิต
๕) รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพฯ ไมนับเปนรายวิชาที่มาขอเรียนเกิน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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เรื่อง เกณฑและแนวปฏิบัติการออกฝกประสบการณภาคสนาม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ มี ม ติ ใ ห ก ำหนดเกณฑ แ ละแนวปฏิ บั ติ ก อ นออกฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ
โดยกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่ออกฝกประสบการณภาคสนามใหเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงใหยกเลิก
ประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เชีย งใหม เรื่ อง เกณฑ และแนวปฏิบั ติ กอ นออกฝ ก ประสบการณ วิช าชี พ
ประกาศ ณ วั น ที่ ๓ มิ ถุ น ายน ๒ ๕ ๕ ๖ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง กำหนดเกณ ฑ และแนวปฏิ บั ติ ก อ น
ออกฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝกประสบการณภาคสนาม ดังนี้
๑. นั ก ศึ ก ษาต อ งเรี ย นและสอบได ในรายวิ ช าเฉพาะหรื อ วิ ช าเอกไม น อ ยกว า ร อ ยละ ๘๐
ของรายวิ ช าเอก (ยกเว น นั กศึ กษาภาคปกติ กลุ ม เที ย บโอนจากอนุ ป ริญ ญาหรือเที ย บเท า จะมี แ ผนการเรีย น
กำหนดใหฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝกประสบการณภาคสนาม ในภาคฤดูรอน และกลับมาเรียนอีก ๑ ปการศึกษา)
๒. กรณี นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ต อ งเรี ย นและสอบได ร ายวิ ช าชี พ ครู บั ง คั บ
และครูเลือกครบตามจำนวนหนวยกิตที่กำหนดไวในหลักสูตร
๓. นั ก ศึ ก ษาต อ งเรีย นและสอบได ในรายวิ ช าเตรีย มฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ หรือ รายวิ ช า
ที่มีลักษณะเดียวกับการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
๔. นั ก ศึ ก ษาที่ อ อกฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ จะต อ งผ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร หากขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งจะไมมีสิทธิ์ออกฝกประสบการณวิชาชีพ
๕. นั ก ศึ ก ษาต อ งผ า นการปฐมนิ เ ทศ ป จ ฉิ ม นิ เทศ และการอบรมจากคณะ และ/หรื อ
ภาควิชา/หลักสูตร

ทั้งนี้ตั้งแต ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

66 >> คูมือนักศึกษา ปการศึศกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง เกณฑและแนวปฏิบัติการออกฝกประสบการณวิชาชีพ แผนสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ มี ม ติ ใ ห ก ำหนดเกณฑ แ ละแนวปฏิ บั ติ ก อ นออกฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ
โดยกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่ออกฝกประสบการณภาคสนามใหเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงใหยกเลิก
ประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม เรื่ อ ง เกณฑ แ ละแนวปฏิ บั ติ ก อนออกฝ ก ประสบการณ วิช าชี พ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดเกณฑและแนวปฏิบัติกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพแผนสกกิจศึกษา ดังนี้
๑. นั ก ศึ ก ษาต อ งเรี ย นและสอบได ในรายวิ ช าเฉพาะหรื อ วิ ช าเอกไม น อ ยกว า ร อ ยละ ๘๐
ของรายวิ ช าเอก (ยกเว น นั ก ศึ กษาภาคปกติ กลุ ม เที ย บโอนจากอนุ ป ริญ ญาหรือเที ย บเท า จะมี แ ผนการเรีย น
กำหนดใหฝกประสบการณวิชาชีพสหกิจศึกษา ในภาคฤดูรอน และกลับมาเรียนอีก ๑ ปการศึกษา)
๒. นั ก ศึ ก ษาต อ งเรี ย นและสอบได ในรายวิ ช าเตรี ย มสหกิ จ ศึ ก ษาหรื อ รายวิ ช าที่ มี ลั ก ษณะ
เดียวกับการเตรียมฝกสหกิจศึกษา
๓. นั ก ศึ ก ษาที่ อ อกฝ ก สหกิ จ ศึ ก ษาจะต อ งผ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจำ
หลักสูตร หากขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งจะไมมีสิทธิ์ออกฝกสหกิจศึกษา
๔. นั ก ศึ ก ษาต อ งผ า นการปฐมนิ เทศ ป จ ฉิ ม นิ เทศ และการอบรมจากคณะ และ/หรื อ
ภาควิชา/หลักสูตร

ทั้งนี้ตั้งแต ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

มหาวิวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในสวนที่เกี่ยวของ
กับ การเป ด รายวิช าที่ อยู น อกเหนื อ จากแผนการเรีย นและการจั ด การเรี ย นการสอน เป น ไปด ว ยความ
เรียบรอย มีหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
อาศัย อำนาจตามความขอบั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม วาด วย การศึก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงใหยกเลิกประกาศสถาบันราชภัฏ
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและรายการ
จัดสอนและสอบ ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และกำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอ
เปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียน ดังนี้
ขอ ๑ หลักเกณฑการเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียน
๑.๑ เปนรายวิชาที่ไมเปดสอนตามแผนการเรียนของนักศึกษาทุกประเภท
๑.๒ เป น รายวิ ช าในหลั ก สู ต รเก า ซึ่ ง ไม เป ด สอนอี ก และต อ งเป น รายวิ ช าบั ง คั บ
หากเปนรายวิชาเลือกนั้น จะดำเนินการไดเฉพาะในกรณีตอไปนี้เทานั้น
๑.๒.๑ ไมสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกรายวิชาอื่น ๆ ในกลุมเดียวกันได
๑.๒.๒ ไม ส ามารถยื่ น คำร อ งเพื่ อ ขอเรีย นร ว มในรายการจั ด สอนจั ด สอบของ
นักศึกษาประเภทอื่น ๆ ได
๑.๒.๓ ไมสามารถขอเทียบเพื่อเรียนแทนกันไดกับในรายวิชาในหลักสูตรใหมที่มี
เนื้อหาจำนวนหนวยกิตชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติเทียบเทากันได
๑.๓ เปนรายวิชาที่อนุญาตเปดใหเฉพาะนักศึกษาคางชั้น ทั้งนี้ จำนวนหนวยกิตรวมที่
ลงทะเบียนตองไมเกินเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำหนด หากมี ความจำเป น ตอ งลงทะเบี ย นเรี ย นเกิน ให เป น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรวมและ
เรียนเกิน
ขอ ๒ แนวปฏิบัติการขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียน
๒.๑ นั กศึกษาปอนขอมูลการขอเป ดรายวิช านอกเหนื อจากแผน สสว.๖ ในระบบ
สารสนเทศนักศึกษา
๒.๒ นำคำรอง (สสว.๖) ที่พิมพจากระบบ ผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
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๒.๓ ยื่นคำรองที่สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกอนเปดภาคเรียนอยางนอย
๒ เดือน ยกเวนกรณีเปนรายวิชาของนักศึกษาที่เรียนไมผานในภาคเรียนสุดทาย
เพื่อสำเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร การขอเปดรายวิชาอนุญาตใหดำเนินการได
ทันทีที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเรียนในภาคเรียนที่นักศึกษาสอบรายวิชา
นั้น ๆ ไมผาน แตทั้งนี้ตองไมพนกำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนของภาคเรียน
นั้น ๆ
๒.๔ สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวมคำรองสงใหคณะ เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาขอเปดรายวิชา
นั้น ๆ
๒.๕ คณะสรุปรายวิชาที่สามารถเปดเพื่อแจงสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดำเนินการตอไป โดยแนบหลักฐานที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประกอบการพิจารณา
๒.๖ สำนั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นเป ด รายวิ ช าที่ ได รั บ อนุ มั ติ ในระบบ
ลงทะเบียนและแจงนักศึกษาใหดำเนินการลงทะเบียนเรียนตอไป
๒.๗ การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูสอนในรายวิชาที่ขอเปดไมสามารถกระทำได
เวนแตไดรับอนุญาตจากอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

มหาวิวิทยยาลัยราชภัฏเชียงใหม
งใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง เกณฑการเทียบรายวิชา
-------------------เพื่ อให ก ารเที ย บรายวิช าระหวางหลั ก สู ต รต าง ๆ ของนั กศึ ก ษา เป น ไปอย างถู กต อ งและเป น
มาตรฐานเดี ย วกัน อาศัย อำนาจตามขอบั งคับ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม วาด วย การศึก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
จึงกำหนดเกณฑการเทียบรายวิชา โดยรายวิชาที่นำมาเทียบจะตองเปนไปตามเกณฑ ดังนี้
๑. เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระและความยากงายเทียบเทากัน หรือมากกวา
๒. จำนวนหนวยกิตตองเทากันหรือมากกวา
๓. เปนรายวิชาที่มีชั่วโมงบรรยายเทากันหรือมากกวาและชั่วโมงปฏิบัติเทากันหรือมากกวา
กรณีที่ไมเปนไปตามขอ ๒ หรือ ๓ ใหอนุโลมเทียบกันไดโดยถือหลักวา รายวิชาในหลักสูตรที่ได
เรียนมาแลว หรือรายวิชาที่นำมาขอเทียบตองมีจำนวนหนวยกิต ชั่วโมงบรรยายและหรือชั่วโมงปฏิบัติ
เทากันหรือมากกวารายวิชาในหลักสูตรที่ศึกษาอยูในปจจุบัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

70 >> คูมือนักศึกษา ปการศึศึกกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗
……………………………………
เพื่อใหการเทียบโอนผลการเรียน ของนักศึกษาเปน ไปอยางถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียวกัน
อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
หมวด ๗ ขอ ๓๙ และมติ ส ภาวิช าการมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ชี ยงใหม ในคราวประชุ มครั้ งที่ ๗/๒๕๕๗
จึงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจะตองเปนไปตามเกณฑ ดังนี้
ขอ ๑ ผูขอเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศนี้รายวิชาที่จะนำมาเทียบโอนผลการเรียน
ตองสอบไดหรือเคยศึกษา เปนระยะเวลาดังนี้
๑.๑ หลักสูตร ๕ ป จะตองไมเกิน ๑๐ ป
๑.๒ หลักสูตร ๔ ป จะตองไมเกิน ๘ ป
นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสำเร็จการศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดทาย
ที่มีผลการเรียน
ขอ ๒ ผูมีสิทธิไดรับการโอนผลการเรียน ตองเปน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผูซึ่งมีคุณสมบัติ เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและกลับมาศึกษาใหม
ขอ ๓ เงื่อนไขการเทียบโอนผลการเรียน
๓.๑ ผูขอโอนผลการเรียนตองไมเคยถูกสั่งใหพนสภาพ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๘ ขอ ๔๑
๓.๒ ผูขอโอนผลการเรียนตองมีระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไมต่ำกวา ๒.๐๐
๓.๓ การโอนผลการเรียนตองโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไมจำกัด
จำนวนหนวยกิตที่ขอเทียบโอนผลการเรียน
ขอ ๔ ผู ที่จ ะขอเที ย บโอนผลการเรียนตอ งกระทำให เสร็ จ สิ้ น ตามเวลาที่ มหาวิท ยาลั ย
กำหนด
ขอ ๕ ให มหาวิทยาลั ยแตงตั้งคณะกรรมการเป นผู พิจารณาผลการดำเนิ นการและระดับ
คะแนน
ข อ ๖ การเที ย บโอนผลการเรี ย น นั ก ศึ ก ษาต อ งชำระค า ธรรมเนี ย มตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ การนับจำนวนภาคการศึกษาของผูที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนใหถือเกณฑดังนี้
๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ ใหนับจำนวนหนวยกิต ๒๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษาปกติ
๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ ใหนับจำนวนหนวยกิต ๑๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษา
๗.๓ การเที ยบโอนผลการเรียนของนั กศึกษาให บั นทึกไวในระเบีย นผลการเรีย น
ของนักศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
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ขอ ๘ นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลั ยอยางน อย
หนึ่งปการศึกษา โดยไมนับภาคการศึกษาที่มีการลาพักการเรียน
ขอ ๙ ผูที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

72 >> คูมืมอื นักศึกษา ปการศึศึกษา
กษษา 25644

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
……………………………………
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใหเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการยิ่งขึ้น
อาศั ย อำนาจตามข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ว าด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๗ ข อ ๓๙ และมติ สภาวิ ชาการมหาวิทยาลั ยราชภั ฏชี ยงใหม ในคราวประชุ มครั้ งที่
๑๐ /๒๕๕๘ จึงออกประกาศไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ข อ ๓ บรรดาข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ คำสั่ ง หรื อ ประกาศอื่ น ใดในส ว นที่ ก ำหนดไว แ ล ว
ในขอบังคับนี้หรือซึ่งขัดแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ข อ ๔ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๓.๑ ของประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“๓.๑ ผู ข อโอนผลการเรี ย นต อ งไม เคยถู ก สั่ ง ให พ น สภาพการเป น นั ก ศึ ก ษา
ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญ าตรี พ.ศ. ๒๕ ๕๗
หมวด ๘ ขอ ๔๑ ยกเวน (๘) ลาออก”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยกเวนการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗
……………………………………
เพื่ อ ให ก ารยกเว น การเรี ย น ของนั ก ศึ ก ษาเป น ไปอย า งถู ก ต อ งและเป น มาตรฐานเดี ย วกั น
อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยการศึ กษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
หมวด ๗ ขอ ๔๐ และมติส ภาวิช าการมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชียงใหม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
จึงกำหนดหลักเกณฑการยกเวนการเรียน โดยจะตองเปนไปตามเกณฑ ดังนี้
“การยกเว น การเรี ย น” หมายถึ ง การนำเนื้ อ หาวิ ช าหรื อ สาระความรู จ ากการศึ ก ษา
ในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณทำงาน ซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากงาย
เทียบไดไมนอยกวาสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมาใชโดยไม
ตองศึกษารายวิชานั้นอีก
“การศึ ก ษาในระบบ” หมายถึ ง เป น การศึ ก ษาที่ ก ำหนดจุ ด มุ ง หมาย วิ ธี ก ารศึ ก ษา
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แนนอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาหรือการฝกอบรมเฉพาะเรื่องจากหนวยงาน
ภาครัฐหรือ เอกชนหรือองคกรสวนทองถิ่น ผูผานการศึกษาตองมีหลักฐานการศึกษาหรือฝกอบรมที่ระบุชื่อ
หลักสูตรและระยะเวลาที่ใชในการศึกษาและใหหมายความรวมถึงผูผานการทดสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมจัดสอบหรือรับรอง
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลง
ความรูอื่น ๆ
“การฝ ก อาชี พ ” หมายถึ ง ความรู ความสามารถ ทั ก ษะ เจตคติ ที่ เกิ ด จากการผ า น
การศึ ก ษา ฝ ก อบรมในระบบ นอกระบบ ตามอั ธ ยาศั ย จากการฝ ก อาชี พ การแสวงหาความรู
จากแหลงความรูตาง ๆ
“ประสบการณ การทำงาน” หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่เกิดจาก
ประสบการณการทำงานที่ผานมาที่สะทอนถึงกระบวนการทำงานและการพัฒนาอาชีพ
ขอ ๑ หลักเกณฑการยกเวนการเรียนรายวิชาการศึกษาในระบบ ดังนี้
๑.๑ ผูขอยกเวนการเรียนตามประกาศนี้ รายวิชาที่จะนำมายกเวนการเรียนตองสอบได
หรือเคยศึกษา ฝกอบรมหรือมีประสบการณ เปนระยะเวลาดังนี้
๑.๑.๑ หลักสูตร ๕ ป จะตองไมเกิน ๑๐ ป
๑.๑.๒ หลักสูตร ๔ ป จะตองไมเกิน ๘ ป
นับถึงวัน ที่เขาศึกษา โดยเริ่มนั บจากวัน สำเร็จการศึกษาหรือภาคการศึกษาสุ ดทายที่ มี
ผลการเรียน
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๑.๒ ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียน จะตองสำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาไมต่ำกวา
ระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๑.๓ เงื่อนไขการยกเวนการเรียน
๑.๓.๑ เปนรายวิชาหรือกลุมเนื้อหาสาระ ครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอยกเวนการเรียน
๑.๓.๒ จำนวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ไดเรีย นมาจะตองไมนอยกวา
จำนวนหนวยกิตของรายวิชาที่ขอยกเวนการเรียนหรืออาจใชผลรวมของจำนวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียน
มามากกวาหนึ่งรายวิชา เพื่อนำมาขอเทียบหนึ่งรายวิชาในหลักสูตร
๑.๓.๓ เปนรายวิชาที่ไดรับสั ญลั กษณ ที่มีคาระดับคะแนนไมต่ำกวา C หรือเทียบเทา
หรือคาระดับคะแนนไมนอยกวา ๒.๐
๑.๓.๔ จำนวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียน รวมแลวตองไมเกินสามในสี่ของ
จำนวนหนวยกิตที่กำหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
๑.๓.๕ ผูที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ให ไดรับ การยกเวนการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ๑๘ หนวยกิต และให เรียน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน ๑๒ หนวยกิต ดังนี้
- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
๓
หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
๓
หนวยกิต
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
๓
หนวยกิต
- กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓
หนวยกิต
โดยไมนำเงื่อนไขขอ ๑.๑ และขอ ๑.๓.๓ มาพิจารณา
๑.๓.๖ ผู ที่ ส ำเร็ จ ก าร ศึ ก ษ าร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี จ าก ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ใหไดรับการยกเวนการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมดโดยไมนำเงื่อ นไขขอ
๑.๑ และขอ ๑.๓.๓ มาพิจารณา
๑.๓.๗ รายวิช าที่ ได รับ การยกเวน การเรียน ให บั น ทึ ก ไวในระเบี ย นผลการเรี ย น
ของนักศึกษา โดยใชสัญลักษณตามขอ ๒๙(๑) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในชองระดับคะแนน สำหรับผูที่ไดรับการยกเวนการเรียนตามขอ ๑.๓.๕
และ ๑.๓.๖ ใหนับหนวยกิตหมวดศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการ
เรียนเปนรายวิชา
ขอ ๒ หลักเกณฑการยกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
การฝ กอาชีพ หรือ จากประสบการณ การทำงานเขาสู การศึกษาในระบบ ให ผู ที่ ขอยกเวน การเรี ยนตาม
ประกาศนีด้ ำเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้
๒.๑ การทดสอบมาตรฐาน (Standardized test)
๒.๒ การทดสอบดวยการสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)
๒.๓ การประเมินการศึกษา หรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง
(Training)
๒.๔ การเสนอแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
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ขอ ๓ ผูที่จะขอยกเวน การเรียนตองกระทำให เสร็จสิ้นตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากมี
ปญหาใหขอเปนรายกรณี
ขอ ๔ ให คณะกรรมการที่ แต งตั้งโดยมหาวิท ยาลั ย เป น ผู พิ จารณากำหนด กฎเกณฑ วิธีก าร
ดำเนินการยกเวนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตามประกาศนี้ รวมทั้งการอนุมัติการใชวิธีการใดวิธีหนึ่งตาม
ขอ ๒ ที่คณะ สถาบันหรือวิทยาลัยเสนอ และเปนผูพิจารณาผลการดำเนินการและระดับคะแนน
ขอ ๕ การยกเวนการเรียน นักศึกษาตองชำระคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ การนับจำนวนภาคการศึกษาของผูที่ไดยกเวนการเรียนรายวิชาใหถือเกณฑดังนี้
๖.๑ นักศึกษาภาคปกติ ใหนับจำนวนหนวยกิต ๒๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษาปกติ
๖.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ ใหนับจำนวนหนวยกิต ๑๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษา
ขอ ๗ นั ก ศึ ก ษาที่ ข อยกเว น การเรี ย นจะต อ งมี เวลาศึ ก ษาอยู ในมหาวิ ท ยาลั ย อย างน อ ยหนึ่ ง
ปการศึกษา โดยไมนับภาคการศึกษาที่มีการลาพักการเรียน
ขอ ๘ ผูที่ไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

76 >> คูมือนักศึกษา ปการศึศึกกษา
ษษา 25644

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง แนวปฏิบัติการยื่นคำรองขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
---------------------เพื่อใหเปนไปขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๕๗
หมวด ๗ การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในสวนที่เกี่ยวของกับ การขอเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเวนการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงไดกำหนดแนวปฏิบัติการยื่นคำ
รองขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้
๑. นักศึกษาที่จะยื่นคำรองขอเทียบโอนผลการเรียน ตองผานเงื่อนไขตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
2. นักศึกษาที่จะยื่นคำรองขอยกเวนการเรียน ตองผานเงื่อนไขตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยกเวนการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. ให นักศึกษาเขาสูระบบบริการการศึกษาออนไลน (http://reg.cmru.ac.th/) เพื่อยื่ นคำรอง
ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน
๔. อาจารยที่ปรึกษาพิ จ ารณาอนุ มั ติ คำรองขอเที ยบโอนผลการเรีย นหรือ การยกเวน การเรี ย น
ผานระบบบริการการศึกษาออนไลน (http://reg.cmru.ac.th/)
๕. นักศึกษาพิมพคำรองขอเทียบโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน สงที่สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๖. นักศึกษาติดตามผลการอนุมัติคำรองตามประกาศของสำนักทะเบียนและประมวลผลผานระบบ
บริการการศึกษาออนไลน (http://reg.cmru.ac.th/)
๗. เมื่อไดรับการอนุมัติ เทียบโอนผลการเรียนหรือ ยกเวนการเรียน ใหนักศึกษาติดตอรับคำรอง
ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล แลวนำคำรองไปชำระเงินคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนหรือ
ยกเวนการเรียน ที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
๘. นักศึกษาสำเนาคำรองขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนไว ๑ ชุด แลวนำคำรอง
ฉบับจริงสงคืนที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแต ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

มหาวิ
าวิวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
งใหหม << 77

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง เกณฑการยายสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๗
------------------------------เพื่อใหการดำเนินการยายสาขาวิชาของนักศึกษาเปนไปอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน
อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
หมวด ๖ ขอ ๓๗ และมติส ภาวิช าการมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
จึงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการยายสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. นั กศึ ก ษาที่ มี ความประสงค จ ะยายสาขาวิช า ต อ งเรี ยนรายวิ ชาเอกตามแผนการเรี ย นและ
มีผลการเรียนในสาขาวิชาเดิมไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษาภาคปกติหรือไมนอยกวา
๓ ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน
๒. นักศึกษาตองมีระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไมต่ ำกวา ๒.๐๐ โดยใหนับถึงภาคการศึกษาที่ขอยาย
สาขาวิชา
๓. นั ก ศึ กษาต องลงทะเบี ย นเรีย นรายวิช าเอกของสาขาวิช าใหม ไม น อ ยกว า ๒ รายวิช าและ
มีสัญลักษณที่มีคาระดับคะแนนแตละรายวิชาไมต่ำกวา “B”
๔. การขอยายสาขาวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและคณะเดิม และสาขาวิชาและ
คณะใหม
๕. มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่นยายไปสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หรือสาขาวิชาภายในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตดวยกัน
๖. การยายสาขาวิชาจะสมบูรณ เมื่อนักศึกษาไดชำระคาธรรมเนียมการยายสาขาวิชาแลว
๗. การยายสาขาวิชาของนักศึกษา ใหนับจำนวนภาคการศึกษาตอเนื่องกันจากเดิม
๘. เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาใหมแลว ไมสามารถยายกลับสาขาวิชาเดิมอีก
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

78 >> คูมือนักศึกษา ปการศึศึกกษา
ษษา 25644

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง เกณฑการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
----------------------------เพื่ อ ให ก ารดำเนิ น การรั บ โอนนั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น เป น ไปอย า งถู ก ต อ ง
และเปนมาตรฐานเดียวกัน อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษา
ระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๖ ขอ ๓๘ และมติส ภาวิช าการมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ชีย งใหม
ในคราวประชุ มครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ จึงกำหนดหลั กเกณฑ และวิธี ก ารรับ โอนนั ก ศึกษา โดยจะต องเป น ไป
ตามเกณฑ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนนักศึกษาเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑.๑. มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑ ขอ ๘
๑.๒ เป น นั ก ศึก ษาที่ ศึก ษาจากสถาบั น อุด มศึ ก ษาที่ ส ภามหาวิท ยาลั ย รั บ รองและศึ กษา
ในหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน
๑.๓ มีผลการเรียนทุกรายวิชาที่ศึกษาในสถานศึกษาเดิม และไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ไมนอยกวา ๒.๐๐ หรือเทียบเทา
๒. การรั บ โอนนั ก ศึ ก ษาจะต อ งมี เวลาศึ ก ษาอยู ในมหาวิ ท ยาลั ย ไม น อ ยกว า หนึ่ งป ก ารศึ ก ษา
การนับเวลาที่ใชในการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใหนับระยะเวลา
การศึกษา ทั้งในสถาบันเดิมและระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
๓. การพิ จ ารณารั บ โอนนั ก ศึกษาให อ ยูในดุ ล พิ นิ จของหั ว หน าสาขาวิช า หรื อหั ว หน าภาควิช า
และคณบดีคณะที่จะรับโอน
๔. การรับโอนนักศึกษาจะสมบูรณ เมื่อนักศึกษาไดชำระคาธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาแลว
๕. มหาวิทยาลัยไมรับโอนนักศึกษาสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

มหาวิวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
งใหหม << 79

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง เกณฑการเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
----------------------------เพื่อให การดำเนินการเปลี่ยนประเภทนั กศึกษา เปนไปอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน
อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
หมวด ๖ ขอ ๓๖ และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
จึงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนประเภทนักศึกษา โดยจะตองเปนไปตามเกณฑ ดังนี้
๑. การเปลี่ยนประเภทจากนักศึกษาภาคปกติเปนนั กศึกษาภาคพิเศษจะสามารถเปลี่ยนไดเมื่อมี
สาขาวิชานั้นเปดสอนในภาคพิเศษ
๒. การเปลี่ยนประเภทนักศึกษาจะสมบูรณ เมื่อนักศึกษาไดชำระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนประเภท
นักศึกษาแลว
๓. การพิ จ ารณาการเปลี่ ยนประเภทนั ก ศึก ษาให อ ยูในดุ ล พิ นิ จของอาจารยที่ ป รึ กษา หั ว หน า
สาขาวิชาหรือหัวหนาภาควิชา และคณบดี
๔. นักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาเปนภาคปกติไมได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

80 >> คูมือนักศึกษา ปการศึศกษา
ศึกษษา 25644

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาออกจากการเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
------------------------------เพื่อใหการดำเนินการลาออกจากการเปนนักศึกษาเปนไปอยางถูกตองและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน อาศัย อำนาจตามขอ บัง คับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม วาดว ย การศึกษาระดับ ปริญ ญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๖ และ หมวด ๕ การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก ขอ ๒๕ และ อาศัย
อำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๖
และเพื่อใหเปนไปตาม หมวด ๕ การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก ขอ ๓๕
จึงประกาศ แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอลาออกของนักศึกษา ดังตอไปนี้
๑. ตองยื่นใบลาออกตามแบบฟอรม คำรองขอลาออก (สสว.๙) ตามที่สำนักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนกำหนด
๒. ตองยื่นหนังสือยินยอมจากผูปกครอง (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)
๓. เสนอคำรองตามขอ ๑. ตออาจารยที่ปรึกษา คณบดี ที่นักศึกษาสังกัด
๔. สงเอกสารตามขอ ๑-๒ พรอมผลการพิจารณาที่สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนีใ้ หใชสำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้นป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การปฏิบัติของผูเขาสอบและผูกำกับการสอบ
พ.ศ. 2550
------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เห็นสมควรวางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาด ว ย การปฏิ บั ติข องผู เข า สอบและผู ก ำกั บ การสอบ ให ส อดคล องกับ ข อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชีย งใหม วาด วย การศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2550 หมวด 9 เกณฑ การสำเร็จ การศึ กษาและ
การให ป ริ ญ ญา และข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ว า ด ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2550 หมวด 8 เกณฑการสำเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญา
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
พ.ศ. 2550 จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิท ยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การปฏิบัติของผู
เขาสอบและผูกำกับการสอบ พ.ศ. 2550”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ คำสั่ ง หรื อ ประกาศอื่ น ใดในส ว นที่ ก ำหนดไว แ ล ว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“ผูกำกับการสอบ” หมายความวา บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งหรือมอบหมายให
เปนผูกำกับการสอบประจำหองสอบ และใหหมายความรวมถึงอาจารยที่รับผิดชอบการสอนประจำรายวิชา
ในกรณีที่กำหนดการสอบเอง
“ผูเขาสอบ”
หมายความวา นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ที่ เข า
สอบหรือบุคคลอื่นที่เขาสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“การสอบ”
หมายความวา การสอบกลางภาคการศึ ก ษา การสอบปลาย
ภาคการศึกษา การสอบที่อาจารยผูรับผิดชอบการสอนประจำรายวิชาเปนผูกำหนด และการสอบคัดเลือก
เพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขอ 5 ผูเขาสอบที่เปนนักศึกษาใหแตงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด บุคคลอื่นที่
เขาสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยใหแตงกายสุภาพเรียบรอยตามความเหมาะสม
ขอ 6 ขอหามสำหรับผูเขาสอบ มีดังตอไปนี้
(1) หามใชเครื่องมือสื่อสารในหองสอบ
(2) หามสงเสียงดัง ทำความรำคาญ หรือแสดงกิริยามารยาทที่ไมเหมาะสมในหองสอบ
หรือบริเวณใกลเคียงหองสอบ
(3) หามเขาหองสอบหลังจากเริ่มสอบวิชานั้นแลว 15 นาที
(4) หามออกจากหองสอบกอน 30 นาที นับจากเริ่มสอบวิชานั้น
(5) หามเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากผูกำกับการสอบ
(6) ห ามผู เข าสอบติ ด ต อ หรื อ พู ด จากั บ ผู ห นึ่ ง ผู ใดในเวลาสอบ เมื่ อ มี กิ จ จำเป น
ตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใดในระหวางสอบหรือมีขอสงสัยใหแจงตอผูกำกับการสอบ และใหผูกำกับการสอบเปน
ผูพิจารณาอนุญาต
(7) หามผูเขาสอบนำสิ่งใด ๆ เขาหองสอบ เวนแตปากกา ดินสอ ไมบรรทัด ยางลบ
และสิ่งที่ประกาศใหทราบลวงหนาหรือสิ่งที่ผูสอนอนุญาตไวลวงหนาใหนำเขาหองสอบเพื่อใชในการสอบได
หรือสิ่งที่ผูกำกับการสอบอนุญาตใหนำเขาหองสอบได
(8) หามผูเขาสอบนำกระดาษคำตอบ กระดาษขอสอบ กระดาษที่ใชในการสอบ
ออกจากหองสอบ ยกเวนในสวนที่ผูสอนวิชานั้นกำหนดไวใหนำออกจากหองสอบได
(9) อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอ 7 ขอปฏิบัติสำหรับผูเขาสอบ มีดังตอไปนี้
(1) ใหผูเขาสอบแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวผูเขาสอบ กรณีไม
มีบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวผูเขาสอบมาแสดงในวั นสอบ ใหแสดงบัตรประจำตัวอื่นซึ่งออก
ใหโดยหนวยงานราชการพรอมกับแสดงหลักฐานอื่นที่มหาวิทยาลัยออกให ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของผูกำกับ
การสอบหรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(2) ใหผูเขาสอบนั่งประจำโตะตามที่กำหนดไวหรือตามที่ผูกำกับการสอบกำหนด
จะเปลี่ยนที่นั่งกอนไดรับอนุญาตไมได
(3) ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามขอปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือตามที่ผูกำกับการ
สอบชี้แจงโดยเครงครัด
ขอ 8 กรณีผูเขาสอบมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตหรือแสดงวามีเจตนาจะไมปฏิบัติตาม
ขอหามหรือขอปฏิบัติที่กำหนดไวตามระเบียบนี้ ใหผูกำกับการสอบตักเตือนตามควรแกกรณี หากไมเชื่อฟง
ผู กำกับ สอบอาจสั่ งให ผู เขา สอบคนนั้ น ออกจากห อ งสอบได แล ว ให ผู กำกับ การสอบทำบั น ทึ กรายงาน
ขอเท็จจริงตออธิการบดี
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กรณีผูกำกับการสอบพบวามีเอกสารหรือหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูเขาสอบมีเจตนา
ทุจริตในการสอบ ใหทำบันทึกรายงานขอเท็จจริงตออธิการบดีพรอมแนบเอกสารหรือหลักฐานดังกลาว
ขอ 9 เมื่อปรากฏวาผูเขาสอบทุจริตในการสอบ ใหผูกำกับการสอบรวบรวมหลักฐาน และ
บันทึกลักษณะความผิดไวในกระดาษคำตอบพรอมทั้งลงชื่อผู กำกับ การสอบ เพื่อเปน หลักฐานแสดงวา
ผูเขาสอบมีการทุจริตในการสอบแลวบันทึกรายงานตออธิการบดี
กรณีผูเขาสอบเปนักศึกษาใหอธิการบดีพิจารณาสั่งการลงโทษตามขอ 10
ขอ 10 การดำเนินการทางวินัยสำหรับนักศึกษาตามขอ 9 ใหถือวาเปนโทษทางวินัย และ
มีฐานความผิดใหพักการเรียนหรือใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ใหมหาวิทยาลัยดำเนิ นการทางวินัยและ
พิจารณาโทษตามควรแกกรณี ดังนี้
(1) สอบตกในรายวิชานั้น และใหพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษา
ใชสำหรับนักศึกษาที่ประพฤติผิดเปนครั้งแรก
(2) สอบตกในรายวิชานั้น และใหพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษา
ใชสำหรับนักศึกษาที่เคยถูกลงโทษตาม (1)
(3) พนสภาพการเปนนักศึกษา
ใชสำหรับนักศึกษาที่เคยถูกลงโทษตาม (2)
การดำเนิ น การทางวินั ยตามวรรคหนึ่ ง ให อธิการบดีแตงตั้ง “คณะกรรมการสอบสวน”
ประกอบดวย คณบดีของคณะที่นักศึกษาผูนั้นสังกัด เปนประธานกรรมการ นิติกรของมหาวิทยาลัย 1 คน
อาจารยจากคณะที่รับผิดชอบในรายวิชานั้ น 1 คน ผูแ ทนจากกองพัฒนานักศึกษา 1 คน เปนกรรมการ
และรองคณบดีที่นักศึกษาผูนั้นสังกัดคนหนึ่ง เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนใหไดขอเท็จจริง และรายงานผลการสอบสวน
พรอมสนอความเห็ นการลงโทษตออธิการบดี ทั้งนี้ กรณี การลงโทษตาม (3) ให คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
กรณี การดำเนิน การทางวินัยสำหรับนักศึกษาซึ่งเป นขาราชการหรือพนักงานของรัฐหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนบุคลากรในสังกัดองคกรเอกชน เมื่อ
อธิการบดีสั่งลงโทษแลวใหมหาวิทยาลัยแจงใหตนสังกัดทราบโดยพลัน
ขอ 11 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕50
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา
------------------------------เพื่อให การปฏิบัติเกี่ยวกับ การสอบสำหรับการวัด และประเมินผลการศึกษาเป น ไปอย าง
ถูกตองและเปนมาตรฐานเดีย วกัน อาศัย อำนาจตามขอ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม วา ดว ย
การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๖ และมติ ก รรมการบริ ห ารวิช าการในคราวประชุ ม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๘ จึงกำหนดขอปฏิบัติไวดังตอไปนี้
๑. การจัดสอบ
๑.๑ กำหนดเวลาที่ใชสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษาในแตละรายวิชาใหเปนไปตามเกณฑดังนี้
รายวิชา ๓ หนวยกิต ใหมีเวลาสอบ ๒ ชั่วโมง
รายวิชา ๒ หนวยกิต ใหมีเวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
รายวิชา ๑ หนวยกิต ใหมีเวลาสอบ ๑ ชั่วโมง
๑.๒ การจัดสอบรายวิชาเอกในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต การจัดสอบกลางภาคในรายวิชาเอกใด
ไมจัดสอบกลางภาค ให มีการเรียนการสอนตามปกติ สำหรับ การสอบปลายภาคการศึกษา
ใหมีการสอบทุกรายวิชาตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และกำหนดเวลาที่ใชสอบปลาย
ภาคการศึกษาในแตละรายวิชาใหเปนไปตามเกณฑดังนี้
รายวิชา ๓ หนวยกิต ใหมีเวลาสอบ ๓ ชั่วโมง
รายวิชา ๒ หนวยกิต ใหมีเวลาสอบ ๒ ชั่วโมง
๑.๓ ชวงที่ใชสำหรับการสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษาใหเปนไปตามชวงการสอบดังนี้
ชวงที่ ๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น.
ชวงที่ ๒ เวลา ๑๐.๑๐-๑๒.๑๐ น.
ชวงที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ชวงที่ ๔ เวลา ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ น.
ชวงที่ ๕ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. หรือ
เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.
๑.๔ การจัดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
นักศึกษาภาคปกติ
จัดสอบ ๕ วัน ประกอบดวย วันจันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดีและศุกร
นักศึกษาภาคพิเศษ เรียนศุกร-เสาร-อาทิตย
จัดสอบ ๔ วัน ประกอบดวย วันพฤหัสบดีเย็น ศุกรเย็น เสารเย็นและอาทิตยทั้งวัน
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นักศึกษาภาคพิเศษ เรียนอังคาร-เสาร
จัดสอบ ๕ วัน ประกอบดวย วันอังคารเย็น พุธเย็น พฤหัสบดีเย็น ศุกรเย็น และเสารเย็น
นักศึกษาภาคพิเศษ เรียนเสาร-อาทิตย
จัดสอบ ๒ วัน ประกอบดวย วันเสารและอาทิตย
๑.๕ ทุกรายวิชาใหจัดสอบในตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เวนแตรายวิชาที่มีจำนวนหนวยกิ
ตระบุชั ดเจนวาเป น รายวิช าที่ มีเฉพาะชั่ว โมงปฏิ บั ติ ให มีการสอบภาคปฏิบั ติแทนและเป น
รายวิชาที่ขอเปดนอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะ
๑.๖ การสอบภาคปฏิบั ติ ให อาจารย ผู ส อนและภาควิช าดำเนิ น การสอบเอง ทั้ งนี้ ตองไมกระทบ
การสอบรายวิชาอื่นตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคทุกรายวิชายกเวนรายวิชา
ฝกประสบการณวิชาชีพหรือรายวิชาที่ไมมีชั่วโมงทฤษฎี
๑.๗ การจัดสอบในโครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามกำหนดในปฏิทินวิชาการ
๒. การจัดทำขอสอบ
๒.๑ อาจารย ผู ส อนต องรับ ผิ ด ชอบในการจัด ทำขอ สอบ ทั้ งกลางภาคและปลายภาคการศึ กษา
ตรวจสอบความถูกตองและใหมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใชสอบ โดยใหคณะหรือภาควิชาเปน
ผูดูแลประสานการดำเนินงานและอำนวยความสะดวก
๒.๒ การบรรจุ ขอสอบ ให อาจารยผู ส อนจั ดจำนวนขอสอบ และกระดาษคำตอบให เพี ยงพอกั บ
จำนวนนั กศึกษาที่จะเขาสอบในแตล ะหอง โดยเพิ่มขอสอบเผื่อไว ๒ ชุด และใหบ รรจุบั ญชี
รายชื่อนักศึกษาที่จะเขาสอบสำหรับใหนักศึกษาลงลายมือชื่อเขาสอบดวย
๒.๓ บัญชีรายชื่อที่ใหนักศึกษาลงลายมือชื่อเขาสอบกลางภาคและปลายภาคใหอาจารยผูสอนสั่ง
พิมพ (print) จากเว็บไซตของสำนักทะเบียนและประมวลผล
๒.๔ ใหอาจารยผูสอนจัดทำขอสอบสำรอง ๑ ชุด สงใหกับคณะตนสังกัด
๓. การรับและสงขอสอบ
๓.๑ ให อาจารยผูสอนสงขอสอบที่คณะลวงหน าอยางนอย ๒ วันกอนการสอบรายวิชานั้น และให รับ
ขอสอบพรอมกระดาษคำตอบไปตรวจภายในเวลาที่คณะ/วิทยาลัยกำหนด
๓.๒ กรรมการกำกับการสอบรับขอสอบเพื่อดำเนินการสอบจากคณะ/วิทยาลัยกอนเวลาสอบอยาง
นอย ๑๕ นาที และใหสงขอสอบและกระดาษคำตอบที่ไดตรวจสอบครบถวนตามจำนวนทันทีที่
ปฏิบัติภารกิจการกำกับการสอบเสร็จสิ้นในภาคเชา ภาคบาย หรือในวันที่ทำการสอบ
๔. การกำกับการสอบ
๔.๑ อาจารยหรือบุคลากรที่มีหนาที่เปนกรรมการดำเนินการสอบ และกำกับการสอบตองปฏิบัติ
หนาที่อยางเครงครัดตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๔.๒ กรณี ที่ ก รรมการกำกั บ การสอบมี กิ จจำเป น ไมส ามารถปฏิ บั ติ ห น าที่ ได ไม วา กรณี ใด ๆ ให
รับ ผิ ด ชอบแลกเปลี่ ยน หรือ หาอาจารย หรือ บุ ค ลากรอื่น ปฏิ บั ติ ห น าที่ แ ทนโดยแจ งคณะ/
วิทยาลัยใหทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
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๔.๓ ให ค ณบดี ห รื อ หั ว หน า ภาควิ ช า ดู แ ลอาจารย แ ละบุ ค ลากรในสั งกั ด ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ และ
แกปญหากรณีที่อาจารยหรือบุคลากรในสังกัดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๔.๔ ใหกรรมการกำกับการสอบตรวจบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกคนที่เขาสอบ
๔.๕ ในกรณีที่มีการทุจริตในการสอบ ใหกรรมการกำกับการสอบนำเสนอหลักฐานและขอมูลให
มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการทางวินัยแกนักศึกษาตอไป
๕. การปฏิบัติตนของผูเขาสอบ
๕.๑ ใหนักศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๕.๒ นักศึกษาภาคปกติจะตองแตงกายให เรียบรอย ถูกตองตามระเบี ย บที่มหาวิทยาลั ยกำหนด
สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะตองแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับสภาพการเปนนักศึกษา
๕.๓ การเข า สอบทุ ก ครั้ ง นั ก ศึ ก ษาจะต อ งนำบั ต รประจำตั ว นั ก ศึ ก ษาแสดงต อ กรรมการกำกั บ
การสอบ ซึ่งจะตรวจทุกครั้งที่นักศึกษาเขาสอบ
๕.๔ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกลางภาคและปลายภาค แตขาดสอบ ใหปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค
และปลายภาค
๖. การสงระดับคะแนน
๖.๑ อาจารยผูสอนเปนผูดำเนินการสงผลการประเมินการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย
๖.๒ คณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาระดับคณะเปนผูพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของระดับ
คะแนน และนำสงสำนักทะเบียนและประมวลผลภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๖.๓ เมื่อคณะสงผลการประเมินถึงสำนักทะเบียนและประมวลผลแลว การเปลี่ยนแปลงแกไขระดับ
คะแนนจะกระทำมิได
๖.๔ ในกรณี ที่ อ าจารย ผู ส อนไม ส ง ระดั บ คะแนนภายในวั น เวลาที่ ก ำหนด ให ค ณะรายงานต อ
อธิการบดีเพื่อดำเนินการตอไป ทั้งนี้ใหถือวาเปนความบกพรองของอาจารยผูสอน และใหคณะ
สงผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล ภายใน ๑๐ วัน
หลังจากที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ
๖.๕ มหาวิทยาลัยกำหนดใหคณะสงระดับคะแนนทุกรายวิชา ถึงสำนั กทะเบีย นและประมวลผล
ภายใน ๑๐ วัน หลังการสอบวันสุดทายตามตารางสอบของมหาวิทยาลัย
๗. การประกาศระดับคะแนน
ระดับคะแนนในรายวิชาที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาของคณะแลว
คณะสามารถประกาศผลการศึกษาเพื่อให นักศึกษาทราบผลให เร็วที่สุ ด ทั้งนี้ ใหรวมถึงกรณี
เปลี่ยนสัญลักษณ “M” “I” และ “IP”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑
ชาตรี มณีโกศล
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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๓.๓.๒ กรณีสอบปลายภาคใหอาจารยผูสอนดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๔๕
วัน และกรอกผลการเรียนออนไลนแกสัญลักษณ “M”
๓.๔ กรณีที่นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหสอบกลางภาค ใหนักศึกษาไดรับคะแนนการ
สอบเปนศูนย
๓.๕ กรณีที่นักศึกษาไมไดรับอนุญาตให สอบปลายภาค หรืออนุญาตแลวนักศึกษาไม
มาสอบตามกำหนด สำนักทะเบียนและประมวลผลจะเปลี่ยนสัญลักษณ “M” เปน “F” หรือ “U” แลวแต
กรณี
๓.๖ กรณีขาดสอบปลายภาคใหคณะสงระดับคะแนนปลายภาคถึงสำนักทะเบียนและ
ประมวลผลภายในระยะเวลาไมเกิน ๔๕ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาถั ดไป และใหนับภาคฤดูรอน
เปนภาคการศึกษาถัดไปของภาคการศึกษาที่ ๒ ทั้งนี้ ตองไมเกินระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไวใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อทำหนาที่ ดำเนินการพิจารณา
การขอสอบกลางภาคและปลายภาคของนั ก ศึ ก ษาที่ ข าดสอบ โดยมี ร องอธิ ก ารคนหนึ่ งที่ อ ธิ ก ารบดี
มอบหมายเปนประธาน
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ถนัด บุญชัย
(ดร.ถนัด บุญชัย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ “I”
……………………………………
เพื่อใหการดำเนินการการวัดผลและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวย การศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๔ ขอ ๒๒ มหาวิทยาลั ยจึ งกำหนดแนวปฏิบั ติเกี่ย วกับ สั ญ ลั กษณ “I”
ไวดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกบรรดา ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือขอบังคับอื่นใด ที่อาจขัดหรือแยงกับประกาศ
ฉบับนี้และใหใชประกาศฉบับนี้แทน
๒. การใหสัญลักษณ “I” จะใหไดในกรณีที่อาจารยผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการเรียนเนื่องจาก
นักศึกษายังไมสงงานที่ไดรับมอบหมายใหทำในระหวางภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
๓. นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ “I” ใหติดตอผูสอนเพื่อดำเนินการแก “I”ภายในระยะเวลาไมเกิน
๓๐ วั น นั บ จากวั น เป ด ภาคการศึ ก ษาถั ด ไป และให นั บ ภาคฤดู ร อ นเป น ภาคการศึ ก ษาถั ด ไปของ
ภาคการศึกษาที่ ๒ ทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไวในขอบังคับฯ ถานักศึกษาไมสงงานที่
คางอยูภายในกำหนดใหนักศึกษาไดรับคะแนนผลงานที่คางอยูเปนศูนย และใหอาจารยผูสอนพิจารณา
ผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยูแลวเทานั้น
๔. อาจารยผูสอนจะตองเปลี่ยนสัญลักษณ “I” เปนระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นและสงผลการศึกษา
ตามแบบฟอรมที่ส ำนักส งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยนกำหนด โดยผานความเห็ นชอบจากสาขาวิช า
ภาควิชาและคณะถึงสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาตามขอ ๓
๕. การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยหรือคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยของภาคการศึกษาที่มีสัญลักษณ
“I” ใหคิดคาเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่มีคาระดับคะแนน
ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง กำหนดรายวิชาที่ใชสัญลักษณ IP
……………………………………
เพื่ อให การดำเนิ น การการวัดผลและประเมิน ผลการศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงใหม
เป นไปดวยความเรียบรอยและมีประสิท ธิภ าพ และตามขอบั งคับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงใหมวาดว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๔ ขอ ๒๕ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดรายวิชาที่ใชสัญลักษณ IP
ตามตารางแนบทายนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

