
สารจากอธกิารบด ี
 

 ขอแสดงความช่ืนชมและขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนที่ไดมีโอกาสเขามาศึกษาใน

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหมดวยความยนิดเีปนอยางยิ่ง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนสถาบันระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นมี

ภาระหนาที่สรางโอกาสทางการศึกษา  ตามความตองการของทองถิ่น  สรางความเขมแข็งของ

วชิาชีพครู  สงเสรมิสนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและบริการวิชาการ  นํามาบูรณาการกับ

การเรียนการสอน  ดวยภารกิจดังกลาว  มหาวิทยาลัยจึงมุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรู

ความสามารถและมีทักษะในการประกอบอาชีพตามความตองการของทองถิ่นเปนบัณฑิตที่มี

คุณธรรม  มีความสามารถพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของตนเองใหสอดคลองกับยุคโลกาภิวัตน

โดยตระหนักถงึความเปนไทยอยูเสมอ 

 นักศกึษาทุกคนที่มโีอกาสไดเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้  ถาไดเรียนรูขอบังคับ

ระเบียบและประกาศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการใหบริการแกนักศึกษา นักศึกษาทุกคน

ตองตดิตามทําความเขาใจ เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง ไมเสียสิทธิ์  เสียประโยชนของนักศึกษา

สามารถบรหิารจัดการในเรือ่งการศึกษาของตนและเรื่องที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม และเกิดผลดี

ในทุก ๆ ดาน 

 ขออวยพรใหนิสิตทุกคนมีความสุขในการใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยแหงนี้ พรอมทั้ง 

ประสบความสําเร็จในการศึกษาดังที่มุงหวัง นําเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูวงศตระกูล สมดัง 

ปรารถนาทุกประการ 

 

       

 

  
     (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ   ธรรมไชย) 

        อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
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สขีองตราสัญลักษณประกอบดวย 5 ส ีมีความหมาย ดังตอไปน้ี 
 

 สีน้ําเงนิ  หมายถงึ สถาบันพระมหากษัตรยิผูใหกําเนดิและ 

      พระราชทานนาม “ราชภัฏ” 

สีเขยีว  หมายถงึ แหลงท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยอยูในแหลง   

      ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีสวยงาม 

สีทอง  หมายถงึ ความเจรญิรุงเรอืงทางภูมปิญญา 

สีสม  หมายถงึ ความรุงเรอืงของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

สีขาว  หมายถงึ ความคดิอันบรสุิทธิ์ของนักปราชญแหง   

      พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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ประวัติมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่

เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน  ฟนฟูพลังการเรียนรู   เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น  

สรางสรรคศิลปวิทยา  เพื่อความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน  มีสวนรวมใน

การจัดการ  การบํารุงรักษา  การใชประโยชนจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ

ยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอน  วิจัย  

ใหบรกิารทางวชิาการแกสังคม  ปรับปรุง  ถายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  ผลติครูและสงเสรมิวทิยฐานะครูมาเปนเวลามากกวา  80  ป   ปจจุบันไดขยายพื้นที่

จัดการศกึษา  รวมเปน  4  แหง  ดังนี้ 

 1. วทิยาเขตเวยีงบัว  ตั้งอยู  เลขที่  202  ตําบลชางเผือก  อําเภอเมอืง  จังหวัด

เชียงใหม  มเีนื้อทีป่ระมาณ   132   ไร 

 2. วทิยาเขตแมสา  ตั้งอยู  หมูที่  3  ตําบลแมสา  อําเภอแมรมิ  จังหวัดเชียงใหม  

มเีนื้อที่ประมาณ  50  ไร 

 3. วทิยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก  ตัง้อยู เลขที่ 180  หมู 7  ตําบลขี้เหล็ก  อําเภอแมรมิ  

จังหวัดเชียงใหม  มเีนื้อที่  6,000  ไร 

 4. วทิยาลัยแมฮองสอน  ตัง้อยูที่  ตําบลปางหมู  อําเภอเมอืงแมฮองสอน  จังหวัด

แมฮองสอน  มเีนื้อที่ประมาณ  109   ไร 

 ปจจุบันมนัีกศึกษาภาคปกติประมาณ  16,615 คน ภาคพเิศษ  ประมาณ  8,567 คน   

มอีาจารยประมาณ   530   คน  จัดการศกึษาหลักสูตรปรญิญาตร ี  หลักสูตรประกาศนยีบัตร   

หลักสูตรมหาบัณฑติ   และหลักสูตรดุษฎบีัณฑติ 
 

ความเปนมา 

2467 กอตัง้เปน "โรงเรยีนฝกหัดครูประกาศนียบัตรกสกิรรมมณฑลพายัพ" ในเนื้อที ่

 ประมาณ 55 ไร บรเิวณบานเวยีงบัว (ที่ตัง้ปจจุบัน) ที่ดนิแปลงนี้ไดมาจากเงินรายได 

 ของรัฐบาลมณฑลพายัพ จํานวน 15 ไร  และเจาราชภาตกิวงศ  (คําตัน ณ เชียงใหม)    

ยกใหอกี 40 ไร ราคาที่ดนิรวมทัง้หมดในสมัยนั้น ประมาณ 1,318.75 บาท                  

อาคารชุดแรกสิ้นคาใชจาย 60  บาท เปดสอนครัง้แรกเมื่อ  19  พฤษภาคม  2467            

มนีักเรยีน จํานวน 28 คน  จากจังหวัดเชียงใหม  เชียงราย ลําพูน  และแมฮองสอน   

มนีายช่ืน สโิรรส  (ป.ป.ก) เปนครูใหญ 
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2468 เปดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 

2470 เปลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนช่ือเปน  "โรงเรยีนฝกหัดครูประกาศนียบัตร 

 จังหวัดเชยีงใหม" 

2485 ปรับปรุงเปนโรงเรยีนฝกหัดครูสามัญและเปลี่ยนช่ือเปน "โรงเรียนฝกหัดครูมูล 

 จังหวัดเชยีงใหม" 

2490 เปลี่ยนช่ือเปน "โรงเรยีนฝกหัดครูเชยีงใหม" เริ่มใชสีดํา-เหลอืง   

 และพระพฆิเนศวรเปนสัญลักษณของสถาบัน 

2496 จัดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม  (ป.ป.)  เปนรุนแรก 

2498 เริ่มใชหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาการศกึษา (ป.กศ.) เปนปแรก 

2499 รวมแผนกฝกหัดครูสตรขีองโรงเรยีนสตรีประจําจังหวัดเชียงใหม (เดมิอยูที่โรงเรยีน 

สตรวีัฒโนทัยพายัพ) เปน "โรงเรยีนฝกหัดครูเชยีงใหม" เริ่มจัดการศึกษาแบบ

สหศกึษา 

2503 ยกฐานะเปน "วทิยาลัยครูเชยีงใหม" เปดสอนหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิา 

 การศกึษาช้ันสูง (ป.กศ. สูง) 

2512 เริ่มเปดสอนภาคนอกเวลา (เดมิเรยีก " ภาคค่ํา" ตอมาเรยีก "ภาคสมทบ") 

2517 เปดสอนหลักสูตรปรญิญาตรี  2  ป โดยใชหลักสูตรของวทิยาลัยวชิาการศึกษา 

         (มศว.ปจจุบัน) 

2518 ประกาศใชพระราชบัญญัติวทิยาลัยครู พ.ศ. 2518 การบรหิารวทิยาลัยครูขึ้นอยูกับ 

 สภาการฝกหัดครู 

2519 ใชหลักสูตรการฝกหัดครูของสภาการฝกหัดครู พ.ศ. 2519 มหีลักสูตร ป.กศ.สูง  

 และ ปรญิญาตรี (ค.บ. 2 ป) 

2521 วทิยาลัยครูเชียงใหมเริ่มขยายพื้นที่ไปยังวทิยาเขตแมสา โดยใชพื้นที่จากราชพัสดุ   

 ซึ่งตัง้อยูที่บานแมสาหลวงตําบลแมสา  อําเภอแมรมิ  จังหวัดเชียงใหม   

2522 เริ่มโครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศกึษาประจําการ (อ.ค.ป.)  

 ในวันเสาร-อาทติย ระดับปรญิญาตรี (หลักสูตร 2 ป) 

2528 ประกาศใชพระราชบัญญัติวทิยาลัยครู  (ฉบับที ่2)  พ.ศ.  2528  จัดการศกึษาใน 

 สาขาวิชาการศกึษา   สาขาวชิาศลิปศาสตร  และสาขาวชิาวทิยาศาสตร 

2529 เริ่มโครงการจัดการศกึษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)  ทุกสาขาอาชีพ  

 ตอมาเปลี่ยนช่ือเปนการจัดการศึกษาปวงชน (กศ.ปช.) 
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2529 รวมวทิยาลัยครูภาคเหนอืตอนบน คอืวทิยาลัยครูเชียงใหม เชียงราย ลําปาง  และ

 อุตรดติถ เขาดวยกันเปน "สหวทิยาลัยลานนา" 

2535    พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

 พระราชทานนามวทิยาลัยครูเปน "สถาบันราชภัฏ"  ตัง้แตวันที่  14  กุมภาพันธ  2535 

2537 ขยายพื้นที่ไปยังวทิยาเขต-สะลวง-ขี้เหล็ก   อําเภอแมรมิ   จังหวัดเชียงใหม 

2538 ประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ใหสถาบันราชภัฏเปนสถาบัน

 อุดมศกึษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

2540 จัดตัง้คณะเทคโนโลยกีารเกษตรโดยจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก 

2541 จัดการศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการวิจัย  

 และพัฒนาทองถิ่นเปนหลักสูตรแรก 

2547 เปลี่ยนช่ือโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) เปนการจัดการการเรยีน           

 การสอนภาคพเิศษ 
 

วันที่ 10  มถิุนายน   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา 

โปรดกระหมอมลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ  มหาวทิยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547

อันมผีลใหสถาบันราชภัฏเปลี่ยนช่ือเปนมหาวทิยาลัยราชภัฏ  และมสีถานภาพ 

เปนนติบิุคคลโดยสมบูรณ 
  

 วันที่ 14  มถิุนายน  พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  ไดประกาศใน  

ราชกจิจานุเบกษา  ชาวราชภัฏ 41 แหง  จึงรวมใจพธิถีวายราชสดุด ี เฉลมิฉลองนาม 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  พรอมกันทั่วประเทศในวันอังคารที่  15  มถิุนายน 2547   

เวลา 09.09 น.   

