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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
------------------------------ 

 
เพ่ือใหการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเปนไปอยางถูกตอง  เรียบรอยและเปนระบบ              

อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ขอ ๖ และเพ่ือใหเปนไปตามหมวด ๓ การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา และอำนาจ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๖               
และเพ่ือใหเปนไปตามหมวด ๒ การลงทะเบียนเรียน และมติกรรมการบริหารวิชาการในคราวประชุม              
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง            
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม            
พ.ศ. ๒๕๕๕   และเห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาไวดังตอไปน้ี 

๑. นักศึกษาตองตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะรวมกับอาจารยที่ปรึกษาใหครบถวน
ถูกตองตามหลักสูตรสาขาวิชาที่ศึกษา กอนการลงทะเบียนทุกครั้ง 

๒. นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการเรียนเสนอแนะในขอ ๑ .  กรณีที่            
ไมสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนเสนอแนะได ใหลงทะเบียนรายวิชาที่ไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา  

๓. นักศึกษาตองลงทะเบียนจองรายวิชาผานระบบอินเทอรเน็ตในชวงระยะเวลาที่กำหนดไว
ตามปฏิทินวิชาการ และการลงทะเบียนเรียนผานระบบอินเทอรเน็ตถือเปนความรับผิดชอบของนักศึกษา 
รวมถึงการรักษาความลับของรหัสผานในการเขาใชระบบลงทะเบียน 

๔. การลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาจะสมบูรณเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารย              
ที่ปรึกษาและชำระคาธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดเวลาในปฏิทินวิชาการ 

๕. การขอเพ่ิมจำนวนรับลงทะเบียนในรายวิชาที่มีจำนวนรับเต็ม  เมื่อนักศึกษาลงทะเบียน
ผานระบบอินเทอรเน็ต แตไมสามารถลงทะเบียนเรียนได เนื่องจากในวัน เวลาที่ตองการเรียนมีจำนวน
นักศึกษาเต็มตามท่ีกำหนดไว และไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาในหมูเรียนอ่ืน ๆ ไดอีก  นักศึกษาสามารถ
ขอเพ่ิมจำนวนรับลงทะเบียนในหมู เรียนที่ตองการได  โดยยื่นคำรองผานระบบคำรองออนไลน                   
ในระบบสารสนเทศนักศึกษา และตองตรวจสอบ วันเวลาเรียน วันเวลาสอบเพ่ือไมใหซ้ำซอนกับรายวิชา            
ที่ ไดลงทะเบียนไวกอนแลว ทั้งนี้ ใหดำเนินการยื่นคำรองกอนวันสิ้นสุดการลงทะเบียนเพ่ิม -ถอน                  
ตามปฏิทินวิชาการอยางนอย ๑ วัน 

 รายวิชาที่ยื่นคำรองไวจะมีสถานะเปนรายวิชาที่ลงทะเบียนไดนั้น ตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนแลว 
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๖. การขอเรียนรวมและเรียน เกิน กวาเกณฑที่ กำหนดไว  ให เป น ไปตามประกาศ                 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกิน 

๗. มหาวิทยาลั ย ไม อ นุญ าต ให นั กศึกษาภาคปกติ ลงทะเบี ยน เรียนรายวิช าใด  ๆ                  
ในชวงระยะเวลาที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพ ยกเวนกรณีที่มหาวิทยาลัยไดกำหนดไวในแผนการเรียน
เสนอแนะแลวเทานั้น 

๘. นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมจากแผนการเรียนเสนอแนะ
ในภาคการศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพได ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา      
สาขาวิชาหรือภาควิชาและคณะ 

๙. เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเสร็จสิ้นแลว ใหพิมพผลการลงทะเบียนเพ่ือเก็บไวเปน
หลั กฐาน  และต องเข า เรียนตามรายวิชาและหมู เรี ยนที่ ได ล งทะเบี ยน เรียน มิฉะนั้ น รายวิช า                  
ใหถือเปนโมฆะ    

 
   ประกาศ ณ วันที่   ๒๓   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗     
 
 
           ประพันธ   ธรรมไชย 

  (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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