มหาวิ
าวิวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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สรุปรายวิชาที่ใชสัญลักษณ IP
ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 ARTC3901 โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ
2 ARTC4901 ปญหาพิเศษศิลปประดิษฐ
3 BIO 4905
โครงการวิจัยทางชีววิทยา
4 CER 4902
การศึกษาคนควา
5 CHEM4901 โครงการวิจัยทางเคมี
6 COM 4902 การศึกษาอิสระดานคอมพิวเตอร
7 ENV 4902 การวิจัยสิ่งแวดลอม
8 FCL 4901
ปญหาพิเศษผาและเครื่องแตงกาย
9 MATH4902 การศึกษาเอกเทศ
10 NUTR4901 ปญหาพิเศษดานอาหารและโภชนาการ
11 PD 4901
โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑ(วิทยานิพนธ)
12 PHYS4903 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร 2
13 PHYS4905 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร
14 STAT4902 โครงการพิเศษ
15 BCOM4604 โครงงานทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
16 PHYS4902 โครงงานวิจัยทางฟสิกส
17 SC 4902
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร
18 CHEM4901 โครงงานวิจัยทางเคมี
19 CHEM4902 โครงงานวิจัยทางเคมีการศึกษา
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา
20 BIO 4902
21 MATH4902 การศึกษาเอกเทศ
22 ENV 3902 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
23 HSC 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
24 COM 4906 การศึกษาอิสระดานเว็บเทคโนโลยี
25 COM 4905 การศึกษาอิสระดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 COM 4904 การศึกษาอิสระดานวิทยาการคอมพิวเตอร
27 CER 3902
โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีเซรามิก
28 ARCH4901 งานวิจัยวิชาชีพทางสถาปตยกรรม
29 CONS4901 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง

หนวยกิต
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)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)
3(250)

92 >> คูมือนักศึกษา ปการศึศึกกษา
ษษา 25644

คณะครุศาสตร
1 ER 3211
ปฏิบัติการวัดผลและการวิจัย 1
2 ER 3212
ปฏิบัติการวัดผลและการวิจัย 2
3 PG 4902
การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาและการแนะแนว
4 PG 4904
การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาองคการ
5 SPE 4902
การศึกษาเอกเทศทางการศึกษาพิเศษ
6 PG 4902
การศึกษาเอกเทศทางจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1 ENG 3902 การศึกษาเอกเทศ
2 GART 4904 ออกแบบประยุกตศิลปนิพนธ
3 ART 4904
ศิลปศึกษานิพนธ
4 THAI 4902 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
5 DM 4907
ผลงานคนควาริเริ่มทางศิลปะการแสดง
6 DM 4906
นาฏยนิพนธ
คณะวิทยาการจัดการ
1 BCOM4902 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
2 ECON4903 ปญหาพิเศษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 AGI 4902
ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร/สหกิจศึกษา
2 AGI 4907
หัวขอศึกษาพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3 GAG 4902 ปญหาพิเศษ

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)

มหาวิวิทยยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินการสอนของอาจารยทางอินเทอรเน็ต
เพื่อใหการประเมินการสอนของอาจารยผานระบบอินเทอรเน็ตเปนไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ อาศัยอำนาจตามขอบังคับ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม ว า ด ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข อ ๖ จึ งให ย กเลิ ก ประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ในการประเมิ น คุ ณ ภาพการสอนทางอิ น เทอ ร เน็ ต
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และกำหนดแนวปฏิ บั ติในการประเมินการสอนของ
อาจารย ท างอิ น เทอรเน็ ต ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารวิช าการ ครั้ งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่ อ วัน ที่
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. ใหนักศึกษาทำการประเมินการสอนของอาจารยผานระบบอินเทอรเน็ต ผานเว็บไซต
ของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://www.academic.cmru.ac.th)
๒. การเข า สู ร ะบบการประเมิ น การสอนของอาจารย โดยใช ชื่ อ ผู ใช ง าน เป น รหั ส
นักศึกษา และรหัสผาน เปน รหัสผานสำหรับการลงทะเบียน
๓. ใหนักศึกษาทำการประเมินการสอนอาจารยทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน
ยกเวนรายวิชาฝกงานหรือการฝกภาคสนาม การทำโครงงานหรือกิจกรรมเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
การคนควาอิสระ และรายวิชาขอเปดแตละภาคการศึกษา
๔. ระยะเวลาการประเมิน การสอนของอาจารย ตั้งแต กอนสอบปลายภาคการศึกษา
๒ สัปดาห จนถึง หลังการสงผลการเรียนวันสุดทาย ๑ สัปดาห โดยใหกำหนดไวในปฏิทินวิชาการ
๕. กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม ป ระเมิ น การสอนของอาจารย ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำหนด
จะไมสามารถเขาดูผลการเรียนในรายวิชาที่ไมไดประเมินการสอนของอาจารย
ทั้งนี้ ตั้งแต ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

94 >> คูมือนักศึกษา ปการศึศึกกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง แนวปฏิบัติการยื่นคำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
---------------------เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๕๗
หมวด ๙ การขอรั บปริญญา ข อ ๔๔ และอาศั ยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในสวนที่เกี่ยวของกับการสำเร็จการศึกษาของนั กศึกษา ระดับปริญญาตรี
ในคราวประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ครั้ งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงกำหนดแนวปฏิบัติการยื่นคำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ดังนี้
๑. ให นักศึกษาเขาสูระบบบริการการศึกษาออนไลน (http://reg.cmru.ac.th/) เพื่อยื่ นคำรอง
คาดวาจะสำเร็จการศึกษา
2. นักศึกษาที่จะยื่นคำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษา ตองผานเงื่อนไขดังตอไปนี้
2.1 ใชเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไวตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
2.2 ตองลงทะเบี ยนรายวิชาตางๆครบถวนตามหลักสูตร โดยมีคาระดับคะแนนสะสม
เฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมต่ำกวา ๒.๐๐
2.3 ไมมีหนี้สินใด ๆ คางชำระตอมหาวิทยาลัย
2.4 นักศึกษา รหัส 57 เปนตนไปตองผานกิจกรรมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งใหม เรื่อ ง หลั ก เกณฑ ก ารเข า รว มกิ จ กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๗
2.5 ตองไมคาง การยืมและคืน หนังสือหองสมุด
๓. อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติ คำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษา
ออนไลน (http://reg.cmru.ac.th/)
๔. นักศึกษาตองพิมพคำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษา เพื่อนำไปชำระเงินคาลงทะเบียนบัณฑิตที่
งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี (กรณีที่นักศึกษาเคยชำระเงินคาลงทะเบียนบัณฑิตแลวใหนั กศึกษาพิมพ
คำรองขอสำเร็จการศึกษา) แลวนำสงที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
5. นั กศึกษาตรวจสอบผลการอนุ มัติ การสำเร็จการศึกษาไดที่ ระบบบริการการศึกษาออนไลน
(http://reg.cmru.ac.th/) และติดตอขอรับ ใบรายงานผลการศึกษาและใบรับ รองคุณ วุฒิ ห ลั งจากสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติการใหปริญญา ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแต ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙
------------------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เห็นสมควรวางระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบำรุงการศึกษา
คาลงทะเบียนรายวิชา และคาธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ให เหมาะสมกับสภาวการณ และสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภ าพ มีความสะดวกคล องตัว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ว าด ว ย การบริ ห ารการเงิน ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ.๒๕๔๘
ขอ ๘ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙
จึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การเก็บเงินคาบำรุง
การศึ กษา ค าลงทะเบี ย นรายวิช า และค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา สำหรับ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ.๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ ให ใชบังคับแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เชียงใหม ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศอื่นใดในสวนที่กำหนดไวแลว ซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การเก็บเงินคาบำรุงการศึกษา
คาลงทะเบี ยนรายวิช า และคาธรรมเนี ยมการศึก ษา สำหรับ นั กศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗
และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ
“นักศึกษาภาคปกติ”
หมายถึง นักศึกษาที่เขารับการศึกษาอบรมที่มหาวิทยาลัย
จัดใหเรียนในเวลาราชการ และหากมีความจำเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได
“นักศึกษาภาคพิเศษ”
หมายถึง นักศึกษาที่เขารับการศึกษาอบรมที่มหาวิทยาลัย
จัดใหในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ
“เงินคาธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง เงิน ค าบำรุงการศึ ก ษา ค า ลงทะเบี ย นรายวิ ช า
และคาธรรมเนียมการศึกษาอื่น ใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามระเบี ยบนี้ ผลประโยชนที่เกิดจากเงินที่
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มหาวิทยาเรียกเก็บตามระเบียบนี้ รวมทั้งเงินอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเปนเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา
ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลั ยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาในลักษณะเหมาจาย
เปนรายภาคเรียนหรือเปนรายปการศึกษาหรือเปนรายครั้ง แลวแตกรณี ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
โดยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาในวันลงทะเบียนเรียน
หรือวัน อื่น ใดซึ่งมหาวิทยาลัยเปนผูกำหนด ทั้งนี้ตองไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวัน เปดภาคเรียน ยกเวน
เงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเปนรายครั้ง
ขอ ๘ ผูชำระเงิน ชากวากำหนดให อยู ในดุลยพินิ จของอธิการบดีที่จะผอนผั น ไดแตทั้งนี้ ตอง
ไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันที่ครบกำหนดตามขอ ๗ และตองชำระคาปรับ
เมื่อพนระยะเวลาผอนผันตามวรรคแรก นักศึกษาผูนั้นไมมีสิทธิเรียนในภาคเรียนนั้น เวนแตมี
หลักฐานเชื่อถือไดวาขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง
ข อ ๙ นั ก ศึ ก ษาสามารถลงทะเบี ย นรายวิ ช าในแต ล ะภาคเรี ย นได ไม เกิ น ๒๒ หน ว ยกิ ต
สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ และไม เกิ น ๑๕ หน ว ยกิ ต สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ หรื อ ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนดในแผนการเรียนของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ นั กศึ กษาผู ใดที่ ไม ช ำระค าธรรมเนี ย มการศึ กษาเพื่ อรั กษาสภาพการเป น นั กศึ กษา
กอนวันเริ่มสอบปลายภาค ใหถือวานักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๑๑ เงิน คาธรรมเนี ยมการศึกษาที่มหาวิท ยาลั ย เรียกเก็บจากนั กศึกษา จะไม คื น ให แก
นักศึกษา ยกเวนนักศึกษาลาออกภายใน ๗ วัน หรือถึงแกกรรมภายใน ๓๐ วัน นับแตวันเปดภาค
เรียนโดยใหอธิการบดีอนุมัติจายเงินคืนใหรอยละ ๕๐ ของคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บ
อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติจายเงินคืนใหนักศึกษาเต็มจำนวนที่เรียกเก็บไดในกรณีนักศึกษาผู
นั้นถูกลงโทษใหพักการเรียนตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย หรือพนสภาพนักศึกษาตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาผูนั้นไดลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นไวกอนแลว
ขอ ๑๒ นักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ หรือปญหาอุปสรรคอื่น ๆ มหาวิทยาลั ยพิจารณาผอนผัน
หรือยกเวนการชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามความเหมาะสม โดยจัดเปนประกาศมหาวิทยาลัย
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ขอ ๑๓ การเก็บเงินตามระเบียบนี้ใหใชใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ เงินคาธรรมเนียมการศึ กษาที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ใหมหาวิทยาลัยนำฝากธนาคาร
พาณิชยหรือธนาคารของรัฐในนามของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ สำหรับนักศึกษาที่มีสภาพเปนนักศึกษาอยูกอนระเบียบนี้ประกาศใช ใหใชระเบียบที่ใช
บังคับในขณะนั้นไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิด
ปญหาจากการใชระเบียบนี้ และมีอำนาจจัดทำประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙ ใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดการ
ยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห งพระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ จึงออกระเบียบไวดังตอไป
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศอื่นใดในสวนที่กำหนดไวแลว ในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๑๑ ของระเบียบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ข อ ๑๑ เงิน ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เรี ย กเก็ บ จากนั ก ศึ ก ษา จะไม คื น ให แ ก
นักศึกษา เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาถึงแกกรรมภายใน ๓๐ วัน นับแตวันเปดภาคการศึ กษา โดยใหอธิการบดีอนุมัติ
จายเงินคืนให รอยละ ๕๐ ของคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บ หรือ
(๒) นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นที่ มี จ ำนวนหน ว ยกิ ต น อ ยกว า ที่ ก ำหนดตามประก าศของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งออกความตามในขอ ๖ และเมื่อนักศึกษายื่น คำรองขอคืน เงิน ให อธิการบดีอนุ มัติการ
จายเงินคืนใหนักศึกษาตามที่กำหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งออกตามความในขอ ๖ หรือ
(๓) นักศึกษาถูกลงโทษให พักการศึกษาตามคำสั่งของมหาวิทยาลั ย หรือพน สภาพนั กศึกษา
ตามคำสั่ งของมหาวิ ท ยาลั ย และนั ก ศึ ก ษาผู นั้ น ได ล งทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษานั้ น ไว ก อ นแล ว
ใหอธิการบดีอนุมัติจายเงินคืนใหเต็มจำนวนเงินที่เรียกเก็บ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนอม อินทรกำเนิด
(ถนอม อินทรกำเนิด)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗
------------------------------------------------ดวยเห็นสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ข อ ๖ ของระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชียงใหม วาด ว ย
ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาสำหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และด ว ยความเห็ น ชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จึงกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
ขอ ๒ คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา
๒.๑ นักศึกษาภาคปกติ
๒.๑.๑ อัตราคาธรรมเนียม
นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตรใหเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะ
เหมาจายเปนรายภาคการศึกษา โดยเรียกเก็บ ๘ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป และ
๑๐ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลั กสูตรปริญญาตรี ๕ ป ตามอัตราที่กำหนดในตารางแนบทายประกาศนี้
ทั้งนี้ไมนับรวมภาคการศึกษาปกติที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือสั่งใหพักการศึกษา
อั ต ราค าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง กรณี เป น หลั ก สู ต รที่ เป ด สอนเป น
ภาษาตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒ กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี ๔ ป และ ๑๐ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป หรือ กรณีมหาวิทยาลัย
กำหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน แลวแตกรณี ใหเรี ยกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ดังนี้
(๑) ลงทะเบี ย นเรี ย นไม เกิ น ๖ หน ว ยกิ ต ให เรี ย กเก็ บ ร อ ยละ ๕๐ ตามอั ต รา
คาธรรมเนียมในขอ ๒.๑.๑
(๒) ลงทะเบี ย นเรี ย น ๗ – ๑๒ หน ว ยกิ ต ให เรี ย กเก็ บ ร อ ยละ ๗๐ ตามอั ต รา
คาธรรมเนียมในขอ ๒.๑.๑
ทั้งนี้นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนเสนอแนะกอน หากมีเหตุผล
และความจำเป น ตามวรรคหนึ่ ง ให นั ก ศึ ก ษาเสนอเรื่ อ งขอความเห็ น ชอบก อ นการลงทะเบี ย นเรี ย น
ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
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๒.๑.๓ กรณีลงทะเบียนในภาคฤดูรอน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีก
๕๐๐ บาท
๒.๑.๔ กรณีลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ ทั้งนี้ตองไมเรียกเก็บคาธรรมเนี ยม
การศึกษาตามขอ ๒.๑.๓
๒.๑.๕ กรณี ล งทะเบี ย นเรี ย นในหลั ก สู ต รที่ เป น ความร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ในตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนไปตามขอตกลงของโครงการ
๒.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ
๒.๒.๑ อัตราคาธรรมเนียม
นักศึกษาภาคพิเศษทุกหลักสูตรใหเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะ
เหมาจายเปนรายภาคการศึกษา โดยเรียกเก็บ ๑๒ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป และ
๑๕ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป โดยนับรวมภาคฤดูรอน ตามอัตราที่กำหนดในตาราง
แนบทายประกาศนี้ ทั้งนี้ไมนับรวมภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือสั่งใหพักการศึกษา
อั ต ราค าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง กรณี เป น หลั ก สู ต รที่ เป ด สอนเป น
ภาษาตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๒.๒ กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี ๔ ป และ ๑๕ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป โดยนับรวมภาคฤดูรอน ใหเรียก
เก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ ๗๐ ตามอัตราคาธรรมเนียมในขอ ๒.๒.๑
ทั้งนี้นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนเสนอแนะกอน หากมีเหตุผล
และความจำเปนตามวรรคหนึ่ง ให นักศึกษาเสนอเรื่องขอความเห็ นชอบกอนการลงทะเบียนเรียน ตาม
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒.๒.๓ กรณี ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด การศึ ก ษา ณ ศู น ย ก ารศึ ก ษานอกพื้ น ที่ ต ามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ใหเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
๒.๒.๔ กรณีลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาภาคปกติ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ
๒.๓ นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาอื่น ๆ
ให ใชอัตราคาธรรมเนี ยมการศึกษาตามขอบั งคับ ระเบี ย บ ประกาศ ที่กำหนดไว
เฉพาะโครงการนั้น ๆ
ขอ ๓ คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจายเปนรายครั้ง
๓.๑ คาธรรมเนียมการสมัครเขาเรียน ๔๐๐ บาท
๓.๒ คาปรับการชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากำหนด ใหเสียคาปรับวันละ ๕๐
บาท แตไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท
๓.๓ คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
๓.๓.๑ นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาปกติละ ๑,๐๐๐ บาท
๓.๓.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
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๓.๔ คาขอกลั บ คืนสถานภาพการเป น นั กศึกษาเนื่ องจากพน สภาพเพราะเหตุไมช ำระ
คาธรรมเนียมการศึกษาครั้งละ ๗๐๐ บาท และตองชำระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๓.๓
ใหครบทุกภาคการศึกษาที่หยุดการเรียน
๓.๕ คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน ครั้งละ ๓๐๐ บาท
๓.๖ คาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา ครั้งละ ๕๐๐ บาท
๓.๗ คาธรรมเนียมการโอนสภาพนักศึกษา ครั้งละ ๕๐๐ บาท
๓.๘ คาธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท
๓.๙ ค า ธรรมเนี ย มการออกหลั ก ฐานแสดงผลการศึ ก ษา คื อ ใบรั บ รองผลการศึ ก ษา
ใบรายงานผลการศึกษา และใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา ฉบับละ ๑๐๐ บาท ทั้งนี้ ยกเวนหลักฐาน
แสดงผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกใหครั้งแรกเมื่อสำเร็จการศึกษา
๓.๑๐ คาธรรมเนี ย มการออกเอกสารใบแทนใบเสร็จ รับ เงิน และหรือใบแทนเอกสาร
ตางๆ นอกเหนือจากขอ ๓.๙ ที่มหาวิทยาลัยเคยออกใหแลว ฉบับละ ๕๐ บาท
๓.๑๑ คาธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวนักศึกษา หลังจากที่มหาวิทยาลัยเคยออกให
แลว ครั้งละ ๒๐๐ บาท
๓.๑๒ คาลงทะเบียนบัณฑิต ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท ใหมหาวิทยาลัยนำเขาบัญชีกองทุน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยกองทุนดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๓.๑๓ คาปรับการขอรับประกาศนี ยบัตร ปริญญาบัตรนานเกินกวาระยะเวลา ๓ เดือน
นับจากวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ชุดละ ๕๐๐ บาท
๓.๑๔ คาปรับกรณีการใชบริการหองสมุด ใหมหาวิทยาลัยกำหนดอัตราคาธรรมเนียม
โดยจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
๓.๑๕ คาธรรมเนียมการใชบริการอื่นใดที่มหาวิทยาลัยจัดใหแกนักศึกษา ใหมหาวิทยาลัย
กำหนดอัตราคาธรรมเนียมโดยจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบ
ขอ ๔ คาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเมื่อแรกเขาเปนนักศึกษา
คาประกันทรัพยสินเสียหาย ๑,๐๐๐ บาท
เงิน ค าประกัน ทรัพ ย สิ น เสี ย หาย ให แยกบั ญ ชีรับ ไวตางหากเป น เงิน ฝากถอนคืน ให แก
นักศึกษาที่มิไดทำทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย และมายื่นคำรองขอคืนภายใน ๙๐ วัน นับจากวัน
สำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา หากไมมาถอนคืนภายในกำหนดดังกลาว ใหมหาวิทยาลัย
โอนเงินเขาเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ กรณีนักศึกษาที่มีสภาพเปนนักศึกษาอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหใชประกาศที่ใช
บังคับในขณะนั้นตอไป จนกวาจะสำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
-------------------------ดว ยเห็ น สมควรแก ไขเพิ่ ม เติ ม ประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เชี ย งใหม เรื่ อง กำหนดอั ตรา
ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาสำหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่ อ ให เหมาะสมและเกิ ด
ประสิทธิภาพในการดําเนินการยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ ๖ ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ว า ด ว ย
ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาสํ าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และด ว ยความเห็ น ชอบของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
ขอ ๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคทายในขอ ๒.๑.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เรื่อง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
“อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง กรณีนักศึกษาตางชาติใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท”
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคทายในขอ ๒.๒.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เรื่อง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
“อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง กรณีนักศึกษาตางชาติใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่ อง กำหนดอัตรา
คาธรรมเนี ยมการศึกษาสำหรับนั กศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม
๒๕๕๗
อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๖ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหมโ ดยความเห็น ชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป
ขอ ๒ ให ยกเลิ กตารางแนบท ายประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม เรื่อง กำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗
และใหใชตารางแนบทายประกาศนี้แทน
ข อ ๓ ให เพิ่ ม ความต อ ไปนี้ เป น วรรคท า ยของข อ ๒.๑.๑ และ ข อ ๒.๒.๑ ของประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗
“อั ต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง กรณี เป น นั ก ศึ ก ษาต า งประเทศให เรี ย กเก็ บ
คาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท”
ขอ ๔ กรณีนักศึกษาที่มีสภาพเปนนักศึกษาอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหใชประกาศที่ใช
บังคับในขณะนั้นตอไป จนกวาจะสำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา
ทัง้ นี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ตารางแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต

ที่

สาขาวิชา

๑
๒
๑
๑
๒
๓
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑

สายสังคมศาสตร ทุกสาขาวิชา
สายวิทยาศาสตร ทุกสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวางประเทศ
ทุกสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจนานาชาติ
ทุกสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา

คาธรรมเนียมการศึกษา
ตอภาคการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
๘,๐๐๐
๙,๐๐๐
๘,๐๐๐
๙,๐๐๐
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐
๑๗,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
๑๗,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 5)
พ.ศ. ๒๕61
------------------------------------------------โดยที่ เป นการสมควรแก ไขเพิ่ มเติ มประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม เรื่ อง กำหนดอั ตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๖ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหมโ ดยความเห็น ชอบ
ของสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 13/๒๕61 เมื่ อ วั น ที่ 8 สิ ง หาคม
พ.ศ. ๒๕61 จึงกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕57 เปนตนไป
ขอ 2 ให ยกเลิกความในขอ 2.2.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กำหนด
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม
พ.ศ. 2557 และใหใชความตอไปนี้แทน
“2.2.2 กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกิน 12 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี
4 ป และ 15 ภาคการศึกษาสำหรับ หลั กสู ตรปริ ญ ญาตรี 5 ป โดยนั บ รวมภาคฤดู รอน และมีจ ำนวน
หน ว ยกิ ต น อ ยกว า 6 หน ว ยกิ ต ให เรี ย กเก็ บ อั ต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ร อ ยละ 70 ตามอั ต รา
คาธรรมเนียมในขอ 2.2.1
ทั้งนี้ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนเสนอแนะกอน หากมีเหตุผลและ
ความจำเปนตามวรรคหนึ่ง ใหนักศึกษาเสนอเรื่องขอความเห็นชอบกอนการลงทะเบียนเรียนตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยกำหนด”
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕61 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
พ.ศ. 2550
------------------------------ดว ยมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม เห็ น สมควรวางระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม
วาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา ใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 หมวด 9 เกณฑการสำเร็จการศึกษาและการใหปริญญา
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
พ.ศ. 2550 จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียบวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กำหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภาวิชาการ”
หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สวนราชการ”
หมายความวา สวนราชการตามมาตรา 10 แหง พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความวา สำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“นายทะเบียน”
หมายความวา นายทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขอ 5 ใหอธิการบดีแตงตั้ง “นายทะเบียน” จากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใน
สั งกัดของมหาวิท ยาลั ย เพื่ อปฏิบั ติห น าที่และรั บ ผิ ดชอบในกิจการเกี่ย วกับ การออกหลั กฐานแสดงผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบนี้ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ 6 หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้มีดังตอไปนี้
(1) ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
บัตร หรือประกาศนียบัตร
(2) วุฒิบัตร
(3) ใบรับรองผลการศึกษา
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(4) ใบรับรองคุณวุฒิ
(5) ใบรายงานผลการศึกษา
(6) ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ขอ 7 แบบพิมพหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 6 ใหใชแบบพิมพที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กรณี มีการเปลี่ย นแปลงแกไขแบบพิมพให จัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็ นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย
ขอ 8 ใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควบคุมการเก็บรักษาและเบิกจ ายแบบพิมพ
หลักฐานแสดงผลการศึกษาตาง ๆ ใหรัดกุม โดยมีบัญชีรับจายเปนหลักฐานเพื่อตรวจสอบได
ขอ 9 วันที่สำเร็จการศึกษาในหลักฐานแสดงผลการศึกษา ใหถือเอาวันที่สำนักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนอนุมัติการสำเร็จการศึกษา
ขอ 10 การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 6 (1)
(1) สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ
6 (1) ให เฉพาะผู ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาและได รั บ อนุ มั ติ ก ารให ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร จากสภามหาวิทยาลัยแลว
(2) หลั ก ฐานแสดงผลการศึ ก ษาตามข อ 6 (1) ทุ ก ฉบั บ ให อ ธิ ก ารบดี แ ละนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามแลวประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
(3) ใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำทะเบียนผูที่ไดรับอนุมัติการใหปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ไวเปนหลักฐาน
ขอ 11 การออกวุฒิบัตร
(1) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีการใหการศึกษาหรือฝกอบรมตามหลักสูตรพิเศษ ให
มหาวิทยาลัยมีอำนาจออกวุฒิบัตรแกผูที่เขารับการศึกษาหรือฝกอบรมนั้น ๆ ได
(2) ให อธิการบดีและหรือผูอำนวยการฝกอบรมลงนามพรอมกับประทับตราดุนของ
มหาวิทยาลัยในวุฒิบัตรที่ออกให
(3) ใหสวนราชการที่จัดการฝกอบรมจัดทำทะเบียนการออกวุฒิบัตรเก็บไวเปนหลักฐาน
ขอ 12 การออกใบรับรองผลการศึกษา
(1) สำนักสงเสริมวิช าการและงานทะเบี ยนจะออกใบรับ รองผลการศึกษาให แกผู ที่
สำเร็จการศึกษาแลว และกำลังรออนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
และ อาจจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกผูที่ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร
และกำลังรออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาก็ได แตใบรับรองนี้จะมีอายุการใชเพียง 90 วัน นับแตวันที่ออกให
(2) ใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาที่
ออกใหเก็บไวเปนหลักฐาน
(3) ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายของนักศึกษาและ
ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ขอ 13 การออกใบรับรองคุณวุฒิ
(1) สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยจะออก
ใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ แ ก ผู ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาครบถ ว นตามหลั ก สู ต ร และได รั บ อนุ มั ติ ก ารให ป ริ ญ ญา
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรแลว แตยังไมไดรับ
ใบประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
(2) ใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิที่ออกให
เก็บไวเปนหลักฐาน
(3) ใบรับรองคุณ วุฒิ ทุกฉบับให นายทะเบี ยนลงนามทับ รูปถายของนั กศึกษาและให
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ขอ 14 การออกใบรายงานผลการศึกษา
(1) สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบี ยนจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผู ที่
กำลังศึกษาหรือผูที่สำเร็จการศึกษาแลว โดยยื่นคำรองขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(2) ใบรายงานผลการศึกษาที่ออกใหครั้งแรกใหออกเปน ภาษาไทย กรณีการออกใบ
รายงานผลการศึกษาครั้งตอไปอาจออกใหเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
(3) ใบรายงานผลการศึ ก ษาสำหรั บ ผู ที่ ก ำหลั ง ศึ ก ษา ให ร ายงานผลการศึ ก ษาถึ ง
ภาคการศึกษาที่มีผลการศึกษา
(4) ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมาย ลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ขอ 15 การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
(1) ในกรณีที่หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 6 สูญหายหรือชำรุดใหสำนักสงเสริม
วิชาการ พิจารณาออกใบแทนใหตามที่เห็นสมควร โดยใหผูขอยื่นคำรองขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(2) ในกรณี ที่ ระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษาสู ญ หายหรื อ ชำรุ ด จนไม สามารถจะออก
ใบรายงานผลการศึ ก ษาได ถ าผู ม ายื่ น คำร อ งขอหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย มี ห ลั ก ฐานอื่ น แสดงผลการศึ ก ษา
ซึ่งอธิการบดีพิจารณาเห็นวาเปนหลักฐานที่เชื่อถือได ใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกใบแทนโดย
ไมตองลงรายละเอียดผลการศึกษา และใหนายทะเบียนหมายเหตุไวดวยวาหลักฐานแสดงผลการศึกษาสูญหาย
(3) ใบแทนทุ กฉบั บ ให น ายทะเบี ยนและอธิการบดีห รื อ รองอธิการบดีที่ อ ธิการบดี
มอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ขอ 16 ให มหาวิท ยาลั ยจั ดทำคำชี้แจงและคำอธิบ ายการออกหลั กฐานแสดงผลการศึกษา
ตามขอ 6 โดยจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 17 ให ม หาวิ ท ยาลั ย เรี ย กเก็ บ เงิน ค า ธรรมเนี ย มการออกหลั ก ฐานแสดงผลการศึ ก ษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ที่วาดวยคาธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา แลวแตกรณี
ขอ 18 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕50
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ทยาลั
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการยิ่งขึ้น และเพื่อให
สอดคล องกับขอบังคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2550
หมวก 9 เกณฑการสำเร็จการศึกษาและการใหปริญญา
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
พ.ศ. 2553 จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียบวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กำหนดไวแล วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ใหเพิ่มบทนิยามคำวา “ผูอำนวยการ” และคำวา “พนักงานมหาวิทยาลั ย” ตอทาย
บทนิยามคำวา “นายทะเบียน” ในขอ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550 ดังนี้
“ผูอำนวยการ”
หมายความวา ผู อ ำนวยการสำนั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงาน
ทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว า พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2551 ในสั งกั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“นายทะเบียน”
หมายความวา นายทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม วาดวย การออก
หลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 5 ใหอธิการบดีแตงตั้ง “นายทะเบียน” จากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบในกิจการเกี่ย วกับ
การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบนี้ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย”
ขอ 6 ใหยกเลิกความในขอ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออก
หลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 12 การออกใบรับรองผลการศึกษา
(1) สำนักส ง เสริมวิช าการและงานทะเบี ยนจะออกใบรั บรองผลการศึกษาให แกผู ที่ ส ำเร็ จ
การศึกษาแลว และกำลังรออนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบั ตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
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อนุ ป ริ ญ ญา หรือ ประกาศนี ย บั ต ร หรือ อาจจะออกใบรับรองผลการศึ กษาให แก ผู ที่ ศึ กษารายวิชาต าง ๆ
ครบถวนตามหลักสูตรและกำลังรออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาก็ได ทั้งนี้ ใบรับรองผลการศึกษาจะมีอายุการใช
เพียง 90 วัน นับแตวันที่ออกให
(2) ใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาที่ออกให
เก็บไวเปนหลักฐาน
(3) ใบรับรองผลการศึกษาตาม (1) ใหน ายทะเบี ยนลงนามทับ รูปถายของนักศึกษาและให
ผูอำนวยการลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย”
ขอ 7 ใหยกเลิกความในขอ 13 (3) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออก
หลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 13 การออกใบรับรองคุณวุฒิ
(3) ใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ต าม (1) ให น ายทะเบี ย นลงนามทั บ รู ป ถ า ยของนั ก ศึ ก ษาและให
ผูอำนวยการลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย”
ขอ 8 ใหยกเลิกความในขอ 14 (4) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออก
หลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน
(4) ใบรายงานผลการศึ ก ษาตาม (1) ให น ายทะเบี ย นและผู อ ำนวยการลงนามพร อ มกั บ
ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย”
ขอ 9 ใหยกเลิกความในขอ 15 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออก
หลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 15 การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
(1) ในกรณีที่หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 6 (1) (2) และ (4) สูญหายหรือชำรุดให
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาออกใบแทนใหตามที่เห็นสมควร โดยใหผูขอยื่นคำรองขอ
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(2) ในกรณี ที่ ระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหายหรือชำรุดจนไมสามารถจะออกใบรายงานผล
การศึกษาได ถาผู มายื่นคำรองขอหรือมหาวิทยาลั ยมีหลักฐานอื่นแสดงผลการศึกษา ซึ่งอธิการบดีพิจารณา
เห็นวาเปนหลักฐานที่เชื่อถือได ใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกใบแทนโดยไมตองลงรายละเอียด
ผลการศึกษา และใหนายทะเบียนหมายเหตุไวดวยวาหลักฐานแสดงผลการศึกษาสูญหายหรือชำรุด
(3) ใบแทนตาม (1) และ (2) ใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายลงนามในใบแทนพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย”
ขอ 10 ใหยกเลิกความในขอ 18 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออก
หลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 18 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้”
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. ๒๕53
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม << 111