2547 จัดตัง้วทิยาลัยแมฮองสอน  ณ ตําบลปางหมู  อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน  

 มเีนื้อที ่ 109  ไร  6  ตารางวา 

2547 เริ่มเปดรับนักศกึษาครุศาสตรบัณฑติ หลักสูตร 5 ป จํานวนทัง้สิ้น 21 สาขาวชิา 

2550 จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศกึษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาภูมิภาค 

 ลุมน้ําโขงและสาละวินศกึษา  และสาขาวิชาผูนําทางการศกึษาและการพัฒนา 

 ทรัพยากรมนุษย 
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2548 เริ่มใชหอประชุมทปีงกรรัศมีโชต ิ เปนสถานที่จัดพธิพีระราชทานปรญิญาบัตร 

 ซึ่งหอประชุมทปีงกรรัศมโีชต ิมขีนาด 2,500 ที่นั่ง  ณ วทิยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก 

2553 มหาวทิยาลัยราชภัฏไดปรับปรุงหลักสูตรใหเขาสู กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 (TQF: HEd) ทุกหลักสูตร 
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ผูบรหิารสูงสุดของมหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม 

 

1. นายช่ืน              สโิรรส                    2467 – 2470 

2. หลวงพพิัฒนคุรุกิจ                              2470 – 2480 

3. นายสนทิ             ศริเิผา                2480 – 2484 

4. นายเปรม            ปรมศริิ (รักษาการแทน) 2484 – 2485 

5. นายทว ี            โปราณานนท                2485 – 2493 

6. นายประยุทธ        สวัสดสิงิห                  2493 – 2496 

7. นายพษิณุ             ชัชวาลยปรชีา             2496 – 2502 

8. นายศริิ              ศุขกจิ                     2502 – 2506 

9. นางบุญฉวี            พรหมโมปกรณกจิ 2506 – 2507 

10. นายศริิ              ศุขกจิ                     2507 – 2508 

11. นางประชุมพร       อมาตยกุล (รักษาการแทน)  2508 – 2509 

12. นายประสทิธิ์        สุนทโรทก                  2509 – 2515 

13. นางสาวบุญจันทร   วงศรักมติร                 2515 – 2524 

14. นายวเิชียร           เมนะเศวต              2524 – 2528 

15. รองศาสตราจารย ดร.มังกร ทองสุขดี                2528 - 2534  

16. ผูชวยศาสตราจารยสายสมร      สรอยอนิตะ                 2534 – 2542 

17. รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลําพอง 2542 - 2546  

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงเดช วงศหลา 2546 – 2555 

19. รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย 2555-ปจจุบัน 

 

หมายเหตุ 2467 - 2501          ครูใหญ 

  2502 - 2507          อาจารยใหญ 

  2508 - 2518          ผูอํานวยการ 

  2519 - 2537          อธกิาร 

  2538 - ปจจุบัน       อธกิารบด ี
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 

1.   ศาสตราจารยเกยีรติคุณ ดร.กติติชัย   วัฒนานิกร  นายกสภามหาวทิยาลัย 

2.   นายบุญรัตน วงศใหญ  อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

      และกรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

3.   นางทองอยู   อานนทวลิาศ ประธานกรรมการสงเสริมกจิการมหาวทิยาลัย  

4.   รองศาสตรจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย  อธิการบดีมหาวทิยาลัย  

5.   รองศาสตราจารย วาท่ีร.ต.สกล แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

6.   ดร.ศุภวัตร ภูวกุล  กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

7.   นายทินกร นําบุญจติต   กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

8.   นายปริญญา ปานทอง  กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

9.   ผศ.ดร.สายสมร สรอยอินตะ  กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

10. รองศาสตราจารย ดร.บุญวัฒน อัตชู    กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ  

11. รองศาสตราจารย ดร.วรรณวดี มาลําพอง  กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ   

12. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล  กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

13. นางอรวรรณ ชยางกูร  กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

14. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา  กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพนิทร ศิริบุญมา  กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

16. รองศาสตราจารยประสทิธ์ิ กจิจนศิริ  กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

18. อาจารย ดร.ศุภฤษ เมธีโภคพงศ  กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

19. ผูชวยศาสตราจารยสัญญา สะสอง  กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

20. อาจารย ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง  กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

21. ผูชวยศาสตราจารยสารุง ตันตระกูล  กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

22. ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ สงิฆราช  กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

23. อาจารยถนัด  บุญชัย  เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 
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คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม 
 

1.    รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย     อธกิารบดี                  ประธานกรรมการ 
2.   อาจารยถนัด  บุญชัย    รองอธกิารบดี           กรรมการ 

3.   ผศ.ดร.ธรรมกติต  ธรรมโม  รองอธกิารบดี  กรรมการ 

4.   รศ.ประสทิธิ์  กจิจนศริิ  รองอธกิารบดี  กรรมการ 

5.   ผศ.ดร.อรพนิทร  ศริบิุญมา  รองอธกิารบดี  กรรมการ  

6.   รศ.น.สพ.ศุภชัย  ศรธีวิงค  รองอธกิารบดี  กรรมการ 

7.   ผศ.สุกัญญา  คํานวนสกุณี  รองอธกิารบดี  กรรมการ 

8. อ.ดร.ณัฏพร  จักรวเิชียร  ผูชวยอธกิารบดี  กรรมการ 

9. รศ.พทิยาภรณ  มานะจุติ  ผูชวยอธกิารบดี  กรรมการ 

10. ผศ.สารุง  ตันตระกูล  ผูชวยอธกิารบดี  กรรมการ 

11. รศ.ดร.เกตุมณี  มากมี  คณบดคีณะครุศาสตร  กรรมการ 

12.  ผศ.ดร.ธัญญา  ทะพงิคแก  คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร        กรรมการ 

13. ผศ.รุทธ  ประวัง  คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

14.   ผศ.สมบัติ  สงิฆราช  คณบดคีณะวทิยาการจัดการ  กรรมการ 

15. ผศ.ดร.กัลทมิา  พชัิย   คณบดคีณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 

16. ผศ.ดร.ชวศิ  จิตรวจิารณ  คณบดบีัณฑติวทิยาลัย  กรรมการ 

17. ผศ.กัลยา  หงษาวงศ  ผูอํานวยการสํานักสงเสรมิวชิาการ 

        และงานทะเบยีน   กรรมการ 

18. อ.ดร.ศุภกฤษ      เมธโีภคพงษ  ผูอํานวยการสํานักวทิยบรกิารและ 

        เทคโนโลยสีารสนเทศ  กรรมการ 

19. ผศ.สุชานาฎ  สติานุรักษ  ผูอํานวยการสถาบันภาษา  

        ศลิปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

20. อ.ดร.บังอร  ฉัตรรุงเรอืง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 

21. รศ.ดร.วัฒนพงศ  รักษวเิชียร  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกจิและ 

        เทคโนโลยชุีมชนแหงเอเชีย  กรรมการ 

22. ผศ.ดร.อนุวัติ  ศรแีกว  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ  กรรมการ 
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แผนผังมหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม 
 

วิทยาเขตเวียงบัว 

 
 

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม วิทยาเขตเวียงบัว 

อาคาร 1 สํานักงานอธกิารบด ี อาคาร 12 สาขาวชิาศลิปศกึษา 

อาคาร 2 สาขาวชิาคอมพวิเตอร/วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม/ อาคาร 13 สาขาวชิาชวีวทิยา/ฟสกิส/สาธารณสุขศาสตร 

    เคม/ีคณิตศาสตร อาคาร 18 อาคารเทพรัตนราชสุดา 

อาคาร 3 กองพัฒนานกัศกึษา อาคาร 19 คณะวทิยาการจัดการ 

อาคาร 4 คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร อาคาร 22 อาคารเรียนประถม-มัธยมสาธติ 

อาคาร 5 ศูนยประสานงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 23 ศูนยการศกึษาพเิศษ 

    งานพัสด ุ อาคาร 24 หอพักศกึษาหญงิ 

อาคาร 6 สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 25 สโมสรนักศกึษา 

อาคาร 8 โรงยิมเนเซยีม อาคาร 26 สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคาร 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 27 อาคารราชภัฏเฉลมิพระเกยีรต ิ

อาคาร 10 สาขาวชิาดนตรี อาคาร 28 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อาคาร 11 สาขาวชิานาฏศลิป 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ณ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก 
 

 

คณะวิทยาการจดัก 

 

 

 

 

 

 

 

าร วิทยาเขตแมสา 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ  ณ  วิทยาเขตแมสา 

 

1  หมายถงึ  สํานักงานคณบด ี

2  หมายถงึ  หองเรียนขนาดใหญ 

3  หมายถงึ  อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 

4  หมายถงึ  อาคารศนูยการเรียนรู 

                 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                 เฉลมิพระเกยีรต ิ 

5  หมายถงึ  โรงอาหาร 

6  หมายถงึ  อาคารกจิการนักศกึษา 

7  หมายถงึ  อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ีอ 

8  หมายถงึ  อาคารวทิยาศาสตรเทคโนโลยี 

                 การอาหาร 

9  หมายถงึ  โรงงานอุตสาหกรรมการอาหาร 

10  หมายถงึ  โรงเก็บรักษารถ 

11  หมายถงึ  โรงเพาะชํา 

12  หมายถงึ  อาคารเรียนช่ัวคราว 

13  หมายถงึ  หอพักนักศกึษา 

14  หมายถงึ  บานพักบุคลากร 

15  หมายถงึ  อาคารเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

16  หมายถงึ  อาคารสัตวศาสตร 

17  หมายถงึ  โรงทดลองสัตวศาสตร 

18  หมายถงึ  แท็งเก็บน้าํหอพักนักศกึษา 

19  หมายถงึ  อาคารอุตสาหกรรมศลิป 

 

1  อาคารเรียน G 9  อาคารเรียน H 

2  Home stay 10อาคารเรียน D 

3  อาคารเรียน C และสโมสรนกัศกึษา 11  ลานธรรม 

4  พ้ืนท่ีร้ือถอน 12  โรงอาหารใหม 

5  อาคารเรียนแมสา 1 (ตกึ A) 13  อาคาร 9 ชัน้ 
6  อาคารเรียนแมสา 2 (ตกึ B) 14  อาคารหองสมุด 

7  บริเวณพักผอนนักศกึษา 15  ศาลาพกัผ่อน 
8  บานพัก 
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รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดี

อ.ดร.วชิรา เครือคําอาย รองคณบดี

อ.ดร.สําเนา หมื่นแจม รองคณบดี

อ.จรูญ วงศคํา รองคณบดี

อ.ดร.ชิตินทรีย บุญมา ผูชวยคณบดี

1. อ.ดร.กฤษณพันธ เพ็งศรี ค.บ. (บรรณารักษศาสตร), ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ),          

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), กศ.ด. (การศึกษาผูใหญ)

2. อ.กิตตินันท หอมฟุง กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา), ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

3. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี ค.บ. (ภาษาอังกฤษ), ค.ม.(การประถมศึกษา),                     

กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)

4. วาที่ ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา), 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)

5. อ.คะนอง ธรรมจันตา ค.บ. (พลศึกษา), ศษ.ม. (วิชาการสงเสริมสุขภาพ)

6. อ.ดร.จักรปรุฬห วิชาอัครวิทย กศ.บ. (พลศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

7. อ.จุฑารัตน เปลวทอง วท.บ.(จิตวิทยา), วท.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา)

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

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

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น)

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

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

10. อ.ดร.ชิตินทรีย บุญมา ศศ.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา), ค.ด.(พลศึกษา)

11. อ.ทัศนีย บุญแรง ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว), ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ

การแนะแนว)

12. อ.ทัศนีย อารมยเกลี้ยง กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

13. อ.ทิพยเกสร กําปนาท ค.บ. (การวัดผลการศึกษา), ศศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น)

ทําเนียบอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คณะครุศาสตร
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14. อ.ธนะดี สุริยะจันทรหอม ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว), กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)

15. อ.ธีรธร เลอศิลป ศบ.(การออกแบบภายใน), ศศ.ม.(งานบริการฟนฟูสมรรถภาพ

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

and Hard of Hearing)

16. อ.นริศรา ศรีทองสุข ค.บ. (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) เกียรตินิยมอันดับ 1,      

ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)

17. ผศ.นันทนภัส รัตนศิลปชัย ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), ศษ.ม (หลักสูตรและการสอน)

18. อ.นิรันดร พัฒนกุล ค.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)

19. อ.ดร.บุญเลิศ คําปน ศศ.ม. (จิตวิทยาแนะแนวและการใหคําปรึกษา), ค.ด. (จิตวิทยา

การศึกษา)

20. อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ วท.บ. (จิตวิทยา), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)

21. อ.ดร.ประพิณ ขอดแกว ค.บ. (เคม)ี, กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา-ชีววิทยา),               

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

22. อ.ปริญญา สําราญบํารุง ค.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)

23. อ.ปวีณา โฆษิโต บธ.บ. (การบัญช)ี, วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)

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

และการสอน)

25. อ.พัดชา ปณฑะดิษ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)

26. ผศ.พิชัยณรงค กงแกว ศศ.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)

27. รศ.พิทยาภรณ มานะจุติ ศศ.บ. (การประถมศึกษา), ป.อนุบาล, Grad Dip.(Early Childhood

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

Education Specialist)

28. อ.พิมพทอง สังสุทธิพงศ กศ.บ.(พลศึกษา), ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)

29. อ.ดร.พิรุณ จันทวาส กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), Doctor of 

Education (Curriculum Studies)

30. ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร กศ.บ. (พลศึกษา) เกียรตินิยม, ศศ.ม. (พลศึกษา)

31. อ.ไพรศิลป ปนทะนา วท.บ.(สถิติประยุกต), ศษ.ม.(วิจัยและสถิติการศึกษา)

32. อ.ดร.ไพรัช โกศัลยพิพัฒน ค.บ. (พลศึกษา), ค.ม. (พลศึกษา), ค.ด. (พลศึกษา)

33. อ.มนตรี อินตา พธ.ม.(พุทธจิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1,                             

 ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
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34. อ.มนทกานต เมฆรา บธ.บ.(บริหารธุรกิจ-การตลาด), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองคการ)

35. อ.ยุทธนา อารักษพุทธนันท วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก), วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)

36. ผศ.เยี่ยมลักษณ อุดาการ กศ.บ. (ชีววิทยา), ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร),                    

 ป.อนุบาล, Dip (Early Childhood)

37. อ.ดร.วชิรา เครือคําอาย ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)

38. อ.วลัยพร ทองหยอด ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป-บริหารงานบุคคล),  ศษ.ม. (จิตวิทยา

การศึกษาและการแนะแนว), ศอ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

39. รศ.ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคํา ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป), วท.ม. (การสอนเคม)ี,                     

 ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

40. ผศ.ศศิพินต สุขบุญพันธ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง,          

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

41. ผศ.ศันทนี คุณชยางกูร พย.บ.(พยาบาลศาสตร), ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)

42. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลยพิพัฒน ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล

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

43. อ.ดร.ศิศิธร อินตุน ศษ.บ. (การประถมศึกษา) (การบริหารการศึกษา),                  

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

44. รศ.วาที่ร.ต.สกล แกวศิริ กศ.บ. (เคม)ี, วท.ม. (การสอนเคม)ี

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

46. อ.สนิท หาจัตุรัส วท.บ. (ศึกษาศาสตร-พลศึกษา),ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)

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

 PG  Dip  Prof  EdSt.  (Higher Education  Specialist)

48. อ.สมบูรณ ยาวินัง ค.บ. (การประถมศึกษา), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

49. อ.สายฝน แสนใจพรม ศษ.บ.(การสอนเคม)ี, ศษ.ม.(วิจัยและสถิติการศึกษา) (ลาศึกษาตอ)

50. อ.สาโรจน สอาดเอี่ยม ศษ.บ.(บริหารธุรกิจ), ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

51. อ.ดร.สําเนา หมื่นแจม ค.บ.(การประถมศึกษา)เกียรตินิยม, ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),

 ปร.ด. (ผูนําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย)

52. อ.สิริกาญจน สงา ศศ.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 ,  ศศ.ม. (จิตวิทยาการ

ปรึกษา)
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53. อ.สุพัตรา ทาวงศ วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก), วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) (ลาศึกษาตอ)

54. รศ.สุรินทร ยอดคําแปง ค.บ.(สังคมศึกษา), กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ ,การสอนเด็กที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน), Cert in Special Education

55. อ.สุวินัย นวมเจริญ ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), ศศ.ม.(บริหารจัดการ-

ศึกษาวิจัยพัฒนาทองถิ่น)

56. อ.เสาวภา ปญจอริยะกุล ค.บ.(การวัดผลการศึกษา), ศศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น)

57. อ.แสงจันทร เกษากิจ ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา),                             

 ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

58. รศ.อนงคศิริ วิชาลัย ศศ.บ. (การสอนภาษาไทย), ค.ม. (การประถมศึกษา)

59. อ.อนุรักษ แทนทอง วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)   

(ลาศึกษาตอ)

60. ผศ.อภิญญา มนูญศิลป ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)เกียรตินิยม , ป.อนุบาล , PG Dip (Early 

Chidhood), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

61. อ.อภิสิทธิ์ ชัยมัง กศ.บ. (พลศึกษา), ศศ.ม. (พลศึกษา)

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

63. อ.ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท วท.ด. (สรีรวิทยา), วท.ม. (พิษวิทยา), วท.บ. (วิทยาศาสตร        

การกีฬา)

64. อ.อาทิตยา อินยง ศษ.บ. (อนุบาลศึกษา), ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

65. อ.อาภา พัฒนประสิทธิ์ วท.บ.(ชีววิทยา), กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)

66. อ.อิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธิ์ ศศ.บ. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา), รป.บ. (บริหารรัฐกิจ),          

ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)

67. อ.อุบล พวงมาลา ศษ.บ.(สุขศึกษา), ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา)
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ผศ.รุทธ ประวัง คณบดี

อ.ภาสกร โทณะวณิก รองคณบดี

ผศ.ดร.ศักราช ฟาขาว รองคณบดี

อ.บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง รองคณบดี

อ.นิล พันธุคงชื่น ผูชวยคณบดี

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

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

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

4. อ.วาที่ร.ต.กริช สอิ้งทอง บธ.บ.(การจัดการ), ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว)

5. อ.กรุณา กลจักร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน), M.A. (การสอนภาษาญี่ปุน)

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

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

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

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

10. อ.กิตติพงษ วงศทิพย ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)

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

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

13. อ.ไกรลาส จิตรกุล ศศ.บ. (ศิลปะการแสดง), ศศ.ม. (นาฎยศิลปไทย)

14. อ.ไกรวุฒิ ใจคําปน รป.บ., รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)

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

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

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

Chinese Literature)

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

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

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

20. อ.จงกลณี พรหมารัตน น.บ. (นิติศาสตร), น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย), น.ม. (ก.ม ธุรกิจ และ     

ก.ม เอกชน)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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21. อ.จตุพร เสถียรคง ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ) , รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) ,              

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)

22. อ.จรินทิพย ตรัยตรึงตรีคูณ น.บ. (นิติศาสตร)

23. อ.จักรินรัฐ นิยมคา ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว), ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยกอน

ประวัติศาสตร)

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

25. อ.จุติญาณี เพิ่มทันจิตต ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

26. อ.ดร.จุไรรัตน จุลจักรวัฒน ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) , นบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) ,              

ร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)

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

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

 as a Second Language

29. อ.ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู      ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร), Dip. in Applied 

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

Language

30. อ.ชโรชีนีย ชัยมินทร ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร), ศศ.ม. 