112 >> คูมือนักศึกษา ปการศึศึกษา
ษ 2564
644
(๒) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ครุ ศาสตรดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต” ใช อักษรย อ “ค.ด.” และ “ปรั ช ญาดุ ษ ฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด”
(ข) โท เรียกวา “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.ม”
(ค) ตรี เรียกวา “ครุศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.บ.”
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “นิ ติศาสตรดุษฎี บัณ ฑิต” ใชอักษรย อ “น.ด.” และ “ปรัช ญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด”
(ข) โท เรียกวา “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.ม”
(ค) ตรี เรียกวา “นิติศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.บ.”
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด”
(ข) โท เรียกวา “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.ม”
(ค) ตรี เรียกวา “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.บ.”
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด”
(ข) โท เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ม”
(ค) ตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.บ.”
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “รั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ” ใช อั ก ษรย อ “รป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด”
(ข) โท เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ม”
(ค) ตรี เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.บ.”
(๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด”
(ข) โท เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ม”
(ค) ตรี เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.บ.”
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ม”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.บ.”
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(๙) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด”
(ข) โท เรียกวา “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ม”
(ค) ตรี เรียกวา “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.บ.”
(๑๐)สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีปริญญาสองชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด”
(ข) โท เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.ม”
ทั้งนี้ หากมีสาขาวิชาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีสามชั้น ดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต ทำดวยผาหรือแพรสีดำ เย็ บเป นเสื้อคลุมยาวเหนื อขอเทาพอประมาณ
ตัวเสื้อผาอกตลอด มีแถบกำมะหยี่สีดำ กวาง ๗ เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขาง
และโอบรอบคอเสื้อ และมีผาตวนสีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทั้ง
สองขางถัดจากแถบกำมะหยี่สีดำ แขนเสื้อยาวตกขอมือ ตอนกลางแขนทั้งสองขางมีแถบกำมะหยี่สีดำ
กวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๓๘ เซนติเมตร ขลิ บริมดวยเชือกเกลี ยวสี ท อง ขนาดเส น ผ าศูน ยกลาง
๐.๔ เซนติ เมตร พั บ ปลายแถบเป น มุ ม แหลม จำนวนสามแถบติ ด เรี ย งกั น ระยะห างระหวางแถบ
๒.๕ เซนติเมตร ปลายแขนปลอยและมีแถบผาตวนสีดำ กวาง ๘ เซนติเมตร โอบรอบ
ใหมีผาคลองคอ ดานในทำดวยผาตวนสีเหลืองทอง ดานนอกทำดวยผาหรือแพรสีดำเชนเดี ยวกับ
ตัวเสื้อ ดานหนาเย็บเปนมุมแหลม มีแถบผา ตวนสีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติดที่ริมทั้งสอง
ขาง ระหวางแถบผ าตว นสีเหลื องทองทั้งสองขางมีแถบกำมะหยี่สี ตามสีป ระจำสาขาวิช า กวาง ๒.๕
เซนติเมตร ติดโดยมีระยะหางระหวางผาตวนสีเ หลืองทองกับแถบกำมะหยี่สีตามสีประจำสาขาวิชา ขาง
ละ ๑ เซนติเมตร ดานหลังเย็บเปนสี่เหลี่ยม มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติดที่
ริม ด านบนและด านล าง ด านซ า ยและด า นขวาพั บ เป น จี บ ซ อ นกั น จำนวนสองทบ กว างทบละ ๗
เซนติเมตร มีเชือกเกลี ยวสีทอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๘ เซนติเมตร ผูกดวยเงื่อนพิรอดตรงกลาง
แผนหลัง และมีพูหอยสีทอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร มีตรา
สัญลักษณมหาวิทยาลัยทำดวยผา และปกดวยดายสีตามตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยติดบนผาตวนสีเหลื อ
ทองรูปวงรี ขนาด ๖.๕ เซนติเมตร ปดทับรอยตอของผาคลองคอดานหนาและดานหลังทั้งสองขาง
(๒) ครุยมหาบัณ ฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เวน แตแถบกำมะหยี่สีดำ ตอนกลางแขน
ทั้งสองขางมีจำนวนสองแถบ
(๓) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เวนแตแถบกำมะหยี่สีดำ ตอนกลางแขนทั้งสองขาง
มีจำนวนหนึ่งแถบ
มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มี ลักษณะเปนรูปตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทำดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๓.๕ เซนติเมตร ติดบนฐานซึ่งรองรับดวยโลหะสีดำ และ
มีอักษรสีเหลืองทองเปนคติพจนของมหาวิทยาลัย “นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา”
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มาตรา ๖ ครุ ย ประจำตำแหน ง และเครื่ อ งหมายประกอบครุ ย ประจำตำแหน ง ของนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร และคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ครุ ย ด ว ยผ า หรื อ แพรสี ด ำ เย็ บ เป น เสื้ อ คลุ ม ยาวเหนื อ ข อ เท า
พอประมาณ ตัวเสื้อผ าอกตลอด มีผาตาดสีเหลืองทอง กวาง ๗ เซนติเมตร เย็บติดเป นสาบตลอด
ดานหนาทั้งสองขางและโอบรอบคอเสื้อ และมีแถบกำมะหยี่สีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติด
เปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขางถัดจากผาตาดสี เหลืองทอง แขนเสื้อยาวตกขอมือ ตอนกลางแขนทั้ง
สองขางมีแถบกำมะหยี่สีดำ กวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๓๘ เซนติเมตร ขลิบริมดวยเชือกเกลียวสีทอง
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔ เซนติเมตร พับปลายแถบเปนมุมแหลม จำนวนสี่แถบติดเรียงกัน ระยะหาง
ระหวางแถบ ๒.๕ เซนติเมตร ปลายแถบทั้งสองดานมีกระดุมสีทองติดดานละหนึ่งเม็ด ปลายแขนปลอย
และมีแถบผาตวนสีดำ กวาง ๘ เซนติเมตร โอบรอบ
ใหมีผาคลองคอ ดานในทำดวยผาตวนสีเหลืองทอง ดานนอกทำดวยผาหรือแพรสีดำเชนเดียวกับ
ตัวเสื้อ ดานหนาเย็บเปนมุมแหลม มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติดที่ริมทั้งสอง
ขาง ระหวางแถบผ าตวนสีเหลื องทองทั้งสองขาง มีผาตาดสีทอง กวาง ๒.๕ เซนติเมตร ติดโดยมี
ระยะหางระหวางผาตวนสีเหลืองทองกับผาตาดสีทอง ขางละ ๑ เซนติเมตร ดานหลังเย็บเปนสี่เหลี่ยม
มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติดที่ริมดานบนและดานลาง ดานซายและดานขวา
พั บ เป น จี บ ซ อ นกั น จำนวนสองทบ กว า งทบละ ๗ เซนติ เ มตร มี เ ชื อ กเกลี ย วสี ท อง ขนาด
เส นผาศูนยกลาง ๐.๘ เซนติเมตร ผู กดวยเงื่อนพิรอดตรงกลางแผ นหลั ง และมีพูห อยสี ทอง ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทำดวยผา และ
ปกดวยดายสีตามตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยติดบนผาตวนสีเหลือทองรูปวงรี ขนาด ๖.๕ เซนติเมตร
ปดทับรอยตอของผาคลองคอดานหนาและดานหลังทั้งสองขาง
ให มี ส ายร อ ยประกอบครุ ย ประจำตำแหน ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ทำด ว ยโลหะสี ท อง
ประกอบดวยตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กึ่งกลางสายสรอยประดับตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ทำดวย
โลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชน เดียวกับ นายกสภามหาวิทยาลั ย เวนแตไมมีส ายสร อย
ประดับ และมีตราสั ญ ลักษณ มหาวิทยาลั ยทำดวยโลหะดุน นูน สี ทอง สู ง ๕ เซนติเมตร ติดบนสาบ
ดานหนาทั้งสองขาง
(๓) อธิการบดี เชน เดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เวน แตสาบดานหนาทั้งสองขางและ
โอบรอบคอเสื้อทำดวยแถบกำมะหยี่สีน้ำเงินเขม กวาง ๗ เซนติเมตร และมีแถบกำมะหยี่สีเหลืองทอง
กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขางถัดจากแถบกำมะหยี่สีน้ำเงินเขม และ
มี ส ายสรอ ยทำด ว ยโลหะสี ท องประกอบด ว ยตราสั ญ ลั ก ษณ ม หาวิ ท ยาลั ย กึ่ งกลางสายสร อ ยประดั บ
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทำดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง
(๔) รองอธิการบดี คณบดี ผูอำนวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
มี ฐ านะเที ย บเท า คณะ เช น เดี ย วกั บ อธิ ก ารบดี เว น แต ไ ม ส ายสร อ ยประดั บ และมี ต ราสั ญ ลั ก ษณ
มหาวิทยาลัยทำดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสาบดานหนาทั้งสองขาง
(๕) คณาจารย เชน เดียวกับรองอธิการบดี คณบดี ผู อำนวยการ หั วหนาส วนราชการหรื อ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานนะเทียบเทาคณะ เวนแตสาบดานหนาทั้งสองขางและโอบรอบคอเสื้อ
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ทำดวยแถบกำมะหยี่สีดำ กวาง ๗ เซนติเมตร และมีแถบกำมะหยี่สีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร
เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขางถัดจากแถบกำมะหยี่สีดำ และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ทำ
ดวยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสาบดานหนาทั้งสองขาง
มาตรา ๗ สีประจำสาขาวิชา มีดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
สีฟาเทา
(๒) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟา
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร
สีขาว
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร
สีน้ำเงิน
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
สีน้ำตาล
(๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สีเหลือง
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร
สีแสด
(๙) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สีเขียวหัวเปด
(๑๐)สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
สีชมพูสม
มาตรา ๘ ให มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชียงใหมจั ด ทำครุย วิท ยฐานะ เข็ม วิท ยฐานะ และครุ ย
ประจำตำแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการประกาศใชบังคับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๐
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา การกำหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช
อักษรยอสำหรับสาขาวิชานั้นอยางไร และการกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของ
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจำเปนตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหนง พ.ศ.๒๕๕๐
-----------------------------เพื่ออนุวัติตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การใชครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหนง พ.ศ.๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กำหนดไวแลวในขอบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“ผูบริหาร”
หมายความวา อ ธิ ก า ร บ ดี ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ค ณ บ ดี
ผูอำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการสำนัก หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐาน
เทียบเทาคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“คณาจารย”
หมายความวา คณาจารย ป ระจำของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม ตามมาตรา ๕๑ และใหหมายความรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบั ติหนาที่ผูสอนและทำงาน
ประจำในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขอ ๕ ผูมีสิทธิสวมครุยวิทยฐานะ ตองเปนผูไดรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขอ ๖ ผูมีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะ ตองเปนผูไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขอ ๗ ผูมีสิทธิสวมครุยประจำตำแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตองเปนผูดำรงตำแหนง
นายกสภามหาวิท ยาลั ย กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู บ ริ ห ารของมหาวิท ยาลั ย และคณาจารย ข อง
มหาวิทยาลัย
ขอ ๘ การสวมครุยวิทยฐานะ ให สวมทับเครื่องแบบนั กศึกษาหรือเครื่องแบบราชการหรือชุด
สุภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
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ขอ ๙ การสวมครุยประจำตำแหนง ใหสวมทับเครื่องแบบราชการ หรือชุดสุภาพ
ขอ ๑๐ การสวมครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหนง ใหใชในโอกาสดังตอไปนี้
(๑) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(๒) พิธีไหวครู
(๓) งานพิธีการอื่นของมหาวิทยาลัยหรือในโอกาสที่เหมาะสม
ขอ ๑๑ การประดับเข็มวิทยฐานะ ให ประดับที่อกเสื้อดานขวาเมื่อแตงเครื่องแบบหรือที่ป กเสื้ อ
สากลดานซาย
ขอ ๑๒ ผูที่สวมครุยวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหนง และประดับเข็มวิทยฐานะ ตองประพฤติตน
สุ ภ าพเรี ย บร อ ย มี เกี ย รติ และอยู ในลั ก ษณะที เหมาะสมไม ก อ ให เกิ ด ความเสื่ อ มเสี ย ต อ ตนเองและ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหนง โดยไมมีสิทธิที่จะใช หรือ
แสดงด ว ยประการใด ๆ ว า ตนมี ต ำแหน ง ใดในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ มี ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไมมี ถาไดกระทำเพื่อ ใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใช
หรือมีตำแหนงหรือมีวิทยฐานะเชนนั้น ตองระวางโทษตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คือ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ ไมเกิน ห าหมื่น บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ
ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐

อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย กิจกรรมนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๔
-----------------------------โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับ กิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เพื่อใหการจัดตั้งองคกรดำเนินกิจกรรมนักศึกษาและการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กิจกรรมนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๔”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กำหนดไวแลวในขอบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“รองอธิการบดี” หมายความวา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“คณะ” หมายความว า คณะหรื อ วิ ท ยาลั ย ตามกฎกระทรวงการจั ด ตั้ ง ส ว นราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และใหหมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานภายใน และหัวหนาหนวยงาน
ภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยเพื่อจัดการศึกษา
“องคการนักศึกษา” หมายความวา องคการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภานักศึกษา” หมายความวา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สโมสรนักศึกษาคณะ” หมายความวา สโมสรนักศึกษาคณะที่เปดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“ชมรม” หมายความวา ชมรมที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจัดตั้งขึ้นตามที่กำหนดไว
ในขอบังคับนี้
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
จัดใหเรียนในเวลาราชการ และหากมีความจำเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได
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“นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ” หมายความว า นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ เข า รั บ การศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยจัดใหเรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ และหากมีความเปนมหาวิทยาลัยอาจจัด
ใหเรียนในเวลาราชการดวยก็ได
“นักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา” หมายความวา นั กศึกษาของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงใหมที่
ศึกษาในระดับสูงกวาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
“ประธานรุน” หมายความวา ผูแทนนักศึกษาหรือหัวหนากลุมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในแตละชั้นปของสาขาวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปดสอน ทั้งการ
จัดการศึกษาในสถานที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
นโยบายและวัตถุประสงค
ขอ ๖ นโยบายของการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาตามขอบังคับนี้ ใหเปนไปเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนิ น การตามวั ตถุ ป ระสงค แ ละภาระหน าที่ ข องมหาวิท ยาลั ย ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
ขอ ๗ การดำเนินกิจกรรมนักศึกษามีวัตถุประสงคดังนี้
(๑) ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาได เรี ย นรู ก ารใช สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ต ามระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยฝกฝนและปลูกฝงนิสัยใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
รวมทั้งเคารพสิทธิและหนาที่ของผูอื่น
(๒) สงเสริมความรู ความสามารถ และความรับผิดชอบในกิจกรรมต าง ๆ ของนักศึกษา เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนานักศึกษา ทั้งในดานประสบการณ วิชาการ และวิชาชีพ
(๓) สงเสริมและปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ความสามัคคี และ
ความรับผิดชอบ
(๔) เสริ มสร างความรูความเขาใจในคุณ คา ความสำนึ ก และความภู มิใจในวัฒ นธรรมของ
ทองถิ่นและของชาติ
(๕) สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใชป ระโยชน จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
(๖) เชื่อความสั มพั น ธ แลกเปลี่ ย นเรียนรู ประสบการณ และความรู ความเข าใจระหวาง
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยและกับสถาบันอื่น
(๗) สงเสริมให นักศึกษามีความสามัคคี ความมีน้ำใจเปนนักกีฬา มีบุคลิกภาพ พลานามัย
และมนุษยสัมพันธที่ดี
(๘) ผดุงและดำเนินงานเพื่อเผยแพรเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งใหมีความรักและความ
ผูกพันตอมหาวิทยาลัย
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หมวด ๒
สิทธิและหนาที่ของนักศึกษา
ขอ ๘ สิทธิของนักศึกษามีดังนี้
(๑) การไดรับการศึกษา การบริการ และการเขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดใหแกนักศึกษา
โดยเทาเทียมกัน
(๒) การแสดงความคิ ด เห็ น อย า งเสรี โดยเป ด เผย ภายใต บ ทบั ญ ญั ติ แ ห งกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(๓) การเสนอขอคิดเห็ น ใด ๆ ที่จ ะเป น ประโยชน ตอกรดำเนิ น กิจกรรมนั กศึกษา เพื่อความ
เจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ หนาที่ของนักศึกษามีดังนี้
(๑) ศึกษาเลาเรียนตามหลักสูตรอยางเต็มกำลังความสามารถ
(๒) แตงกายใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๓) รักษาไวซึ่งความสามัคคี ชื่อเสียง เกียรติของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
(๔) ให ค วามร ว มมื อ และช ว ยเหลื อ ในการดำเนิ น กิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ นโยบายและ
วัตถุประสงคของขอบังคับนี้
(๕) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คำสั่งและประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย
หมวด ๓
การจัดองคกรกิจกรรมนักศึกษา
ขอ ๑๐ การจัดองคกรกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ใหมีดังนี้
(๑) สภานั กศึกษา เรี ยกชื่อวา “สภานั กศึกษามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม” มี ชื่อย อวา
“สน.มร.ชม.” และเรี ย กชื่ อ เป น ภาษาอั ง กฤษว า “ Chiang Mai Rajabhat University Student
Council” มีชื่อยอวา “CMRUSC”
(๒) องคการนักศึกษา เรียกชื่อวา “องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม” มีชื่อยอ
วา “อน.มร.ชม.” และเรี ย กชื่ อ เป น ภาษาอั งกฤษว า “Chiang Mai Rajabhat University Student
Union”
มีชื่อยอวา “CMRUSU”
(๓) สโมสรนักศึกษาคณะหรือวิทยาลัย เรียกชื่อวา “สโมสรนักศึกษา (ตามดวยชื่อคณะหรือ
วิทยาลัย)” และเรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Student Union of Faculty of (ตามดวยชื่อภาษาอังกฤษ
ของคณะหรือวิทยาลัย)”
ขอ ๑๑ นักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษและระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีดังนี้
(๑) คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ
(๒) คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๑๒ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ห รื อ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษอาจรวมกลุ ม เพื่ อ จั ด ตั้ ง “ชมรม” ขึ้ น
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ดำเนิ น กิ จ กรรมด า นใดด า นหนึ่ ง โดยเฉพาะ และให อ ยู ใ นความดู แ ลของ
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คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาหรือคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษแลวแต
กรณี
ชมรมที่จัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งจะตองมีระเบียบการดำเนินกิจกรรมของชมรมนั้น ๆ ตามที่ก ำหนด
ไวในขอบังคับนี้
หมวด ๔
สภานักศึกษา
ขอ ๑๓ สภานักศึกษาประกอบดวยสมาชิกสภานักศึกษาซึ่งไดมาจากการเลือกตั้งภายในของแต
ละคณะหรือวิทยาลัย คณะหรือวิทยาลัยละสามคน โดยไมซ้ำชั้นป
หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ใหอธิการบดีพิจารณาแตงตั้งผูไดรับเลือกตามวรรคสองเปนสมาชิกสภานักศึกษา
ขอ ๑๔ ผู มี สิ ท ธิ ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาต อ งมี ส ภาพเป น นั ก ศึ ก ษาในภาค
การศึกษาที่กำหนดใหมีการเลือกตั้ง
ขอ ๑๕ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภานักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่กำหนดใหมีการเลือกตั้ง
(๒) ไม อยูในระหวางถูกลงโทษทางวินั ยนั กศึกษาหรือถาเคยถูก ลงโทษทางวินั ย ตองพ น โทษ
มาแลว ไมต่ำกวาหนึ่งป โดยนับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร
(๓) มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐
(๔) ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยมาแลวไมเกินสี่ป ในปที่เขาดำรงตำแหนง
ขอ ๑๖ สมาชิกสภานักศึกษา มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละหนึ่งปนับแตวันที่ ๑ มีนาคม
ของแตละป
นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว สมาชิกสภานักศึกษาพนจากตำแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ลาพักการศึกษา
(๔) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
(๕) สมาชิกสภานักศึกษามีมติใหถอดถอน
(๖) อธิการบดีมีคำสั่งใหพนจากตำแหนง โดยระบุความผิดไวอยางชัดเจน
การพนจากตำแหนงตาม (๕) ตองเปนไปตามมติสองในสามของจำนวนสมาชิกสภานักศึกษาเทาที่มี
อยู
ขอ ๑๗ ให ที่ประชุมสภานักศึกษาเลื อกสมาชิกสภานักศึกษาเขาดำรงตำแหน ง กรรมการสภา
นักศึกษา ดังนี้
(๑) ประธานสภานักศึกษา
(๒) รองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่ง
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(๓) รองประธานสภานักศึกษาคนที่สอง
(๔) เลขานุการสภานักศึกษา
(๕) ประชาสัมพันธ
โดยกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหที่ประชุมดำเนินการเลือกในการประชุมครั้งแรก
กรรมการตาม (๔) และ (๕) ใหประธานสภานักศึกษาเปนผูเสนอ
ขอ ๑๘ ให ผู ได รับ เลื อกเป นประธานสภานั ก ศึกษาตามขอ ๑๗ (๑) นำรายชื่อ กรรมการสภา
นักศึกษา ตามขอ ๑๗ เสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
เลขานุการสภานักศึกษาอาจเสนอขอแตงตั้งนักศึกษาเปนผูชวยเลขานุการสภานักศึกษาจำนวนไม
เกินสามคนก็ได
ประชาสัมพันธอาจเสนอขอแตงตั้งนักศึกษาเปนผูชวยประชาสัมพันธจำนวนไมเกินสองคนก็ได
ขอ ๑๙ ใหคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ซึ่งอาจประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการติดตามการบริหารโครงการและงบประมาณ
(๒) คณะกรรมาธิการกิจการนักศึกษา
(๓) คณะกรรมาธิการอื่นตามความจำเปนที่สภานักศึกษาเห็นสมควร
กรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ใหสภานักศึกษาแตงตั้งจากสมาชิกสภานักศึกษา หรือหากมีความ
จำเปนอาจแตงตั้งจากนักศึกษาที่มิไดเปนสมาชิกสภานักศึกษาก็ได
ขอ ๒๐ สมาชิกสภานักศึกษาจะดำรงตำแหนงในสภานักศึกษาตามขอ ๑๘ และขอ ๑๙ ได
เพียงตำแหนงเดียว
ขอ ๒๑ สภานักศึกษามีอำนาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กำกับและติดตามการดำเนินงานขององคการนักศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดแถลงไว
ตอสภานักศึกษา
(๒) พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการและงบประมาณประจำปขององคการนักศึกษา
(๓) ตรวจสอบทรัพยสินและการบัญชีขององคการนักศึกษา
(๔) ใหขอเสนอแนะตอองคการนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานดานจาง ๆ
(๕) เสนอมหาวิทยาลัยใหมีหรือใหแกไขเพิ่มเติมระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
(๖) เสนอความคิดตอมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาหรือกิจกรรมอื่น ในสวน
ที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอนักศึกษาโดยตรง
(๗) วางระเบียบหรือขอปฏิบัติเกี่ย วกับการดำเนินงานภายในของสภานักศึกษา ซึ่งตองไมขัด
หรือแยงกับระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๘) แตงตั้งคณะกรรมาธิการของสภานักศึกษาเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่สภานักศึกษามอบหมาย
(๙) การขอเอกสารหรือขอมูลและเชิญคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาหรือนักศึกษาที่
เกี่ยวของมาชี้แจงและใหความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของสภานักศึกษา
(๑๐) ลงมติไมไววางใจคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ
ขอ ๒๒ สมาชิกสภานักศึกษาทีหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) เขารวมประชุมและลงมติในการประชุมสภานักศึกษา
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(๒) รับฟงและรวบรวมความคิดเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะของนักศึกษาทั้งปวง แลวกลั่นกรอง
เสนอตอสภานักศึกษา รวมทั้งคนควา แสวงหาขอเท็จจริงเสนอตอที่ประชุมสภานักศึกษา เพื่อประกอบ
การพิจารณาในเรื่องตาง ๆ
(๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ประธานสภานักศึกษาหรือสภานักศึกษามอบหมาย
ขอ ๒๓ ประธานสภานักศึกษามีหนาที่ดังนี้
(๑) เปนประธานในการประชุมสภานักศึกษา
(๒) ควบคุมดูแลและดำเนินการในกิจการของสภานักศึกษา
(๓) เปนผูแทนของสภานักศึกษาในกิจการทั้งปวงของสภานักศึกษา
(๔) เสนอแตงตั้งเลขานุการและประชาสัมพันธตอสภานักศึกษา
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ขอบังคัลหรือระเบียบกำหนดไว
ขอ ๒๔ รองประธานสภานักศึก ษามีหนาที่ชวยประธานสภานักศึกษาในการประชุมและกิจการ
สภานักศึกษาตามที่ประธานสภานักศึกษามอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงประธานสภานักศึกษา หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง
ประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่งทำหนาที่แทน กรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงรองประธานสภานักศึกษาคนที่
หนึ่ง หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสภานักศึกษาคนที่สอง ทำหนาที่แทน และใน
กรณีนี้ใหรองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่ง หรือรองประธานสภานักศึกษาคนที่สอง แลวแตกรณี มี
หนาที่เชนเดียวกับประธานสภานักศึกษาตามที่กำหนดไวในขอ ๒๒
ขอ ๒๕ เลขานุการสภานักศึกษามีหนาที่ ดังนี้
(๑) ประสานงานทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภานักศึกษา
(๒) เตรียมการกอนการประชุม จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณที่ใช จัดทำระเบียบวาระ
การประชุมดวยความเห็นชอบของประธานสภานักศึกษา ดำเนินการนัดประชุมสภานักศึกษาพรอมจัดสง
เอกสารประกอบการประชุม
(๓) ดำเนินการระหวางการประชุมนับจำนวนสมาชิกสภานักศึกษามาประชุมครบองคป ระชุม
หรือ ไม แจงระเบี ยบวาระการประชุม ให ที่ป ระชุมทราบ เสนอรายงานการประชุมครั้ งที่แล วเพื่ อการ
พิจารณา จดบันทึกคำอภิปรายและมติที่ประชุมเพื่อเรียบเรียงเปนรายงานการประชุมที่สมบูรณตอไป
(๔) ดำเนินการหลังการประชุม จัดทำรายงานการประชุมเพื่อเสนอตอที่ประชุมพิจารณารับรอง
ในการประชุมครั้งตอไป ดำเนินการแจงมติที่ประชุมเพื่อใหผูเกี่ยวของทราบหรือดำเนินการตอไป
(๕) จัดเก็บรายงานการประชุมและมติที่ประชุมสภานักศึกษาในเรื่องตาง ๆ ใหเปนระบบ เปน
หมวดหมูเพื่อสะดวกในการคนควา เพื่อเปนหลักฐานในการปฏิบัติงานหรือใชอางอิงรวมทั้งการเก็บรักษา
เอกสารและสื่อที่ใชบันทึกการประชุมของสภานักศึกษา
(๖) ปฏิ บั ติห น าที่อื่น ตามที่ ป ระธานสภานั กศึกษาหรื อสภานั กศึกษามอบหมาย หรื อตามที่
กำหนดไวในขอบังคับนี้
ขอ ๒๖ ประชาสัมพันธมีหนาที่ดังนี้
(๑) รับผิดชอบแถลงขาว หรือเผยแพรขาวสารการดำเนินงานของสภานักศึกษา
(๒) จัด ทำเอกสาร สิ่ งพิ มพ และสื่ ออื่ น ๆ เพื่ อการเผยแพร ป ระชาสั มพั น ธกิจ การของสภา
นักศึกษา
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(๓) ปฏิ บั ติห น าที่อื่น ตามที่ ป ระธานสภานั กศึกษาหรื อสภานั กศึกษามอบหมาย หรื อตามที่
กำหนดไวในขอบังคับนี้
ขอ ๒๗ ภายในสามสิ บ วัน นั บ แต วัน เลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาให มี ก ารเรี ย กประชุ ม สภา
นักศึกษาเพื่อสมาชิกไดมาประชุมกันครั้งแรก โดยตองมีสมาชิกสภานักศึกษามาประชุมไมนอยกวารอยละ
๗๕
ของจำนวนสมาชิกสภานักศึกษาทัง้ หมด
การเรียกประชุมตามวรรคที่ห นึ่ง ให กองพั ฒ นานั กศึก ษาเปน ผู ดำเนิ นการเรียกประชุมเพื่อให
สมาชิกสภานักศึกษาดำเนิ น การเลื อกคณะกรรมการสภานั กศึกษาตามขอ ๑๗ โดยให ที่ประชุมเลื อก
สมาชิกสภานักศึกษาคนหนึ่งทำหนาที่ประธานที่ประชุมเปนการชั่วคราว
การเลือกประธานสภานักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษาแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิ กไดหนึ่งชื่อ
การเสนอนั้ น ต อ งมี จ ำนวนสมาชิ ก รั บ รองไม น อ ยกว า ห า คน ถ า มี ก ารเสนอชื่ อ ผู ใ ดเพี ย งชื่ อ เดี ย ว
ให ถือวาผูถูกเสนอชื่อนั้นเปน ผูไดรับเลือก ถามีการเสนอชื่อหลายชื่อให ออกเสียงลงคะแนนเปน การลับ
นับคะแนนโดยเปดเผย กรณีมีผูไดรับคะแนนเทากันใหใชวิธีจับ สลากเลือกเฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุดที่
เทากัน และใหประธานที่ประชุมประกาศชื่อผูไดรับเลือกตอที่ประชุม
การเลือกรองประธานสภานักศึกษา ใหใชวิธีการเชนเดียวกับการเลือกประธานสภานักศึก ษา โดย
ใหเลือกรองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่งเสียกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภานักศึกษาคนที่สอง
ขอ ๒๘ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภานักศึกษา อาทิ การเรียกประชุมสภานักศึกษา
การจัดระเบียบวาระการประชุม ผูมีสิทธิเสนอเรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุม การลงมติ ตลอดจน
การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับวิธีการดำเนินการประชุม ใหเปนไปตามประกาศของสภานักศึกษา
หมวด ๕
องคการนักศึกษา
ขอ ๒๙ องคการนักศึกษา ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา
(๒) คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา
ขอ ๓๐ คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา ประกอบดวย
(๑) นายกองคการนักศึกษา
(๒) อุปนายกองคการนักศึกษาคนที่หนึ่ง
(๓) อุปนายกองคการนักศึกษาคนที่สอง
(๔) เลขานุการ
(๕) เหรัญญิก
(๖) ประชาสัมพันธ
(๗) กรรมการอื่นอีกจำนวนไมเกิน ๑๑ คน
ขอ ๓๑ นายกองคการนักศึกษาตามขอ ๓๐ (๑) ไดมาจากการเลือกตั้งทั่วไปของนักศึกษา
หลั กเกณฑและวิธีการดำเนิ นการเลื อกตั้งนายกองคการนั กศึกษาตามวรรคหนึ่ งให เป นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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ใหอธิการบดีพิจารณาแตงตั้งผูไดรับเลือกตามวรรคสองเปนนายกองคการนักศึกษา
ขอ ๓๒ ใหนายกองคการนักศึกษานำรายชื่อกรรมการบริหารองคการนักศึกษาตามขอ ๓๐ (๒)
(๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) เสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
นายกองคการนักศึกษาอาจเสนออธิการบดีเพื่อขอถอดถอนกรรมการบริหารองคการนักศึกษาตาม
วรรคหนึ่งก็ได
ขอ ๓๓ ผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเปนนายกองคการนักศึกษาตองมีสภาพเปนนักศึกษาในภาค
การศึกษาที่กำหนดใหมีการเลือกตั้ง
ขอ ๓๔ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการนักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่กำหนดใหมีการเลือกตั้ง
(๒) ไม อยูในระหวางถูกลงโทษทางวินั ยนั กศึกษาหรือถาเคยถูก ลงโทษทางวินั ย ตองพ น โทษ
มาแลว ไมต่ำกวาหนึ่งป โดยนับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร
(๓) มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐
(๔) ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยมาแลวไมเกินสี่ป ในปที่เขาดำรงตำแหนง
ขอ ๓๕ นายกองคการนักศึกษาและกรรมการบริหารองคการนักศึกษาตามขอ ๓๐ (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) และ (๗) มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละหนึ่งปนับแตวันที่ ๑ มีนาคมของแตละป
นอกจากการพ น จากตำแหน ง ตามวาระในวรรคหนึ่ ง แล ว นายกองค ก ารนั ก ศึ ก ษาและ
กรรมการบริหารองคการนักศึกษาตามขอ ๓๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พนจากตำแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ลาพักการศึกษา
(๔) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
(๕) สภานักศึกษาลงมติไมไววางใจทั้งเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ
(๖) อธิการบดีมีคำสั่งใหพนจากตำแหนง โดยระบุความผิดไวอยางชัดเจน
การพนจากตำแหนงตาม (๕) ตองเปนไปตามมติสองในสามของจำนวนสมาชิกสภานักศึกษาเทาที่มี
อยูกอนครบวาระ และไดมีการดำเนินการใหผูใดดำรงตำแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตำแหนงเพียงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
เมื่อนายกองคการนักศึกษาพนจากตำแหนงใหกรรมการบริหารองคการนักศึกษา ตามขอ ๓๐ (๒)
(๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พนจากตำแหนงดวย ในกรณีนี้ถาวาระการดำรงตำแหนงเหลืออยูนอยกวา ๑๘๐ วัน
ใหอธิการบดีพิจารณาแตงตั้งผูรักษาการแทนนายกองคการนักศึกษา และให ผูรักษาการแทนนายกองคการ
ศึกษามีอำนาจและหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดำรงตำแหนงอยูเหลือไมนอยกวา ๑๘๐ วัน
ใหดำเนินการเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่พนตำแหนง และ
ใหผูนั้นอยูในตำแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ขอ ๓๖ คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษามีอำนาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับองคการนักศึกษา โดยไมขัดตอขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
และหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
(๒) กำหนดนโยบาย รวมทั้งจัดทำโครงการและงบประมาณประจำปขององคการนักศึกษาเพื่อ
เสนอตอสภานักศึกษา
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(๓) ดำเนินงานกิจกรรมขององคการนักศึกษาใหเปนไปตามนโยบายที่แถลงไวตอสภานักศึกษา
(๔) ออกประกาศเกี่ยวกับการประชุมและการดำเนินงานภายในองคการนักศึกษา ซึ่งไมขัดกับ
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
(๕) สนับสนุนและสงเสริมการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม
(๖) ประสานงานการดำเนินการรวมกันระหวางองคการนักศึกษา คณะกรรมการประสานงาน
กิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ และคณะกรรมการดำเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๗) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอัน อยูในอำนาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา
(๘) จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา และรายงานการเงิน เสนอใหสภานักศึกษา
พิจารณา อยางนอยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง
ขอ ๓๗ นายกองคการนักศึกษามีหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริห ารองคการนั กศึกษา และคณะกรรมการ
ประสานงานกิจกรรมนักศึกษา
(๒) ควบคุมและดำเนินการในกิจการขององคการนักศึกษา
(๓) เปนผูแทนขององคการนักศึกษาในกิจการทั้งปวงขององคการนักศึกษา
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือตามที่ขอบังคับหรือระเบียบกำหนดไว
ขอ ๓๘ อุปนายกองคการนักศึกษามีหนาที่ชวยนายกองคการนักศึกษาในการประชุมและกิจการ
องคการนักศึกษาตามที่นายกองคการนักศึกษามอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงนายกองคการนักศึกษา หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหอุป
นายกองคการนักศึกษาคนที่หนึ่งทำหนาที่แทน กรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงอุปนายกองคการนักศึกษาคนที่
หนึ่ง หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหอุปนายกองคการศึกษาคนที่สอง ทำหนาที่แทน และในกรณีนี้
ให อุปนายกองคการนั กศึกษาคนที่ห นึ่ง หรืออุปนายกองคการนั กศึกษาคนที่สอง แล วแตกรณี มีห น าที่
เชนเดียวกับนายกองคการนักศึกษาตามที่กำหนดไวในขอ ๓๗
ขอ ๓๙ เลขานุการสภานักศึกษามีหนาที่ ดังนี้
(๑) ประสานงานทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานขององคการนักศึกษา
(๒) เตรียมการกอนการประชุม จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณที่ใช จัดทำระเบียบวาระ
การประชุมดวยความเห็นชอบของนายกองคการนักศึกษา ดำเนินการนัดประชุม คณะกรรมการบริหาร
องคการศึกษาพรอมจัดสงเอกสารประกอบการประชุม
(๓) ดำเนิ น การระหวา งการประชุม นั บ จำนวนสมาชิ ก คณะกรรมการบริห ารองค ก ารศึก ษา
มาประชุมครบองคประชุมหรือไม แจงระเบี ยบวาระการประชุมให ที่ป ระชุมทราบ เสนอรายงานการ
ประชุมครั้งที่แลวเพื่อการพิจารณา จดบันทึกคำอภิปรายและมติที่ประชุมเพื่อเรียบเรียงเปนรายงานการ
ประชุมที่สมบูรณตอไป
(๔) ดำเนินการหลังการประชุม จัดทำรายงานการประชุมเพื่อเสนอตอที่ประชุมพิจารณารับรอง
ในการประชุมครั้งตอไป ดำเนินการแจงมติที่ประชุมเพื่อใหผูเกี่ยวของทราบหรือดำเนินการตอไป
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หมวด ๖
สโมสรนักศึกษา
ขอ ๔๕ สโมสรนักศึกษาเปนองคกรนักศึกษาภาคปกติในคณะหรือวิทยาลัย
ขอ ๔๖ คณะกรรมการบริหารนักศึกษา แตละคณะหรือวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) นายกสโมสรนักศึกษา
(๒) อุปนายกสโมสรนักศึกษา
(๓) เลขานุการ
(๔) เหรัญญิก
(๕) ประชาสัมพันธ
(๖) กรรมการอื่นอีกไมเกิน ๑๒ คน
ขอ ๔๗ นายกสโมสรนักศึกษาตามขอ ๔๖ (๑) ไดมาจากการเลือกตั้งทั่วไปของนักศึกษาในคณะ
หรือวิทยาลัยนั้น ๆ
หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ใหคณบดีพิจารณาแตงตั้งผูไดรับเลือกตามวรรคสองเปนนายกสโมสรนักศึกษา
ขอ ๔๘ ใหนายกสโมสรนักศึกษานำรายชื่อกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามขอ ๔๖ (๒) (๓)
(๔) (๕) และ (๖) เสนอตอคณบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษาอาจเสนอคณบดี เ พื่ อ ขอถอดถอนกรมการบริ ห ารสโมสรนั ก ศึ ก ษา
ตามวรรคหนึ่งก็ได
ขอ ๔๙ ผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาตองเปนนักศึกษาในคณะหรือวิทยาลัย
นั้น ๆ และตองเปนสภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาที่กำหนดใหมีการเลือกตั้ง
ขอ ๕๐ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เปนนักศึกษาในสังกัดคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ
(๒) เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่กำหนดใหมีการเลือกตั้ง
(๓) ไม อยูในระหวางถูกลงโทษทางวินั ยนั กศึกษาหรื อถาเคยถูก ลงโทษทางวินั ย ตองพ น โทษ
มาแลว ไมต่ำกวาหนึ่งป โดยนับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร
(๔) มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐
(๕) ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยมาแลวไมเกินสี่ป ในปที่เขาดำรงตำแหนง
ขอ ๕๑ นายกสโมสรนักศึกษาและกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามขอ ๔๖ (๒) (๓) (๔) (๕)
และ (๖) มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละหนึ่งปนับแตวันที่ ๑ มีนาคมของแตละป
นอกจากการพ น จากตำแหน ง ตามวาระในวรรคหนึ่ ง แล ว นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษาและ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามขอ ๔๖ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) พนจากตำแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ลาพักการศึกษา
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(๔) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
(๕) อธิการบดีมีคำสั่งใหพนจากตำแหนง โดยระบุความผิดไวอยางชัดเจน
ในกรณีที่กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ตามขอ ๔๖ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) พนจากตำแหนง
กอนครบวาระ และไดดำเนินการใหผูใดดำรงตำแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตำแหนงเพียงเทากับวาระที่
เหลืออยูของผูซึ่งแทนตน
เมื่อนายกสโมสรนักศึกษาพนจากตำแหนงใหกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ตามขอ ๔๖ (๒) (๓)
(๔) (๕) และ (๖) พนจากตำแหนงดวย ในกรณีนี้ถาวาระการดำรงตำแหนงเหลืออยูนอยกวา ๑๘๐ วัน
ใหคณบดีพิจารณาแตงตั้งผูรักษาการแทนนายกสโมสรนักศึกษา และใหผูรักษาการแทนนายกสโมสรศึกษา
มีอำนาจและหนาที่ เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดำรงตำแหนงอยูเหลือไมนอยกวา ๑๘๐ วัน
ใหดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่พนตำแหนง และใหผู
นั้นอยูในตำแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ขอ ๕๒ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามีอำนาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา โดยไมขัดตอขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
และหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
(๒) จัดทำโครงการและงบประมาณประจำปของสโมสรนักศึกษาเพื่อเสนอตอองคการศึกษา
(๓) ออกประกาศเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในสโมสรนักศึกษา ซึ่งไมขัดกับขอบังคับ ระเบียบ
ประกาศ และหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
(๔) ใหความรวมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานขององคการนักศึกษา
(๕) ประสานงานการดำเนิ นการรวมกันระหวางองคการนักศึกษา คณะกรรมการประสานงาน
กิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ และคณะกรรมการดำเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๖) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
(๗) จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา และรายงานการเงิน เสนอให องค ก าร
นักศึกษา อยางนอยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง
(๘) พิจารณาให ความเห็ น หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การดำเนิ นงานดานกิจการนักศึกษาตอ
องคการนักศึกษา สภานักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
ขอ ๕๓ นายกสโมสรนักศึกษามีหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
(๒) ควบคุมและดำเนินการในกิจการของสโมสรนักศึกษา
(๓) เปนผูแทนของสโมสรนักศึกษาในกิจการของสโมสรนักศึกษา
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่องคการนักศึกษามอบหมาย หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือตามที่
ขอบังคับหรือระเบียบกำหนดไว
ขอ ๕๔ อุปนายกสโมสรนักศึกษามีหนาที่ชวยนายกสโมสรนักศึกษาในการประชุมและกิจการ
สโมสรนักศึกษาตามที่นายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย
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ในกรณี ที่ไมมีผู ดำรงตำแหนงนายกสโมสรนักศึกษา หรือมีแตไมสามารถปฏิบั ติหน าที่ได ใหอุป
นายกองคการสโมสรทำหน าที่แทน และให อุปนายกสโมสรนักศึกษามีห นาที่เชนเดียวกับ นายกสโมสร
นักศึกษาตามที่กำหนดไวในขอ ๕๓
ขอ ๕๕ เลขานุการสภานักศึกษามีหนาที่ ดังนี้
(๑) ประสานงานทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา
(๒) เตรียมการกอนการประชุม จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณที่ใช จัดทำระเบียบวาระ
การประชุมดวยความเห็ นชอบของนายกสโมสรนั กศึกษา ดำเนิน การนัดประชุมคณะกรรมการบริห าร
สโมสรศึกษาพรอมจัดสงเอกสารประกอบการประชุม
(๓) ดำเนิ น การระหว า งการประชุ ม นั บ จำนวนสมาชิ ก คณะกรรมการบริ ห ารสโมสรศึ ก ษา
มาประชุมครบองคประชุมหรือไม แจงระเบี ยบวาระการประชุมให ที่ป ระชุมทราบ เสนอรายงานการ
ประชุมครั้งที่แลวเพื่อการพิจารณา จดบันทึกคำอภิปรายและมติที่ประชุมเพื่อเรียบเรียงเปนรายงานการ
ประชุมที่สมบูรณตอไป
(๔) ดำเนินการหลังการประชุม จัดทำรายงานการประชุมเพื่อเสนอตอที่ประชุมพิจารณารับรอง
ในการประชุมครั้งตอไป ดำเนินการแจงมติที่ประชุมเพื่อใหผูเกี่ยวของทราบหรือดำเนินการตอไป
(๕) จัดเก็บรายงานการประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรศึกษาในเรื่องตาง ๆ
ใหเปนระบบ เปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในการคนควา เพื่อเปนหลักฐานในการปฏิบัติงานหรือใชอางอิง
รวมทั้งการเก็บรักษาเอกสารและสื่อที่ใชบันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
(๗) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ น ายกสโมสรนั ก ศึ ก ษาหรื อ คณะกรรมการบริ ห ารสโมสรศึ ก ษา
มอบหมาย หรือตามที่กำหนดไวในขอบังคับนี้
ขอ ๔๐ เหรัญญิก มีหนาที่ดังนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับและการจายเงินทุกประเภทของสโมสรนักศึกษา ใหเปนไปตาม
ระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๒) จัดทำบัญชีการเงินของสโมสรนักศึกษา
(๓) จัดทำรายงานการเงินตามขอ ๕๒ (๗)
(๔) ปฏิบั ติห น าที่ อื่น ที่เกี่ย วของกับ การเงิน ของสโมสรนักศึกษาตามที่นายกสโมสรนั กศึกษา
มอบหมาย
ขอ ๕๗ ประชาสัมพันธ มีหนาที่ดังนี้
(๑) รับผิดชอบแถลงขาว หรือเผยแพรขาวสารการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา
(๒) จัด ทำเอกสาร สิ่งพิมพ และสื่ ออื่น ๆ เพื่อการเผยแพรประชาสั มพัน ธกิจการของสโมสร
นักศึกษา
(๓) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ น ายกสโมสรศึ ก ษาหรื อ คณะกรรมการบริ ห ารสโมสรนั ก ศึ ก ษา
มอบหมาย หรือทำตามที่กำหนดไวในขอบังคับนี้
ขอ ๕๘ การดำเนิ นการเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริห ารสโมสรนั กศึกษา อาทิ
การเรียกประชุม การจัดระเบี ยบวาระการประชุ ม ผู มี สิ ท ธิเสนอเรื่ องเขาสู ระเบี ย บวาระการประชุ ม
การลงมติตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับวิธีการดำเนินการประชุม ใหเปนไปตามประกาศของ
สโมสรนักศึกษา
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คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ
และคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๕๙ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) รองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการอื่นอีกจำนวนไมเกิน ๑๕ คน
ขอ ๖๐ ประธานกรรมการตามขอ ๕๙ (๑) ไดมาจากการเลือกของที่ประชุมหัวหนาหมูเรียน
ของนักศึกษาภาคพิเศษ
หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการเลือกประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๖๑ ใหผูไดรับเลือกตามขอ ๖๐ นำรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาค
พิเศษตามขอ ๕๙ (๒) และ (๓) เสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
ประธานกรรมการอาจเสนออธิการบดีเพื่อขอถอดถอนกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาค
พิเศษตามขอ ๕๙ (๒) และ (๓) ก็ได
ขอ ๖๒ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ
หนึ่งป นับแตวันที่ ๑ มีนาคม ของแตละป
นอกจากการพนตำแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว กรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาค
พิเศษ พนตำแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ลาพักการศึกษา
(๔) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
(๕) อธิการบดีมีคำสั่งใหพนจากตำแหนง
ในกรณีที่กรรมการดำเนิ น งานกิจกรรมนั กศึกษาภาคพิเศษตามขอ ๕๙ (๒) และ (๓) พนจาก
ตำแหนงกอนครบวาระ และไดมีการดำเนินการใหผูใดดำรงตำแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตำแหนงเพียง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
เมื่อประธานกรรมการพนจากตำแหนงใหประธานดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษตามขอ
๕๙ (๒) และ (๓) พนจากตำแหนงดวย ในกรณีนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีในการพิจารณาแตงตั้ง
ประธานกรรมการใหม และใหประธานกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นใหมนี้ดำเนินงานตามขอ ๖๑ ตอไป
โดยใหคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษที่ตั้งขึ้นใหมนี้อยูในตำแหนงเพียงเทากับวาระที่
เหลืออยูของคณะกรรมการชุดเดิม
ขอ ๖๓ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษมีอำนาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดำเนินงานเกี่ย วกับกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษทั้งปวง โดยไมขัดตอขอบังคับ ระเบี ย บ
ประกาศ และหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
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(๒) กำหนดนโยบาย รวมทั้งจัดทำโครงการและงบประมาณประจำปของการดำเนินงานกิจกรรม
นักศึกษาภาคพิเศษเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย
(๓) ประสานงานการดำเนินการรวมกันระหวางองคการนักศึกษา คณะกรรมการประสานงาน
กิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ และคณะกรรมการดำเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๔) จัดทำรายงานผลการดำเนิน กิจกรรมนั กศึกษาภาคพิเศษ และรายงานการเงิน เสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาอยางนอยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง
(๕) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ
(๖) พิจารณาให ความเห็ น หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การดำเนิ นงานดานกิจการนั กศึกษาตอ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๖๔ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) รองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการอื่นอีกจำนวนไมเกินเจ็ดคน
ขอ ๖๕ ประธานกรรมการตามขอ ๖๔ (๑) ไดมาจากการเลือกของที่ประชุมประธานรุนของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแตละสาขาวิชา
หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการเลือกประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๖๖ ใหผูไดรับเลือกตามขอ ๖๕ นำรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตามขอ ๖๔ (๑) (๒) และ (๓) เสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
ประธานกรรมการอาจเสนออธิการบดีเพื่อขอถอดถอนกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตามขอ ๖๔ (๒) และ (๓) ก็ได
ขอ ๖๒ คณะกรรมการดำเนิ น งานกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มี ว าระการดำรง
ตำแหนงคราวละหนึ่งป นับแตวันที่ ๑ มีนาคม ของแตละป
นอกจากการพนตำแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว กรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาค
พิเศษ พนตำแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ลาพักการศึกษา
(๔) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
(๕) อธิการบดีมีคำสั่งใหพนจากตำแหนง
ในกรณีที่กรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามขอ ๖๔ (๒) และ (๓) พน
จากตำแหนงกอนครบวาระ และไดมีการดำเนินการใหผูใดดำรงตำแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตำแหนง
เพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
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เมื่อประธานกรรมการพนจากตำแหนงใหประธานดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามขอ ๖๔ (๒) และ (๓) พนจากตำแหนงดว ย ในกรณีนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีในการพิจารณา
แตงตั้งประธานกรรมการใหม และใหประธานกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นใหมนี้ดำเนินงานตามขอ ๖๑
ตอไป โดยใหคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตั้งขึ้นใหมนี้อยูในตำแหนง
เพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของคณะกรรมการชุดเดิม
ขอ ๖๓ คณะกรรมการดำเนิ นงานกิ จกรรมนั กศึ กษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึก ษามี อำนาจและหน าที่
ดังตอไปนี้
(๑) ดำเนิ นงานเกี่ยวกับ กิจ กรรมนั กศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ตศึก ษาทั้งปวง โดยไมขัดตอขอ บั งคั บ
ระเบียบ ประกาศ และหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
(๒) กำหนดนโยบาย รวมทั้งจัดทำโครงการและงบประมาณประจำปของการดำเนินงานกิจกรรม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย
(๓) ประสานงานการดำเนินการรวมกันระหวางองคการนักศึกษา คณะกรรมการประสานงาน
กิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ และคณะกรรมการดำเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๔) จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และรายงานการเงิน เสนอ
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอยางนอยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง
(๕) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๖) พิจารณาให ความเห็ น หรือขอเสนอแนะเกี่ ยวกับ การดำเนินงานดานกิจการนั กศึกษาตอ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๖๙ การดำเนิ น การเกี่ยวกั บการประชุม ของคณะกรรมการดำเนิ นงานกิจ กรรมนั กศึ กษา
ภาคพิเศษ และคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของ
องคการนักศึกษาตามขอ ๔๒ โดยอนุโลม
หมวด ๘
ชมรม
ขอ ๗๐ ชมรมที่จัดตั้งขึ้นตองระบุลักษณะการดำเนินงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน
ดังนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

วิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม
บำเพ็ญประโยชน
กีฬาและนันทนาการ
คุณธรรมและจริยธรรมสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
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(๗) อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศตามขอ ๗๑
ขอ ๗๑ การจัด ตั้ งชมรมขึ้น ใหม ให นั ก ศึก ษาเสนอโครงการจั ด ตั้ งต อ คณะกรรมการบริห าร
องคการนักศึกษา หรือคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ แลวแตกรณี เพื่อเสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศจัดตั้งชมรม
การเสนอขอจัดตั้งชมรมตามวรรคหนึ่ง ตองมีสมาชิกชมรมจำนวนไมนอยกวา ๕๐ คน ที่มาจาก
คณะตาง ๆ ไมนอยกวาสองคณะ
ขอ ๗๒ ชมรมที่ มี อ ยู แ ล ว ต อ งยื่ น เรื่ อ งต อ คณะกรรมการบริ ห ารองค ก ารนั ก ศึ ก ษา หรื อ
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ แลวแตกรณี ภายในเดือนกุมภาพันธข องทุกป เพื่อ
เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศจัดตั้งชมรม
การยื่นเรื่องตามวรรคหนึ่ง ตองมีสมาชิกชมรมจำนวนไมนอยกวา ๕๐ คน ที่มาจากคณะตาง ๆ
ไมนอยกวาสองคณะ
ขอ ๗๓ คณะกรรมการบริหารชมรม ประกอบดวย
(๑) ประธานชมรม
(๒) รองประธานชมรม
(๓) กรรมการอื่นอีกจำนวนไมเกินเจ็ดคน
การไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหารชมรมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบการดำเนินกิจกรรม
ของชมรมนั้น ๆ
ขอ ๗๔ คณะกรรมการบริหารชมรม มีอำนาจและหนาที่ดังนี้
(๑) บริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชมรม
(๒) กำหนดนโยบาย จั ด ทำโครงการและงบประมาณประจำป ข องชมรมเสนอต อ คณะ
กรรมการบริหารองคการนักศึกษา หรือคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ แลวแตกรณี
(๓) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปเสนอตอคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา
หรือคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ แลวแตกรณี
ขอ ๗๕ หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งชมรมตามขอ ๗๑ และขอ ๗๒ ตลอดจนการยุบเลิกชมรม
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกขอบังคับฉบับนี้ คือ เพื่อใหการจัดตั้งองคกรดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
และเพื่อใหการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย และตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ใหสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการออกกฎ ระเบียบ
ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยได จึงจำเปนตองออกขอบังคับนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------------เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่มุงสงเสริมศักยภาพใหนักศึกษา
เปนผู ที่ป ระกอบดวย คุณธรรม จริยธรรม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม เรื่อง ขอกำหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา และเพื่อใหการเขาร วมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณา
การของนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับหลักสูตรการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามขอ ๖ และ ขอ ๔๓ (๔) แห งขอบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงใหม วาดว ย
การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาวิช าการมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เชีย งใหม ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศมหาวิทยาลัยไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“กิจกรรม” หมายความวา กิจกรรมนอกหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ไมเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน ที่ดำเนิ นการโดยมหาวิทยาลั ย คณะ ภาควิช า สาขาวิช า องคกรนั กศึกษา และ
หนวยงานสนับสนุนภายใน หรือหนวยงานภายนอก
“ระเบี ย นกิ จ กรรม” หมายความว า หลั ก ฐานแสดงผลการเข า ร ว มกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“หนวยกิจกรรม” หมายความวา จำนวนหนวยนับ โดยเทียบจากระยะเวลาการจั ดกิจ กรรมที่
นักศึกษา เขารวมโครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดให ๑ หนวยกิจกรรมเทากับ ๓ ชั่วโมง
“องคกรนักศึกษา” หมายความวา องคกรกิจกรรมนักศึกษาตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอ ๒ ให มหาวิทยาลั ยแตงตั้งคณะกรรมการบริห ารจั ดการการเขารวมกิจ กรรมเพื่อการเรีย นรู
แบบบูรณาการ ประกอบดวย
(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีไดมอบหมาย
เปน ประธานกรรมการ
(๒) คณบดี ผูอำนวยการวิทยาลัย หรือ ผูแทน
เปน กรรมการ
(๓) ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปน กรรมการ
(๔) ประธานสภานักศึกษา
เปน กรรมการ
(๕) นายกองคการนักศึกษา
เปน กรรมการ
(๖) ประธานดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ
เปน กรรมการ
(๗) ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
เปน กรรมการและเลขานุการ
(๘) หัวหนางานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการและหรือผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมก็ได
ขอ ๓ คณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการมีอำนาจและ
หนาที่ ดังนี้
(๑) กำหนดแนวปฏิบัติ การเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบู รณาการของนั กศึกษา
โดยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) รวบรวมข อ มู ล แผนการจั ด กิ จ กรรมจากคณะ องค ก รนั ก ศึ ก ษา และหน ว ยงาน
สนับสนุนภายใน เพื่อจัดหมวดหมูกิจกรรม
(๓) กำหนดและอนุ มั ติ ห น ว ยกิจ กรรมของแต ล ะโครงการ และพิ จารณาเที ย บคา และ
เทียบโอนประสบการณใหเปนหนวยกิจกรรม
(๔) กำกับ ติดตามและประเมินผลการรวมกิจกรรมของนักศึกษา
(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๖) หนาที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๔ ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาประจำคณะ จำนวนไมเกิน ๖ คน
ประกอบดวย
(๑) คณบดี
เปน ประธานกรรมการ
(๒) รองคณบดี ที่รับผิดชอบงานวิชาการ เปน กรรมการ
(๓) ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา จำนวน ๑ คน เปน กรรมการ
(๔) ผูแทนจากกองพัฒนานักศึกษา
เปน กรรมการ
(๕) นายกสโมสรนักศึกษาของคณะ
เปน กรรมการ
(๖) รองคณบดี หรือ ผูชวยคณบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา
เปน กรรมการและเลขานุการ
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาประจำคณะ มีอำนาจและหนาที่ดังนี้
(๑) รวบรวมขอมูล แผนการจัดกิจกรรมจากภาควิชา สาขาวิชา และสโมสรนักศึกษาคณะ
เพื่อจัดหมวดหมูกิจกรรม
(๒) เสนอหน วยกิ จกรรมของแตละโครงการ การเที ยบคา และเที ยบโอนประสบการณ ของ
นั กศึ กษาในสั งกั ด ตามหลั กเกณฑ หรื อแนวปฏิ บั ติ ตามประกาศมหาวิทยาลั ยต อ คณะ
กรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพิจารณา
(๓) กำกับ ติดตามและประเมินผลการรวมกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ
(๔) หนาที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข อ ๖ นั ก ศึ ก ษาต อ งเข า ร ว มกิ จ กรรมด า นต า ง ๆ ตามคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ข อง
มหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) ดานความเปนคนดี
(๒) ดานความเปนผูมีความรูดี
(๓) ดานความมีบุคลิกภาพดี
(๔) ดานความมีสุขภาพดี
(๕) ดานความเปนพลเมืองดี

มหาวิททย
ทยาลั
ยยาลัยราชภัฏเชียงใหมม << 137
ขอ ๗ นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา ตองเขารวมกิจกรรมตามขอ ๖ ใหครบ
ทุกดานและตองผานหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาที่ใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย ๒ ปครึ่ง หรือนอยกวา ตองเขารวมกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิจกรรมตลอดหลักสูตร
(๒) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป และ ๕ ป ตองเขารวมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา
๖๐ หนวยกิจกรรมตลอดหลักสูตร
นักศึกษาที่ เรีย นหลักสู ตรรว มกับ สถาบันการศึกษาอื่น หรือ ไดรับอนุ ญ าตให เดินทางไปศึกษาที่
สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ให เป น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารจั ด การการเข า ร ว มกิ จ กรรม
เพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการกำหนด
ขอ ๘ ใหกองพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ออกระเบียนกิจกรรมใหแกนักศึกษา
ทั้งนี้ ใหใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เขาศึกษาตั้งแต ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกประกาศนี้ คือ เพื่อใหบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีความสมบูรณ
พรอมในทุกดาน สามารถดำรงชีวิตไดอยางมีคุณคา มีน้ำใจไมตรี มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมดาน
ตาง ๆ อาทิ เชน วินัย สติสัมปชัญญะ กตัญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย ประหยัด ขยัน ไมเห็นแกตัว ฯลฯ
ผ านการทำงาน ทำกิจกรรม บำเพ็ ญ ประโยชน รวมทั้ งเพื่ อให ส อดคล องกับ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ตที่ พึ ง
ประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงจำเปนตองออกประกาศนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กำหนดหลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณา
การของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาดวยนั้ น
เพื่ อให ก ารดำเนิ น การเป น ไปด ว ยความเรีย บร อยและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ จึ งกำหนดให จั ด ทำแนวปฏิ บั ติ
ในการจัดกิจกรรม การเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗ และตามขอ ๓ (๑) ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ
การเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรี ยนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ.๒๕๕๗
โดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การการเข า ร ว มกิ จ กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการ
ในคราวประชุมครั้งมที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงไดกำหนดแนวปฏิบัติในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”
ขอ ๒ การกำหนดแผนและประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
(๑) ใหคณะ สภานักศึกษา องคการนักศึกษา และหนวยงานภายใน สงแผนการจัด
โครงการหรื อ กิ จ กรรมลงในแบบ บก.๑ เพื่ อ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารจั ด การการเข า ร ว มกิ จ กรรม
เพื่ อ การเรี ย นรู แ บบบู ร ณ าการพิ จ ารณ าอนุ มั ติ โดยให ส ง แผนการจั ด โครงการหรื อ กิ จ กรรม
ประจำปการศึกษา ในระหวางวันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ของทุกป
(๒) ในกรณีเป นโครงการหรือกิจ กรรมเพิ่มเติมที่กำหนดขึ้นภายหลัง ตองส งแบบ
บก.๑ ก ให ค ณะกรรมการบริ ห ารจั ด การการเข าร ว มกิ จ กรรมเพื่ อ การเรี ย นรูแ บบบู รณาการอนุ มั ติ
หนวยกิจกรรมกอนลวงหนาอยางนอย ๑ เดือน
(๓) ในกรณีเปนโครงการหรือกิจกรรมเฉพาะกิจหรื อเรงดวน ตองสงแบบ บก.๑ ข
และใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการ
(๔) เมื่อคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณา
การของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอนุมัติแผนการจัดโครงการ หรือกิจกรรมใน (๑) (๒) และ (๓)
ใหกองพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
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ขอ ๓ การกำหนดรหัสโครงการหรือกิจกรรม
ระบบทะเบียนกิจกรรมจะกำหนดรหัสโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้
ชองที่ ๑
ชองที่ ๒
ชองที่ ๓
ชองที่ ๔
ชองที่ ๕
รหัสหนวยงาน รหัสหลักสูตร
ป
ภาคเรียน
ประเภทกิจกรรม

ชองที่ ๖
ลำดับกิจกรรม

๑ (บังคับ) ๒ (เลือก)
๓ (เปนทั้งกิจกรรมบังคับ และเลือก)

xx
ED

xxx
๑๐๐

คำอธิบายรหัสกิจกรรม
ชองที่ ๑ จำนวน ๒
ชองที่ ๒ จำนวน ๓
ชองที่ ๓ จำนวน ๒
ชองที่ ๔ จำนวน ๑
ชองที่ ๕ จำนวน ๑

xx
๕๗
หลัก
หลัก
หลัก
หลัก
หลัก

ชองที่ ๖ จำนวน ๓ หลัก

x
๑

x
๑

xx
๐๐๑

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่บงบอกหนวยงานที่สังกัด
ตัวเลขที่บงบอกหนวยงานที่จัดโครงการหรือกิจกรรม
ปการศึกษาที่จัดโครงการหรือกิจกรรม
ภาคเรียนที่จัดโครงการหรือกิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
หมายเลข ๑ คือ กิจกรรมบังคับ
หมายเลข ๒ คือ กิจกรรมเลือก
หมายเลข ๓ คือ เปนทั้งกิจกรรมบังคับและเลือก
หมายถึง ลำดับกิจกรรมที่ดำเนินการ

รหัสหนวยงาน รหั สหลักสูตร ปการศึกษา ภาคเรียน ประเภทกิจกรรม และลำดับกิจกรรม
ใหเปนไปตามตารางแนบทายประกาศ
ขอ ๔ การเขารวม และการรับรองการเขารวมโครงการหรือกิจกรรม
(๑) นั ก ศึ ก ษาต อ งเข า ร ว มโครงการหรื อ กิ จ กรรมบั ง คั บ และเลื อ กตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการ
(๒) ในการเข า ร ว มโครงการหรื อ กิ จ กรรมทุ ก ครั้ ง นั ก ศึ ก ษาต อ งลงชื่ อ เข า ร ว ม
โครงการหรือกิจกรรมในแบบ บก.๒
(๓) กรณีการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ใหผูจัดโครงการ
หรือกิจกรรมลงนามรับรองตามแบบ บก.๓
ขอ ๕ การบันทึกขอมูลในระบบทะเบียนกิจกรรม ใหผูรับผิดชอบบันทึกการเขารวมโครงการ
หรือกิจกรรมของนักศึกษาในสวนที่เกี่ยวของทันที ทั้งนี้ไมเกิน ๒ สัปดาหหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมนั้น ๆ
(๑) โครงการหรือกิจกรรมที่จัดโดยคณะหรือหนวยงานภายในใหผูรับผิดชอบในคณะ
หรือหนวยงานเปนผูบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
(๒) โครงการหรือกิจกรรมที่จัดโดยหนวยงานภายนอกที่ ดำเนิ น การผ านคณะให
ผูรับผิดชอบในคณะเปนผูบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
(๓) โครงการหรือกิจรรมที่จัดโดยหนวยงานภายนอกที่ดำเนิน การผ านหนวยงาน
ภายใน ใหหนวยงานนั้นเปนผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
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(๔) โครงการหรือกิจกรรมที่จัดรวมกันหลายหนวยงาน ใหผูรับผิดชอบหลักเปนผู
บันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
(๕) โครงการหรือกิจกรรมที่จัดโดยหนวยงานภายนอกและไมผานคณะ ใหนักศึกษา
ยื่นคำรองพรอมหลักฐานการเขารวมตอคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาประจำคณะพิจารณา และ
นำเสนอ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารจั ด การการเข า ร ว มกิ จ กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการอนุ มั ติ
โดยใหผูรับผิดชอบในคณะเปนผูบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
กรณี การบั น ทึ กข อมู ล ลงในระบบทะเบี ย นกิ จกรรม จากการเที ย บค าประสบการณ
ในตำแหนงคณะกรรมการสภานักศึกษา องคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ให นักศึกษายื่นคำรองพรอมหลักฐานตอกองพัฒนานั กศึกษา เพื่อบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบี ยน
กิจกรรม
ขอ ๖ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล
(๑) ใหคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาประจำคณะรวบรวมและสรุปผลการ
เขารวมกิจกรรมของนักศึกษาในสังกัด ภายหลังสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
คณะและคณะกรรมการประจำคณะ
(๒) กรณี ห น ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ให ร วบรวมและสรุ ป ผลการเข า ร ว ม
กิจกรรมของนักศึกษา ภายหลังสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา เสนอตอคณะกรรมการประจำหนวยงาน
(๓) ให ก องพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา กำกั บ ติ ด ตาม รวบรวม และสรุป ผลการเข า ร ว ม
กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา จากคณะ และหน ว ยงาน ภายหลั งสิ้ น สุ ด แต ล ะภาคการศึ ก ษา เสนอต อ คณะ
กรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพิจารณา และประเมินผล
การดำเนินงาน และรายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ การตรวจสอบขอมูลทะเบียนกิจกรรม
(๑) นั กศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเขารว มโครงการหรือกิจกรรมผานระบบ
ทะเบียนกิจกรรม หลังจากเสร็จสิ้นโครงการหรือกิจกรรม ๒ สัปดาห
(๒) กรณีที่นักศึกษามีปญหาในขอมูลทะเบียนกิจกรรม ใหยื่นคำรองที่หนวยงานที่
รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมทันทีที่พบปญหา ทั้งนี้ไมเกิน ๓๐ วัน ภายหลังสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา
ขอ ๘ การตรวจสอบผลการเขารวมโครงการหรืกิจกรรมเพื่อสำเร็จการศึกษา
ใหกองพัฒนานักศึกษา เปนผูตรวจสอบและแจงรายชื่อนั กศึกษาทีผานเกณฑการเขารวม
โครงการหรือกิจกรรมไปยังสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขอ ๙ การออกใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา
(๑) ใหกองพัฒนานักศึกษาเปนผูออกใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา เมื่อนักศึกษาเขา
รวมโครงการหรือกิจกรรมครบตามเกณฑ และไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา
(๒) กรณีที่นักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษาและตองการใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา
หรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแลวตองการใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาเพิ่มเติม ใหดำเนินตามขั้นตอนน
หลักฐานประกอบดังนี้
(ก) นักศึกษารับแบบฟอรมที่กองพัฒนานักศึกษา และชำระคาธรรมเนียมที่กองคลัง
(ข) นักศึกษานำแบบฟอรมพรอมใบเสร็จรับเงินยื่นที่กองพัฒนานักศึกษา
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(ค) นักศึกษาสามารถรับใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาที่กองพัฒ นานั กศึกษา
ภายใน ๓ วันทำการนับจากวันที่ยื่นคำรองตอกองพัฒนานักศึกษา
ขอ ๑๐ นายทะเบียนกิจกรรม
ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เปนนายทะเบียนกิจกรรม
ขอ ๑๑ การเทียบคาประสบการณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมอยางนอยรอยละ ๘๐ ของระยะเวลาที่กำหนดใน
โครงการหรือกิจกรรม จึงจะสามารถนับหนวยกิจกรรมได โดยการเทียบคาหนวยกิจกรรมใหเปนไปตาม
ตาราง ดังนี้
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
หนวยกิจกรรม
๑ ชั่วโมง
๐.๓๓ หนวยกิจกรรม
๒ ชั่วโมง
๐.๖๗ หนวยกิจกรรม
๓ ชั่วโมง
๑ หนวยกิจกรรม
๔ ชั่วโมง
๑.๓๓ หนวยกิจกรรม
๕ ชั่วโมง
๑.๖๗ หนวยกิจกรรม
๖ ชั่วโมง
๒ หนวยกิจกรรม
๗ ชั่วโมง
๒.๓๓ หนวยกิจกรรม
๘ ชั่วโมง
๒.๖๗ หนวยกิจกรรม
๙ ชั่วโมงขึ้นไปใน ๑ วัน
๓ หนวยกิจกรรม
(๒) ผูดำรงตำแหนงตอไปนี้ ใหเทียบคาประสบการณไดหลักเกณฑ ดังนี้
(ก) นายกองคการนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรคณะ และ
ประธานดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ ไดรับการเทียบคาประสบการณ ๕ ดาน จำนวนดานละ ๓
หนวยกิจกรรม รวม ๑๕ หนวยกิจกรรม
(ข) คณะกรรมการบริ ห ารองค ก ารนั ก ศึ ก ษา กรรมการสภานั ก ศึ ก ษา
กรรมการสโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะ กรรมการดำเนิ น งานนั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ และประธานชมรม
ไดรับการเทียบคาประสบการณ ๕ ดาน จำนวนดานละ ๒ หนวยกิจกรรม รวม ๑๐ หนวยกิจกรรม
(ค) หัวหนาหมูเรียน และกรรมการชมรม ไดรับ การเทียบคาประสบการณ
๕ ดาน จำนวนดานละ ๑ หนวยกิจกรรม รวม ๕ หนวยกิจกรรม
ทั้ งนี้ หากดำรงตำแหน งไม ค รบตามวาระให คิ ด จำนวนหน ว ยกิ ต ตามสั ด ส ว นเวลาที่
ปฏิบัติงานจริง หลักฐานที่ใชในการเทียบคาประสบการณ ตามขอ (ก) (ข) และ (ค) ประกอบดวย
๑. แบบฟอรมของเทียบคาประสบการณ
๒. คำสั่ ง หรื อ ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย คณะ องค ก รกิ จ กรรม หรื อ
หลักฐานอื่น เพื่อประกอบการพิจารณา
(๓) การเทียบคาประสบการณ สำหรับนักศึกษาที่มีผลงานดีเดน หรือผลงานอื่น ๆ
และไดรับการยกยองประกาศเกียรติคุณจากหนวยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถนำผลงาน
ดังกลาวมาเทียบคาประสบการณได ทั้งนี้ให คณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการ
เรียนรูแบบบูรณาการเปนผูพิจารณา
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(๔) ในกรณี นั ก ศึ ก ษาย ายคณะหรือ สาขาวิช ารวมทั้ งนั ก ศึ กษาใหม ที่ เคยเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม หรือนักศึกษาที่ยายมาจากสถาบัน อื่น สามารถนำกิจกรรมมาเทียบคาได
ทั้งนี้ นักศึกษาตองยื่นแบบคำรองขอเทียบคาภายใน ๑ ภาคการศึกษานับจากเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม โดยยื่นที่กองพัฒนานักศึกษาเพื่อใหคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อ
การเรียนรูแบบบูรณาการเปนผูพิจารณา ในกรณีที่ไมมายื่นคำรองภายในเวลาดังกลาวใหถือวาไมประสงค
จะขอเทียบคาหนวยกิจกรรม
กรณีการเทียบหนวยกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไมไดระบุไว ใหคณะกรรมการบริหารจัดการ
การเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการ พิจารณาเปนรายกรณี
ทั้งนี้ ใหใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เขาศึกษาตั้งแต ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

มหาวิทย
ทยาลั
ทยยาลัยราชภัฏเชียงใหมม << 143
ตารางแนบทายประกาศ
๑) รหัสหนวยงานและหลักสูตร
รหัสหนวยงาน รหัสหลักสูตร
หนวยงาน
คณะครุศาสตร
ED
๑๐๐
คณะครุศาสตร
ED
๐๐๒
สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร
ED
๐๑๐
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ED
๑๐๐
สาขาวิชาการประถมศึกษา
ED
๑๖๐
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ED
๑๙๐
สาขาวิชาเคมี
ED
๒๐๐
สาขาวิชาคณิตศาสตร
ED
๒๖๐
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ED
๒๘๐
สาขาวิชาชีววิทยา
ED
๓๒๒
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ED
๔๒๐
สาขาวิชานาฏศิลป
ED
๕๐๐
สาขาวิชาพลศึกษา
ED
๕๑๐
สาขาวิชาฟสิกส
ED
๕๓๐
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ED
๕๕๐
สาขาวิชาภาษาไทย
ED
๖๑๐
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
ED
๖๕๐
สาขาวิชาศิลปศึกษา
ED
๖๖๐
สาขาวิชาภาษาจีน
ED
๗๑๐
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ED
๗๗๑
สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
ED
๑๓๕
สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาการแนะแนว)
ED
๑๓๖
สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาองคการ)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
HS
๒๐๐
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
HS
๐๐๓
สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
HS
๐๒๐
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
HS
๐๖๐
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
HS
๐๖๑
สาขาวิชานิติศาสตร
HS
๓๒๗
สาขาวิชาดุริยางคไทย
HS
๓๒๘
สาขาวิชาดุริยางคสากล
HS
๔๒๑
สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร
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รหัสหนวยงานและหลักสูตร (ตอ)
รหัสหนวยงาน รหัสหลักสูตร
HS
๕๓๐
HS
๕๔๐
HS
๕๔๑
HS
๕๕๐
HS
๕๖๑
HS
๖๒๐
HS
๖๖๐
HS
๖๘๐
HS
๖๘๑
HS
๘๑๘
HS
๘๒๐
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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
SC
๗๘๒
SC
๗๙๒
คณะวิทยาการจัดการ
MS
๔๐๐
MS
๐๐๕
MS
๔๐๓
MS
๔๐๔

หนวยงาน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาฝรั่งเศสธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
สาขาวิชาการทองเที่ยว
สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (อาหารและโภชนาการ)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (ผาและเครื่องแตงกาย)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง
สาขาวิชาฟสิกส
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
สาขาวิชาสถิติประยุกต
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ)
สาขาวิชานิเทศศาสตร (การสื่อสารมวลชน)
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รหัสหนวยงานและหลักสูตร (ตอ)
รหัสหนวยงาน รหัสหลักสูตร
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
๐๑๐
AG
๓๑๐
AG
๔๙๐
AG
๗๖๑
AG
๐๑๐
บัณฑิตวิทยาลัย
GS
๖๐๐
GS
๕๓๒
GS
๖๑๒
GS
๖๑๓
GS
๖๑๔
วิทยาลัยแมฮองสอน
MC
๗๐๐
MC
๐๐๘
MC
๗๓๒
MC
๙๐๑
MC
๙๑๓
MC
๘๑๘
MC
๕๓๐

หนวยงาน
สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา)
สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารสนเทศ)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตร)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรการเงิน)
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาพืชศาสตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกำลังกาย
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร(ฟสิกส)
สาขาการสอนวิทยาศาสตรทองถิ่น
สาขาการสอนวิทยาศาสตร(เคมี)
วิทยาลัยแมฮองสอน
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแมฮองสอน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการทองเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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รหัสหนวยงานและหลักสูตร (ตอ)
รหัสหนวยงาน รหัสหลักสูตร
วิทยาลัยนานาชาติ
IC
๘๐๐
IC
๐๐๙
IC
๕๓๔
IC
๕๔๔
IC
๖๖๔
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
GA
๐๑๐
SA
๐๒๐
LC
๐๓๐
AR
๐๔๐
AM
๐๕๐
RD
๐๖๐
SC
๐๐๐
SU
๐๐๑

หนวยงาน
วิทยาลัยนานาชาติ
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวางประเทศ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจระหวางประเทศ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
กองกลาง
กองพัฒนานักศึกษา
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สภานักศึกษา
องคการนักศึกษา