(สารสนเทศศึกษา)

31. อ.ชัยรัตน นทีประสิทธิพร รบ. (รัฐศาสตรบัณฑิต), รป.ม. (รัฐประศาสจศาสตรมหาบัณฑิต)

32. อ.ชุติวลัญชน เสมมหาศักดิ์ วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), วท.ม. (การวางแผนสิ่งแวดลอม

เพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท)

33. อ.ณกานต อนุกูลวรรธกะ ศษ.บ. (สังคมศึกษา) เกียรนิยมอันดับ 2, ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)

34. อ.ณัฐนรี รัตนสวัสดิ์ ศศ.บ.(ดนตรีไทย), ศศ.ม.(ดนตรีชาติพันธุวิทยา)

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

36. อ.ณัฐวัฒน โสมดี คบ. (อุตสาหกรรม), ศศ.ม. (สื่อศิลปและการออกแบบสื่อ)

37. อ.ณัฐวุฒิ ลือดี ศศ.บ. (ภูมิศาสตร)

38. อ.ดุษฎี รังษีชัชวาล ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), Doctor of 

Education (Reading)

39. อ.ทัศนีพร ประภัสสร กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม (การสอนภาษาอังกฤษ), Cert. in 

Teaching and Testing (UCLES), Cert. in ESL

40. อ.ทัศวรรณ ธิมาคํา ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร), ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)

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

 Monbhusho Scholarship, ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา), Ph.D (music)
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42. อ.ธรรศ ศรีรัตนบัลล ศษ.บ. (สังคมศึกษา) , ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)

43. อ.นันทิยา ตันตราสืบ ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว)

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

45. ผศ.นาตยา หิรัญสถิตพร ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

46. อ.ดร.นิตยา สงวนงาม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศ),  ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาต)ิ

47. อ.นิมิต วุฒิอินทร น.บ.,ศษ.บ. , ศษ.ม., พบ.ม., น.ม. (นิติศาสตร), ป.วิชาวาความ

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

49. อ.นิรุตร แกวหลา ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)

50. อ.นิล พันธุคงชื่น น.บ. (นิติศาสตร), น.บ.ท.(เนติบัณฑิต), น.ม. (นิติศาสตร)

51. อ.นิโลบล วิมลสิทธิชัย ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ            

และการจัดการ)

52. อ.บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง วท.บ. (ภูมิศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1, ผ.ม. (การวางผังเมือง)

53. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง อบ. (ภาษาอังกฤษ), MSBA. (HONORS), Ph.D. in Hospitality,           

Tourism and Marketing

54. ผศ.บุษบัน ศรีสารคาม   ค.บ. (นาฎศิลปไทย), ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)

55. อ.บูรณพันธุ ใจหลา ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)

56. อ.ใบชา วงศตุย วท.บ. (ภูมิศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศศ.ม. (การจัดการมนุษยและ

สิ่งแวดลอม)

57. อ.ปณชนก ชาญไววิทย ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1,                                 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

58. ผศ.ดร.ปทุมรัศมิ์ นาคนิษฐาน ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ),                 

ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา)

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

60. อ.ประภารัตน ทองสั้น ศศ.บ. (ภาษาเกาหล)ี

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

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

Design (Digital Media)

62. อ.ปรเมศวร สรรพศรี ศศ.บ. (ดนตรีไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1, ศศ.ม. (มานุษยวิทยาการ

ดนตร)ี Ethno Musicolosy

63. อ.ปติสันต มุกดาสกุลภิบาล ศ.บ. (ศิลปะการแสดง) เกียรตินิยมอันดับ 1, ศศ.ม. (การจัดการทาง

วัฒนธรรม-แขนงการจัดการทางการแสดง)
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64. อ.ปยวดี นิลสนธิ วท.บ. (ภูมิศาสตร), วท.ม. (ภูมิศาสตร)

65. อ.เปรมวดี กิรวาที วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), ศศ.ม.(การพัฒนาสังคม)

66. อ.พงศา กันทะสอน ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2, Maitrise de Francais 

Langue Etrangère

67. อ.พจนา สายแกว ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร), ศศ.ม. (บริหารการพัฒนา)

68. อ.ดร.พรรณิการ อุทธวัง บธ.บ. (การจัดการ), ศศ.ม.(การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม),          

ปร.ด.(สิ่งแวดลอมศึกษา)

69. อ.พรสวรรค จันทะวงศ ค.บ. (ดนตรีศึกษา), M.A. (Ethonomusicology)

70. อ.พะเยา พรหมเทศ ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

71. อ.พัฒนินทร ศุขโรจน ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน), ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร),                 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

72. อ.พัทริเชีย วิสเซอร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1, Cert. in TESOL ,          

M.A. (TESOL)

73. อ.พัชยา สุขพัชราภรณ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

74. อ.พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน ค.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)

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

 Cert. in Teaching.

76. อ.ภาวนา เพ็ชรพราย ศษ.บ.(ภาษาเกาหล)ี, M.A. (Korean Language Education)

77. อ.ภาสกร โทณะวณิก ค.บ. (ศิลปศึกษา), ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร)

78. อ.มงคล ภิรมยครุฑ ศป.บ. (ดุริยางคตะวันตก) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ค.ม.(ดนตรีศึกษา)

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

80. ผศ.มนตรี ศิริจันทรชื่น    ศศ.บ. (สังคมศึกษา), ศศ.ม. (บริหารจัดการศึกษา)

81. อ.เมธินี ตุยสา ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดุริยางคไทย)

82. อ.เมษา มหาวรรณ ค.บ. (ภาษาจีน) M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)

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

84. ผศ.รณชิต แมนมาลัย    ค.บ. (การสอนดนตร)ี, ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตร)ี

85. อ.ดร.รณวีร พาผล ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร), ศศ.ด. (ภาษาศาสตร)

86. ผศ.รักฎา เมธีโภคพงษ รบ., รม. (การเมืองและการปกครอง)

87. อ.รัชพล              สัมพุทธานนท วท.บ. (ภูมิศาสตร), วท.ม. (ภูมิศาสตร)

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

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

90. อ.ลัดดา ประสพสมบัติ ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
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91. ผศ.วรพจน วีรพลิน ศศ.บ., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร)

92. อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว), ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม   

การทองเที่ยว)

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

94. อ.วรวิทย ศุภวิมุติ อ.บ. (ภูมิศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2, วท.ม. (ภูมิศาสตร)

95. อ.วรศิริ ใจหลา ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ)

96. อ.วรสุดา วัฒนวงศ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (Communicative English)

97. อ.วราพร ไชยคุนา ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)

98. อ.วศิน ยิ้มแยม น.บ.(นิติศาสตร), น.ม. (กฏหมายมหาชน)

99. อ.วาทินี คุมแสง ศศ.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร)

100. อ.วิภาดา เพชรโชติ     ศศ.บ. (นาฎศิลปไทย), กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), PG Dip Prof 

EdSt. (Higher Education Specialist)

101. อ.วิราช ทูลแกว ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว), B.A. (Chinese & Literature),       

M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)

102. อ.วิลาวัณย หงษอนุรักษ   ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุน), Cert. of Long-Term Training Program for 

Foreign Teachers of the Japanese Language, Dip of In-Service 

Teachers Training  Program for International Students,Cert.In-

service Teachers Training Program for International Students 

(MONBUSHO)
103. อ.ดร.ศรีธน นันตาลิต พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร), น.บ., น.ม.,                                

Ph.D.  (Public Administration)

104. อ.ศศิธร ศรีรัตน       ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน), Cert. in Japanese Language Teaching, Cert. in 

Completion of Research Study

105. ผศ.ดร.ศักราช ฟาขาว ค.บ. (ศิลปศึกษา), ศษ.ม. (บริหารการศึกษา), ปร.ด. (ภูมิภาคลุม     

น้ําโขงและสาละวินศึกษา)

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

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

108. อ.สมศักดิ์ พรมจักร ศป.บ. (ประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศป.ม. (ทัศนศิลป)

109. อ.วาที่ ร.ต.สรายุทธ อองแสงคุณ ค.บ. (นาฎศิลปไทยศึกษา โขน), ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)

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

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

112. อ.สายพิณ สังคีตศิลป ศป.บ. (ศิลปศึกษา), ค.ม. (ศิลปศึกษา)
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113. อ.สารนิช พละปญญา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน), Cert. in Japanese Language Teaching

114. ผศ.ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม     กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  ศศ.ม. (ภาษาศาสตรอาเซียอาคเนย),           

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

115. อ.สิริพร คืนมาเมือง ศป.บ. (ประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศป.ม. (ภาพพิมพ)

116. อ.สุโข เสมมหาศักดิ์ วท.บ. (ภูมิศาสตร), วท.ม. (ภูมิศาสตร)

117. อ.สุจิรา อัมรักเลิศ อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

118. อ.สุชัญญา วงคเวสช ศศ.บ. (ภาษาไทย)เกียรตินิยมอันดับ 1, ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)

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

120. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

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

Language

121. อ.ดร.สุดฤทัย อรุณศิโรจน วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร),              

ศศ.ด. (ภาษาศาสตร)

122. อ.ดร.สุทธินันท ชื่นชม Ph.D. (Information Sciences), B.A. (Library and Information Science), 

M.A. (Library and Informaion Science)

123. อ.สุทธินี เดชารัตน ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), Maitrise de Francais Langue Etrangere

124. อ.สุนิษา สุกิน ศศ.บ. (นาฎศิลปไทย), ศศ.ม. (นาฎยศิลปไทย)

125. อ.สุพิชชา บัวอินทร คบ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การวัดผล)

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

อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

127. อ.สุรสิงห แสงโสด ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน), ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น)

128. อ.สุรเดช ลุนิทรานนท วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), ศศ.ม.(การพัฒนาสังคม)

129. อ.เสนห วงคสุฤทธิ์ วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) , ศป.ม. (การออกแบบ

ผลิตภัณฑ)

130. อ.หทัยรัตน มหาวรรณ ค.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 1, M.A. (Linguistics & Applied 

Linguistics)

131. อ.อจลา เตชะพิชญภักดี ศศ.บ. (ภาษาเกาหล)ี

132. ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา ค.บ. (ภาษาฝรั่งเศส-ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1,                  

ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส), D.E.A. (Linguistique-ด)ี,           

Doctorat (Linguistitique-เกียรตินิยมดีมาก)

133. อ.อรวรรณ ชูพันธ น.บ.(นิติศาสตร), น.บ.ท. (เนติบัณฑิต)

134. รศ.อรุณรัตน วิเชียรเขียว  ศศ.บ., อ.ม. (ประวัติศาสตร)
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135. รศ.อัญชลี โสมดี กศ.บ. (ศิลปศึกษา), กศ.ม. (ศิลปศึกษา)

136. อ.อัศวินี ไชยวุฒิ บช.บ (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว),                            

ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว)

137. อ.อารีย บินประทาน ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

138. ผศ.อํานาจ หงษทอง กศ.บ. (สาขาศิลปกรรม), นศ.ม. (นิเทศศาสตร)

139. อ.อิสริยาภรณ แสงปญญา ค.บ. (ภาษาไทย), กศ.ม. (ภาษาไทย)

140. อ.อุรพล แดนโพธิ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน)

141. อ.เอกพงศ สุริยงค ศศ.บ.(สาขาออกแบบนิเทศศิลป), ศศ.ม. (นิเทศศาสตร)

142. ผศ.เอกพิชัย สอนศรี ค.บ. (ดนตรีศึกษา), ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา), ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)

143. อ.เอกรัฐ อินทรแสง     ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ),                   

 Cert. in English as a Second Language

144. Ms. Yukiko Kawai M.A. (การสอนภาษาญี่ปุน), (Teaching Japanese to Foreign People), 

BS. (Science Education)

145. Mr.Denis Francois Diplôme d' Aptitude à l' Enseignement du Frqncais Lqngue 

Etrqngere

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

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

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

149. Ms.Wang Fan M.A. (การสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางประเทศ)

150. Mr.Zhang Hongjian M.A. (การสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางประเทศ)
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ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดี

อ.ดร.กฤษฎา บุญชม      รองคณบดี

อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค        รองคณบดี

อ.สุรศักดิ์ นุมมีศรี รองคณบดี

อ.ศิริพงศ ศิริสวัสดิ์ ผูชวยคณบดี

1. อ.กมล สนิทธรรม คบ. (คณิตศาสตร), วท.ม. (สถิติประยุกต)

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

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

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

Ph.D. (Applied Biology and Biotechnology)

5. ผศ.กัลยา หงษาวงศ     กศ.บ. (เคม)ี, วท.ม. (การสอนเคม)ี

6. รศ.กาญจนา สิริกุลรัตน      กศ.บ. (ฟสิกส-คณิตศาสตร), วท.ม. (การสอนฟสิกส),            

 PG Dip  Prof EdSt. (Higher Education Specialist)

7. อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค  ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) ,วท.ม.  (วิทยาการคอมพิวเตอร),      

วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)

8. อ.กาญจนา ขัติทะจักร     วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ)

9. อ.กานตชัญญา แกวแดง วท.บ. (กิจกรรมบําบัด),ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)

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

11. ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณศิริ      วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), M.S. (Civil Engineering), Ph.D.(civil 

Engineering), Ph.D.(Wood Science)

12. อ.ขวัญชัย เชื้อเมืองพาน คอ.บ. (สถาปตยกรรม) ,สถ.ม.(สถาปตยกรรม)

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

14. อ.คณิศร สินธุบุญ คอ.บ. (สถาปตยกรรม)

15. อ.จักรกริช ถ้ําแกว ค.บ. (คณิตศาสตร) ,  วท.ม. (คณิตศาสตร)

16. อ.จักรกฤษ แกวนิคม วท.บ. (ฟสิกส),  วท.ม. (ฟสิกส)

17. อ.ดร.จันทรฉาย ยานะ วท.บ. (เคม)ี, วท.ม. (เคม)ี, วท.ด. (เคม)ี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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18. อ.จิตราภรณ ธาราพิทักษวงศ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ)

19. อ.ดร.จิติมา กตัญู พย.บ. (พยาบาลศาสตร), ศษ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ),           

ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร)

20. อ.วาที่ ร.ต.หญิง จินตนา พันจันดา คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

21. อ.จิราภรณ ปุณยวัจนพรกุล ค.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) (ลาศึกษาตอปริญญาเอก)

22. อ.จุฑามาส สุขแยง วท.บ. (คณิตศาสตร), วท.ม. (คณิตศาสตร)

23. อ.จุฬาวลี มณีเลิศ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ,วท.ม. (วิศวกรรมซอฟตแวร)

24. อ.เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย คอ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ), คอ.ม. (เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)

25. อ.ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (ฟสิกส), ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต), 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

26. ผศ.ชนินทร มหัทธนชัย ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) ,วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร)

27. อ.ชนินาถ จันทร วท.บ. (คณิตศาสตร), วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)

28. อ.ดร.ชเนษฎ วิชาศิลป วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (วิศวกรรมพลังงาน), วท.ด. (วัสดุศาสตร)

29. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา), ศษ.ด. (สิ่งแวดลอมศึกษา)

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

Science)  (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

31. อ.ชินรัตน มวงงาม       คศ.บ. (อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย), ศศ.ม. (วิจัยและพัฒนา

ทองถิ่น)

32. ผศ.ดร.ชุฎิภัคศ เขมวิมุติวงศ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร), 

ปร.ด.(การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น)

33. อ.ชูชีพชัย แกวมงคลเพชร       ค.อ.บ. สถาปตยกรรม

34. อ.ไชยเชิด ไชยนันท ค.บ.  (อุตสาหกรรมศิลป), กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)

35. ผศ.ณรงค สุขประเสริฐ ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป), กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)

36. อ.ดร.ณรงคพันธ ฉุนรัมย วท.บ. (เคม)ี, M.S. (Environmental Science),                        

วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), Post Doctoral (Environmental 

chemistry)

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

เทคโนโลย)ี

38. อ.ณัฐธิดา พื้นผาสุข วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา)
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39. อ.ณัทธร สุขสีทอง พย.บ. (พยาบาลศาสตร) ,วท.ม.  (การพยาบาลสาธารณสุข)

40. อ.ดวงเดือน เทพนวล วท.บ. (เคม)ี, วท.ม. (เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต)

41. อ.ดาราลักษณ เยาวภาคยโสภณ วท.บ.(ชีววิทยา), MS.(Horticultural Science)

42. อ.ถนัด บุญชัย     วท.บ. (สถิติประยุกต), วท.ม. (สถิติประยุกต)

43. อ.ถาวร รักกาญจนันท กศ.บ. (เคม)ี, วท.ม. (การสอนเคม)ี

44. อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ วท.บ. (จุลชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา),วท.ด. (ชีววิทยา)

45. อ.ทัศนันท จันทร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

46. อ.ทิวาวัลย ตะการ วท.บ. (วิทยาคอมพิวเตอร) ,บธ.ม. (การตลาด),                     

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

47. อ.วาที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคํา   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) , วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ)

48. อ.นพมาศ ชูสาย ศษ.บ. (ศิลปประยุกต - ออกแบบผลิตภัณฑ), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

49. อ.ดร.นภารัตน จิวาลักษณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคม)ี, วศ.ม. (วิศวกรรมเคม)ี, วท.ด.(เคม)ี

50. อ.นิสิต โสมพัฒนะพงษ   ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา-กอสราง)

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

52. รศ.บุญรัตน เกษมพิทักษพงค กศ.บ. (คณิตศาสตร), วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร)

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

54. อ.บุษราภรณ มหัทธนชัย ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), คอ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ), (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

55. อ.ดร.บูรพา สิงหา วท.บ. (คณิตศาสตร), วท.ม. (คณิตศาสตร), วท.ด. (คณิตศาสตร)

56. อ.ประธาน คําจินะ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

57. รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ     กศ.บ. (คณิตศาสตร), กศ.ม. (คณิตศาสตร)

58. อ.ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา คบ.(อุตสาหกรรมศิลป), ศษ.ม.(อาชีวศึกษา)

59. อ.ดร.ปรารถนา มินเสน วท.บ. (สถิต)ิ, วท.ม. (สถิติประยุกต), ปร.ด.  (สถิต)ิ

60. อ.ปวีณา ถ้ําแกว คบ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 , วท.ม. (คณิตศาสตร)

61. อ.ปยะชาติ เวียงนาค วท.บ. (สถิต)ิ, วท.ม. (สถิติประยุกต) (ลาศึกษาตอระดับปริญญา

เอก)

62. อ.ดร.พงษพันธุ ลีฬหเกรียงไกร วท.บ.(จุลชีววิทยา), วท.ม.(ชีววิทยา), วท.ด.(วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม)

63. อ.พรวนา รัตนชูโชค ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
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64. อ.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) , วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), วศ.ม. 