ตัวอยางการเขียนรหัสกิจกรรม
SA-๐๒๐-๕๗-๑-๑-๐๐๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
หมายถึง โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่
๑ กิจกรรมบังคับ และเปนกิจกรรมที่ ๑
ED-๑๐๐-๕๗-๑-๑-๐๐๑ โครงการออมอกพวงคราม
หมายถึ ง โครงการอ อ มอกพวงคราม จั ด โดยคณะครุ ศ าสตร ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ ภาคเรีย นที่ ๑
กิจกรรมบังคับและเปนกิจกรรมที่ ๑
SU-๐๐๑-๕๗-๑-๑-๐๐๑ โครงการไหวครู บายศรีสูขวัญนองใหม
หมายถึง โครงการไหวครู บายศรีสูขวัญนองใหม จัดโดยองคการนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๗ ภาค
เรียนที่ ๑ กิจกรรมบังคับ และเปนกิจกรรมที่ ๑
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย กองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๘
------------------------------------โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งกองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อสนับสนุน
และใหการชวยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่ขาดแคลนหรือประสบปญหาทุนทรัพย
ใหสามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษา
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ และ ขอบั งคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริห ารการเงินและทรัพยสิ นของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๖๒ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งใหม ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ ง ออกระเบี ย บไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เรีย กวา “ระเบี ยบมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม วาด วย กองทุน ชว ยเหลื อ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำสั่งหรือประกาศอื่นใดในสวนที่กำหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะหรือคณบดีวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม และให ห มายความรวมถึ ง คณบดี ค ณะหรื อ คณบดี วิ ท ยาลั ย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตามกฎหมายวาดวยการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
“ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” หมายความวา ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” หมายความวา กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
“คณะกรรมการส งเสริ ม กิ จ การมหาวิท ยาลั ย ” หมายความวา คณะกรรมการส งเสริ ม กิจ การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“กองทุน” หมายความวา กองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมกมรกองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
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การไดมาของกรรมการตาม (๕) ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี และใหมีวาระการดำรงตำแหนง
คราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งใหมไดอีก
ขอ ๘ คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กำหนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเป า หมายในการจั ด หาและบริ ห ารจั ด การของกองทุ น
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยจัดทำเปนประกาศของคณะกรรมการกองทุน
(๒) กำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับและอนุมัติการจายเงินกองทุน ตลอดจนการหาผลประโยชน
จากเงินกองทุนและทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุน โดยจัดทำเปนประกาศของคณะกรรมการกองทุน
(๓) รายงานผลการดำเนินงานและการรับจายเงินกองทุนตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน ๓๐ วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ และนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
(๔) รายงานผลการดำเนินงานและการรับจายเงินกองทุนตามขอ ๘ (๓) ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ภายใน ๔๕ วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมาย
ใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจและหนาที่ของคณะกรรมการกองทุน
(๖) อำนาจและหนาที่อื่นตามที่กำหนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการกองทุนนำเงินกองทุนตามของ ๖ ฝากธนาคารพาณิชยหรือธนาคารที่เปน
รัฐวิสาหกิจโดยใชชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (กองทุนชวยเหลือนักศึกษา)”
ให รองประธานกรรมการ กรรมการคนหนึ่งตามที่คณะกรรมการกองทุน กำหนด กรรมการและ
เลขานุการจำนวนสองในสามคน เปนผูลงนามถอนเงินกองทุน และใหรายงานประธานกรรมการเพื่อทราบ
ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยคนหนึ่งทำ
หน าที่เก็บรักษาเงินและบัญ ชีเงินฝาก และสามารถถือเงินสดในมือไวสำรองจายไดไมเกินจำนวนเงิน ที่
คณะกรรมการกองทุนกำหนด
ให อธิการบดีโดยความเห็ นชอบคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยคนหนึ่ ง
ทำหนาที่บันทึกการรับจาย
ให อธิการบดีโดยความเห็ นชอบคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งบุ คลากรของมหาวิทยาลัยคนหนึ่ ง
ทำหนาที่เบิกจายและเก็บหลักฐานการเบิกจาย
ขอ ๑๐ การใชจายเงินกองทุนตามระเบียบนี้ ใหจายไดทั้งจากเงินกองทุนและหรือดอกผลของกองทุน
ขอ ๑๑ การจายเงินกองทุนตามระเบียบนี้ใหเบิกจายไดตามรายการดังตอไปนี้
(๑) ทุนการศึกษา
(๒) ทุนจางนักศึกษาทำงาน
(๓) ทุนเงินยืมฉุกเฉิน
(๔) ทุนชวยเหลือนักศึกษาประสบภัย
(๕) ทุนอาหารกลางวัน
(๖) ทุนหรือคาใชจายเกี่ยวกับการชวยเหลือนักศึกษาตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร
หลักเกณฑและวิธีการจายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งรายการและอัตราการจายใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกองทุนกำหนด โดยจัดทำเปนประกาศของคณะกรรมการกองทุน และนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
ขอ ๑๒ ให ก องพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา เป น หน ว ยงานธุ ร การทำหน า ที่ ส นั บ สนุ น การดำเนิ น งานของ
คณะกรรมการกองทุนตามระเบียบนี้
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ขอ ๑๓ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนและใหรายงาน
การรับจายเงินกองทุนตอ ก.ง.ส. และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ ภายใน ๙๐ วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนิน งานของกองทุนตามวรรคหนึ่ง จะตองมีผูตรวจสอบบัญชีที่
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง หรือผูตรวจสอบภายในที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งดวย
ขอ ๑๔ การยุบเลิกกองทุนอาจจะกระทำไดในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) การดำเนินกิจการของกองทุนบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนแลว และคณะกรรมการกองทุน
มีมติใหยุบเลิกกองทุนได
(๒) การดำเนินกิจการของกองทุนไมเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน หากดำเนินการตอไป
อาจเกิดผลเสียหาย และคณะกรรมการกองทุนมีมติใหยุบเลิกกองทุนได
(๓) การดำเนินกิจการของกองทุนไมเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน หากดำเนินการตอไป
อาจเกิด ผลเสี ยหายตามรายงานการตรวจสอบการดำเนิ น งานของกองทุน และมหาวิท ยาลั ยโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติใหยุบเลิกกองทุน
การยุบเลิกกองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย
เมื่ อ มี ก ารยุ บ เลิ ก กองทุ น ตามวรรคสองแล ว ให ถื อ ว า ระเบี ย บนี้ เป น อั น ยกเลิ ก ไปด ว ย และให
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
เมื่ อ มี ก ารยุ บ เลิ ก กองทุ น ตามวรรคสองแล ว ให โ อนบรรดาเงิน กองทุ น เข า เป น เงิน รายได ข อง
มหาวิทยาลัย และใหโอนบรรดาทรัพยสินของกองทุนเปนทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดำเนินการชำระบัญชีใหแลวเสร็จ
ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่กำหนดใหยุบเลิกกองทุน
ให ดำเนิ นการโอนเงินกองทุ นและทรั พย สิ นของกองทุ น ให แล ว เสร็ จภายใน ๙๐ วัน นั บแตวัน ที่
กำหนดใหยุบเลิกกองทุน
ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนอม อินทรกำเนิด
(นายถนอม อินทรกำเนิด)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกระเบียบฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเสนอใหมีการจัดตั้งกองทุนใน
ระดับมหาวิทยาลัย คือ กองทุนชวยเหลือนักศึกษา และตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
การบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๖๒ กำหนดไววาการจัดตั้งกองทุนนั้น ๆ
ใหจัดทำระเบียบของมหาวิทยาลัย ประกอบกับความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารการเงินได จึงจำเปนตองออกระเบียบนี้
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ประกาศคณะกรรมการทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจายเงินกองทุน รายการและอัตราการจายเงินกองทุน
------------------------------------เพื่อให การจ ายเงิน กองทุน ชว ยเหลื อนั กศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชีย งใหม เป น ไปดวยความ
เรี ย บรอ ยและเป น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ว าด ว ย กองทุ น ช ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศั ย อำนาจตามระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม วา ด ว ย กองทุ น ช ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๑๑ คณะกรรมการกองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่ อ วัน ที่ ๒๒ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ ง กำหนด
หลักเกณฑ วิธีการจายเงินกองทุน รายการและอัตราการจายเงินกองทุน ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ทุนการศึกษา
การใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในแตละหลักสูตร โดยอาจเปน
ทุนการศึกษาเปนรายปการศึกษา เปนรายภาคการศึกษาปกติ หรือเปนทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา
คือ ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ยกเวนกรณีวิทยาลัยนานาชาติ ใหทุนการศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ไดไมเกินอัตราสูงสุดของหลักสูตรภาคปกติ
ขอ ๒ ทุนจางนักศึกษาทำงาน
การใหทุนแกนักศึกษาที่ทำงานแกมหาวิทยาลัยในอัตราชั่วโมงละ ๓๐ บาท แตตองทำงานไมเกิน
๑๐๐ ชั่วโมงตอเดือน
ขอ ๓ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน
การใหนักศึกษายืมเงินกองทุนในวงเงินไมเกิน ๓,๐๐๐ บาทตอครั้ง โดยใหผอนชำระไมเกิน ๖ งวด
และไมมีดอกเบี้ย
ขอ ๔ ทุนชวยเหลือนักศึกษาประสบภัย
การใหทุนชวยเหนือนักศึกษาในกรณีประสบภัย รายละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๕ ทุนอาหารกลางวัน
การใหทุนอาหารกลางวันแกนักศึกษา ในอัตรามือละไมเกิน ๕๐ บาท และตองไมเกิน ๑๐๐ วันตอ
ปการศึกษา
ขอ ๖ การใหทุนหรือสนับสนุนคาใชจายเกี่ยวกับการชวยเหลือนักศึกษาที่นอกเหนือจากขอ ๑
ถึงขอ ๕ ใหเปนไปตามรายการและอัตราที่กำหนดไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติเทานั้น
ขอ ๗ การเบิกจายเงินกองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่นอกเหนือจาก
ที่กำหนดไวในประกาศนี้ หรือที่กำหนดไวแลวแตไมสามารถเบิกจายไดตามประกาศนี้ ใหประธานกรรมการ
และหรือรองประธานกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ แลวนำเสนอคณะกรรมการกองทุนชวยเหลือ
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นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อทราบ แตตองคำนึงถึงการชวยเหลือนักศึกษาตามความเหมาะสม
และเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณรงค คองประเสริฐ
(ดร.ณรงค คองประเสริฐ)
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

มหาวิททย
ทยาลั
ยยาลัยราชภัฏเชียงใหมม << 153

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง ระเบียบหอพักนักศึกษา
------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่เขา
ศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ลงวัน ที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการอยูรวมกันของนักศึกษาหอพัก จึง อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการกองทุ นพั ฒ นานั กศึกษา ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวัน ที่ ๒๘ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ
ระเบียบหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไวดังนี้
ขอปฏิบัติในการอยูหอพัก
ขอ ๑ นักศึกษาตองรักษามารยาท ระเบียบวินัย และตองปฏิบัติตามระเบียบของหอพัก
ขอ ๒ นั ก ศึ ก ษาสามารถนำเครื่ อ งใช ไฟฟ า มาใช ในหอพั ก ได คื อ วิ ท ยุ (ไม ใ ช เครื่ อ งเสี ย ง)
ไดรเปาผม พัดลม คอมพิวเตอร นอกเหนือจากนี้ หากตรวจสอบวาเปนเครื่องใชที่ไมไดรับอนุญาต จะถูกยึด
เครือ่ งใชไฟฟา
ขอ ๓ การออกไปคางคืนนอกบริเวณหอพัก เชน กลั บบานหรือทำกิจกรรมของมหาวิทยาลั ย
นักศึกษาจะตองกรอกแบบฟอรมขออนุญาต ณ สำนักงานหอพัก และกลับเขาหอพักตามเวลาที่กำหนด
ขอ ๔ นั กศึ กษาตอ งรัก ษาเครื่ องนอน และอุ ปกรณ อื่น ๆ ที่ ทางหอพั กมอบให เป น รายบุ คคล
ใหมีความสะอาด และคงสภาพเรียบรอย
ขอ ๕ นักศึกษาตองรักษาความสะอาดเรียบรอย และไมทำความสกปรกทั้งภายในและภายนอกหอพัก
ขอ ๖ การซัก ตาก และรีดเสื้อผาใหกระทำในสถานที่ที่งานหอพักจัดไวให
ขอ ๗ ไมควรนำวัสดุ สิ่งของเครื่องใชสวนตัว มาเก็บไวในหอพักเกินความจำเปน
ขอ ๘ ใหจอดรถจักรยานยนตหรือรถจักรยานในพื้นที่ที่จัดไวให
ขอหามของนักศึกษาหอพัก
ขอ ๙ หามบุรุษอยูในบริเวณหอพักหญิง และหามสตรีอยูในบริเวณหอพักชาย หลังเวลา ๒๒.๐๐ น.
ขอ ๑๐ หามสตรีขึ้นบนอาคารหอพักชาย และหามบุรุษอยูบริเวณและขึ้นบนอาคารหอพักหญิง
ขอ ๑๑ หามเลนการพนันทุกชนิด
ขอ ๑๒ หามดื่มสุรา เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมาทุกชนิด
ขอ ๑๓ หามนำอาวุธ วัตถุระเบิด เชื้อเพลิง เชื้อปะทุ ประทัด หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะเชนเดียวกัน
อันอาจกอใหเกิดอันตรายอัคคีภัย ตลอดจนกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกผูอื่นเขามาในหอพัก
ขอ ๑๔ หามเลี้ยงสัตวทุกชนิดในหองพักและบริเวณหอพัก
ขอ ๑๕ หามสงเสียงดัง หรือ กระทำการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูพักอาศัยอื่น
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ขอ ๑๖ ห ามนำเครื่องมือ เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณ เครื่ องใชใดซึ่งไมไดรับอนุ ญ าตให ใชตาม
ประกาศหอพักเขาไปใชในหอพักหรือในหองพัก ไดแก โทรทัศน กระติกน้ำรอน กระทะไฟฟา หมอหุงขาว
ไมโครเวฟ ตูเย็น เครื่องปงขนมปง เปนตน
ขอ ๑๗ หามนำวัสดุ ครุภัณฑ ที่หอพักจัดไวใหใชสวนกลางไปใชสวนตัว
ขอ ๑๘ หามประกอบอาหารในหอพัก
ขอ ๑๙ ห า มถอดถอน ดั ด แปลง ต อ เติ ม โยกย าย อุ ป กรณ ทุ ก ชนิ ด ในห อ งพั ก และในหอพั ก
ใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม หรือกระทำการใด ๆ อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกอาคาร และทรัพยสินของ
หอพักนักศึกษา
ขอ ๒๐ หามขีดเขียน ติดรูปภาพโปสเตอร ตามผนังภายในหองพัก หรือตอกตะปู
ขอ ๒๑ หามนักศึกษาใสรองเทาเขาและขึ้นบนอาคารหอพัก
ขอ ๒๒ หามประพฤติเสื่อมเสียทางชูสาวบริเวณหอพักนักศึกษา
ขอ ๒๓ หามนักศึกษาจัดงานเลี้ยง งานสังสรรค หรืองานรื่นเริง ยกเวนไดรับอนุญาตจากกองพัฒนา
นักศึกษา
ขอ ๒๔ หามนักศึกษาประกอบกิจการคาสวนตัวภายในหอพักนักศึกษา ยกเวนไดรับอนุญาตจาก
กองพัฒนานักศึกษา เปนรายกรณีไป
บทลงโทษ
ขอ ๒๕ หากนักศึกษาไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหลงโทษ ดังนี้
๒๕.๑ ตักเตือนดวยวาจา
๒๕.๒ ตักเตือนดวยลายลักษณอักษร
๒๕.๓ ทำทัณฑบน
๒๕.๔ ตัดคะแนนหนวยกิจกรรม
การพบนักศึกษาหอพัก
ขอ ๒๖ นักศึกษาจะรับรองแขกที่มาเยี่ยมเฉพาะเวลา และสถานที่ที่งานหอพักกำหนดไว เวนแต
ไดรับอนุญาตจากอาจารยผูดูแลหอพัก
การเขาและออกหอพัก
ขอ ๒๗ การเขา-ออกหอพัก
๒๗.๑ หอพักเปดเวลา ๐๕.๐๐ น. หอพักปดเวลา ๒๒.๐๐ น.
๒๗.๒ กรณีนักศึกษากลับเขาหอพักหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. ใหอาจารยผูดูแลหอพักตักเตือน
หรือลงโทษ ยกเวนไดรับการอนุญาตจากอาจารยผูดูแลหอพัก
ขอ ๒๘ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิด
ปญหาจากการใชประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ชาตรี มณีโกศล
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา
เรื่อง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๖๓
------------------------------------เพื่ อ ให ก ารบริห ารงบประมาณหอพั ก นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม เป น ไปด ว ย
ความเรียบรอย อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนเพื่อการบริหาร
งบประมาณ หอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๘ (๒) คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณ
หอพักนักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา เรื่อง กำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา เรื่อง กำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา เรื่อง กำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) ปการศึกษา ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(๔) ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา เรื่อง กำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมหอพักเวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ขอ ๒ อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาและเงินอื่นใดที่เรียกเก็บจากนักศึกษาที่เกี่ยวของกับ
การเขาพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย กำหนดอัตราไวดังนี้
(ก) คาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาเวียงบัว ๑ บริเวณที่พักถนนหมื่นดามพราคต อำเภอเมืองเชียงใหม
(๑) นักศึกษาพักหองละ ๔ คน คนละ ๖,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ
(๒) นักศึกษาพักหองละ ๓ คน คนละ ๘,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ
(๓) นักศึกษาพักหองละ ๒ คน คนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ
(ข) คาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาแมริม ๑ และ หอพักนักศึกษาแมริม ๒ อำเภอแมริม
(๑) นักศึกษาพักหองละ ๔ คน คนละ ๕,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ
(๒) นักศึกษาพักหองละ ๓ คน คนละ ๖,๕๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ
(๓) นักศึกษาพักหองละ ๒ คน คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ
(ค) คาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาครุศาสตร ๑ - ๔ อำเภอแมริม
(๑) นักศึกษาพักหองละ ๓ คน หองพัดลม คนละ ๓,๕๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ
(๒) นักศึกษาพักหองละ ๒ คน หองพัดลม คนละ ๕,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ
(๓) นักศึกษาพักหองละ ๒ คน หองปรับอากาศ คนละ ๖,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ
กรณีภาคเรียนฤดูรอน ใหจัดเก็บในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราภาคการศึกษาปกติ
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(ง) คาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาเวียงบัว ๓ บริเวณภายในมหาวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม
(๑) นักศึกษาพักหองละ ๒ คน หองพัดลม คนละ ๔,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ
(๒) นักศึกษาพักหองละ ๒ คน หองปรับอากาศ คนละ ๕,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ
กรณีภาคเรียนฤดูรอน ใหจัดเก็บในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราภาคการศึกษาปกติ
(จ) คาสาธารณูปโภคในการเขาพักหอพักนักศึกษา ใหจัดเก็บดังนี้
(๑) หอพักตามขอ (ก) (ข) และ (ค) คาไฟฟา หนวยละ ๗ บาท คิดตามที่ใชจริง โดยจัดเก็บเปน
รายเดือนตอหอง
(๒) หอพักตามขอ (ก) และ (ข) คาน้ำ คนละ ๑๐๐ บาทตอเดือน
(๓) หอพักตามขอ (ค) คาน้ำ จัดเก็บรวมอยูในคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาแลว
(๔) หอพักตามขอ (ง) คาไฟฟา และคาน้ำ จัดเก็บรวมอยูในคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาแลว
ขอ ๓ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับ
การเขาพักในหอพักนักศึกษาพรอมกับการเรี ยกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนระบบ
เดียวกัน
การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากตอมาในภายหลังมีคาธรรมเนียมที่ตองคืนใหแกนักศึกษาเพื่อให
การชำระเงินเปนไปตามอัตราตามขอ ๒ ใหมหาวิทยาลัยเบิกเงินกองทุนคืนใหแกนักศึกษาได และหรือกรณี
มีคาธรรมเนียมที่ตองเรียกเก็บเพิ่มเติมเพื่อใหการชำระเงินเปนไปตามอัตราตามขอ ๒ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เพิ่มเติม ได
ขอ ๔ ค า ประกั น ของเสี ย หายในการเข า พั ก หอพั ก นั ก ศึ ก ษา จ า ยเมื่ อ เข า หอพั ก ครั้ ง แรก
คนละ ๑,๐๐๐ บาท ให ท ำบั ญ ชีแยกรายรับ ไวต างหาก เพื่ อจ ายคืน ให นั กศึก ษาที่ มิไดท ำทรัพ ยสิ น ของ
มหาวิทยาลัยเสียหาย และมายื่นคำรองขอคืนภายใน ๙๐ วัน หลังจากยายออกจากหอพัก หากไมมาขอคืน
ภายในกำหนดดังกลาว ใหโอนเงินเขาเปนรายไดของกองทุนเพื่อการบริการงบประมาณหอพักนักศึกษา
ขอ ๕ อัตราคาธรรมเนียมที่กำหนดตามข อ ๒ รวมทั้งการดำเนินการนอกเหนือจากที่กำหนดไว
ในประกาศนี้ หรื อ ที่ ก ำหนดไว แ ล ว แต ไ ม ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด ต ามประกาศนี้ ให ป ระธานกรรมการ
คณะกรรมการกองทุนฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ แลวนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อทราบ
แตตองคำนึงถึงความจำเปน ความเหมาะสม โดยยึดถือประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนหลัก
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประพันธ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา
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สำนักทะเบียนและประมวลผล
เกี่ยวกับสำนักงาน
สำนักทะเบียนและประมวลผลเปนหนวยงานสงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ภารกิจหลั ก คือ การประสานงานและให บริการดานวิช าการแกห น วยงานและบุ คลากร ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ดูแลและกำกับการนำระเบี ยบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยในสวนที่เกี่ยวของกับ
งานดานวิชาการไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น สำนักทะเบียนและประมวลผลจึงมีความสำคัญและเกี่ยวของโดยตรง
กับนักศึกษา นับตั้งแตการสมัครเขาเรียนการรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา จนกระทั่งวันสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาควรศึกษาระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ใหละเอียดและถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อใหการเรียน
เปนไปอยางราบรื่นและสำเร็จการศึกษาสมดังความตั้งใจ
ที่ตั้งหนวยงาน
ชั้น 1 อาคาร 1 ทิศเหนือ (ตรงขามกับโรงยิมเนเซียม)
เวลาเปดทำการ
เปดบริการทุกวัน เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ

การบริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล
การเขาสูระบบบริการการศึกษาออนไลน
1. นักศึกษาเขาสูระบบบริการการศึกษาออนไลนที่ https://reg.cmru.ac.th/registrar
2. นักศึกษากรอกรหัสประจำตัวและรหัสผานของตนเอง หากลืมรหัสผานการเขาสูระบบ ใหนักศึกษา
ติดตอเจาหนาที่สำนักทะเบียนและประมวลผลดวยตนเอง

3. เมื่อเขาสูระบบสำเร็จ จะปรากฏหนาจอ ดังภาพ
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การลงทะเบียนเรียน
ในการลงทะเบี ย นเรี ย นนั ก ศึ ก ษาต อ งลงทะเบี ย นผ า น ระบบบริ ก ารการศึ ก ษาออนไลน
(https://reg.cmru.ac.th/registrar) ตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินวิชาการ โดยมีขอแนะนำในการลงทะเบียน
ดังนี้
1. นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ลงทะเบี ย นได ไ ม น อ ยกว า 9 หน ว ยกิ ต แต ไ ม เ กิ น 22 หน ว ยกิ ต
ภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต
2. นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 15 หนวยกิต ภาคฤดูรอน
ไมเกิน 9 หนวยกิต
3. ไมควรลงทะเบียนในกรณีตอไปนี้
3.1 รายวิชาซ้ำกับรายวิชาที่ลงทะเบียนไดแลว
3.2 วัน – เวลาเรียน หรือ วัน – เวลาสอบซ้ำกับรายวิชาที่ลงทะเบียนไดแลว
3.3 ลงทะเบียนใน Section ที่มีจำนวนผูลงทะเบียนครบแลว
3.4 จำนวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเกินกวาที่กำหนดไว
3.5 รายวิชาที่ตองเรียนรายวิชาอื่นมากอน
3.6 ไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝกประสบการณรวมกับวิชาอื่นได (เฉพาะภาคปกติ)
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) ใหนักศึกษาเลือกเมนู “ลงทะเบียน” แลวเลือกยอมรับหรือยกเลิก จะเขาสูเมนูหลักของ
หนาการลงทะเบียน

2) การลงทะเบี ยนของนั กศึ กษากรณี ลงทะเบี ยนตามแผนการเรี ยนเสนอแนะให นั กศึ กษา
กดปุ ม “ดึ งรายวิ ชาจากแผน” หลั งจากนั้ นจึ งจะปรากฏรายวิ ชาจากแผนการเรี ยนของ
นักศึกษา ดังภาพ
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3) หากนักศึกษามีความจำเปน ที่ จะไมลงทะเบี ยนเรียนตามแผนการเรีย นเสนอแนะ หรือ
ลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม สามารถคนหารายวิชาในชอง “ระบุรหัสวิชา” และกดปุม
“คนหา” ดังภาพ โดยมีเงื่อนไขการคนหารายวิชา คือ
(1) หากจำรหัสวิชาได ใหระบุรหัสวิชาเต็ม (โดยไมตองใส –ปหลักสูตร)
(2) เลือกใสเฉพาะตัวอักษรตัวแรกของรหัสวิชาแลวตามดวยเครื่องหมายดอกจัน (*)

4) หากต องการลงทะเบี ยนรายวิ ชาที่ ค นหา ให คลิ กที่ สั ญ ลั ก ษณ
ที่จะลงทะเบียน
5) หากตองการลบรายวิชาที่เลือกลงทะเบียน ใหคลิกที่ “ลบ” ดังภาพ

เพื่ อเลื อกรายวิ ชา

6) หลังจากเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนครบถวนแลว ใหดำเนินการยืนยันการลงทะเบียน
เรียนใหคลิกที่ “ตรวจสอบรายวิชาที่จองเรียน”

162 >> คูมือนักศึกษา ปการศึ
รศึศึกษา 2564
644
7) เมื่อนักศึกษามั่นใจแลววารายวิชาทั้งหมดที่ลงทะเบี ยนไมมีขอผิดพลาด ใหเลือกกดปุ ม
“ยืนยันการลงทะเบียน”

8) เมื่อนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเสร็จจะปรากฏหนาการลงทะเบียนทั้งหมด ดังภาพ

การเพิ่ม-ถอนรายวิชา
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนผานระบบบริการการศึกษาออนไลน แตตองการเพิ่มรายวิชาหรือถอน
รายวิชา สามารถดำเนินการเพิ่ม-ถอนรายวิชาตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินวิชาการ
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) ใหนักศึกษาเลือกเมนู “ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน” แลวจะปรากฏหนาจอซึ่งแสดงรายวิชาที่ได
ลงทะเบียนไวแลว ในพื้นที่ “รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด”
2) หากตองการลดรายวิชา ใหคลิกที่สัญลักษณ
ในคอลัมน “ถอน” ที่ตรงกับรายวิชาที่
ตองการถอน ระบบจะนำรายวิชาดังกลาวไปรอไวที่พื้นที่”รายวิชาที่ตองการลงทะเบียน”
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3) หากตองการเพิ่มรายวิชา ใหคนหารายวิชาที่ตองการเพิ่ม โดยระบุรหัสรายวิชาบางสวนหรือ
ทั้งหมดลงในชอง “ระบุ รายวิชา” แล วคลิ กปุ ม “คนหา” ระบบจะนำรายวิชาที่ตรงตาม
เงื่อนไขที่เลือกมาแสดง แลวให คลิกที่สัญลักษณ
เพื่อเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบี ยน
ระบบจะนำรายวิ ช าดั งกล าวไปแสดงในพื้ น ที่ “รายวิ ช าที่ ต อ งการลงทะเบี ย น” ให
โดยอัตโนมัติ
4) ระบบจะทำการตรวจสอบวิชาที่ ทำการเพิ่ ม -ถอนในเบื้ องตนวาสามารถทำการเพิ่ ม -ถอน
ได ห รื อ ไม หากพบว าไม สามารถทำการเพิ่ ม -ถอนได นั กศึ กษาจะต องปรั บ แก รายการ
ลงทะเบียนใหถูกตองตามเงื่อนไขที่ระบบระบุเสียกอน
9) เมื่ อระบบทำการตรวจสอบในเบื้ องต นแล วพบว า วิ ช าที่ เลื อก เพื่ อทำการเพิ่ ม
ถอนนั้น สามารถทำการเพิ่ม-ถอนได ให ดำเนิ นการยื น ยั น การลงทะเบี ย นเรียนให คลิ กที่
“ตรวจสอบรายวิชาที่จองเรียน”
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10) เมื่อนักศึกษามั่นใจแลววารายวิชาทั้งหมดที่ลงทะเบี ยนไมมีขอผิดพลาด ใหเลือกกดปุ ม
“ยืนยันการลงทะเบียน”

คำรองออนไลน
คำรองออนไลน ในระบบบริการการศึกษาออนไลน มีขั้นตอนการยื่นคำรองดังนี้
1. เขาสูระบบบริการการศึกษาออนไลน เลือกเมนู “คำรองออนไลน” ดังภาพ

2. เลือกคำรองที่ตองการยื่นคำรองออนไลน โดยมีใหนักศึกษาเลือกจำนวน 8 คำรอง ดังภาพ

การยื่นคำรองออนไลน มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
(1) คำรองขอเปดรายวิชา มีเงื่อนไขในการยื่นคำรองออนไลน ไดแก
- รายวิช าที่จะขอเปดรายวิช า ตองไมมีขอมูลอยู ในรายวิชาเป ดในป ภ าคการศึกษานั้ น ๆ
และจะตองเปนรายวิชาที่อยูในหลักสูตรของนักศึกษาเทานั้น
- นักศึกษาเปนนักศึกษาคางชั้น
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ขั้นตอนการดำเนินการ
1) นักศึกษายื่นคำรองขอเปดรายวิชาในระบบบริการการศึกษาออนไลน (https://reg.cmru.ac.th/)
ไปที่คำรองออนไลนเลือกที่คำรองขอเปดรายวิชา
2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองขอเปดรายวิชา)
3) เลือกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร เมื่อพบแลวใหเลือกรายวิชา แลวเลือกสาเหตุในการ
ยื่นคำรองขอเปดรายวิชา และกดปุม “บันทึก” เพื่อยืนยันการทำรายการ

4) ผานความเห็นชอบการขอเปดรายวิชาจากอาจารยที่ปรึกษาระบบบริการการศึกษาออนไลน
5) แล วระบบจะส งขอมู ลคำรองขอเป ดรายวิชาเรียนไปยั งคณะของรายวิชาคณะของรายวิชา
รวบรวมสงภาควิชาเพื่อใหภาควิชาพิจารณาและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแลวบันทึกสงสำนักทะเบียนและประมวลผลตามกำหนดปฏิทินวิชาการ
6) คณะดำเนินการ
6.1 สรุปรายวิชาที่นักศึกษาขอเปดนอกเหนือจากแผนการเรียนทั้งหมดสงใหภาควิชา
พิ จ ารณา หากภาควิ ช าพิ จ ารณาเรี ย บร อ ยแล ว แนบความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประกอบการพิจารณา สงคณะ
6.2 คณะสรุ ป รายวิ ช าที่ ข อเป ด นอกเหนื อ จากแผนการเรี ย นเสนอแนะทั้ ง หมด
จากภาควิช าและแนบหลั ก ฐานที่ ผ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรประกอบการพิจารณา
6.3 จัดทำบันทึกขอความนำสงสำนักทะเบียนและประมวลผล
7) สำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินการ
7.1 เปดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะที่ไดรับขอมูลจากคณะ
7.2 ดำเนินการเปดรายวิชาใหกับนักศึกษาที่มีรายชื่อขอเปดรายวิชาผานระบบบริการ
การศึกษาออนไลน ในชวงเพิ่ม-ถอนตามปฏิทินวิชาการ
8) นักศึกษาตรวจสอบผลการยื่นคำรองจากเมนู “ผลการอนุมัติคำรอง” กดเครื่องหมาย (+)
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(2) คำรองขอลงทะเบียนเรียนรวม (ขามประเภทนักศึกษา)
การลงทะเบี ย นเรี ย นร ว ม นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ส ามารถลงทะเบี ย นเรี ย นร ว มกั บ นั ก ศึ ก ษา
ภาคพิเศษไดเฉพาะภาคฤดูรอนเทานั้น สวนนักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษา
ภาคปกติได ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนร วมและ
เรียนเกิน
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) นั ก ศึ ก ษายื่ น คำรอ งขอเรี ย นร ว ม (ข า มประเภทนั ก ศึ ก ษา) ในระบบบริ ก ารการศึ ก ษา
ออนไลน (https://reg.cmru.ac.th/)
หมายเหตุ กอนการขอเรียนรวมนักศึกษาจะตองตรวจสอบวันเวลาเรียน-สอบ ในระบบ
ลงทะเบียนวาตรงกัน หรือซ้ำซอนกันหรือไม
2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองเรียนรวม (ขามประเภทนักศึกษา))
3) คนหารหัสวิชาเมื่อพบแลวใหเลือกรายวิชาและ Section ที่จะลงแลวกดปุม “บันทึก”

4) คำรองออนไลนจะสงขอมูลไปที่อาจารยผูสอน นักศึกษาสามารถพิมพแบบฟอรมคำรองขอ
เรียนรวมเก็บไวเปนหลักฐาน
5) นักศึกษาตรวจสอบสถานะคำรองทางเมนู ผลการอนุมัติคำรอง โดยจะมีสถานะดังนี้
- สงคำรอง
- อนุมัติโดยอาจารยผูสอน
- ดำเนินการเสร็จสิ้น
6) เมื่อไดรับ อนุ มั ติจ ากสำนั กทะเบี ย นและประมวลผลให นั กศึกษาตรวจสอบรายวิช านั้ น
ดวยตนเองในผลการทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินวิชาการ
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(3) คำรองขอลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิตที่กำหนด
การลงทะเบียนเรียนแตละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
- ภาคปกติ ลงไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต
- ภาคพิเศษ ลงไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 15 หนวยกิต
- ภาคฤดูรอน ลงไดไมเกิน 9 หนวยกิต
การลงทะเบียนเรียนเกินกวาจำนวนหนวยกิตที่กำหนดไวนี้สามารถทำไดเฉพาะในภาคเรียนสุดทาย
ที่จะสำเร็จการศึกษาและสามารถเรียนเกินไดเพียง 1 รายวิชา (3 หนวยกิต)
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) นั ก ศึ ก ษายื่ น คำร อ งขอลงทะเบี ย นเรี ย นจำนวนหน ว ยกิ ต ที่ ก ำหนด ในระบบบริ ก าร
การศึกษาออนไลน (https://reg.cmru.ac.th/)
หมายเหตุ กอนการขอเรียนเกินนักศึกษาจะตองตรวจสอบวันเวลาเรียน-สอบ ในระบบ
ลงทะเบียนวาตรงกัน หรือซ้ำซอนกันหรือไม
2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองขอลงทะเบียนเรียนจำนวนหนวยกิตที่กำหนด)
3) คนหารหัสวิชาเมื่อพบแลวใหเลือกรายวิชาและ Section ที่จะลงแลวกดปุม “บันทึก”

4) คำรองออนไลนจะสงขอมูลไปที่อาจารยผูสอน นักศึกษาสามารถพิมพแบบฟอรมคำรองขอ
ลงทะเบียนเรียนจำนวนหนวยกิตที่กำหนดเก็บไวเปนหลักฐาน
5) นักศึกษาตรวจสอบสถานะคำรองทางเมนู ผลการอนุมัติคำรอง โดยจะมีสถานะดังนี้
- สงคำรอง
- อนุมัติโดยอาจารยผูสอน
- ดำเนินการเสร็จสิ้น
6) เมื่อไดรับ อนุ มั ติจ ากสำนั กทะเบีย นและประมวลผลให นั กศึกษาตรวจสอบรายวิช านั้ น
ดวยตนเองในผลการทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินวิชาการ
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(4) คำรองขอเพิ่มจำนวนรับลงทะเบียนในรายวิชาที่มีจำนวนรับเต็ม
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนผานระบบบริการการศึกษาออนไลน แตปรากฏวาไมสามารถลงทะเบียน
เรียนได เนื่องจากหมูเรียนในวัน เวลาที่ตองการมีจำนวนนักศึกษาเต็มตามที่กำหนดแลว และไมสามารถ
ลงทะเบียนรายวิช าในหมูเรียนอื่ น ๆ ไดอีก นั กศึกษาสามารถขอเพิ่ม จำนวนรับลงทะเบีย นในหมูเรีย น
ที่ตองการได
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) นั กศึ กษายื่ นคำร องขอเพิ่ มจำนวนรั บในรายวิชาที่ เต็ มในระบบบริ การการศึ กษาออนไลน
(https://reg.cmru.ac.th/) กอนการขอเพิ่มจำนวนใหนักศึกษาตรวจสอบจำนวนรับที่เปน
ปจจุบันในระบบลงทะเบียนและวันเวลาเรียน วันเวลาสอบ
2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองขอลงทะเบียนในรายวิชาที่จำนวนรับเต็ม)
3) คนหารายวิชาที่จะขอเพิ่มจำนวนรับ โดยระบุรหัสรายวิชา แลว กดปุม “คนหา” เมื่อพบ
แลวใหเลือกรายวิชาและ Section ที่จะขอเพิ่มจำนวนรับแลวกดปุม “บันทึก”

4) ตรวจสอบสถานะคำรองทางเมนู ผลการอนุมัติคำรอง โดยจะมีสถานะดังนี้
- สงคำรอง
- อนุมัติโดยอาจารยผูสอน
- ดำเนินการเสร็จสิ้น
5) เมื่อไดรับการอนุมัติจากสำนักทะเบียนและประมวลผลแลว นักศึกษาตองเขาไปตรวจสอบ
รายวิชาที่ขอเพิ่มที่เมนู “ผลการลงทะเบียน” ภายในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินวิชาการ
ชวงเพิ่ม-ถอน

มหาวิทยา
ทยาลั
ทยยาลัยราชภัฏเชียงใหมม << 169
(5) คำรองขอสอบกลางภาค/ปลายภาค
นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาใหสอบกลางภาคและปลายภาคจะตองเป นผูมีรายชื่อ
ในใบรายชื่อเขาสอบและ/หรือมีสิทธิ์สอบในการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบั ติในการพิ จารณาการขอสอบของนั กศึ กษาที่ ขาดสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) นั ก ศึ ก ษายื่ น คำร อ งขอสอบกลางภาค/ปลายภาค ในระบบบริ ก ารการศึ ก ษาออนไลน
(http://reg.cmru.ac.th/)
2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองขอสอบกลางภาค/ปลายภาค)
3) ระบบจะปรากฏรายวิชาที่ ลงทะเบี ยนขึ้น มา ให นั กศึกษากรอกข อมูลเหตุผลที่ ขาดสอบ
ระบุหลักฐานอื่น ๆ และเบอรโทรศัพทมือถือ แลวคลิกที่สัญลักษณ
เพื่อเลือกรายวิชา
ที่ ต องการขอสอบ ระบบจะนำรายวิ ชาดั งกล าวไปแสดงในพื้ นที่ “รายวิ ชาที่ ขอสอบ”
ใหโดยอัตโนมัติ จากนั้นกดปุม “บันทึก”

4) นักศึกษาตรวจสอบผลการยืนยันคำรองออนไลน ที่เมนู “ผลการอนุมัติคำรอง” พรอมกับ
พิมพใบคำรองขอสอบ นำไปขอความเห็นอาจารยที่ปรึกษา คณะ แลว สงที่สำนักทะเบียน
และประมวลผล เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาการของสอบกลางภาคและปลายภาคของ
นักศึกษาพิจารณาตอไป

170 >> คูมือนักศึกษา ปการศึ
รศึศึกษา 2564
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(6) คำรองขอยกเลิกรายวิชา
การขอยกเลิ ก รายวิช า (Withdrawal) กระทำให เสร็จ สิ้ น กอ นสอบปลายภาคไมน อยกวา
2 สัปดาห หรือกำหนดการตามปฏิทิน วิช าการ การยกเลิกรายวิชา เป นการยกเลิกการเรีย นรายวิช าที่
ลงทะเบียนไปแลว แตนักศึกษามีความจำเปน หรือเห็นวาไมสามารถเรียนได หรือเรียนได ไมเต็มที่อาจไดรับ
ผลการเรียนต่ำ หากนักศึกษาไมเขาเรียน เรียนไมสม่ำเสมอ หรือไมทำกิจกรรมตามที่อาจารยผูสอนกำหนด
โดยไมยื่นคำรองขอยกเลิกรายวิชานั กศึกษาจะไดผลการเรียนตามเกณฑกำหนดไวนั้น ถาขอยกเลิกแลว
ผลการเรียนที่ไดรับจะเปน “W”
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) นักศึกษายื่นคำรองยกเลิกรายวิชาในระบบบริการการศึกษาออนไลน (http://reg.cmru.ac.th/)
2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองยกเลิกรายวิชา)
3) ระบบจะปรากฏรายวิชาที่ลงทะเบียนขึ้นมา ใหนักศึกษาคลิกที่สัญลักษณ
เพื่อเลือก
รายวิ ช าที่ ต องการจะยกเลิ กรายวิ ช า ระบบจะนำรายวิ ช าดั ง กล า วไปแสดงในพื้ น ที่
“รายวิชาที่ตองการยกเลิก” ใหโดยอัตโนมัติ จากนั้นกดปุม “บันทึก”

4) ใหนักศึกษาติดตอ อาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหอาจารยอนุมัติผลการทำคำ
รองผานระบบ
5) นักศึกษาตรวจสอบสถานะคำรองทางเมนู ผลการอนุมัติคำรอง โดยจะมีสถานะดังนี้
- สงคำรอง
- อนุมัติโดยอาจารยผูสอน
- อนุมัติโดยอาจารยที่ปรึกษา
- ดำเนินการเสร็จสิ้น
6) เมื่อระบบแสดงสถานะ “ดำเนินการเสร็จสิ้น” ระบบจะแสดงผลการศึกษา เปนสัญลักษณ “W”

มหาวิวิททยาลั
ยยาลัยราชภัฏเชียงใหม
งใหม
หม << 171
(7) คำรองขอยกเวนภายในมหาวิทยาลัย
1. นั ก ศึ ก ษายื่ น คำร อ งได ต ามช ว งเวลาที่ ก ำหนด และยื่ น ได 1 ครั้ ง ใน 1 ภาคการศึ ก ษา
(ยกเวน ภาคฤดูรอน)
2. รหัสนักศึกษาเดิมที่มีสถานะเปนสำเร็จการศึกษาและพนสภาพ (ไมรวมพนสภาพทางการเงิน)
3. กรณีสถานะเดิมเปนสำเร็จการศึกษา สามารถเลือกยกเวนรายวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิตได
4. ตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลา จากปที่เขาของรหัสนักศึกษาใหมเทียบกับวันที่พนสภาพจาก
รหัสนักศึกษาเดิม โดยหลักสูตร 5 ป ตองเรียนมาแลวไมเกิน 10 ป หลักสูตร 4 ป ตองเรียนมาแลวไมเกิน 8 ป
5. รายวิชาที่ยกเวนตองมีผลการเรียนไมต่ำกวา “C”
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) นักศึกษายื่นคำรองในระบบบริการการศึกษาออนไลน (http://reg.cmru.ac.th/)
2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองขอยกเวนภายในมหาวิทยาลัย)
3) เลือกรหัสนักศึกษาเดิมที่ตองการยกเวนผลการเรียน

4) ระบบจะแสดงรายวิชา พรอมผลการเรียนและจำนวนหนวยกิต นักศึกษาเลือกรายวิชา
ที่ตองการยกเวน ใหเลือกปุม “บันทึก” เพื่อยืนยันการทำคำรอง

5) ใหนักศึกษาติดตอ อาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษา อนุมัติผลการทำคำรอง
ผานระบบ
6) นักศึกษาตรวจสอบผลการยืนยันคำรองออนไลนที่เมนู “ผลการอนุมัติคำรอง” พรอม
กับพิมพใบคำรองขอยกเวนการเรียน สงสำนักทะเบียนและประมวลผล
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(8) คำรองขอยกเวนตางสถาบัน
1. นักศึกษายื่นคำรองไดตามชวงวัน เวลาที่กำหนด และยื่น ได 1 ครั้งใน 1 ภาคการศึกษา
(ยกเวน ภาคฤดูรอน)
2. นักศึกษาสามารถยกเวนในรายวิชาที่มีตารางเทียบ (ระบบจะตรวจสอบใหอัตโนมัติ)
3. กรณีที่มีขอมูลในตารางเทียบแลว นักศึกษาสามารถเลือกวิชาไดตามหลักสูตรของตนเอง
4. กรณีไมมีขอมูลรายวิชาในตารางเทียบ นักศึกษาตองติดตอสำนักทะเบียนและประมวลผล
โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลจะบันทึกรายวิชาลงในตารางเทียบ ซึ่งรายวิชาที่บันทึกใหม จะมีสถานะ
เปนรออนุมัติ และนักศึกษาจะสามารถเขาไปเลือกรายวิชาได
5. รายวิชาที่ยกเวนได ตองมีผลการเรียนไมต่ำกวา C
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) นักศึกษายื่นคำรองเทียบโอนในระบบบริการการศึกษาออนไลน (http://reg.cmru.ac.th/)
2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองขอยกเวนตางสถาบัน)
3) เลือกสถานศึกษาที่ตองการยกเวน
4) เลือกรายวิชาที่ตองการยกเวนการเรียน แลวกดปุม “เลือก” (กรณีที่ไมพบรายวิชาในระบบ
ใหติดตอสำนักทะเบียนและประมวลผล)

5) ระบุเกรดรายวิชาที่ตองการยกเวนใหเลือกปุม “บันทึก” เพื่อยืนยันการทำรายการ

6) ใหนักศึกษาติดตอ อาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษา อนุมัติผลการทำคำรอง
ผานระบบ
7) นักศึกษาตรวจสอบผลการยืนยันคำรองออนไลนที่เมนู “ผลการอนุมัติคำรอง” พรอม
กับพิมพใบคำรองขอยกเวนการเรียน สงสำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิททย
ทยาลั
ยยาลัยราชภัฏเชียงใหมม << 173
(9) คำรองขอโอนภายในมหาวิทยาลัย
1. นักศึกษายื่นคำรองไดตามชวงวัน เวลาที่กำหนด และยื่น ได 1 ครั้งใน 1 ภาคการศึกษา
(ยกเวน ภาคฤดูรอน)
2. รหัสนักศึกษาเดิมที่ตองการโอนรายวิชามา ตองมีเกรดเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.00 และมี สถานะ
เปนลาออก เทานั้น
3. ตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลา จากปที่เขา ของรหัสนักศึกษาใหม กับวันที่หมดสภาพจาก
รหัสนักศึกษาเดิม (หลักสูตร 5 ป ตองไมเกิน 10 ป หลักสูตร 4 ป ตองไมเกิน 8 ป)
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) นักศึกษายื่นคำรองเทียบโอนในระบบบริการการศึกษา (http://reg.cmru.ac.th/)
2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัย)
3) เลือกรหัสนักศึกษาเดิมที่ตองการโอนรายวิชา

หมายเหตุ : 1. กรณีที่ไมมีรหัสนักศึกษาขึ้นมาเลือก ตองตรวจสอบสภาพภาพนักศึกษาในรหัสเดิมกอน
อาจมีสถานภาพปกติหรือพนสภาพตามระเบียบทางการเงิน นักศึกษาจะตองทำเรื่องขอลาออกจากรหัส
นักศึกษาเดิมกอน นักศึกษาจึงจะสามารถทำคำรองได
2. กรณี ที่ รหั สนั กศึ กษาเดิ มมี สถานภาพพ นสภาพตามระเบี ยบข อบั งคั บ นั กศึ กษาจะ
ไมสามารถทำรายการคำรองขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัยได

4) ระบบจะแสดงรายวิชาพรอมผลการเรียนและจำนวนหนวยกิต

5) ใหเลือกบันทึก เพื่อยืนยันการทำรายการ
6) ใหนักศึกษาติดตอ อาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษา อนุมัติผลการทำคำรอง
ผานระบบ
7) นักศึกษาตรวจสอบผลการยืนยันคำรองออนไลนที่เมนู “ผลการอนุมัติคำรอง” พรอม
กับพิมพใบคำรองขอเทียบโอน สงสำนักทะเบียนและประมวลผล
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(10) คำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษา
1. นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาตางๆครบถวนตามหลักสูตร โดยมีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร ไมต่ำกวา 2.00
2. ใชเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไวตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
3. ไมมีหนี้สินใด ๆ คางชำระตอมหาวิทยาลัย
4. ตองเขารวมกิจกรรมครบตามโครงสรางกิจกรรม
5. ตองไมคาง ยืม คืน หนังสือหองสมุด
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) นั ก ศึ ก ษายื่ น คำร อ งคาดว า สำเร็ จ การศึ ก ษาในระบบบริ ก ารการศึ ก ษาออนไลน
(http://reg.cmru.ac.th/)
2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษา)
3) นักศึกษากรอก ขอมูลสวนบุคคล และขอมูลที่อยู ใหครบทุกชอง พรอมทั้งแนบรูปถายชุดครุย
แลวกดปุม “บันทึก” ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดูตัวอยางรูปภาพชุดครุยปริญญาโดยคลิกที่
ขอความ “ตัวอยางรูปภาพ”

มหาวิททย
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4) ใหนักศึกษาติดตออาจารยที่ปรึกษา เพื่ออนุมัติคำรองในระบบ โดยสามารถติดตามผลการ
อนุมัติคำรองที่เมนู “ผลอนุมัติคำรอง” หลังจากที่อาจารยที่ปรึกษาอนุมัติในระบบแลว
นั กศึ กษาจะสามารถพิ มพ ค ำร องออกมา พร อ มกับ ใบแจ ง ชำระคาลงทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต
ใหนักศึกษานำใบแจงชำระคาลงทะเบียนบัณฑิต ไปชำระเงินที่กองคลัง (งานการเงิน)

5) นำคำรองมาสงงานทะเบียนและประมวลผล
6) นักศึกษาตรวจสอบสถานะคำรองทางเมนู ผลการอนุมัติคำรอง โดยมีสถานะ ดังนี้
- รับรายการโดยเจาหนาที่
- ไมสำเร็จการศึกษา เนื่องจาก ....
- อนุมัติสำเร็จการศึกษา
หมายเหตุ - หลังจากที่ นักศึ กษาสงคำรองคาดวาจะสำเร็จการศึ กษาเรียบรอยแลวให นั กศึกษาติ ดตาม
ตรวจสอบผลการสำเร็ จการศึ กษาของนั กศึ กษาเอง ทุ กระยะเพื่ อให สามารถแก ป ญ หา
ไดทันทวงที
- หากนักศึกษายื่นคำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษาแลว แตไมสำเร็จการศึกษา ใหนักศึกษา
ยื่นคำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษา (สทป.13) อีกครั้ง หลังจากที่ลงทะเบียนครบหลักสูตร

การขอลาพักการเรียน/รักษาสถานภาพ
การลาพักการศึกษา
1. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแลว ไมสามารถมา
เรียนไดตามปกติ เชน เจ็บปวย ติดภารกิจเดินทางไปตางจังหวัด/ตางประเทศ เปนเวลานาน ถูกสั่งพักการ
เรียน ไปอบรม หรือ อื่น ๆ นักศึกษาสามารถลาพักการเรียนไวไดจนกวาจะพรอมกลับมาเรียนใหม
2. ยื่นคำรองขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ (สทป.8) ผานความเห็ นของผู ปกครอง
อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา คณะ สำนักทะเบียนและประมวลผล และกองคลัง (งานการเงิน)
การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
1. เมื่อนั กศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ ง นั กศึกษาตองทำการ
รักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา โดยการชำระคาธรรมเนียม “การรักษาสถานภาพนักศึกษา”
2. นักศึกษาตองยื่นคำรองที่สำนักทะเบียนและประมวลผล กอนวันเริ่มสอบปลายภาค
3. ยื่นคำรองขอรักษาสภาพ (สทป.8) โดยผานความเห็นจากผูป กครอง อาจารยที่ปรึกษา
สาขาวิชา คณะ สำนักทะเบียนและประมวลผลและกองคลัง (งานการเงิน)
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) นักศึกษาดาวนโหลดคำรองขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ (สทป.8) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมทั้งกรอก
คำรองใหสมบูรณครบถวน
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2) นักศึกษาขอความเห็นชอบจากผูปกครอง อาจารยที่ปรึกษา หัวหนาสาขาวิชา และ
ขออนุมัติจากคณบดี
3) นำคำร อ งส งสำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล เพื่ อ ขอความเห็ น จากผู อ ำนวยการ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
4) นักศึกษานำคำรองที่ผานความเห็นชอบไปชำระเงินคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษาที่กองคลัง (หองการเงิน)
5) นักศึกษานำคำรองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาสำเนา
เก็บไวเปนหลักฐาน
6) นักศึกษานำคำรองขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพ มายื่นคำรองที่สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล
หมายเหตุ การลาพักการศึกษา สามารถลาพักการศึกษาไดครั้งละ 1 ภาคการศึกษา
หากมีความจำเปนตองลาพักการศึกษาตอใหยื่นคำรองใหม
การประกาศผลการเรียน
1. มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการเรียนทุกภาคการศึกษาทางอินเทอรเน็ตโดยนักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาที่เรียนในแตละภาคเรียนหรือทั้งหมดไดจากระบบบริการการศึกษาออนไลน
(http://reg.cmru.ac.th/) และสำนักทะเบียนและประมวลผลไดสงผลการเรียนใหผูปกครองทางไปรษณียดวย
2. นักศึกษาไดผลการเรียน “I” ในรายวิชาใด จะตองติดตามและพบอาจารยผูสอนในรายวิชานั้น
ทันทีเพื่อดำเนินการแกผลการเรียน “I” ตามประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม เรื่องแนวปฏิบั ติ
เกี่ยวกับผลการเรียน “I” หากพนกำหนดงานทะเบียนและวัดผลจะเปลี่ยนเปน “F” หรือ “U” แลวแตกรณี
3. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคแตขาดสอบจะไดผลการเรียน “M” และจะตองดำเนินการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ ขาดสอบกลางภาค
และปลายภาค ในกรณีที่ไดรับอนุญาตใหสอบ จะตองดำเนินการใหเรียบรอยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำหนด หากพนกำหนดงานทะเบียนและวัดผลจะปรับเปน “F” หรือ “U” แลวแตกรณี
การขอยายสาขาวิชา
1. นักศึกษาสามารถขอยายสาขาวิชาหนึ่งไปยังอีกสาขาวิชาหนึ่งได โดยเปนไปตามเกณฑการยาย
สาขาวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัย
2. เกณฑการขอยายสาขาวิชา
1) นักศึกษาตองมีผลการเรียนในสาขาวิชาเดิม นักศึกษาภาคปกติ ไมนอยกวา 2.00
2) นั กศึ กษาภาคพิ เศษ ต องไม น อ ยกวา 3 ภาคเรียน (ไม นั บ ภาคเรีย นที่ ล าหรื อถู กสั่ งพั ก
การเรียน)
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกอนยื่นคำรอง ไมต่ำกวา 2.00
4) ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุม วิชาเอกของสาขาวิชาใหมที่จะยายไป ไมน อยกวา
2 รายวิชาและมีระดับคะแนนไมต่ำกวา B
5) ตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและคณะเดิมที่สังกัด และ สาขาวิชาและคณะใหม
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6) มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่นยายไปสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หรือภายในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตดวยกัน
7) การยายจะสมบูรณไดเมื่อนักศึกษาชำระคาธรรมเนียมแลว
8) เมื่อนักศึกษายายไปสาขาวิชาใหมแลวจะขอยายกลับสาขาวิชาเดิมอีกไมได
9) ยื่นคำรองขอยายสาขาวิชา (สทป.2) ผานอาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา คณะเกา/ใหม ถึง
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) นักศึกษาดาวนโหลดคำรองขอยายสาขาวิชา (สทป.2) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php พร อ มทั้ ง กรอก
คำรองใหสมบูรณครบถวน
2) นั ก ศึ ก ษานำใบคำร อ งไปยื่ น ขอความเห็ น ชอบจากอาจารย ที่ ป รึ ก ษา สาขาวิ ช าเดิ ม
คณะเดิมสาขาวิชาใหม คณะใหม และสำนักทะเบียนและประมวลผล
3) นักศึกษาติดตอรับคำรองที่ผานการอนุมัติแลวไดทสี่ ำนักทะเบียนและประมวลผล
4) จากนั้นนำคำรอง ไปชำระเงินคาธรรมเนียมขอยายสาขาวิชาที่กองคลัง (หองการเงิน)
5) นั ก ศึ ก ษานำคำร อ งและใบเสร็ จ รั บ เงิน ค า ธรรมเนี ย มขอย ายสาขาวิ ช าไปถ า ยเอกสาร
เก็บไวเปนหลักฐาน
6) นั ก ศึ ก ษานำคำร อ งและใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค า ธรรมเนี ย มขอย า ยสาขาวิ ช า (ฉบั บ จริ ง )
มายื่นที่หองสำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอรับรหัสนักศึกษาและ Password ใหม
การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
1. นักศึกษาภาคปกติสามารถขอประเภทนักศึกษาไปเปนนักศึกษาภาคพิเศษได ในวิชาเอกที่มีอยู
ในภาคพิเศษ ระดับเดียวกัน
2. ยื่นคำรองขอเปลี่ยนประเภทนั กศึกษา (สทป.1) ผานอาจารยที่ป รึกษา สาขาวิชา คณะ ถึง
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) นักศึกษาดาวนโหลดคำรองขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา (สทป.1) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php พร อ มทั้ ง กรอก
คำรองใหสมบูรณ ครบถวน
2) นั ก ศึ ก ษานำใบคำร อ งไปยื่ น ขอความเห็ น ชอบจากอาจารย ที่ ป รึ ก ษา สาขาวิช า คณะ
และสำนักทะเบียนและประมวลผล
3) นักศึกษาติดตอรับคำรองคืนไดที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
4) จากนั้ น นำคำร อ งไปชำระเงิ น ค า ธรรมเนี ย มขอเปลี่ ย นประเภทนั ก ศึ ก ษาที่ ก องคลั ง
(หองการเงิน)
5) นักศึกษานำคำรองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษาไป
ถายเอกสารเก็บไวเปนหลักฐาน
6) นั ก ศึ ก ษานำคำร อ งและใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค า ธรรมเนี ย มขอเปลี่ ย นประเภทนั ก ศึ ก ษา
(ฉบั บ จริ ง) มายื่ น ที่ ห อ งสำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผลเพื่ อ ขอรั บ รหั ส นั ก ศึ ก ษาและ
Password ใหม
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การขอยายสถานศึกษา
1. เมื่อนักศึกษามีความจำเปนตองยายไปศึกษาตอที่สถาบันการศึกษาแหงอื่น ดวยเหตุผลยาย
กลับภูมิลำเนา ยายตามผูปกครอง ยายสถานที่ทำงาน นักศึกษาสามารถ ยื่นคำรองขอยายไปไดโดยตองยื่น
คำรองกอนสอบปลายภาค
2. เมื่อนักศึกษายื่นคำรอง สำนักทะเบียนและประมวลผล จะทำหนังสือติดตอไปยังสถาบันที่
นักศึกษาขอยายไป เมื่อสถาบันแหงนั้นมีหนังสือตอบรับวาสามารถรับนักศึกษาเขาศึกษาตอได นักศึกษา
จะตองชำระคาธรรมเนียมเพื่อรับหนังสือสงตัวและผลการเรียนไปยังสถาบันแหงนั้น
3. ยื่น คำรอ งขอยายสถานศึก ษา (สทป.11) ผ านความเห็ น ของผู ป กครอง อาจารย ที่ ป รึกษา
สาขาวิชา คณะ สำนักหอสมุด ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) นักศึกษาดาวนโหลดคำรองขอยายสถานศึกษา (สทป.11) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php พร อ มทั้ ง กรอก
คำรองใหสมบูรณครบถวน
2) นักศึกษาขอความเห็นชอบจากผูปกครอง อาจารยที่ปรึกษา อาจารยหัวหนา สาขาวิชา
ขออนุมัติจากคณบดี และสำนักหอสมุด
3) นักศึกษานำคำรองขอยายสถานศึกษา มายื่นคำรองที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
4) เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบจะตรวจสอบความถู ก ต อ งของคำร อ ง จากนั้ น จะเสนอให
ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอความเห็นชอบ
5) เมื่อคำรองขอยายสถานศึกษาผ านความเห็ น ชอบของผู อำนวยการสำนั กทะเบี ย นและ
ประมวลผล แล ว ผู รั บ ผิ ด ชอบจะจั ด ทำหนั งสื อ สอบถามไปยั งสถานศึ ก ษา/สถาบั น ที่
นักศึกษาจะยายไป
5.1 ถาสถานศึกษา/สถาบัน ตอบรับ การยายสถานศึกษา ผูรับผิดชอบจะทำหนังสือสงตัว
ใหกับนักศึกษา จากนั้นใหนักศึกษาไปชำระเงินคาธรรมเนียมการขอยายสถานศึกษา
ที่หองการเงิน ก็ถือวาสิ้นสุดกระบวนการขอยายสถานศึกษา
5.2 ถาสถานศึกษา/สถาบัน ปฏิเสธ การยายสถานศึกษา ผูรับผิดชอบจะแจงใหนักศึกษา
ทราบ
การขอเอกสารการศึกษา
1. นักศึกษาสามารถขอเอกสารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไดดังนี้
- ใบรับรองการเปนนักศึกษา
- ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)
- ใบเกรดเพื่อตรวจสอบ
- ใบแทนรับรองคุณวุฒิ
- ใบแทนปริญญาบัตร
- ใบแทนอนุปริญญาบัตร
- ใบแทนประกาศนียบัตร
- ใบแทนสุทธิ
2. ยื่นคำรองขอเอกสารทางการศึกษา (สทป.10) ตอสำนักทะเบียนและประมวลผล
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ขั้นตอนการดำเนินการ
1) หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
1.1 นักศึกษาดาวนโหลดคำรองขอเอกสารทางการศึกษา (สทป.10) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php พรอม
ทั้งกรอกคำรองใหสมบูรณครบถวน
1.2 นักศึกษานำคำรองขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษามายื่นที่ สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล เพื่อใหเจาหนาที่นัดหมายวัน-เวลารับเอกสาร
1.3 นักศึกษาไปชำระเงินคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการเปนนักศึกษาที่กองคลัง (หองการเงิน)
หมายเหตุ : หากไมมารับภายใน 3 เดือน ใหเขียนคำรองใหม
2) ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)
2.1 นักศึกษาดาวนโหลดคำรองขอเอกสารทางการศึกษา (สทป.10) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php
พรอมทั้งกรอกคำรองใหสมบูรณครบถวน
2.2 นักศึกษานำคำรองมายื่นที่สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อใหเจาหนาที่นัดหมาย
วัน-เวลารับเอกสาร
2.3 นักศึกษาไปชำระเงินคาธรรมเนียมใบรับรองผลการเรียนที่กองคลัง (หองการเงิน)
2.4 กรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาแลว (กอนปการศึกษา 2555) นักศึกษานำรูปถายสี
ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังรูปถายสีขาว ฉบับละ 2 รูป ระดับปริญญาสวมชุดครุย ตาม
สาขาที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษา ส ว นระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา, ป.กศ., ป.กศ. ชั้ น สู ง สวมชุ ด
นักศึกษา รูปถายไมเกิน 6 เดือน มายื่นที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
2.5 นั ก ศึ ก ษาจะมารั บ ใบรั บ รองผลการเรี ย นได ห ลั ง จากยื่ น คำร อ ง 3 วั น ทำการ
โดยนักศึกษาจะตองแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน
หมายเหตุ : หากไมมารับภายใน 3 เดือน ใหเขียนคำรองใหม
3) ใบเกรดเพื่อตรวจสอบ
ใช ใ นการเที ย บโอนผลการเรี ย น/ยกเว น ผลการเรี ย น กรณี สอบเข า ใหม
หรือใชในการตรวจสอบรายวิชาที่เรียนหรือตองการทราบผลการเรียนของตนเอง
3.1 นักศึกษาดาวนโหลดคำรองขอเอกสารทางการศึกษา (สทป.10) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมทั้งกรอก
คำรองใหสมบูรณครบถวน
3.2 นักศึกษานำคำรองขอใบเกรดเพื่อตรวจสอบ มายื่นที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
เพื่อใหเจาหนาที่นัดหมายวัน-เวลารับเอกสาร
3.3 นักศึกษานำคำรองไปชำระเงินคาธรรมเนียมใบเกรดเพื่อตรวจสอบที่กองคลัง (หองการเงิน)
หมายเหตุ : หากไมมารับภายใน 3 เดือน ใหเขียนคำรองใหม
4) ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ใบแทนปริญญาบัตร ใบแทนอนุปริญญา ใบแทนประกาศนียบัตร
ใบแทนใบสุทธิ (เฉพาะผูที่สำเร็จการศึกษาแลวเทานั้น)
4.1 ดาวนโหลดคำรองขอเอกสารทางการศึกษา (สทป.10) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php
พรอมทั้งกรอกคำรองใหสมบูรณครบถวน
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4.2 นำคำรองขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ , ปริญญาบัตร, อนุปริญญา,ประกาศนียบัตร,
ใบสุ ท ธิแ ละรู ป ถ ายสี ข นาด 2 นิ้ ว ฉากหลั งรู ป ถ ายสี ข าวฉบั บ ละ 2 รู ป (เฉพาะ
ผูสำเร็จการศึกษากอนปการศึกษา 2555) ระดับปริญญาสวมชุดครุยตามสาขาที่
สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา, ป.กศ., ป.กศ.ชั้นสูง สวมชุดนักศึกษา ถายไมเกิน
6 เดือน มายื่นที่สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อใหเจาหนาที่นัดหมายวัน-เวลา
รับเอกสาร
4.3 นำคำรองไปชำระเงินคาธรรมเนียมกองคลัง (หองการเงิน)
หมายเหตุ - หากไมมารับภายใน 3 เดือน ใหเขียนคำรองขอยื่นใหม

การขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว
1. การขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัวไดแก คำนำหนานาม ชื่อ นามสกุล ที่อยู นักศึกษาควรยื่น
คำรองขอเปลี่ ยนแปลงใหถูกตอ ง เพื่อประโยชน ของตัวนั กศึกษาในเรื่องหลักฐานสำคัญ ของตนเอง เชน
บัตรประจำตัว ใบแสดงผลการศึกษา ปริญญาบัตร เปนตน โดยยื่นกอนสอบปลายภาค 1 เดือน
2. ยื่ น คำร อ งขอเปลี่ ย นแปลงข อ มู ล ส ว นตั ว (สทป.7) ผ า นอาจารย ที่ ป รึ ก ษา สาขาวิ ช า
ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) นักศึกษาดาวนโหลดคำรองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว (สทป.7) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php พร อ มทั้ ง กรอก
คำรองใหสมบูรณครบถวน
2) นักศึกษานำคำรองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัวไปขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
และอาจารยหัวหนาสาขาวิชา
3) นักศึกษานำคำรองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว มายื่นที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
หมายเหตุ หลังจากยื่นคำรองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว 1 วันทำการขอมูลจะถูกเปลี่ยนแปลง

การขอลาออก
1. เมื่อนักศึกษามีความจำเปนไมสามารถเรียนใหครบตามหลักสูตร และประสงคจะลาออกจาก
สภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ใหดำเนินการไดทันที การขอลาออกใชในกรณีที่นักศึกษา
1) ตองการสอบเขาศึกษามหาวิทยาลัยอื่น
2) ตองการสอบเขาศึกษาในสาขาวิชาใหม
3) ไมมีเวลาศึกษา
4) เกรดเฉลี่ยไมถึงเกณฑที่กำหนด
5) ไมมีทุนทรัพย
2. นักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะแลว สามารถลาออกโดยไมตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง
3. สถานภาพของนักศึกษาจะตองไมพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) นักศึกษาดาวนโหลดคำรองขอลาออก (สทป.9) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php พร อ มทั้ ง กรอก
คำรองใหสมบูรณ ครบถวน
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2) นั กศึกษายื่น หนังสือยิน ยอมจากผู ปกครอง พรอมสำเนาบั ตรประชาชนของผู ปกครอง
(เฉพาะนักศึกษาที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)
3) นักศึกษานำคำรองขอลาออกไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษา คณบดีที่นักศึกษาสังกัด
4) ส งเอกสารตามข อ 1-2 พร อ มผลการพิ จารณาที่ ส ำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล และ
สำนักทะเบียนและประมวลผลเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) หลั งจากที่นักศึกษายื่ นคำรองขอลาออก 3 วัน ทำการให มารับสำเนาคำรองขอลาออก
เพื่อขอรับเงินคาประกันของเสียหายคืนที่กองคลัง (หองการเงิน)
คำรองทั่วไป
1. ใชในกรณี ขอรับบริการทางวิชาการอื่น ๆ นอกเหนื อจากที่กำหนดไว โดยยื่น ไดตลอดเวลา
ทั้งนี้ อาจารยที่ปรึกษาควรใหขอเสนอแนะดวย
2. ยื่นคำรองทั่วไป (สทป.15) โดยผานการพิจารณาจากอาจารย ที่ป รึกษา และนำสงถึงสำนั ก
ทะเบียนและประมวลผล
ขั้นตอนการดำเนินการ
1) นักศึกษาดาวนโหลดคำรองทั่วไป (สทป.15) ไดที่
http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php พร อ มทั้ ง กรอก
คำรองใหสมบูรณครบถวน
2) นักศึกษานำคำรองทั่วไปเสนออาจารยที่ปรึกษาใหขอเสนอแนะและรับรอง
3) นักศึกษานำคำรองทั่วไปมายื่นที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
4) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะพิจารณาและใหคำแนะนำแกนักศึกษาเปนรายกรณี
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การใหบริการขอมูลสารสนเทศผานระบบอินเทอรเน็ตสำหรับนักศึกษา
นักศึกษาสามารถใชบริการผานเว็บไซต http://www.academic.cmru.ac.th/

ในสวนของบริการที่เกี่ยวกับนักศึกษาจะประกอบไปดวยหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้
¾ ปฏิทินวิชาการ
¾ ระบบบริการการศึกษาออนไลน
¾ ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม
¾ ขาวประกาศ สทป.
1. ปฏิทินวิชาการ จะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมทางวิชาการทุกเดือนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดย
นักศึกษาตองปฏิบัติตามกำหนดการตาง ๆ ในปฏิทินวิชาการอยางเครงครัด
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2. ระบบบริการการศึกษาออนไลน เปน ระบบที่คลอบคลุ มตั้งแตการขึ้นทะเบี ย นเป นนั กศึกษาใหมจ น
สำเร็จการศึกษา รวมถึงระบบคำรองออนไลนสำหรับนักศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ซึ่งมีเมนู
การใชงานระบบบริการการศึกษาออนไลน ดังนี้
เมนูหลัก
1. ประวัตินักศึกษา
2. ลงทะเบียน

เมนูยอย

คำอธิบาย
บันทึกขอมูลประวัตินักศึกษาเพิ่มเติม
หนาจอสำหรับทำรายการลงทะเบียน
1) คลิกปุมดึงรายวิชาจากแผน หรือ
2) สามารถคลิกปุมคน เพื่อคนหารายวิชาทั้งหมดตามป/ภาค
การศึกษาที่ลงทะเบียน
**รายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนไดจะแสดงสัญลักษณให
นักศึกษาเลือกได**
แสดงหลักสูตร
แสดงรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร กรณีที่มีรายวิชาเปดตาม
โครงสรางสามารถเลือกรายวิชาลงทะเบียนไดจากหนาจอนี้
คนหารายวิชา
คน หา/ตรวจสอบรายวิชาที่เป ดในป /ภาคการศึกษาที่เปดให
ลงทะเบียน
คำนวณคาใชจาย ตรวจสอบรายการคาใชจายที่เกิดจากการลงทะเบียนไดกอน
ยืนยันรายการลงทะเบียน
แสดงตารางเรียน/ แสดงขอมูลตารางเรียน/สอบ ของรายวิชาที่เลือกลงทะเบียน
สอบ
กอนยืนยันรายการลงทะเบียน
แผนการเรียน
ตรวจสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
ตรวจสอบรายวิชาที่ ตรวจสอบและยืนยันการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
**ตองคลิกปุมยืนยันการลงทะเบียน**
3. ผลการลงทะเบียน
แสดงผลการลงทะเบียนในแตละป/ภาคการศึกษา
คะแนน
ตรวจสอบคะแนนในรายวิชาที่เรียนได โดยขอมูลจะแสดงตามที่ผูสอน
ตองการแสดงเทานั้น
4 . ตารางเรี ยน /
แสดงขอมูลตารางเรียน/สอบ ในแตละป/ภาคการศึกษา
สอบนักศึกษา
5. ภาระคาใชจายทุน
แสดงขอมูลภาระหนี้สินที่คางชำระคาลงทะเบียน/ตรวจสอบ
ขอมูลทุนการศึกษาที่ไดรับ
6. ผลการศึกษา
แสดงขอมูลผลการศึกษาในป/ภาคการศึกษา
7. ตรวจสอบจบ
แสดงผลการศึกษาเทียบตามโครงสรางหลักสูตร สามารถเลือก
แสดงได 3 แบบ
- แสดงขอมูลแบบสรุป
- แสดงรายละเอียดทั้งหลักสูตร
- แสดงเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียน
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เมนูหลัก
8. คำรองออนไลน

เมนูยอย

9. ผลอนุมัติคำรอง
10. Regist/ประวัติเขารวมกิจกรรม
11. ตรวจสอบกิจกรรม
12. สมัครเขารวมกิจกรรม
13. แผนการเรียน
14. คนหารายวิชา
15. คนหาตารางเรียน
16. คนหาตารางสอน
17. คนหาตารางการใชหอง
18. เสนอความคิดเห็น
19. ประวัติเขาใชระบบ

คำอธิบาย
เมนูสำหรับคำรองออนไลน ไดแก
- ขอเปดรายวิชา
- ขอลงทะเบียนเรียนรวม (ขามประเภทนักศึกษา)
- ขอลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิตที่กำหนด
- ขอลงทะเบียนในรายวิชาที่จำนวนรับเต็ม
- ขอยกเลิกรายวิชา
- ขอเทียบโอนรายวิชาภายในมหาวิทยาลัย
- ขอยกเวนรายวิชาภายในมหาวิทยาลัย
- ขอยกเวนรายวิชาตางสถาบัน
- ขอสำเร็จการศึกษา
โดยนักศึกษาสามารถยื่นคำรองตามกำหนดในปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลอนุมัติรายการคำรอง
ตรวจสอบประวัติการเขารวมกิจกรรม
ตรวจสอบการผานกิจกรรมตามโครงสรางกิจกรรม
ยื่นสมัครเขารวมกิจกรรมออนไลน
ตรวจสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
คนหาขอมูลรายวิชาที่เปดในแตละป/ภาคการศึกษา
คนหาขอมูลตารางเรียนในแตละป/ภาคการศึกษา
ค น หาข อ มู ล ตารางสอนของอาจารย ผู ส อนในแต ป / ภาค
การศึกษา
คนหาขอมูลการใชหองเรียนในแตละป/ภาคการศึกษา
สงขอความไปยังอาจารย
แสดงประวัติการเขาใชงานระบบบริการการศึกษาออนไลน

3. ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม นักศึกษาสามารถอานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ขอปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัย คูมือนักศึกษา ศึกษาวิธีการลงทะเบียน การยื่นคำรองออนไลนผานคลิปวีดิโอตาง ๆ

มหาวิททย
ทยาลั
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4. บริการขาวสารของ สทป. เปนการประกาศขาวทางดานวิชาการที่เปนปจจุบัน ซึ่งนักศึกษาควรเขามา
ติดตามอานประกาศขาวสารที่ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลไดประกาศอยางสม่ำเสมอ เพื่อการปฏิบัติ
ตนและสามารถทำตามขอกำหนดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยได ผานเว็บไซต http://reg.cmru.ac.th/ หรือ
http://www.academic.cmru.ac.th/
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การใหบริการขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ตดานอื่น ๆ
1. Facebook ของสำนักทะเบียนและประมวลผล
เปนบริการสาธารณะที่สามารถเขาถึงนักศึกษาและบุคคลทั่วไปไดเปนอยางดี โดยสามารถติดตอ
สอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับงานวิชาการ การรับสมัครนักศึ กษาใหม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของผูสอบถามตองใช
ถอยคำที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น หากมีถอยคำที่ไมเหมาะสมผูดูแลระบบจะทำการ
ลบและจำกัดการเขาใชงานทันที (www.facebook.book/regcmru/)

2. ระบบสารสนเทศสำหรับสมารทโฟน บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
เป น บริก ารระบบสารสนเทศบนอุ ป กรณ ส มาร ท โฟน เพื่ อ ตรวจสอบตารางเรี ย น-ตารางสอบ
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปจจุบัน ตรวจสอบผลการเรียนเปนรายภาคการศึกษา ตั้งแต
ภาคการศึกษาแรกจนถึง ภาคการศึกษาปจจุบัน
- Android สามารถดาวนโหลดผาน Play Store แลวคนหาคำวา “regcmruapp” โดยไมเสีย
คาบริการ
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สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน
“เป นองคกรแห งการเรียนรูดานศิล ปะและวัฒ นธรรมลานนาและเอกสารโบราณ ที่เป น ที่รูจั กใน
ระดับชาติและนานาชาติ”

พันธกิจ
1) อนุรักษ ทำนุบำรุง สงเสริม สืบสานและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรมลานนา และเอกสารโบราณ
2) สนับสนุนการบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมลานนาและเอกสารโบราณกับการเรียนการสอน และ
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3) เปนแหลงศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมลานนาและเอกสารโบราณ
4) สนับสนุน สงเสริม ภูมิปญญาลานนา

อัตลักษณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
“รักษภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมลานนา”

เอกลักษณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
“อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมลานนา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เชิดชูครูภูมิปญญา แหลงเรียนรู
ดานภาษา วัฒนธรรมลานนาและเอกสารโบราณ”

แผนผังที่ตั้งของหนวยงาน

เวลาเปดทำการ
พิพิธภัณฑ / สำนักงาน

เปดบริการ วันจันทร – วันศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น.
ปดบริการ วันเสาร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
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ชองทางการติดตอ
โทรศัพท/โทรสาร 0 5388 5860, 0 53885880, 0 5388 5883
เว็บไซต
http://www.culture.cmru.ac.th
Facebook
http://www.facebook.com/ilaccmru/

การบริการของหนวยงาน
สำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มี ก ารให บ ริ ก ารผู บ ริ ห าร คณาจารย บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาและ
บุคคลภายนอกที่สนใจ รายละเอียดดังนี้
1. พิพิธภัณฑ ประกอบไปดวย
1.1 เรือนอนุ สารสุนทร เปน สถาปตยกรรมเรือนลานนาที่ส รางตามแบบของเรือนคำเที่ ย ง
ซึ่งตระกูล ชุติมา และตระกูล นิมมานเหมินทร ไดส รางเรือนกาแลหลั งนี้ ขึ้น เพื่ อให เป น แหล งเรีย นรูทาง
ดานเรือนโบราณลานนา จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนลานนา
1.2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทาน
นามอาคารและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเป ดอาคารเทพรัตนราชสุ ดา ในวันจั น ทรที่ 21
มกราคม พ.ศ. 2551 เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานตาง ๆ มีการจัดแสดง จำนวน 4 ชั้น ไดแก ชั้น 1 หองศูนย
ขอมูลภูมิปญญาลานนา นิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 นิทรรศการ กลุมชาติพันธุลานนา (ลัวะ-ไทยวน-ไท
เขิน-ไทยอง-ไทลื้อ-ไทใหญ) นิทรรศการดนตรีลานนา นิทรรศการเสื้อผาอาภรณ นิทรรศการเกี่ยวกับภูมิ
ปญญา ชั้น 3 นิทรรศการวัฒนธรรมใบลาน และ ชั้น 4 นิทรรศการสมเด็จพระกนิษฐาฯ และ นิทรรศการ
พุทธศาสนาและเครื่องสักการะลานนา
บริการนำชมสำหรับนักศึกษาที่ตองการหนวยกิตกิจกรรม ในกิจกรรม "ไหวพระ แอวเฮือน
เยือนศิลป" จัดขึ้นในทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น. ภายหลังการเขารวมกิจกรรม จะไดรับ 1 หนวย
กิตกิจกรรม ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมไดที่ https://forms.gle/rHGE1DMBRLNpQXVJ6 (รับจำนวน
จำกัด 30 คน/ครั้ง)
นักศึกษาสามารถหาขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมเพิ่มเติมไดที่หนา คลังความรูศิลปวัฒนธรรม
ไดทางเว็บไซต www.culture.cmru.ac.th/learningcenter
2. ศูนยการเรียนรูในการสงเสริม การอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
2.1 ศูนยใบลานศึกษา มีหนาที่ในการสำรวจ รวบรวม ปริวรรต และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
คัมภีรใบลาน พับสา เอกสารหายาก และเอกสารโบราณ (ตนฉบับและภาพถาย) เพื่ออนุรักษ ศึกษาและ
เผยแพรแกผูที่สนใจทั่วไป มุงสรางฐานขอมูลดิจิทัลและเชื่อมโยงเครือขายการอนุรักษและเผยแพรเอกสาร
โบราณทั้ งในประเทศไทยและประเทศเพื่ อ นบ าน ตลอดจนสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข อ งกั บ เอกสาร
สารโบราณทุกชนิด

มหาวิวิททยาลั
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วิธีการใชงานระบบฐานขอมูลเอกสารโบราณ
1) เขาเว็บไซต http://www.culture.cmru.ac.th/ จากนั้ น คลิ ก (ดานขวาของหน าเว็บ ) หรือ
คลิก ICON “ฐานขอมูลเอกสารโบราณ” จากหนาเว็บไซตของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

2) พิมพคำคนเบื้องตนในชองตาง ๆ คือ
- ประเภทเอกสาร - หมวดหมู (เนื้อหา)
- ภาษา
- อักษร
- ปที่สราง (พ.ศ.) - คำสืบคน (ชื่อเรื่องเอกสาร คำสำคัญ ซึ่งเลือกไดทั้งแบบตรงตัว สวนใด
สวนหนึ่ง หรือ วลี)

ตัวอยาง ผลการสืบคนจากชื่อเรื่อง หรือคำสำคัญ เชน พิมพคำวา “ตำนาน”
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3) การเปดดูรายระเอียดของเอกสารแตละเรื่อง โดยคลิกที่ รหัสเอกสาร

การดู ภ าพถ า ย
สามารถคลิก ที่
“ภ าพ ” ห าก
ต อ งการดู ภ าพ
ขยายให ค ลิ ก ที่
ภาพถายนั้นๆ

4) การดู ห รื อ ทำสำเนาภาพถ า ย เมื่ อ เป ด ดู ภ าพถ า ยเอกสารโบราณ ผู ใช ส ามารถคลิ ก ขวา
เพื่อบันทึกรูปภาพเพื่อจัดเก็บขอมูลได ดังนี้