(วิศวกรรมและการจัดการกอสราง)

65. อ.พริ้มไพร วงคชมภู วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร),วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ) (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

66. อ.พสุ ปราโมกขชน วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลย)ี, วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

67. ผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา วท.บ. (อาชีวอนามัย), วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดลอม),               

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลย)ี

68. ผศ.พิชญสินี ชมภูคํา วท.บ. (ศึกษาศาสตร - คณิตศาสตร), ศศ.บ. (สารสนเทศ

ศาสตร), วท.ม. (สถิติประยุกต)

69. อ.พิมพชนก สุวรรณศรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร),ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา), วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ)

70. อ.พิรุฬห แกวฟุงรังษี คอ.บ.(อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร), วศ.ม. (วิศวกรรม

คอมพิวเตอร)

71. อ.พิษณุ สุขเสริฐ ศศ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การจัดการ)

72. ผศ.พูลสุข บุณยเนตร     คศ.บ. (คหกรรมศาสตรศึกษา-อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย), 

คศ.ม. (คหกรรมศาสตร), Cert.Textile Extension.

73. อ.เพ็ญศรี ประมุขกุล วท.บ. (ฟสิกส),  วท.ม. (ฟสิกส) (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

74. อ.ภควดี โอสถาพร ศษ.บ. (เครื่องปนดินเผา), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

75. อ.ภัทราพร พรหมคําตัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) ,วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

76. อ.ดร.ภาคภูมิ รัตนจิรานุกูล วท.บ.(ฟสิกส) , วท.ม. (ฟสิกส), ปร.ด. (วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ)

77. อ.ดร.ภาณุพัตน ชัยวร ค.บ. (ฟสิกส), กศ.ม. (ฟสิกส), วท.ม.(ฟสิกสประยุกต), 

Ph.D.(Physics)

78. อ.ภาณุวัฒน สุวรรณกูล วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

79. อ.ภานุพงษ หมั่นขีด ค.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (รังสีประยุกตและไอโซโทป)

80. อ.มนัสพันธ รินแสงปน     คอ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม), กศ.ม. (อุตสาหกรรม

ศึกษา)

81. อ.มยุรี ชมภูงาม คบ. (คหกรรมศาสตร) ,ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

82. อ.ดร.มิกิ กัณณะ วท.บ. (เคม)ี,  วท.ม. (เคมีอนินทรีย), ปร.ด. (เคม)ี

83. อ.มุจลินทร แปงศิริ พย.บ.(พยาบาลศาสตร), สม. (สาธารณสุขศาสตร)

84. อ.ดร.รพีพร เทียมจันทร ป.พย.(พยาบาลศาตร) ,วท.ม.(เภสัชวิทยา), วท.ด(เภสัชวิทยา)



85. อ.รสลิน เพตะกร ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) ,วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)        

(ลาศึกษาตอปริญญาเอก)

86. อ.รัชฎาพร ใจกลา สถ.บ. (เทคโนโลยีสถาปตยกรรม), สถ.ม. (สถาปตกรรมศาสตร)

87. อ.รุงนภา ทากัน วท.บ. (ชีววิทยา),  วท.ม. (ชีววิทยา) (ลาศึกษาตอระดับปริญญา

เอก)

88. อ.ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร), วท.ม. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ), วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

89. ผศ.ลักษณา บุศยน้ําเพชร   ศษ.บ. (คณิตศาสตร), วท.ม. (สถิติประยุกต)

90. ผศ.วรเชษฐ สมมะณี ค.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1, วท.ม. (คณิตศาสตร) 

(ลาศึกษาตอปริญญาเอก)

91. อ.วรางคณา เขาดี วท.บ. (เคม)ี,  วท.ม. (เคม)ี  (ลาศึกษาตอปริญญาเอก)

92. รศ.วสันต จินดารัตนาภรณ  กศ.บ. (คณิตศาสตร), กศ.ม. (คณิตศาสตร)

93. อ.วัชรงค วงศนุรักษ คบ. (คณิตศาสตร)  เกียรตินิยมอันดับ 2 , วท.ม. (คณิตศาสตร

ประยุกต)

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

95. อ.วาสนา ประภาเลิศ วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลย)ี, วท.ม. (เคม)ี                  

(ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

96. อ.วาสนา สันติธีรากุล     วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ,วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

(ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

97. อ.วิเชษฐ สิงหโต คบ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศศ.ม.(คณิตศาสตร

ศึกษา)

98. อ.วิทญา ตันอารีย วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) เกียรตินิยมอันดับ 1,            

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม),       

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)

99. อ.วิภาวดี ปนไชย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร),วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

100. อ.วิมลรัตน พจนไตรทิพย วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลย)ี,วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

101. อ.ดร.วิระภรณ ไหมทอง วท.บ. (ฟสิกส),  วท.ม. (ฟสิกส), ปร.ด. (วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ)

102. รศ.ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน),                         

Ph.D. (Rubber and Polymer Technology)
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103. อ.ดร.วีรพงษ จันทะชัย B.S.(Bioscience),  M.S(Life Sciecnce), Ph.D. (Life Science)

104. อ.วีรวรรณ จันทรทอง ป.พย. (พยาบาลศาสตร),ศษ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)

105. อ.เวชสวรรค หลากาศ     วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการ

กอสราง)

106. อ.ศรัณย จีนะเจริญ วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (พันธุศาสตร) (ลาศึกษาตอปริญญาเอก)

107. อ.ศิริกรณ กันขัติ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร),วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

108. อ.ศิริจันทร อุปาละ ค.บ. (คหกรรมศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1,                          

  ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)

109. อ.ศิริพงษ ศิริสวัสดิ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร),วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ)

110. อ.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา วท.บ. (เคม)ี, วท.ม. (เคมีอินทรีย)

111. อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), M.S. (Educational  Management),  

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

Management)

112. รศ.ศุภรัตน ลี้รัตนาวลี     วท.บ. (ศึกษาศาสตร - คณิตศาสตร), วท.ม. (คณิตศาสตร)

113. อ.สงเสริม นพรัตนไกรลาศ คอ.บ. สถาปตยกรรม,   สถ.ม. (ออกแบบชุมชนเมือง)

114. อ.สมรวี อรามกุล วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

115. อ.สมศักดิ์ บุญแจง วท.บ. (เคม)ี,วท.ม. (วัสดุศาสตร) (ลาศึกษาตอปริญญาเอก)

116. อ.สมิต ไทยเจริญ      วท.บ. (ฟสิกส), วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม)

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

118. อ.สามารถ ใจเตี้ย วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), วท.ม. (การจัดการทรัพยากร

การเกษตรและสิ่งแวดลอม), ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)

119. ผศ.สารุง ตันตระกูล     ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร)

120. อ.สิวลี รัตนปญญา พย.บ. (พยาบาลศาสตร), วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและ

ความปลอดภัย) (ลาศึกษาระดับปริญญาเอก)

121. อ.สุกิจ ทองแบน วท.บ. (เคม)ี,  วท.ม. (เคมีอินทรีย)

122. อ.ดร.สุชีวัน  นาบุญมี วท.บ. (วัสดุศาสตร) , วท.ม. (วัสดุศาสตร) , วท.ด. (วัสดุศาสตร)

123. อ.สุภาพร ฟองจันทรตา คบ.(คณิตศาสตร), ศศ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)

124. ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ      วท.บ. (สถิติประยุกต), วท.ม. (สถิติประยุกต)

125. อ.สุรศักดิ์ นุมมีศรี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), ศศ.ม. (การจัดการมนุษยกับ

สิ่งแวดลอม),  วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
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126. อ.ดร.สุวคนธ จันทรตะ วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป ), วท.ม. (เคม)ี, วท.ด. (เคม)ี

127. อ.สุวัฒนวงศ พันเพ็ชร คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)

128. อ.เสริมศักดิ์ พงษเมษา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

129. ผศ.ดร.เสรี ปานซาง     คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) ,วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),        

วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟา)

130. ผศ.เสาวภา ศักยพันธ       วท.บ (ศึกษาศาสตร-คหกรรม), คศ.ม. (คหกรรมศาสตร),        

PG Dip Prof EdSt. (Higher Education Specialist)

131. อ.เสาวลักษณ เรืองศรี วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

132. อ.อติณัฐ จรดล วท.บ. (ชีววิทยา),   วท.ม. (ชีววิทยา)

133. อ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต วท.บ. (วัสดุศาสตร), วท.ม. (วัสดุศาสตร),วท.ด. (วัสดุศาสตร)

134. ผศ.ดร.อโนดาษ รัชเวทย วท.บ. (เคม)ี,  วท.ม. (เคม)ี,  วท.ด. (เคม)ี

135. อ.อรทัย คําสรอย วท.บ. (สัตววิทยา) ,  วท.ม. (ชีววิทยา)

136. ผศ.อรนุช พันโท วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ,วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

(ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

137. อ.อัครสิทธิ์ บุญสงแท วท.บ. (ชีววิทยา),  วท.ม. (ชีววิทยา)