2.2 ห อ งศู น ย ข อ มู ล ภู มิ ป ญ ญาล า นนา มี ห น าที่ ในการให บ ริ ก ารข อ มู ล องค ค วามรูด า น
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนบริการสืบคนหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของลานนา โดยเปดให บริการ
กั บ นั ก ศึ ก ษา อาจารย บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม นั ก วิ ช าการทั่ ว ไป ตลอดจน
บุคคลภายนอกที่สนใจ ในการนำขอมูลไปใชประโยชนทางดานวิชาการ
นอกจากนี้ ผู ที่ส นใจดังกล าวยั งสามารถสื บค น หาหนั งสื อหายาก ในหมวดตาง ๆ ผ านทาง
“ระบบสืบคนสารสนเทศหองศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา” โดยสามารถศึกษาวิธีการเขาใชงานระบบโดย
คลิกเขาไปที่ http://www.culture.cmru.ac.th/openbiblio/opac/index.php
3. กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 โครงการ “ขวงผญา ราชภัฏเชียงใหม สืบสานงานศิลป” เพื่อแสดงผลงานดานการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภั ฏเชียงใหม มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การสาธิตภูมิปญญา
ลานนา การประกวดนิทรรศผลงานการบูรณาการและนวัตกรรมประยุกตดานศิลปวัฒนธรรม การประกวด
ความรูความสามารถทางดานศิล ปวั ฒ นธรรม และนิ ทรรศการวัฒ นธรรมนานาชาติ ( 1 – 3 หน วยกิต
กิจกรรม)
3.2 โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรลานนา เพื่อสรรหาครูภูมิปญญา ปราชญชาวบาน ที่มีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางดานศิลปวัฒนธรรมในสาขาตางๆ ยกยองเชิดชูเกียรติเปน “เพชรราช
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ภัฏ – เพชรล านนา” ไดมีกำลั งใจในการสรางสรรคผลงานทางดานศิล ปวัฒ นธรรม ตลอดจนกอให เกิด
การสื บ สานองค ค วามรู จ ากภู มิ ป ญ ญาพื้ น บ านล า นนา ให ชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในการอนุ รั ก ษ แ ละสื บ สาน
องคความรูดานศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูคูแผนดินลานนา (1 หนวยกิตกิจกรรม)
3.3 โครงการฝกอบรมดานศิลปวัฒนธรรมลานนา เพื่อเปนการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม
พื้นบานลานนา และรวมกัน สืบทอดองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญ ญาทองถิ่น สรางเครือขายความสัมพัน ธ
ระหวางภูมิปญญาในทองถิ่นกับ คณาจารย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และบุคคล
ทั่วไป อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางสถาบัน องคกรชุมชน วัด และสถานศึกษา
ในการจัดการเรียนรูและสืบทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น (1 หนวยกิตกิจกรรม/หลักสูตร/ครั้ง)
3.4 โครงการการอนุ รั ก ษ ส ง เสริ ม เผยแพร ประเพณี ล า นนา เพื่ อ ให อ าจารย บุ ค ลากร
นักศึกษาและศิษยเกาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมไดมีประสบการณและมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
ประเพณี ลานนาของมหาวิทยาลั ย ไดรับความรู และกอให เกิดการอนุ รักษดานศิล ปวัฒ นธรรม มีห ลาย
กิจกรรม คือ โครงการอนุรักษ สงเสริมประเพณีสงกรานต และการแตงกายลานนา โครงการสงเสริมการ
อนุรักษพิธีกินออผญา โครงการหลอเทียนและแหเทียนเขาพรรษา (1-2 หนวยกิตกิจกรรม/โครงการ)
3.5 โครงการอบรมและสอบธรรมศึ ก ษา เพื่ อ ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ศ าสนพิ ธี ท าง
พระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง นำหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
อยางเหมาะสม รูจักรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม รูจักแยกแยะความดี ความชั่ ว ออกจากกัน สราง
สัมพันธที่ดีระหวางสถาบันการศึกษาและสถาบันทางศาสนา และสรางคุณลักษณะพึงประสงคของนักศึกษา
ที่เต็มเปยมไปดวยวิชาการและคุณธรรม (2 หนวยกิตกิจกรรม)
3.6 โครงการเสวนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมใหอาจารย บุคลากร นักศึกษา
และผูสนใจทั่วไปไดเรียนรูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีโบราณของลานนา โดยมีการจัดนิทรรศการที่มีเนื้อหา
สอดคลองกับการจัดเสวนาวิชาการ ครอบคลุมองคความรูศิลปวัฒนธรรมลานนาแขนงตาง ๆ กลาวคือ
อักษรโบราณ วรรณกรรม ประเพณี อาหารการกิน และดนตรีน าฏศิลป และเชิญผูทรงคุณ วุฒิ ปราชญ
ทองถิ่นเปนวิทยากรผูใหความรู ซึ่งจะสรางประสบการณการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมที่มีมิติใหแกผูเขารวม
โครงการ (2 หนวยกิตกิจกรรม)
4. กิจกรรมดานศาสนา
4.1 วารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “ขวงผญา” วารสารขวงผญา The Journal
of Thai Lanna Wisdom เปนวารสารทางวิชาการรายป (ปละ 1 ฉบับ) เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน
บทความหรือขอคิดเห็นตาง ๆ ไดผานการกลั่นกรองคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ และไดรับ
ความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ ซึ่งไดจัดทำในรูปแบบรูปเลมจัดสงไปยั งหองสมุดของมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ ในรู ป แบบไฟล ดิ จิ ทั ล เผยแพร อ อนไลน ท างหน า เว็ บ ไซต ข องสำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
(http://www.culture.cmru.ac.th /web60/book-research/khuang-phayha) แ ล ะใน ระ บ บ Thai
Journal Online หรือ ThaiJO (https:// so06.tci-thaijo.org/index.php/khuangpaya/index)
4.2 วารสารศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมสูสังคม
และความเคลื่อนไหวของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตลอดจนเปนศูนยกลาง
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันโดยไมมีขอจำกัดใด ๆ กำหนดออกปละ 2 ครั้ง อาจารยและนักศึกษา
สามารถสงขอคิดเห็น ตลอดจนบทความที่ตองการเผยแพรมายัง e-mail : ilaccmru@gmail.com โดย
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บทความและข อคิ ดเห็ น ที่ ป รากฏในวารสารศิ ล ปะและวัฒ นธรรม เป น ความคิ ดของผู เขีย นแต ล ะท าน
มิใชของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกองบรรณาธิการแตอยางใด
4.3 การปริวรรตเอกสารโบราณ คัมภีรใบลานและพับสาอักษรธรรมล านนาที่มีอยูจำนวนมาก
เก็บรักษาไวตามวัด และหนวยงานตาง ๆ เปนมรดกทางวัฒนธรรม ที่เปนเอกสารโบราณ ซึ่งสวนมากจะเปน
เรื่องราวคำสอนทางศาสนา นอกจากนั้นยังมีเนื้อหาเปนตำนาน ประวัติศาสตร นิติศาสตร โหราศาสตร ไสย
ศาสตร พิธีกรรมและความเชื่อทองถิ่นดวย จึงไดมีการปริวรรตคัมภีรใบลานและพับจากอักษรธรรมลานนา
เปนอักษรไทย หรือแปลเปนภาษาไทยแลวจำนวนหนึ่ง เพื่อนำมาศึกษาและเผยแพร ใหเปนประโยชนทาง
วิชาการ สามารถเลือกอานไดในหองศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา และเผยแพรออนไลนทางหนาเว็บไซตของ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
5. หนวยอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม
ประชาสั มพั นธ เผยแพรความรูความเขาใจ และจั ดกิจกรรมในเรื่องการอนุ รั กษ สิ่ งแวดล อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นใหแกนักศึกษา บุคลากรและประชาชนในทองถิ่น ตลอดจนศึกษา รวบรวม
บั นทึกขอมูล ตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล อมของแหล งธรรมชาติและศิลปกรรม ไปยั ง
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การใหบริการอื่นๆ ไดแก
1) การใหบริการขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและเอกสารใบลาน
2) การใหบริการหองประชุมเอื้องสายมานพระอินทร สำหรับผูเขารวมประชุม จำนวน 40 คน
พรอมโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย
3) การให บ ริ ก ารและอำนวยความสะดวกด า นสถานที่ จั ด กิ จ กรรมด า นหน า อาคารเทพ
รัตนราชสุดา และบริเวณเรือนอนุสารสุนทร
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ศูนยภาษา (Language Center)
ขอมูลทั่วไป :

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

ปรัชญา (Philosophy) :
ภาษาเปนเครื่องมือการเรียนรู และการสื่อสารของสังคมโลก

วิสัยทัศน (Vision) :
ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมจะเปนแหลงพัฒนาศักยภาพเชิงรุกดานภาษา

พันธกิจ (Mission) :
1) เพื่อเพิ่มศักยภาพดานทักษะภาษาของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคคลทั่วไป
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาตามความตองการของผูใชบริการโดยการเรียนรูดวยตนเอง
3) เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการบริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศด า นภาษาเพื่ อ ตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการ
4) เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการทดสอบความสามารถทางภาษา
5) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรศูนยภ าษาในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของตนและ
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
6) บริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ (Identity) :
ความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ

เอกลักษณ (Unique) :
ศูนยการเรียนรูหลากภาษา หลายรูปแบบ

คานิยมรวม (Share Value) :
ความสรางสรรค ความรับผิดชอบ และการทำงานเปนทีม

วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture)
รับผิดชอบรวมกันสรางสรรคงานอยางมีประสิทธิภาพ

การใหบริการของศูนยภาษา
1. จัดฝกอบรมทักษะภาษาตางประเทศสำหรับนักศึกษา อาจารย บุคลากร และบุคคลทั่วไป
1.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนั กศึกษาใหมชั้นป ที่ 1 (ตั้งแตปการศึกษา 2557ปจจุบัน)
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

1.2 จัดหลักสูตรอบรมภาษาตางประเทศระยะสั้น เชน ภาษาอังกฤษ (การสื่อสาร การอาน การ
เขีย น การฝ กออกเสี ย ง TOEIC TOEFL IELTS) ภาษาจี น ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ ปุ น และ
ภาษาตางประเทศ ASEAN
1.3 จั ด อบรมหลั ก สู ต รภาษาอั งกฤษเพื่ อ การประกอบอาชีพ เช น ภาษาอั งกฤษสำหรั บ งาน
ภั ต ตาคาร ภาษาอั ง กฤษสำหรั บ งานมั ค คุ เทศก ภาษาอั ง กฤษสำหรั บ การแปล และ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครุศาสตร เปนตน
1.4 จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ เชน ภาษาอังกฤษจากเพลง ภาษาอังกฤษ
จากภาพยนตร และภาษาอังกฤษจากโลกออนไลน เปนตน
จัดสอบวัดทักษะทางภาษา
2.1 จัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษแกนั กศึกษาชั้น ปสุดทาย ระดับปริญญาตรีโดยใชขอสอบ
CMRU-TEP
2.2 จัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษแกผูที่มีความประสงคศึกษาตอในระดับ บัณฑิตศึกษาและ
กอ นสำเร็ จ การศึ กษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษาของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม ใช ขอ สอบ
CMRU-TEP
2.3 จัดสอบวัดความรูภาษาจีน HSK และ HSKK แบบออนไลน
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
การบริการวิชาการแกสังคม
4.1 จัดอบรมหลักสูตรภาษาตางประเทศหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
4.2 จัดสัมมนา-เสวนา ดานภาษาตางประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยน
การใหบริการแกนักศึกษา อาจารยและบุคลากร
5.1 ห องปฏิ บั ติการทางภาษา (Multimedia Lab) มีคอมพิ ว เตอร บ ริการ จำนวน 50 เครื่อ ง
สำหรับการใชโปรแกรมฝ กทักษะทางภาษาตางประเทศ เชน โปรแกรม Tell Me More
Online และโปรแกรมอื่นๆ
5.2 หอง Self-Access Language Learning Room ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม
ใหคำปรึกษา ตอบขอสงสัยและบริการขอมูลเกี่ยวกับการใชโปรแกรมฝกทักษะภาษาตางประเทศ
ดวยตนเอง Tell Me More Online
จั ด โครงการคลิ นิ ก ภาษาเพื่ อ ให ค ำปรึ ก ษาและข อ เสนอแนะเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษแกนักศึกษา

โปรแกรมฝกทักษะทางภาษาดวยตนเอง Tell Me More Online (TMM)
* www.tmm.cmru.ac.th
และ Facebook.com/tmm.cmru
** ขอแนะนำในการใชโปรแกรม TMM
- ใช กับ Browser Internet Explorer (IE) ตั้งแต Version 10 ลงมาเท านั้ น ไม สามารถใชกั บ
Version 11 ใน Windows 8/10 ได
- ปด Pop-Up Blocker ใน Browser Internet Explorer
- ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player เรียบรอยแลว
(โปรแกรม TMM ไมรองรับ Flash Player เวอรชั้น 18.xx ขึ้นไป)

มหาวิทย
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- ทดสอบความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรในการใชโปรแกรมที่หนาเว็บไซต
- ทำการ Uninstall โปรแกรมตางๆ เหลานี้ (ถามี) คือ Google Toolbar, Kaspersky Antivirus
เนื่องจากอาจจะทำใหการใชโปรแกรมมีปญหา
วิธีการทดสอบเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับเตรียมความพรอมการใชงานโปรแกรม Tell Me More
Online ในการใชงานโปรแกรมครั้งแรก
1. เขาสูเว็บไซต www.tmm.cmru.ac.th ดวยโปรแกรม Internet Explorer (IE)

2. ทำการปด Pop-Up Blocker โดยเลือกที่ Menu Bar ดังนี้ Tools> Pop-Up Blocker> Turn
Off Pop-Up Blocker

3. ทำการทดสอบความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรกอนใชงานโปรแกรม TMM ได 2 วิธี ดังนี้
3.1 คลิกที่เมนู ตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องกอนใชงาน
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3.2 ทดสอบความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรกอนใชงานโปรแกรม TMM ที่เว็บไซตโปรแกรม
TMM โดยคลิกที่ ทดสอบเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับเตรียมความพรอมในการใชงาน TELL ME MORE
“คลิกที่นี่”

4. ระบบจะทำการวิเคราะหคอมพิวเตอรของผูใช และแสดงผลการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร

เมื่อระบบทำการทดสอบความพรอมเสร็จ จะแจงสถานะ ดังนี้

สีเขียว – พรอมใชงาน
สีแดง – ไมสามารถใชงานได
สีสม – ใหปรับปรุง

5. หากเครื่องของทานยังไมไดทำการติดตั้ง Auralog Components เพื่อใชงานในกิจ กรรมที่มี
การสังเคราะหเสียง ใหคลิก “ติดตั้ง Auralog Components”

มหาวิทยา
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6. คลิก “ ติดตั้ง Auralog Components”

7. ระบบจะใหทำการติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอรของทานโดยการกด “Run”

8. ระบบจะทำการดาวน โหลดไฟล ที่จำเปนในการใชงาน โปรแกรม Tell Me More มาติดตั้งใน
เครื่องคอมพิวเตอรของทาน กรุณารอใหการดาวนโหลดเสร็จสมบูรณสักครู

9. เมื่อดาวนโหลดเสร็จสิ้น ระบบจะใหทานทำการยืนยันการติดตั้ง Auralog Component
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10. เมื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้นระบบจะแสดงสภาวะเหมาะสมตอการใชงาน
Auralog Components เปนสีเขียว ดังรูป

** หากผูใชงานโปรแกรม TMM มีปญหาเกี่ยว Username หรือ Password ติดตอสอบถามไดที่ 0 5388 5866 หรือ
Inbox ทาง Facebook.com/tmm.cmru **

วิธีการ Log In เขาใชงานโปรแกรมฝกทักษะทางภาษาดวยตนเอง Tell Me More Online (TMM)
1. เขาสูเว็บไซต www.tmm.cmru.ac.th ดวยโปรแกรม Internet Explorer (IE)
2. ผูใชสามารถ Log In เขาใชงานโปรแกรม TMM ได 2 วิธี คือ
2.1 Log In ที่ เมนู Log In TELL ME MORE

2.2 Log In ที่หนาโปรแกรม Tell Me More Online
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3. ทั้งนี้ผูใชสามารถเปลี่ยนภาษาของตัวโปรแกรมตามที่ตองการไดที่เมนู เลือกภาษาที่แสดงบนเว็บ portal

4. รูปแบบวิธีการ Log In เขาใชงานโปรแกรม TMM จะแตกตางกันตามสถานะของผูใชงานโปแกรม ดังนี้
- นักศึกษา (ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ใส Username และ Password ดังนี้
○ ชื่อผูใชงาน : รหัสนักศึกษา เชน 55123456
○ รหัสผาน : วันเดือนปเกิดของตนเอง ในรูปแบบ “วว/ดด/ปป” เชน 29/05/34
○ กด “ยืนยัน”

- อาจารยและบุคลากร
○ ชื่อผูใชงาน : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
○ รหัสผาน : วันเดือนปเกิดของตนเองในรูปแบบ “วว/ดด/ปป” เชน 29/05/34
○ กด “ยืนยัน”
5. วิธีการสรางบทเรียนดวยตนเอง สามารถทำไดโดยเลือกเมนู วัตถุประสงคการเรียน หรือ
Your Objectives
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6. เลื อก สถานการณ หรือ Situation ที่ตองการ เชน “Everyday Situations” แล วคลิกปุ ม
“Confirm”

7. เลือกระดับที่ตองการ เชน “Beginner” แลวคลิกปุม “Confirm”

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

มหาวิททยา
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9. จะปรากฏบทเรี ย นที่ ผู ใช ส ร า งขึ้ น เมื่ อ จะเข า ใช ง านให ค ลิ ก เลื อ กที่ บ ทเรี ย นที่ ต อ งการ เช น
“Beginner: All Skills” เพื่อเขาสูบทเรียน

10. เมื่อจะหยุดใชงานโปรแกรมใหทำการคลิกเมนู หยุดการเชื่อมตอ หรือ DISCONNECT ทุกครั้ง
เพื่อใหโปรแกรมบันทึกการใชงานโดยสมบูรณ
11. หากมี ป ญ หาในการใช ง านโปรแกรม Tell Me More Online (TMM) หรื อ ต อ งการติ ด ต อ
สอบถาม สามารถใชชองทางติดตอ ดังนี้
- ศูนยภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
- โทรศัพท : 0 5388 5866
- facebook : facebook.com/tmm.cmru
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สำนักหอสมุด
ประวัติ
สำนักหอสมุด เริ่มกอตั้งเมื่อวัน ที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2467 พรอมกับ การกอตั้งโรงเรียน
ฝกหัดครูกสิกรรมโดยใชชื่อวา “หองสมุด” ตอมาปพุทธศักราช 2485 ไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนฝกหัดครูมูล
จังหวัดเชียงใหม จนถึงป พุทธศักราช 2503 ไดยกฐานะเป น วิทยาลัย ครูเ ชียงใหมและห องสมุดตั้งอยูใน
อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ในป พุทธศักราช 2517 พัฒ นาการของห องสมุดไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนหอสมุด
วิทยาลัยครูเชียงใหม ไดยายมายังอาคาร 6 เอกเทศ 4 ชั้น ตั้งอยูบริเวณทิศใตของสนามฟุตบอล ปจจุบันคือ
อาคารเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในป พุ ท ธศั กราช 2535 วิทยาลั ย ครู 36 แห งทั่ ว ประเทศ ไดรับ พระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานนามเปน “สถาบันราชภัฎ” หอสมุดจึงเปลี่ยนชื่อ
ตามเปน “หอสมุดสถาบันราชภัฎเชียงใหม”ตอมาในปพุทธศักราช2543 ไดยายมายังอาคารใหม 8 ชั้น และ
ปรับฐานะและลักษณะงานบริการเปน “ศูนยวิทยบริการ”
ตอมาในปพุทธศักราช 2544สถาบันราชภัฏเชียงใหมไดปรับปรุงซอมแซมอาคาร 6 จากหอสมุดเดิม
เปนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศศูนยบริการคอมพิวเตอรและศูนยบริการอินเทอรเน็ตมาที่ทำการใหมการ
พัฒ นาปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหเปนแหลงทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินการ
เรื่ อ ยมาจนกระทั่ ง ป พุ ท ธศั ก ราช 2546 สถาบั น ได ร วมศู น ย บ ริ ก ารอิ น เทอร เน็ ต เข า กั บ ศู น ย บ ริ ก าร
คอมพิวเตอร ใชชื่อหนวยงานวา “ศูนยบริการคอมพิวเตอร” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล และในปพุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหมไดปรับโครงสรางการบริหารงาน และไดรวมศูนยวิทยบริการและศูนยบริการคอมพิวเตอรเปน
หนวยงานเดียวกันใชชื่อวา “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ป พุ ท ธศั ก ราช 2558 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได ป ระกาศใช ก ฎกระ ทรวงจั ด ตั้ ง ส ว นราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ปรับปรุงการจัดตั้งสวนราชการเสียใหม
โดยแกไขชื่อ “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” เปน “สำนักหอสมุด” เพื่อใหสอดคลองกับ
ภารกิจและการดำเนินงานในปจจุบัน
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สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ขอปฏิบัติสำหรับผูเขาใชหองสมุด พ.ศ. 2558
เพื่อใหการบริการของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดำเนินไปดวยความเรียบรอย
เปนประโยชนตอผูใชบริการโดยสวนรวม จึงกำหนดขอปฏิบัติสำหรับผูเขาใชหองสมุด ไวดังตอไปนี้
1) เคารพสถานที่ราชการโดยแตงกายใหสุภาพเรียบรอย
2) สำรวมกริยา ไมพูดคุยเสียงดัง และไมปฏิบัติตนเปนที่รบกวนผูอื่น
3) แบงปนพื้นที่นั่งอานแกผูใชบริการทานอื่นๆ
4) อนุญาตใหนำน้ำดื่มแบบบรรจุขวดเขามาในหองสมุดเทานั้น
5) ขอความรวมมือในการรักษาทรัพยสินและทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดหากพบวามีการ
ทำลายหรือขโมยทรัพยสินและทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด จะถูก ดำเนินการตามระเบียบ
สำนักหอสมุดวาดวยการทำลายทรัพยสิน
6) ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ เมื่อมีการรองขอเพื่อตรวจสอบกระเปาและสิ่งของกอนออกจากหองสมุด
7) ทำการยืมทรัพยากรสารสนเทศกอนออกจากหองสมุดและสงคืนภายในเวลาที่กำหนด
8) ดูแลและระมัดระวังทรัพยสินสวนตัว หากสูญหายหองสมุดจะไมรับผิดชอบ
9) เมื่อ พบบุ ค คลที่ มี พ ฤติกรรมไมน าไวว างใจ ขอความร วมมือ ผู ใชบ ริก ารแจ งบรรณารั กษ ห รื อ
เจาหนาที่หองสมุด
หากผูเขาใชหองสมุดไมปฏิบัติตาม หรือฝาฝนขอปฏิบัติขางตน สำนักหอสมุด มีอำนาจลงโทษตาม
ความเหมาะสม
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พื้นที่ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ชั้น 1

ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 4

ชั้น 5

บริเวณจัดนิทรรศการ
บริการตูรับคืนหนังสือนอกเวลา (Book Drop)
บริการ Working Area
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริการยืมระหวางหองสมุด
บริการจัดสงทรัพยากรสารสนเทศ (IRDS)
บริการมุมแนะนำหนังสือและสื่อโสตทัศนใหม
บริการวารสาร หนังสือพิมพฉบับปจจุบัน
บริการหองฉายภาพยนตรระบบ 3 มิติ (3D)
บริการหองฉายภาพยนตร (Netflix)
บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC
บริการมุมสีเขียว
CMRU Learning Space
บริการหนังสือภาษาไทยหมวด 000-339
บริการวารสาร หนังสือพิมพฉบับลวงเวลา วารสารเย็บเลม กฤตภาคและจุลสาร
บริการหองปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาด)
บริการหองคนควากลุม (Group Study Room)
บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC
บริการหนังสือภาษาไทยหมวด 340-599
บริการราชกิจจานุเบกษา
หองสมุดนิติศาสตร
บริการหองคนควากลุม (Group Study Room)
บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC
บริการหนังสือภาษาไทยหมวด 600-799
หองสมุดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Library)
บริการหนังสือนวนิยาย
บริการมุมความรูตลาดทุน (Set Corner)
บริการหองคนควากลุม (Group Study Room)
บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC
บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
บริการหนังสือภาษาไทยหมวด 800-999
บริการหนังสือภาษาตางประเทศหมวด 000-999
หองหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน
บริการขอมูลลานนา
บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC
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ชั้น 6

ชั้น 7

ชั้น 8

ศูนยตะวันออกกลางศึกษา (Middle East Studies Center)
บริการหนังสืออางอิง สิ่งพิมพรัฐบาล งานวิจัย วิทยานิพนธ
บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC
บริการสืบคนฐานขอมูล e-Magazines
บริการตอบคำถามและชวยการคนควา
บริการฝกอบรม
บริการสื่อโสตทัศน
บริการมุมชมภาพยนตรแบบเดี่ยว
บริการมุมชมภาพยนตรแบบกลุม
บริการมุมชมภาพยนตร (Netflix)
บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
บริการหองอินเทอรเน็ต
สำนักงานผูอำนวยการ
งานบริการสารสารเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

ระเบียบขอปฏิบัติในการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ
เวลาเปดบริการ
หองสมุดวิทยาเขต
สำนักหอสมุด
หองสมุด
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนยแมริม
สำนักหอสมุดศูนยแมริม
วิทยาลัยแมฮองสอน

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

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

เวลาปดบริการ
สำนักหอสมุดปดใหบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดชดเชย

ผูมีสิทธิ์ในการใชบริการสำนักหอสมุด
1. อาจารยประจำและอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. ขาราชการพลเรือนและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
3. อาจารยโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

-
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4. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
5. บุคคลภายนอก อนุญาตเขาใชบริการ แตไมมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ

การสมัครสมาชิก
1. สมาชิกห องสมุดไดแก นักศึกษา อาจารยประจำ อาจารยพิเศษ ขาราชการพลเรือน พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารยโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. การทำบัตรสมาชิก ใหติดตอขอทำบัตรสมาชิกหองสมุดดวยตนเองที่ ชั้น 1 สำนักหอสมุด ตามวัน
และเวลาที่หองสมุดเปดใหบริการ
3. หลักฐานการทำบัตรสมาชิก
1) อาจารยและบุ คลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม ให นำบัตรประจำตัวขาราชการ
หรือบัตรประจำตัวพนักงานมาเปนหลักฐาน
2) อาจารยพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหนำหนังสือรับรองการเปนอาจารยพิเศษ
มาเปนหลักฐาน
3) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหนำใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนมาเปนหลักฐาน
4. อายุบัตรสมาชิก
1) บัตรสมาชิกอาจารยและบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม หมดอายุตามระยะเวลา
ที่บุคคลนั้นปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2) บั ตรสมาชิ กอาจารย พิ เศษ สั งกั ดมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม หมดอายุ 15 วัน กอ นครบ
กำหนดระยะเวลาการจางที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมระบุ
3) บัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม หมดอายุในภาคการศึกษานั้นหรือเมื่อพนสภาพ
การเปนนักศึกษา
5. การตออายุสมาชิก
1) อาจารยและบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมประเภท ขาราชการพลเรือนสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไมตองตออายุบัตรสมาชิก
2) อาจารยและบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมประเภท พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ต อ อายุ บั ต รสมาชิ ก ได ต ามระยะเวลาสั ญ ญาการจ า งที่ ง านบริ ก ารยื ม -คื น
ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด
3) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม ตองนำใบสำคัญแสดงการลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึ ก ษานั้ น ๆ มาแสดง เพื่ อ ขอต อ อายุ บั ต รสมาชิ ก ได ที่ ง านบริ ก ารยื ม -คื น ทรั พ ยากร
สารสนเทศ สำนักหอสมุด
6. บัตรสมาชิกหองสมุดใหใชเฉพาะตัว จะมอบใหบุคคลอื่นนำมาใชบริการ หรือนำมายืมทรัพยากร
สารสนเทศไมได
7. สมาชิกทุกประเภทสามารถมีบัตรสมาชิกไดเพียงประเภทเดียวเทานั้น

การใหยืมทรัพยากรสารสนเทศ
บัตรสมาชิก
1. บัตรสมาชิกชนิดติดบารโคดใชยืมทรัพยากรสารสนเทศที่อยูในระบบยืม-คืนอัตโนมัติ
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2. บั ต รสมาชิก ของอาจารย บุ ค ลากรสั งกัด มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชียงใหมแ ละ นั กศึ กษา ใชยื ม
ทรัพยากรสารสนเทศ ไดที่สำนักหอสมุด หองสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรศูนยแมริม สำนักหอสมุดศูนย
แมริม และหองสมุดวิทยาลัยแมฮองสอน

การใหยืมทรัพยากรสารสนเทศ
1. สำนักหอสมุด ใหยืมวัสดุตีพิมพ และวัสดุไมตีพิมพ ดังนี้
1.1 หนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
1.2 หนังสืออาเซียน
1.3 SET Corner
1.4 นวนิยาย
1.5 วรรณกรรมเยาวชน
1.6 ขอมูลลานนา
1.7 แบบเรียน
1.8 สื่อโสตทัศนเพื่อการศึกษา
1.9 สิ่งพิมพรัฐบาล
2. สำนักหอสมุด อนุญาตใหใชวัสดุตีพิมพและวัสดุไมตีพิมพภายในหองสมุดเทานั้น ดังนี้
2.1 หนังสืออางอิง
2.2 งานวิจัย
2.3 วิทยานิพนธ
2.4 หนังสือพิมพ
2.5 วารสารฉบับปจจุบัน
2.6 วารสารลวงเวลา
2.7 วารสารเย็บเลม
2.8 แผนที่
2.9 รูปภาพ
2.10 หุนจำลอง
2.11 นิทรรศการสำเร็จรูป
2.12 สื่อภาพยนตร
หมายเหตุ

หากผูใชบริการตองการยืมทรัพยากรสารสนเทศในขอ 2 สามารถวางบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่มี
รูปภาพ ที่งานบริการยืม – คืน ชั้น 1 และ คืน ทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวภายในวันที่ยืม
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3. จำนวนทรัพยากรสารสนเทศและระยะเวลาที่ใหยืม

ประเภทวัสดุ
ตีพิมพ/ไมตีพิมพ
วัสดุตีพิมพในหมวด 2 (1)

นักศึกษา
ประกาศนียบัตร/
ปริญญาตรี
จำนวน
รายการ
วัน
14

จำนวน
รายการ
วัน
20

อาจารย
ขาราชการ/พนักงาน
จำนวน
รายการ
วัน

30

30

สื่อโสตทัศนเพื่อการศึกษา
5
14
5
14
รวมทรัพยากรสารสนเทศทุก
20 เลม
25 เลม
ประเภทสามารถยืมได
กรณียืมถายเอกสารสำนักหอสมุดอนุญาตใหยืมได 3 รายการ และสงคืนภายในวันที่ยืม

5

หมายเหตุ

15

บัณฑิตศึกษา

1
ภาคเรียน
14
35 เลม

จำนวนและระยะเวลาการยืมสื่อโสตทัศนใหเปนไปตามประกาศของหองสมุด

4. การยืมทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดทุกครั้ง สมาชิกตองมาติดตอดวยตนเองพรอมบัตรสมาชิก
และทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการยืม
5. สมาชิกสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ระบุใหยืมออกนอกหองสมุดได หากไมมีผูอื่นจอง
6. หองสมุดสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนทรัพยากรสารสนเทศกอนครบกำหนดระยะเวลาที่ใหยืม ในกรณี
ที่มีผูตองการใช
7. ผูใชบ ริการที่ไมไดเป น สมาชิกห องสมุด สามารถวางบัตรประชาชนหรือบั ตรอื่นใดที่มีรูป ภาพ
เพื่ อ ยื ม ทรั พ ยากรสารสนเทศ ที่ งานบริก ารยื ม – คื น ชั้ น 1 และ คื น ทรั พ ยากรสารสนเทศดั งกล า ว
ภายในวันที่ยืม

อัตราคาธรรมเนียม คาบริการ และคาปรับของสำนักหอสมุด
1. อัตราคาธรรมเนียมบัตรสมาชิกหองสมุด คาบำรุง และคาประกันความเสียหาย
1.1 อาจารยประจำ และบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับการยกเวนคาทำ
บัตรสมาชิก คาบำรุง และคาประกันความเสียหาย
1.2 อาจารยพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับการยกเวนคาทำบัตรสมาชิก คา
บำรุง และคาประกันความเสียหาย
1.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยไดกำหนดคาบำรุงห องสมุดและคา
ประกันความเสี ยหายไวในระเบียบมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เชียงใหม วาดวย คาธรรมเนี ยม
การศึ กษาสำหรั บ นั กศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2557 ซึ่ งนั กศึ กษา ต อ งชำระให แ ก
มหาวิทยาลัยเมื่อลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
2. อัตราคาปรับการสงคืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทหลังกำหนด วันละ 5 บาท/เลม/รายการ
3. กรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหายหรือชำรุดเสียหาย ผูใชบริการตองรับผิดชอบโดยซื้อทรัพยากร
สารสนเทศนั้นมาทดแทน หากไมสามารถหามาทดแทนได ใหชำระคาปรับเปนจำนวน 2 เท าของราคา
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หนังสือที่ทำหาย พรอมชำระคาดำเนินการ จำนวน 100 บาท/เลม/รายการ และชำระเงินคาปรับหาก
หนังสือเลมดังกลาวเกินกำหนดสง
4. กรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหายหรือชำรุดเสียหายแตไมมีการระบุราคาไว เชน หนังสือบริจาค
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ทรัพยากรสารสนเทศที่ หนวยงานของรัฐหรือเอกชนพิมพเผยแพรและไมมี
จำหนายในทองตลาด ผูใชบริการตองรับผิดชอบชำระคาปรับตามราคากลางที่สำนักหอสมุดกำหนด จำนวน
300 บาท พรอมชำระคาดำเนินการ จำนวน 100 บาท/เลม/รายการ และชำระเงินคาปรับหากหนังสือเลม
ดังกลาวเกินกำหนดสง
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เว็บไซต
www.lib.cmru.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/cmrulibrary/
เบอรโทรศัพท CMRU Library Call center : 0 5388 5911
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 0 5388 5921
งานสำนักงานผูอำนวยการ โทร. 0 5388 5900
+++++++++++++++++++++++++++++++++
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สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เปนหนวยงานที่ใหบริการเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจ
หลัก คือ สนับสนุนการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการใหบริการ
วิช าการดว ยเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ (MIS) และระบบสนั บ สนุ น
ผูบริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภ าพและยั่งยืน พัฒ นาโครงสรางพื้น ฐานดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพและสรางเครือขายความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุมคา พัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรใหมีความเปนเลิศดานเทคโนโลยีดิจิทัล สงเสริม การใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางเสริมสุขภาพที่ดี

1. บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสำหรับเรียนรูดวยตนเอง
ใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับพิมพงาน บริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน และการสืบคน
ขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพื่อสนับสนุนดานการเรียนการสอน การวิจัย สำหรับนักศึกษา อาจารย และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมีเครื่องคอมพิวเตอรบริการที่ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
หอง INC11
- คอมพิวเตอรพรอมใหบริการจำนวน 90 เครื่อง
หอง INC12
- คอมพิวเตอรพรอมใหบริการจำนวน 130 เครื่อง
ขอปฏิบัติการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1. สวมหนากากอนามัยและลางมือทุกครั้งทีเ่ ขาใชบริการ
2. อนุญาตใหใชงานเฉพาะนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเทานั้น
3. หามนำรหัสผูใชงานของผูอื่นมาใชงาน
4. กรณีมีผูที่ประสงคจะติดตอกับผูมาใชบริการที่อยูในระหวางการใชเครื่องนั้น ใหติดตอกับเจาหนาที่
ประจำหองกอน และรอพบที่จุดรอบริการเทานั้น (หามเขาไปในหองกอนไดรับอนุญาต)
5. การแตงกาย ควรแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับการมาใชบริการ ไมสวมเสื้อกลาม กางเกง
ขาสั้น รองเทาแตะ เขามาใชบริการ
6. หามนำอาหารหรือเครื่องดื่ม เขามารับประทานในหองโดยเด็ดขาด
7. หามสงเสียงดังในหองรบกวนผูอื่น
8. หามทำการเคลื่อนยาย สับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ทำการดัดแปลงระบบคำสั่งงาน
ถอดอุปกรณคอมพิวเตอรหรือนำอุปกรณที่มิใชของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มาตอเขากับเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ดูแลหองปฏิบัติการ
9. หามเป ดโปรแกรมหรือเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมเด็ดขาด ตามพระราชบั ญ ญัติว าดวยการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
10. หามปรับแตงเครื่องคอมพิวเตอรหรือติดตั้ง โปรแกรมใดๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอรโดยไมไดรับ
อนุญาตจากเจาหนาที่ดูแลหองปฏิบัติการ
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11. กรณีที่ตองการนำอุปกรณเชื่อมตอมาใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอร ใหทำการตรวจสอบไวรัสกอน
การใชงานทุกครั้ง ไมอนุญาตใหเก็บงานหรือบันทึกไวในเครื่อง ถาหากเกิดการสูญหายหรือเสียหาย
ทางสำนักฯจะไมรับผิดชอบ
12. หากเครื่องคอมพิ วเตอรห รืออุปกรณ ตอพ วง เกิด การชำรุดเสี ยหาย อัน ไมไดเกิดจากการเรี ย น
การสอน ผูที่นั่งประจำเครื่องหรือผูที่มาใชบริการ จะตองรับผิดชอบคาเสียหายตามมูลคา
13. ทรัพยสินทุกชนิดภายในหองนี้ ลวนเปน สมบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม โปรดชวยกัน
บำรุงดูแลรักษา
บทลงโทษ สำหรับผูที่ไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติ
หากตรวจพบวาทานใดที่ฝาฝนขอปฏิบัติ การใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เจาหนาที่ ที่ดูแล
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จะบันทึกการกระทำไวเปนลายลักษณอักษร ดังนี้
ผิดครั้งที่ 1 ตักเตือนดวยวาจา
ผิดครั้งที่ 2 ตักเตือนดวยลายลักษณอักษร
ผิดครั้งที่ 3 ตัดสิทธิ์การใชงาน เปนเวลา 1 สัปดาห
ผิดครั้งที่ 4 ตัดสิทธิ์การใชงาน เปนเวลา 1 เดือน
ผิดครั้งที่ 5 ตัดสิทธิ์การใชงาน เปนเวลา 1 ภาคเรียน
ขั้นตอนการใชบริการ
1. เลือกเครื่องที่จะใชงาน บริเวณหนา Counter ที่เครื่องลงทะเบียน โดยใชรหัสนักศึกษา

รูปที่ 1 เครื่องลงทะเบียนบริเวณหนา Counter
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รูปที่ 2 หนาจอลงทะเบียนเลือกเครื่องใชงาน

รูปที่ 4 กรอกรหัสนักศึกษาและกดตกลง
เพื่อจองเครื่องใชงาน

รูปที่ 3 แสดงการเลือกเครื่องใชงาน

รูปที่ 5 หนาจอแสดงสถานะเครื่องถูกจองแลว
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2. Login ที่เครื่องคอมพิวเตอรที่ไดเลือกไว โดยมีหนาตาโปรแกรมดังนี้
2.1 สวนประกอบของหนาจอโปรแกรม
2.1.1 หนาจอของโปรแกรมประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
15

2
1
7

8

11
14

12

9
4
6

13

3
5

รูปที่ 6 หนาจอการกรอกขอมูลผู10ใชงาน

1. ชื่อเครื่อง เปนการแสดงชื่อเครื่องที่ใชงาน
2. ขอมูลผูใชงาน ใหผูใชงานกรอกรหัสผูใชงาน และรหัสผาน เพื่อเขาสูการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
3. วันที่ปจจุบัน เปนการแสดงวันที่ในปจจุบัน อางอิงจาก Server
4. เวลาปจจุบัน เปนการแสดงเวลาในปจจุบัน อางอิงจาก Server
5. หมายเลข IP เปนการแสดงหมายเลข IP Address ของเครื่องที่ใชงาน
6. เวลาปดเครื่อง เปนการแสดงเวลาในการ Shutdown เครื่องคอมพิวเตอร
7. ปุม Restart เครื่อง เปนปุมที่ใชในกรณีที่ตองการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร
8. ปุม Shutdown เครื่อง เปนปุมที่ใชในกรณีที่ตองการ Shutdown เครื่องคอมพิวเตอร
9. ปุมแจงปญหาการใชงาน เปนปุมที่ใชในการแจงขอมูลของปญหาการใชงานหรือแสดงความคิดเห็นตาง ๆ
10. รูปแบบเขาใชงาน เปนการแสดงสถานะของการ Log in โปรแกรม โดย
- สีเขียว
คือ สามารถทำการ Log in จากเครื่องที่ใชงานไดเลย
- สีแดง
คือ ตองทำการจองการใชงานกอน ถึงจะทำการ Log in เขาใชงานได
11. ขอความแจงใหทราบ เปนการแสดงขอความที่จะแจงใหผูใชงานไดรับทราบ
12. หนวยงานรับผิดชอบ เปนการแสดงวาเครื่องคอมพิวเตอรนี้หนวยงานไหนรับผิดชอบ และจุดติดตั้ง
คอมพิวเตอรอยู ณ ที่ใด
13. ฐานขอมูล เปนการแสดงชื่อของฐานขอมูลที่ทำการเชื่อมตอ
14. ขอมูลระบบ เปนการแสดงขอมูลพื้นฐานของคอมพิวเตอรที่ใชงานนี้ทั้งหมด
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15. สีพื้นแสดงสถานะการใชงาน เปนการแสดงสีพื้นหลังของโปรแกรม เพื่อแยกสถานการณใชงาน ดังนี้