138. อ.ดร.อัจฉรียา ชมเชย วท.บ. (เทคนิคการแพทย),วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),           

วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต)

139. อ.อํานาจ โกวรรณ    วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ,วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

140. ผศ.อําพล ลักษมีวาณิชย กศ.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(ชีววิทยา)

141. ผศ.อุษณีย มาลี วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิก), ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
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ผศ.สมบัติ สิงฆราช คณบดี

ผศ.กมลทิพย คําใจ รองคณบดี

ผศ.ดารารัตน ไชยยาโส รองคณบดี

ผศ.มานพ ชุมอุน รองคณบดี

ผศ.วีรศักดิ์ สมยานะ ผูชวยคณบดี

1. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน

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

3. อ.กมลวรรธ สุจริต ศศ.บ. นิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) ,                

นศ.ม.(การประชาสัมพันธ)

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

5. อ.กัลยา ใจรักษ

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

Management), Ph.D. (Business Administration)

7. อ.กุสุมา สุธาคํา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม.(เทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดการ)

8. อ.คัมภีรพล สันยทิพย ศศ.บ., ศศ.ม.(นิเทศศาสตร)

9. อ.จินดาภา ศรีสําราญ ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการทองเที่ยว) ,                 

บธ.ม.(การตลาด)

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

11. ผศ.จิรวรรณ บุญมี บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)    

เกียรตินิยมอันดับ 1

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

คณะวิทยาการจัดการ

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

นศ.ด. (นิเทศศาสตร)

ศศ.บ. (การเงินการธนาคาร) ,วท.ม.(เทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดการ)  (ลาศึกษาตอระดับปริญญา

เอก)
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13. อ.ชยภัทร พุมจันทร บธ.บ. (การตลาด) ,วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร)

14. รศ.ชาญชัย ปญญาบาล วท.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร)

15. อ.ชุลีกาญจน ไชยเมืองดี บช.บ. , บช.ม.(บัญช)ี

16. ผศ.ดารารัตน ไชยาโส ศษ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

17. ผศ.เดชวิทย นิลวรรณ ศ.บ.(เศรษฐศาสตร), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

18. อ.เติมพันธ บุญมาประเสริฐ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) , บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

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

20. อ.ทิพยพธู กฤษสุนทร ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) ,วม.(สื่อสารมวลชน)

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

หนังสือพิมพ), Ph.D.(International Communication)

22. ผศ.ธวัชชัย บุญมี บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)   

เกียรตินิยมอันดับ 1

23. อ.นพดล วศินสุนทร นศ.บ., นศ.ม.(นิเทศศาสตรบูรณาการ)

24. ผศ.บุญเลิศ กลิ่นรัตน กศ.บ., M.A.T. (Non-Formal Education)

25. อ.เบญจพร หนอชาย บธ.บ. (การตลาด) ,บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

26. รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ศศ.บ., ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ),                 

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)

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

การทองเที่ยว), บธ.ม.(การตลาด) (ลาศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอก)

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

29. ผศ.พรพิมล วงศสุข ศศ.บ.(การจัดการ), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ),             

 PG Dip Prof EdSt. (Interdisciplinary Science)

30. อ.พรพิมล กาบบัว บธ.บ.(การตลาด), พบ.ม.(การบริหารทรัพยากร

มนุษย)

31. อ.พรรณรัตน บุญกวาง ศศ.บ. (การประถมศึกษา) , บธ.ม.(การตลาด)

32. อ.พรวีนัส บุญมากาศ บช.บ., Master of Commerce (Accounting)

33. อ.พิชญานันท อมรพิชญ บช.บ. , บช.ม.
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34. ผศ.พิไล เลิศพงศพิรุฬห ศ.บ.,วท.ม.(เศรษฐศาสตร), PG Dip Prof EdSt. 

(Higher Education Specialist)

35. อ.พุทธมน สุวรรณอาสน บช.บ. ,บช.ม.(บัญช)ี

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

(บริหารธุรกิจ)

37. อ.ภัทรานิษฐ สรเสริมสมบัติ บธ.บ. (การจัดการ) ,บธ.ม.(การจัดการ)

38. อ.มัทนา อินใชย ศ.บ. , รป.บ. ,ศ.ม.

39. ผศ.มานพ ชุมอุน วท.บ., บธ.ม.(การตลาด)

40. อ.เยาวลักษณ วงษประภารัตน บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ), วท.ม.(จิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ)

41. อ.รวิ รุงเรืองศรี บธ.บ. (การตลาด) ,Master of Marketing

42. อ.รัชนี เสารแกว บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) ,บธ.ม.(เศรษฐศาสตร)

43. ผศ.รัชนีกร ปญญา บธ.บ. (การบัญช)ี , บช.ม.

44. อ.รัฐ ใจรักษ วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาพถายและ

การพิมพ), วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จัดการ) (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

45. อ.วรวุฒิ ตุนคํา บช.บ. , บช.ม.(บัญช)ี

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

สารสนเทศและการจัดการ)

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

(Higher Education Specialist)  (ลาศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก)

48. อ.วิชัย กอสงวนมิตร พณ.บ. (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 2 ,           

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

49. อ.วินยาภรณ พราหมณโชติ BA. (Business English), MA International Business 

Administration (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

50. อ.วิภาวี ศรีคะ บช.บ. , บช.ม.

51. อ.วิไลพร ไชยโย บธ.บ. (บัญช)ี, บช.ม.

52. ผศ.วิไลลักษณ กิติบุตร ค.บ. (สังคมศึกษา), ทษ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ)
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53. อ.วีระยุทธ เศรษฐเสถียร บธ.บ., ศบ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), PG Dip Prof 

EdSt. (Higher Education Specialist)

54. ผศ.วีระศักดิ์ สมยานะ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร) (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

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

56. ผศ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ บช.บ.(บัญช)ี, บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) , PG Dip Prof 

EdSt. (Higher Education Specialist)

57. อ.ศิโรช แทนรัตนกุล นศ.บ. (การโฆษณา) ,นศ.ม.(การประชาสัมพันธ),

58. อ.ศุภชัย มุกดาสนิท วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม.(วิทยาการ

คอมพิวเตอร)

59. อ.ศุภณิช จันทรสอง ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) ,MA in International 

Communication (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

60. อ.ศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ บธ.บ. (การตลาด) , บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

61. ผศ.สมบัติ สิงฆราช ศ.บ.(เศรษฐศาสตร), ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)

62. รศ.สมพงษ บุญเลิศ กศ.บ., ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา),             

PG Dip Prof EdSt. (Higher Education Specialist)

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

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

สารสนเทศธุรกิจ),  ผูสอบบัญชีภาษีอากร,  Ph.D 

(Education Administration and Leadership),  CPA

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

65. อ.สุดารัตน แสงแกว บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) , วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

66. อ.สุเมธ หาญเทพินทร บช.บ.เกียรตินิยมอันดับ 2, บช.ม.(บัญช)ี

67. อ.สุวลักษณ อวนสอาด รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร),                         

วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)

68. ผศ.เสาวณี ใจรักษ

69. อ.หิรัญญา ยงพานิช ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) ,Master  of Human Resource

 Management

กศ.บ.(คณิตศาสตร-ฟสิกส), กศ.ม.(วัดผลการศึกษา), 

บธ.บ.(การตลาด), บธ.บ.(การบัญช)ี
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70. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแกว คบ.(เกียรตินิยม), บธ.บ.(การตลาด), พบ.ม.

(นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ),       

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

(Marketing)

71. อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ,วท.ม.(เทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดการ)

72. อ.อุไร ไชยเสน วบ., วม.(สื่อสารมวลชน)
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รศ.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนคณบดี

อ.ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา รองคณบดี

อ.พิษณุ สุขเสริฐ รองคณบดี

อ.ปทมา รัตนกมลวรรณ รองคณบดี

1. อ.กาญจนพิชชา ถวิลไทย ค.บ. (อังกฤษ), ศศ.ม. (อังกฤษ)

2. อ.กิตติ เขียวทอง บธ.บ. (การบัญช)ี เกียรตินิยมอันดับ 1, บธ.ม. (บัญช)ี

3. อ.คมสัน โกเสนตอ ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) , วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

4. อ.ชุติมันต สะสอง บช.บ. (การบัญช)ี ,  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

5. อ.ณัฐวุฒิ วิทา วท.บ. (การทองเที่ยว) , ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)

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

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

8. อ.ปฐมพงศ สุทธิพงษประชา บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ), วท.ม. (วิศวกรรมซอฟตแวร)

9. อ.ประจักษ เข็มมุกด กศบ.(สังคมศึกษา), ศศ.ม (การพัฒนาสังคม)

10. อ.ปทมา รัตนกมลวรรณ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

11. อ.พงศกรณ ทิพยปญญา วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ) , ศษ.ม. (สงเสริมสุขภาพ)

12. อ.พุทธชาติ    ยมกิจ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) , ค.ม. (เทคโนโลยีและการสื่อสาร     

ทางการศึกษา)

13. อ.รักคุณ ปญญาวุธาไกร ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) , ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

14. อ.รุงทิวา มูลสถาน ค.บ. (การประถมศึกษา) , กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

15. รศ.วริยาวรรณ คําไทย ค.บ. (สุขศึกษา), ค.ม. (สุขศึกษา)

16. อ.วีรวิชญ ปยนนทศิลป บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย), บธ.ม. (บริหารการจัดการ)

17. อ.ศิวาพร  ชวาเขต วทบ.(กิจกรรมบําบัด),   ศษ.ม.(การสงเสริมสุขภาพ)

18. อ.ศุภกร ประทุมถิ่น ศศ.บ. (การทองเที่ยว) , วท.ม. (การจัดการนันทนาการการทองเที่ยว)