รูปที่ 7 หนาจอสีน้ำเงิน แสดงสถานะการใหบริการ

รูปที่ 8 หนาจอสีเขียว แสดงสถานะการเรียนการสอน

รูปที่ 9 หนาจอสีมวง แสดงสถานะการอบรม

รูปที่ 10 หนาจอสีแดง แสดงสถานะไมสามารถ
ติดตอเครือขายได

- หน าจอสีน้ ำเงิน แสดงสถานะการใหบ ริการ หมายถึง เขาใชงานโดยกำหนดเวลาในการใชงาน
คอมพิวเตอรแตละครั้ง
- หนาจอสีเขียว แสดงสถานะการเรียนการสอน หมายถึง เขาใชงานโดยไมมีการกำหนดเวลาในการ
ใชงาน ซึ่งผูใชงานตองทำการ คลิกที่ปุม Log Out หลังจากเลิกใชงานเครื่องคอมพิวเตอรทุกครั้ง
- หนาจอสีมวง แสดงสถานะการอบรม หมายถึง เขาใชงานโดยไมมีการกำหนดเวลาในการใชงาน แต
รหัสผูใชงาน ใหกรอกเปนรหัสประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผาน ใหกรอกเปนวันเดือน
ปเกิดของผูใชงาน
- หน า จอสี แ ดง แสดงสถานะไม ส ามารถติ ด ต อ เครื อ ข า ยได หมายถึ ง ไม ส ามารถทำการติ ด ต อ
ฐานขอมูล ได อาจจะเกิดป ญ หาจากการตั้งคาระบบ หรือปญ หาทางดานเครือขาย แตผูใชงานยั ง
สามารถทำการ Log in เขาใชงานได แตจะใชงานเครื่องคอมพิวเตอรได 2 ชั่วโมง
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2.2 ขั้นตอนการเขาใชงาน
การ Log in เขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรตองดูที่หนาจอของเครื่องคอมพิวเตอรที่ตองการใช
งาน โดยดูที่รูปแบบเขาใชงาน ดังนี้
- สีเขียว
- สีแดง

คือ สามารถทำการ Log in จากเครื่องที่ใชงานไดเลย
คือ ตองทำการจองการใชงานกอน ถึงจะทำการ Log in เขาใชงานได

1. ผูใชงานทำการกรอกรหัสผูใชงาน และรหัสผานลงในชองที่กำหนดให จากนั้นคลิกที่ปุม ตกลง ดังรูป

1

2

รูปที่ 11 แสดงหนาจอการกรอกรหัสผูใชงานและรหัสผาน
หากผู ใช ง านกรอกรหั ส ผู ใ ช ง านหรื อ รหั ส ผ า นไม ถู ก ต อ ง โปรแกรมจะแสดงข อ ความแจ ง เตื อ น
ใหทำการตรวจสอบรหัสผูใชงานหรือรหัสผานที่กรอกวาถูกตองหรือไม

รูปที่ 12 แสดงหนาจอการกรอกรหัสผูใชงานหรือรหัสผานไมถูกตอง

218 >> คูมือนักศึกษา ปการศึ
รศึศึกษา 2564
644
2. เมื่อผูใชงานกรอกรหัสผูใชงานและรหัสผานถูกตอง โปรแกรมจะทำการบันทึกวันที่เขาใชงาน เวลาที่
เริ่มเขาใชงาน ชื่อเครื่องที่ใชงาน และรหัสผูใชงานลงในฐานขอมูล จากนั้นจะแสดงขอมูลการเขาใชงานดังรูป

รูปที่ 13 แสดงหนาจอการเขาใชงาน

รูปที่ 13 แสดงหนาจอการเขาใชงาน
รายละเอียดขอหนาจอการแสดงผล มีดังนี้
1

2

3

10
4
5
9

8

7

6

รูปที่ 14 แสดงรายละเอียดหนาจอการเขาใชงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เวลาการใชงาน เปนการแสดงระยะเวลาในการใชเครื่องคอมพิวเตอร หนวยเปน ชั่วโมง:นาที:วินาที
ปุม Log Out เปนปุมที่ใชสำหรับการคลิกเพื่อ Log Out หลังจากใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเสร็จ
ปุม Hide/Show เปนปุมที่ใชสำหรับคลิกเพื่อดูขอมูลของหนาจอการแสดงผล
เวลาเขาใชงาน เปนการแสดงเวลาที่เริ่มเขาใชงาน หนวยเปน ชั่วโมง:นาที:วินาที
กำหนดเวลา เปนการแสดงเวลาที่กำหนดใหใชงาน หนวยเปน ชั่วโมง:นาที:วินาที
เวลาปจจุบัน เปนการแสดงเวลาในปจจุบัน อางอิงจาก Server
สถานะการใชงาน เปนการแสดงสถานะการเขาใชงานของเครื่องที่กำหนดไว
ชื่อเครื่อง เปนการระบุชื่อเครื่องที่ใชงาน
ขอมูลผูใชงาน เปนขอมูลของผูที่กำลังเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
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10. เวลาที่ไมใชงาน หากผูใชงานไมไดใชงานเครื่องคอมพิวเตอรจะมีเวลาแสดง ถาไมมีการใชงาน
เกิน 15 นาที โปรแกรมจะทำการ Log Out เองอัตโนมัติ
3. เมื่อผูใชงานทำการใชงานครบตามเวลาที่ไดกำหนดไว กอนหมดเวลา 1 นาที จะมีขอความเตือนให
ผูใชงานทำการปดโปรแกรมที่ใชอยู และเตรียมทำการ Log Out ออกจากระบบ

รูปที่ 15 แสดงหนาจอขอความเตือนกอนหมดเวลาใชงาน

รูปที่ 16 แสดงขอความที่เตือนกอนหมดเวลาการใชงาน
4. เมื่อผู ใชงานตองการเลิ กใชคอมพิวเตอรกอนเวลาที่กำหนดไว ให ทำการคลิกที่ปุ ม
สี แดง
โปรแกรมจะทำการบันทึกเวลาที่เลิกใชงานลงในฐานขอมูล และกลับไปสูหนาจอของการกรอกขอมูลผูใชงาน
2.3 การ Restart เครื่อง
หากผูใชงานตองการที่จะทำการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร เมื่ออยูที่หนาจอการเขาใชงาน ให
ทำการ คลิกที่ปุม Log Out เพื่อกลับมายังหนาจอการกรอกขอมูลผูใชงาน จึงจะทำการ Restart เครื่องได
เมื่ อ ต อ งการ Restart เครื่อ งให ท ำการคลิ ก ที่ ปุ ม
รอสั ก ครู เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร
จะทำการ Restart
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2.4 การ Shutdown เครื่อง
หากผูใชงานตองการที่จะทำการ Shutdown เครื่องคอมพิวเตอร เมื่ออยูที่หนาจอการเขาใชงาน
ใหทำการ คลิกที่ปุม Log Out เพื่อกลับมายังหนาจอการกรอกขอมูลผูใชงาน จึงจะทำการ Shutdown เครื่องได
เมื่ อ ต อ งการ Shutdown เครื่ อ งให ท ำการคลิ ก ที่ ปุ ม
รอสั ก ครู เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร จะทำการ Shutdown
2.5 การ Log Out อัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว
หากผูใชงานไดทำการ Log in เขาสูการใชงานของโปรแกรมแลว หากไมไดทำการใชคี ยบอรด
และเมาสหรือไมไดใชงานเปนเวลา 15 นาที โปรแกรมจะทำการ Log Out เองอัตโนมัติ
เวลาที่แสดง หากไมไดใช
งานคอมพิวเตอร

รูปที่ 17 แสดงเวลา หากไมไดทำการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร

2. บริการหองคอมพิวเตอรสำหรับการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
ให บ ริ ก ารห อ งคอมพิ ว เตอร ส ำหรับ การอบรมและสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติก ารให กั บ กลุ ม อาจารย แ ละ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การขอใชหองคอมพิวเตอรสำหรับการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
1. กรอกแบบฟอรมขอใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2. นำแบบฟอรมยื่นตอเจาหนาที่ เพื่อเสนอผูบริหารหนวยงานอนุมัติตอไป
3. เมื่อไดรับการอนุมัติ เจาหนาที่จะทำการแจงตอผูมาขอใชบริการจองหองปฏิบัติการตอไป (กรณีที่
เปนหนวยงานภายนอกมาขอใชบริการใหทำเปนหนังสือแจงตอมหาวิทยาลัย เพื่อจะไดทำหนังสือตอบรับพรอม
กับการคิดอัตราคาใชจายในการขอใชหองปฏิบัติการ)
ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 0 5388 5924
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3. บริการซอมบำรุงคอมพิวเตอร

ใหบริการแกนักศึกษาดังตอไปนี้
1. ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft Office ลิขสิทธิ์แทของมหาวิทยาลัยฯ
2. ตรวจเช็คและแกไขเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน
3. กูขอมูล (Data Recovery)
4. แกไขไวรัสคอมพิวเตอร
5. ใหคำปรึกษาปญหาเครื่องคอมพิวเตอร
ระเบียบการใชบริการ
1. ตองแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้งที่มาใชบริการ
2. ขอสงวนสิทธิ์ไมใหบริการกรณีทไี่ มสามารถแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา
3. ไมอนุญาตใหนำบัตรผูอื่นมาใชบริการ
4. นักศึกษาสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) และเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ
(Desktop) มาใชบริการไดอยางละ 1 เครื่องเทานั้น
5. เมื่อใชบริการเรียบรอยแลวนักศึกษาตองประเมินความพึงพอใจลงในแบบประเมินที่จัดใหทุกครั้ง

ตรวจสอบสถานการณขอรับบริการไดที่ https://www.csc.cmru.ac.th/
ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 0 5388 5925
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4. บริการดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
1. การใหบริการดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบมีสาย สำหรับมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตตาง ๆ
2. การใหบริการดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย สำหรับมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตตาง ๆ
3. บริการบัญชีผูใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
4. บริการพื้นที่การจัดทำเว็บไซตสำหรับ คณะ หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และ เว็บไซต
สวนตัวสำหรับนักศึกษาและอาจารย
5. บริ ก ารด า นการเชื่ อ มต อ ระบบจากภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย VPN (Virtual Private Network)
สำหรับการสืบคนขอมูลงานวิจัยตาง ๆ
6. บริการดานอีเมลสำหรับนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
7. บริการตอบคำถามเกี่ ย วกับ ระบบเครือข ายคอมพิ ว เตอร แกนั กศึ กษา อาจารย บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย และผูใชบริการจากภายนอก

ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 0 5388 5933
เว็บไซต https://www.network.cmru.ac.th/

มหาวิททยา
ทยาลั
ยยาลัยราชภัฏเชียงใหมม << 223

5. บริการการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning)
หน วยการเรียนการสอนอิเล็ กทรอนิ กส (e-Learning) ให บ ริการ ดูแล บริห ารจัดการ และบริการ
ระบบการเรียนการสอนออนไลน (CMRU Moodle LMS) พรอมทั้งสนับสนุน สงเสริมการผลิตและการใชงาน
สื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ใหแกนักศึกษา และอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมี
บริการตาง ๆ ดังนี้
1. ให บ ริ ก ารระบบการเรี ย นการสอนออนไลน CMRU Moodle LMS และ CMRU Google
Classroom
2. อบรมหลักสูตรการใชงานระบบการเรียนการสอนออนไลน สำหรับนักศึกษา และอาจารย
3. อบรมหลักสูตรการสรางสื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับนักศึกษา และอาจารย
4. บริ ก ารสื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน PowerPoint Template สามารถดาวน โ หลด
ได ที่ https://www.lms.cmru.ac.th/ppt_index.php
5. บริการใหคำปรึกษาดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส และตอบปญหาการใชงาน
ระบบ

ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และประเมินการใหบริการงาน e-learning ไดที่
หมายเลขโทรศัพท 0 5388 5934 เว็บไซต https://www.lms.cmru.ac.th/
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6. บริการฝกอบรม (Training)

เปนหนวยงานที่สงเสริม สนับสนุนเพิ่มความรูและทักษะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหนักศึกษา
อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและผูที่สนใจ ไดนำเอาความรูความสามารถและทักษะ
ตาง ๆ จากการฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูง เพื่อเสริ มสราง
สมรรถนะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากล ในโปรแกรมระดับเบื้องตนไปจนถึง
ระดับสูงเพื่อพัฒนาทักษะการใชงานไดอยางถูกตองเหมาะสม ตรงกับความตองการและสามารถนำออกไปใชใน
การพัฒนางานและการดำเนินชีวิตตอไปในอนาคตได
กลุมเปาหมายหลักสูตร มี 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูง สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ทุกชั้นป
2. หลั ก สู ต รคอมพิ ว เตอร โปรแกรมพื้ น ฐานและโปรแกรมขั้ น สู ง สำหรั บ อาจารย และบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทุกระดับ
3. หลักสูตรคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูง สำหรับชุมชนทองถิ่นและสังคม
ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 0 5388 5937
เว็บไซต https://www.digital.cmru.ac.th และ
Facebook : https://www.facebook.com/cmruDigitalTraining/
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7. บริการหองประชุมเอื้องสายสองแสง
หองประชุมเอื้องสายสองแสงอยูที่ชั้น 3 เปนหองประชุมขนาด 60 ที่นั่ ง ใชสำหรับ จัดประชุมเชิง
วิ ช าการและสั ม มนา ให บ ริ ก ารแก นั ก ศึ ก ษา อาจารย บุ ค ลากร และหน ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การขอใชบริการหองประชุมเอื้องสายสองแสง
1. กรอกแบบฟอรมขอใชหองประชุมเอื้องสายสองแสง
2. นำแบบฟอรมยื่นตอเจาหนาที่ เพื่อเสนอผูบริหารหนวยงานอนุมัติตอไป
3. เมื่อไดรับการอนุมัติ เจาหนาที่จะทำการแจงตอผูมาขอใชบริการ
ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 0 5388 5937

8. บริการหองภาพยนตรขนาดเล็ก
หองภาพยนตรขนาดเล็ก หรือ หองมินิเธียเตอร อยูที่ชั้น 4 เปนหองใหบริการดานการเรียนการสอน
และความบั นเทิ งมีจ ำนวน 80 ที่นั่ ง เหมาะกับ การใชจั ด อบรม สั มมนา และฉายภาพยนตร ให บ ริการแก
นักศึกษา อาจารย บุคลากร และหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การขอใชบริการหองมินิเธียเตอร
1. กรอกแบบฟอรมขอใชหองมินิเธียเตอร
2. นำแบบฟอรมยื่นตอเจาหนาที่ เพื่อเสนอผูบริหารหนวยงานอนุมัติตอไป
3. เมื่อไดรับการอนุมัติ เจาหนาที่จะทำการแจงตอผูมาขอใชบริการ
ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 053-885932
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9. บริการหองมินิสตูดิโอ
หองมินิสตูดิโออยูชั้น 4 ใหบริการดานงานถายภาพและสื่อสิ่งพิมพ งานบันทึกภาพเคลื่อนไหวและ
งานตัดตอ สำหรับนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การขอใชบริการหองมินิสตูดิโอ
1. กรอกแบบฟอรมขอใช
ขอใชหองมิ
องมินิสตูดิโอ
2. นำแบบฟอรมยื่นตอเจ
เจาหนาที่ เพื่อเสนอผูบริหารหนวยงานอนุ
ยงานอนุมัติตอไป
าร
3. เมื่อไดรับการอนุมัติ เจ
เ าหนาที่จะทำการแจงตอผูมาขอใชบริกการ
ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 0 5388 5937
*************************************************

ติดตอสอบถาม
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โทรศัพท 053-885924
Website : https://www.digital.cmru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/digitalcmru
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กองพัฒนานักศึกษา
ที่ตั้ง

ศูนยเวียงบัว อาคาร 3 ชั้น 1 ภายในจตุราคาร เบอรโทรศัพท 0 5388 5430-5443
เบอรโทรสาร 0 5388 5439
ศูนยแมริม อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น B3 เบอรโทรศัพท 0 5388 5440-5441
เว็บไซต http://www.sdd.cmru.ac.th

กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา เปนองคกรที่เสริมสรางใหนักศึกษามี ความคิดริเริ่มและเปนตัวอยางที่ดีของ
สังคมในดานความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรและความซื่อสัตยสุจริต พรอมที่จะ
เป น ผู ให และชว ยเหลื อดว ยความเต็มใจ รวมทั้งเปน องคกรที่ช วยสนั บ สนุ น ภารกิจ หรือนโยบายของ
มหาวิทยาลั ยในดานการพัฒ นาคุณ ภาพนั กศึกษาทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของและจำเป น กอนที่นักศึกษาจะ
สำเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยตอไป ดังนี้
1. คนดี
ไดแก ความสุภาพออนนอม กตัญู รูคุณ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย
อดทน สุขุม ลึกซึ้ง รูจักกาลเทศะ
2. ความรูดี
ไดแก การแสวงหาความรูแ ละมี ค วามสามารถในการนำความรู ไป
พัฒนาและประยุกตใช
3. บุคลิกภาพดี
ไดแก การมี ลั ก ษณะท าทาง การพู ด จา การแต งกายดี วางตั ว ได
เหมาะสมกับกาลเทศะ
4. สุขภาพดี
ไดแก การมีสุขภาพอนามัย ดานรางกายและจิตใจที่ดี
5. พลเมืองดี
ไดแก ความมี วิ นั ย เคารพในกฎ ระเบี ย บของสั ง คม เสี ย สละ
มีความเอื้อเฟอ เผื่อแผ และทำงานรวมกับผูอื่นได
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การดำเนินงานพัฒนานักศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงค ตองอาศัยการพัฒนาอยู 4 ดาน คือ
1. ดานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
1.1 จั ดให มีการเลื อกตั้งนายกองคการนั กศึ กษา นายกสโมสรนั ก ศึกษาคณะ เพื่ อ เป น ตั วแทน
นักศึกษาในการทำกิจกรรมตางๆ โดยใหมีสวนรวมในการริเริ่มกิจกรรม ทำแผนงานและการปฏิบัติงาน
1.2 จัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา เพื่อทำหนาที่ในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติงานขององคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยและ
เปนไปตามนโยบายที่ไดแถลงไวกับนักศึกษา
1.3 จัดใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยอยางสม่ำเสมอ
1.4 สนับสนุน สงเสริม ใหนักศึกษาไดจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนกับมหาวิทยาลัย และสังคม
1.5 ส ง เสริ ม ให มี ก ารจั ด กิ จ กรรมกีฬ าและนั น ทนาการ เพื่ อ การแข งขั น ทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และเพื่อสุขภาพพลานามัยโดยรวมของนักศึกษา
2. ดานปลูกฝงจิตสำนึก บทบาท หนาที่ ของนักศึกษา
2.1 ปลูกฝงจิตสำนึกการแตงกาย ใหเปนไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย
2.2 ปลูกฝงจิตสำนึกใหรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เชน การยืนตรงเคารพธงชาติ เขารวม
กิจกรรมในวันสำคัญของชาติ
2.3 ปลูกฝงใหรูบทบาทและหนาที่ของนักศึกษา เชน การเคารพครูอาจารย บุพการี กระทำตน
ใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม
3. ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 สงเสริมใหนั กศึกษาเขารวมและจัดกิจกรรมทางดานศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม เชน แหเทียน
เขาพรรษา ประเพณีลอยกระทง การทำบุญตักบาตร
3.2 สงเสริม สนับสนุน และเผยแพร การสรางจิตสำนึกในด านวัฒนธรรม ประเพณีของ ทองถิ่น
และของชาติ
4. ดานการบริการนักศึกษา
จัดสวัสดิการและบริการตาง ๆ ใหกับนักศึกษา เพื่อชวยใหนักศึกษาศึกษาเลาเรียนอยางมีความสุข
ตลอดที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษา
1. งานบริการนักศึกษา ประกอบดวย
1.1 บริการสุขภาพนักศึกษา
จัดใหมีหองพยาบาล เพื่อบริการสุขภาพ โดยใหบริการพยาบาลเบื้องตน สำหรับผูปวยที่
เจ็บปวยเล็กนอย ตองการยาเพื่อบรรเทาหรือนอนพักผอน ดังนี้
- ณ อาคาร 3 ชั้ น 1 สามารถใช บ ริ ก ารในเวลา เป ด ทำการ 08.00 – 16.00 น.
วันจันทร – วันอาทิตย
- ณ อาคารหอพักนักศึกษา คณะครุศาสตร ศูนยแมริม สามารถใชบริการในเวลาเปดทำ
การ 08.00 – 16.00 น. วันจันทร – วันศุกร
1.2 ประกันอุบัติเหตุ
มหาวิทยาลัยไดหวงใยในเรื่องสุขภาพของนักศึกษาเพราะเปนสิ่งที่สำคัญ โดยทำประกัน
อุบัติเหตุใหกบั นักศึกษาใหม เพื่อเปนสวัสดิการในการดูแลสุขภาพอนามัย มีรายละเอียด ดังนี้
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1) จำนวนเงินเอาประกัน กรณีคารักษาพยาบาลตอครั้งรายละไมเกินวงเงิน 13,000 บาท
2) จำนวนเงินเอาประกัน กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินคุมครอง 150,000 บาท
3) จำนวนเงินเอาประกัน กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร วงเงินคุมครอง 150,000 บาท
4) จำนวนเงินเอาประกัน กรณีสูญเสียมือ เทา สายตา 2 สวน วงเงินคุมครอง 150,000 บาท
5) จำนวนเงินเอาประกัน กรณีสูญเสียมือ เทา สายตา 1 สวน วงเงินคุมครอง 90,000 บาท
6) จำนวนเงินเอาประกัน กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต
วงเงินคุม ครอง 150,000 บาท
7) จำนวนเงินเอาประกัน กรณีเสียชี วิตเนื่องจากถูกฆาตกรรม หรือลอบทำราย วงเงิน
คุมครอง 150,000 บาท
8) จำนวนเงิน เอาประกัน กรณี เสียชีวิตจากโรคภัยไขเจ็บ ที่ไมใชอุบั ติเหตุ (คาปลงศพ)
วงเงินคุมครอง 10,000 บาท
9) ใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุ อบ.1 เปนอยางต่ำ
10) ใหความคุมครองอุบัติเหตุทุกสถานที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
11) กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุ
11.1) คุมครองตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 12.01 น. ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
เวลา 12.00 น.
11.2) สำหรับนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มี 2 กลุม ประกอบดวย
(1) คุมครองตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 12.01 น. ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
เวลา 12.00 น.
(2) คุมครองตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 12.01 น. ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565
เวลา 12.00 น.
ขั้นตอนการเรียกรองคาสินไหมทดแทน เนื่องจากอุบัติเหตุ
1. หากนั ก ศึก ษาประสบอุบั ติ เหตุ ให เขารั บ การรั ก ษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ เครื อข ายที่ บ ริษั ท
ประกันกำหนด โดยไมเสียคาใชจาย
2. กรณีไมใชโรงพยาบาลเครือขายที่บริษัทกำหนด ใหนักศึกษาสำรองจายเงินคารักษาพยาบาลกอน
แลวนำหลักฐานที่ตองใชในการเบิกคารักษาพยาบาล
2.1 แบบฟอรมเรียกรองคาสินไหมทดแทน จำนวน 1 ฉบับ (ขอรับไดที่กองพัฒนานักศึกษา)
2.2 ใบเสร็จคารักษาพยาบาล ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
2.3 ใบรับรองแพทยที่ออกโดยแพทยปริญญา ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
2.4 สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.6 สำเนาบัญชีธนาคาร (ที่เปนชื่อของนักศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ
ติดตอที่ หนวยบริการสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา
1.3 แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
การใหคำปรึกษา เพื่อชวยเหลือนักศึกษา ใหสามารถปรับตัวและมีความสุขกับการศึกษา
เล าเรี ย น โดยการรั บ ฟ งป ญ หา แก ไขป ญ หา ตลอดจนให คำปรึ กษาในด า นการเรีย น ครอบครั ว เพื่ อ น
อาจารย การเงิน สุขภาพ หรือ เรื่องอื่นๆ ที่นักศึกษามีความคับของใจ ไมสามารถตัดสินใจหรือแกปญหาได
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ด ว ยตนเองสามารถขอรั บ คำปรึ ก ษาได ผ านระบบ HOTLINE “CMRU HAPPY LIFE CENTER (CMRU
HLC) ปรึกษาป ญ หาการใชชีวิตในรั้วมหาวิท ยาลั ย ” โดยอาจารยผู เชี่ยวชาญ ดานจิ ตวิทยา และการให
คำปรึกษา ที่เว็บไซต กองพัฒนานักศึกษา http://www.sdd.cmru.ac.th/hotline.php
การอบรมและแนะแนวอาชีพ นักศึกษาที่มีความประสงคจะมีรายไดเสริม ระหวางเรียน
หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา สามารถติดตอและขอทราบขอมูลได โดยมีการประสานสถานประกอบการ
มารับสมัครงาน หรือใหขอมูลเกี่ยวกับการทำงาน จัดฝกอบรม อาชีพอิสระ เพื่อสรางธุรกิจตาง ๆ ใหกับ
นักศึกษาที่สนใจ
มหาวิทยาลั ยมีน โยบาย ชวยเหลือนั กศึกษาที่ตองการหารายไดเสริมระหวางเรีย นผาน
โครงการนักศึกษาจางงานชวยปฏิบัติงานราชการ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัย
2. สามารถปฏิบัติงานไดทุกอยาง ตามที่หนวยงานมอบหมาย อาทิ ธุรการ พิมพเอกสาร รับสง
หนังสือ จัดสถานที่ ลงทะเบียน เตรียมเอกสาร ภาคสนาม คอมพิวเตอร และอื่น ๆ
เกณฑการพิจารณา
1. เปนนักศึกษาที่มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
2. เปนนักศึกษาที่ตองการหารายไดระหวางเรียน
คาตอบแทน
เดือนละไมเกิน 3,000 บาท / คน / เดือน / ชั่วโมงละ 30 บาท
อำนวยความสะดวก กำกับดูแลนักศึกษาทุนจากมูลนิธิ บริษัท หางรานตาง ๆ เชน
ทุนกรุงไทยการไฟฟา ทุนมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล ทุนมูลนิธินายหนาโรงปูนผูหนึ่ง และทุนอื่น ๆ ตลอดจน
จัดหาทุนใหกับนักศึกษาที่มีความลำบากและขาดแคลนทุนทรัพย
1.4 งานทุนการศึกษา
อำนวยความสะดวก กำกับดูแลนักศึกษาทุนจากมูลนิธิ บริษัท หางรานตาง ๆ เชน
ทุนกรุงไทยการไฟฟา ทุนมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล ทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง และทุนอื่น ๆ
ชวยเหลือนักศึกษาที่ข าดแคลนทุนทรั พย โดยมหาวิทยาลั ยจะมีการจัดหาทุน ให กับ
นักศึกษาที่มีความประพฤติดี แตมี ความลำบาก และขาดแคลนทุนทรัพย อาทิ ทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ทุนอาหารกลางวัน ทุนคารถโดยสาร เปนตน
1.5 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) ศึกษาหรือไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาอยูในสถานศึกษาที่รวมดำเนินงานกับกองทุน
3) เปนผูขอกูยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเขาศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแหงเดียวในคราว
ภาคการศึกษาเดียวกัน
4) มีผลการเรียนดีหรือผานเกณฑการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
5) มีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาขั้นรายแรงหรือไมเปนผูที่
มีความประพฤติเสื่อมเสีย เชน หมกมุนในการพนัน เสพยาเสพติดใหโทษ ดื่มสุราเปนอาจิณหรือเที่ยวเตรใน
สถานบันเทิงเริงรมยเปนอาจิณ เปนตน
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ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(1) เป น ผู ส ำเร็ จ การศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ งมาก อน เว น แต จ ะได
กำหนดเปนอยางอื่นในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด
(2) เปนผูปฏิบัติงานและรั บเงินเดือนหรือคาจางประจำในหนวยงานของรัฐหรือเอกชนใน
ลักษณะเต็มเวลา เวนแตจะไดกำหนดเปนอยางอื่นในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษา
ลักษณะหนึ่งลักษณะใด
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เป น หรือเคยเปน ผู ไดรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุ ดให จำคุ ก เวนแต เปน โทษ
สำหรับความที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) เปนหรือเคยเปนผูที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เวนแตไดชำระหนี้ดังกลาวครบถวนแลว
นอกจากที่กำหนดในขอ ก. และ ข. นักเรียนหรือนักศึกษาผูจะขอกูยืมเงินเพื่ อการศึกษาใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติเฉพาะและไมมีลักษณะตองหามเฉพาะอื่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนดสำหรับการใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษาในลักษณะนั้น ๆ ดวย
คุณสมบัติเฉพาะ
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 3
ลักษณะที่ 4
อายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช. ปวท./ปวส.
อนุปริญญา/ปริญญาตรี
ข าด แ ค ล น ทุ น ท รั พ ย มี
รายได ต อ ครอบครั วไม เกิ น
360,000 บาท

อายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ
ปวช. ปวท./ปวส.
อนุปริญญา/ปริญญาตรี

อายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ
ปวช. ปวท./ปวส.
อนุปริญญา/ปริญญาตรี

เปนผูที่ศึกษาในสาขาวิชาที่
เปนความตองการหลัก ซึ่งมี
ความชั ด เจนของการผลิ ต
กำลังคนและมีความจำเปน
ตอการพั ฒ นาประเทศตาม
ประกาศคณ ะกรรมการ
ก อ งทุ น เงิ น ให กู ยื ม เพื่ อ
การศึกษา

เป น ผู ที่ ศึ ก ษาในสาขาวิ ช า
ขาดแคลนหรื อ สาขาวิ ชาที่
กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ
ตามประกาศคณะกรรมการ
ก อ งทุ น เงิ น ให กู ยื ม เพื่ อ
การศึกษา

อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท

เป น ผู ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ห รื อ
เที ย บเท า โดยมี เกรดเฉลี่ ย
ในระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ห รื อ
เทียบเทาไมต่ำกวา 3.00
เป น ผู ป ฏิ บั ติ ง านและรั บ
เงินเดือนหรือคาจางประจำ
ในหน ว ยงานของรั ฐ หรื อ
เอกชนในลั ก ษณะเต็ม เวลา
หรือไมก็ได
เป นผู ที่ ท ำป ระโยชน ต อ เป น ผู ที่ ท ำป ระโยชน ต อ เป น ผู ที่ ท ำป ระโยชน ต อ เป นผู ที่ ท ำป ระโยชน ต อ
สังคมหรือสาธารณะ
สังคมหรือสาธารณะ
สังคมหรือสาธารณะ
สังคมหรือสาธารณะ
หากจะกูยืมเงินคาครองชีพ หากจะกู ยืมเงินคาครองชีพ หากจะกู ยืมเงินคาครองชีพ
ตองมีรายไดตอครอบครัวไม ตองมีรายไดตอครอบครัวไม ตองมีรายไดตอครอบครัวไม
เกิน 360,000 บาท
เกิน 360,000 บาท
เกิน 360,000 บาท
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1.6 นักศึกษาวิชาทหาร และผอนผันการเกณฑทหาร
การผอนผันการเกณฑทหาร
นั กศึกษาชายที่ตอ งการผ อนผั น การเข ารั บตรวจเลื อ กเป น ทหารกองประจำการ
เมื่อไดรับหมายเรียก (สด.35) หากไมตองการเขารับราชการเปนทหารกองประจำการ ในขณะกำลังศึก ษา
อยู ใหดำเนินการยื่นคำรองขอผอนผันการเกณฑทหารไดในชวงเดือนกันยายน – มกราคมของทุกป โดยจะ
ประกาศใหนักศึกษายื่นคำรองขอผอนผันการเกณฑทหาร ไดที่หนวยนักศึกษาวิชาทหารและเกณฑทหาร
กองพัฒนานักศึกษา มีหลักฐานที่ตองจัดเตรียม ดังนี้
1. สำเนาใบสำคัญ สด.9
จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาหมายเรียก สด.35
จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบาน
จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก สด.43 จำนวน 2 ชุด
(กรณีที่นักศึกษาเคยรับการผอนผันจากสถานศึกษาเดิม)
นักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาที่มีความประสงคจะเรียนวิชาทหารตอชั้นปที่ 3, 4 และ 5 สามารถสงคำ
รองไดที่ กองพัฒนานักศึกษา โดยจะเรียนและฝกที่มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร และฝกตามหวงเวลาที่ศูนย
การฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 และศูนยการฝกเขาชนไก จังหวัดกาญจนบุรี กำหนด
เมื่อเรียนจบชั้นปที่ 5 และสำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรืออนุปริญญา จะไดรับการแตงตั้งยศเปน
วาที่รอยตรี
นั กศึกษาที่มีความประสงคจะเรีย นวิชาทหารตอ ชั้น ป ที่ 2 , 3 , 4 และชั้น ป ที่ 5
สามารถสงคำรองไดที่ กองพัฒนานักศึกษา โดยจะเรียนและฝกที่มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร และฝกตาม
ห ว งเวลาที่ ศูน ย ก ารฝ กนั ก ศึ กษาวิช าทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 และศู น ย การฝ ก เขาชนไก จั งหวัด
กาญจนบุรีกำหนด เมื่อเรียนจบชั้นปที่ 5 และสำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรืออนุปริญญา จะ
ไดรับการแตงตั้งยศเปนวาที่รอยตรี
ติดตอสอบถาม 0 5388 5436 หรือ Facebook หน วยนั กศึกษาวิ ชาทหารและเกณฑทหาร
กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. (https://www.facebook.com/Rodor.cmru/)
1.7 หนังสือรับรอง
การออกหนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือรับรองอื่น ๆ ออกใหเฉพาะนักศึกษาที่
กำลังศึกษาอยู เพื่อใชในการขอรับทุน สมัครงาน เปนหลักฐานทางคดีเพื่อประกอบการพิจารณาในชั้นศาล
หรืออื่นๆ ที่มีความจำเปน
หลักฐานประกอบยื่นคำรองขอใบรับรอง
1) รูปถายนักศึกษาแตงกายถูกตองตามระเบียบ ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
2) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
จำนวน 1 ฉบับ
3) หนังสือ หรือ เอกสารของหนวยงานที่ตองการหนังสือรับรองความประพฤติ (ถามี)
จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ สามารถยื่นคำรองไดที่ฝายวินัยนักศึกษา
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2. งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
2.1 กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษามีสวนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ใหมีความสมบู รณ พรอม
ทั้งความรูด านวิ ช าการ วิช าชีพ และวิช าชีวิต สามารถอยู ในสั งคมไดอย างมีความสุ ข เป นการพั ฒ นา
นักศึกษาใหปฏิบัติตนเปนแบบอยางแกสังคม มีความเสียสละใชเวลาวางใหเป นประโยชนตอตนเองและ
ผูอื่น โดยสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ผานสาขาวิชา คณะ องคการนักศึกษา สภา
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ระดับคณะ และวิทยาลัย
2.2 การพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาไดวางระบบ และกลไกการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพเรียนอยางมี
ความสุข ภายใตสภาพแวดลอม โครงสรางพื้นฐาน การบริการและสวัสดิการของนักศึกษาที่จำเปนในการ
ดำรงชีวิ ต เพื่ อ ให เป น บั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค ของมหาวิท ยาลั ย ต อไป เช น การพั ฒ นานั ก ศึก ษาในด าน
คุณธรรม จริยธรรม ดานวินัยขั้นพื้นฐาน ดานจิตอาสา จิตสำนึก ดานความพรอมในการเรียน และการ
ใชชีวิตที่เกิดประโยชนในระดับอุดมศึกษา
2.3 กีฬาและนันทนาการ
สงเสริมใหนักศึกษาไดดูแลสุขภาพของตนเองใหดี ใหมีการออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ
ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยผานกิจกรรมตาง ๆ เชน กีฬาคณะ กีฬานองใหม ตลอดจนสนับสนุนให
นักศึกษา ที่มีความสามารถทางดานกีฬาสมัครเขาเปนนักกีฬาของมหาวิ ทยาลัย เพื่อเขารวมการแขงขันใน
รายการตาง ๆ ทั้งระดับภาค ประเทศ และนานาชาติ
2.4 ศิษยเกาสัมพันธ
ทำหนาที่เพื่อรองรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับนักศึกษาศิษยเกา วิทยาลัย
ครูเชียงใหม สถาบันราชภัฏเชียงใหม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่สำเร็จการศึกษาโดยมุงเนนให
นักศึกษาเกาทุกรุน ทุกชั้นป ที่แยกยายไปประกอบอาชีพ ไดมีความสัมพันธอันดีปฏิสัมพันธกัน ระหวาง
มหาวิทยาลัยกับศิษยเกา และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย กลุม ชมรม สมาคม ตลอดจน
การมีส วนรวมในการให ขอเสนอแนะ และสนั บ สนุ น งานกิจกรรมตางๆของมหาวิ ทยาลั ย ในดานตาง ๆ
รวมถึงการจัดประชุมสัมมนา เพื่อเพิ่มเติมความรูใหกับศิษยเกา รวมถึงการเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ
การรับสมัครงานผานทางแฟนเพจ "ศิษยเกาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม"
2.5 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาของประเทศ มีความรู ความสามารถ มีหลักคิดและทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณลักษณะพรอมดานคุณธรรมและจริยธรรม มีความพรอมที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง พรอม
สรางสรรคสิ่งที่ดีงาม และพรอมเผชิญกับสถานการณในอนาคต ที่เรียกวา “เกง ดี และมีความสุข” อยางมี
คุณภาพ
ดังนั้น เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงจัดเสริมสรางประสบการณ
ภายใน และภายนอกหองเรียน เพื่อพัฒนานักศึกษาสูการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นวากิจกรรมนักศึกษาจะเปนสวนเสริมเติมเต็มคุณลักษณะความเปนบัณฑิตที่สมบูรณ
ใหแกนักศึกษา โดยนักศึกษามีโอกาสไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ บนพื้นฐานความเชื่อที่ วา จะทำให
นักศึกษามีทักษะชีวิ ตซึ่งจะเปนประสบการณที่มีความสำคัญตอการใชชีวิตในอนาคต ภายหลังจากสำเร็จ
การศึกษา และเพื่อใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมทุกคน ทุกวิทยาเขตไดรับประสบการณ
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การเรียนรูนอกชั้นเรียนที่เทาเทียมกัน มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหมตั้งแตปการศึกษา 2557 ทุกคนเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยถือเปนเงื่อนไขหนึ่งของการ
อนุมัติปริญญาบัตร โดยผานกระบวนการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และหวังวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยใน
อนาคตจะเปนบัณฑิตที่เปยมดวยความรูและคุณธรรม มีศักยภาพที่พอเพียงตอการใชชีวิตภายใตสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา มีสวนชวยเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศ และ
เพื่อใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยถวนหนากัน มหาวิทยาลัยจึงกำหนดใหนักศึกษาทุก
คนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตรตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
กองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจัดตั้งกองทุนชวยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เพื่อสนับสนุน และใหการชวยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหมที่ขาดแคลนหรือประสบ
ปญหาทุนทรัพยใหสามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษา
สามารถติดตามขาวสารของกองพัฒนานักศึกษา ผานเว็บไซต http://www.sdd.cmru.ac.th

236 >> คูมือนักศึกษา ปการศึ
รศึศึกษา 2564
644
หมายเลขโทรศัพทติดตอ และสอบถาม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
งานบริหารทั่วไป
งานธุรการ
งานพัสดุ
งานระบบคอมพิวเตอร / ระบบบันทึกกิจกรรม
งานการเงินและบัญชี

0 5388 5697
0 5388 5440
0 5388 5699
0 5388 5695

งานบริการนักศึกษา
งานบริการสุขภาพนักศึกษา
งานประกันอุบัติเหตุ
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
งานทุนการศึกษา
งานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ.

0 5388 5430
0 5388 5430
0 5388 5430
0 5388 5430
0 5388 5696, 0 5388 5432

งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
งานพัฒนานักศึกษา และศิษยเกาสัมพันธ
0 5388 5438
งานออกหนังสือรับรองความประพฤติ
0 5388 5436
งานกิจกรรมนักศึกษา องคการนักศึกษา ผูนำนักศึกษา
0 5388 5438
งานกีฬา และนันทนาการ
0 5388 5443
งานนักศึกษาวิชาทหาร และผอนผันการเกณฑทหาร
0 5388 5436
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