19. อ.สิริลักษณ กัลยา ศศ.บ. (การทองเที่ยว) , วท.ม. (การวางแผนและการจัดการทองเที่ยว

เพื่ออนุรักษ)

20. ผศ.เสริมศักดิ์ อาษา วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) , วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

วิทยาลัยแมฮองสอน
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21. อ.อักษรา เดนตระกูล ศศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร) , ศษ.ม. (สงเสริมสุขภาพ)

22. อ.อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศ)

23. วาที่ ร.ต.อาคม ไทยเจริญ บธ.บ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) , วม.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

24. อ.เอราวัณ เปงมล ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 1, ศศ.ม. ( การ

จัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน)
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ตอนท่ี 2 

ระเบยีบ  ขอบังคับ  ประกาศตาง ๆ ทางดานวชิาการ  

 ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 

การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.๒๕๕๐ 

 ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 

การศึกษาระดับปรญิญาตร ี(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ 

 ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 

การศึกษาระดับปรญิญาตร ี(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ 

 ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย 

คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.๒๕๔๙ 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาวทิยาลัยนานาชาต ิ(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  

เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง  

แนวปฏบิัตใินการลงทะเบียนเรยีนรายวชิา 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง  

แนวปฏบิัตใินการลงทะเบียนเรยีนรายวชิาผานระบบอนิเทอรเน็ต (Internet) 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง เกณฑการเทียบรายวชิา 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง  

การยกเวนการเรยีนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การยกเวนการเรยีนในหมวด

วชิาศึกษาท่ัวไปสําหรับนักศึกษาปรญิญาตร ี(เทียบโอนจากอนุปรญิญา

หรอืเทียบเทา) 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง เกณฑการยายสาขาวชิา 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง เกณฑการยายสาขาวชิา  

(ฉบับท่ี ๒) 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง  

แนวปฏบิัตใินการลงทะเบียนเรยีนรวมเรยีนเกนิ (ฉบับท่ี ๒) 

 ประกาศสถาบันราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏบิัติ             

การขอเปดรายวชิาท่ีอยูนอกเหนือจากแผนการเรยีนและรายการ              

จัดสอนและสอบ 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง  

ขอปฏบิัตเิกีย่วกับการสอบสําหรับการวัดและประเมนิผลการศึกษา 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง     

แนวปฏบิัตแิละการกํากับตดิตามการสงผลการประเมนิผลการศึกษาของ

นักศึกษา 

 ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  

การปฏบิัตขิองผูเขาสอบและผูกํากับการสอบ พ.ศ.๒๕๕๐ 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏบิัตใินการพจิารณาการ

ขอสอบของนักศึกษาท่ีขาดสอบปลายภาคการศึกษา 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏบิัติเกี่ยวกับสัญลักษณ “I” 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดรายวชิาท่ีใชสัญลักษณ IP 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดรายวชิาท่ีใชสัญลักษณ IP 

(ฉบับท่ี ๒) 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดรายวชิาท่ีใชสัญลักษณ IP 

(ฉบับท่ี ๓) 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง  

แนวปฏบิัตใินการประเมนิคุณภาพการสอนทางอนิเตอรเน็ต 



 พระราชกฤษฎกีา วาดวย ปรญิญาในสาขาวชิา อักษรยอสําหรับสาขาวชิา 

ครุยวทิยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชยีงใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การใชครุยวทิยฐานะ  เข็ม

วทิยฐานะ และครุยประจําตําแหนงพุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  

การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ 

 ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  

การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ 

 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง  

แนวปฏบิัตใินการใหปรญิญาเกยีรตนิิยมแกผูสําเร็จการศึกษา 

 ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 

กจิกรรมนักศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๔ 

 ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 

วนัิยและการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๔ 

 



 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
วาดวย  การศึกษาระดับปรญิญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

 เพื่อเปนการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการรับรอง 
วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒) (๗)  และมาตรา ๕๗  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในคราวประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๕๐  วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๐  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  การศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช  ๒๕๕๐” 
 ขอ  ๒ ใหใชขอบังคบันี้สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป 
 ขอ  ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตร   
พ.ศ.  ๒๕๔๙   
 ขอ  ๔ บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวหรือ
ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคบันี้แทน  
 ขอ  ๕ ในขอบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย”    หมายความวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สภาวิชาการ”     หมายความวา   สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “อธิการบดี”  หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “คณะหรือวิทยาลัย”  หมายความวา  คณะหรือวิทยาลัยท่ีมีหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีท่ีนักศึกษาสังกัด 
  “คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย”  หมายความวา  คณะกรรมการประจํา
คณะหรือวิทยาลัยแตละแหง  ตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  
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  “คณบดี”       หมายความวา    คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมท่ีนักศึกษาสังกัด 
  “สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  หมายความวา  สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “หัวหนาภาควชิา”   หมายความวา   หัวหนาภาควชิาของคณะหรือวิทยาลัย
ท่ีนักศึกษาสังกัด  
 “หัวหนาสาขาวิชา”  หมายความวา   หั วหน า ส าข า วิ ช า ขอ งคณะหรื อ
วิทยาลัยท่ีนักศึกษาสังกัด 
 “อาจารยท่ีปรึกษา”  หมายความวา   อ า จ า ร ย ท่ี ไ ด รั บ ก า ร แต ง ตั้ ง โ ด ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อใหทําหนาที่ควบคุมแนะนํา  และใหคําปรึกษาดานการเรียนและ
ดานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 
  “อาจารยผูสอน”       หมายความวา   อาจารยท่ีคณะหรือวิทยาลยัมอบหมาย
ใหสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “นักศึกษา”    หมายความวา  นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายความวา   นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมจัดใหเรียนในเวลาราชการหรือหากมีความจําเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอาจ
จัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได 
      “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา   นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมจัดใหเรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ   หากมีความจําเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอาจจัดใหเรียนในเวลาราชการดวยก็ได 
 ขอ  ๖  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้   ใหมีอํานาจในการออกคําส่ังและ
ประกาศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ตลอดจนเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชขอบังคับนี้   
 

หมวด ๑ 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 

 ขอ  ๗  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  มุงพัฒนาบุคคลใหเปนทรัพยากรที่มี
คุณคาในระดับสูง  ทั้งดานคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  ดานวิทยาการและดานทักษะชีวิต  
ทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติมุงพัฒนาบุคคลใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี  เพื่อ
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พัฒนาองคความรูในการใชแกปญหาและสรางสรรคสังคมคุณภาพ  และสังคมแหงภูมิปญญา  ท้ังนี้
คงไวซ่ึงความเปนไทยและความเปนสากล อันสงผลในการเสริมสรางความเขมแข็งและดุลยภาพ
แหงสังคมทองถ่ิน  และสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพของแตละสาขาวิชา 
 ขอ  ๘  ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน           
๒  ภาคการศึกษาปกติ  ใน ๑  ภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  ๑๕  สัปดาห  
หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาการจัดการศึกษาและจํานวนหนวยกิตใน
สัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ 
   นักศึกษาภาคปกติหนึ่งปการศึกษาใหจัดการเรียนการสอน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
หากมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนใหเปนไปตามแผนการเรียนของสาขาวิชา  สําหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษหนึ่งปการศึกษาใหจัดการเรียนการสอน  ๓   ภาคการศึกษา  ประกอบดวย  ๒ ภาค
การศึกษาปกติและภาคฤดูรอน   
 การกําหนดและการปรับเปลี่ยนวันเปดวันปดของแตละภาคการศึกษาใหจัดทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  ตองมีระยะเวลาศึกษารวมกันในแตละภาคการศึกษาตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง  แลวแตกรณี 
 กรณีท่ีมหาวิทยาลัยจะใชระบบการศึกษาอืน่เฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาใดของคณะ
หรือวิทยาลัย  ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษานั้น  รวมท้ังรายละเอียดการ
เทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคที่กําหนดไวในหลักสูตรใหชัดเจน  หรือกรณีมหาวิทยาลัยจะ
กําหนดวิธีการใหการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย  หรือท้ังระบบในชั้นเรียนและ 
นอกชั้นเรียนตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  แตตองสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตร  ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นและเสนอตอ 
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  
 ขอ  ๙  การคิดหนวยกิต 
   ๙.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเวลาบรรยาย  หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  ๑๕  
ชั่วโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๙.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ท่ีใชเวลาฝกปฏิบัติหรือทดลองไมนอยกวา  ๓๐  ชั่วโมง  
ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๙.๓  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมง     
ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
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   ๙.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย  ที่ใช
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น  ๆ ไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ  
๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
 ขอ  ๑๐ โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
 ๑๐.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนหมวดวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู
อยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล เขาใจธรรมชาติ เขาใจตนเองและสังคม เปนผูใฝรู สามารถ
คิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี เปนคนที่สมบูรณท้ังรางกาย
และจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี 
  การจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหจัดในลักษณะเปนรายวิชาโดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตร 
กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามสัดสวนที่
เหมาะสม      โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
  การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
ระดับอนุปริญญา ท้ังนี้จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว เมื่อนับรวมกับ
รายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
 ๑๐.๒  หมวดวิชาเฉพาะ เปนหมวดวิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ        
มีทักษะ รูเทคนิควิธีและเขาใจกระบวนการงานอาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดและมีเจตคติท่ีดีตองาน
อาชีพนั้น ๆประกอบดวยกลุมวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาปฏิบัติการและ
ฝกประสบการณวิชาชีพ โดยกลุมวิชาเฉพาะดาน  สามารถจัดไดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู 
หรือวิชาเอก และวิชาโทก็ได โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมและสัดสวนแตละกลุมวิชาดังนี้ 
 ๑๐.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต หมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 
 ๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต 
  ๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๑๔ หนวยกิต  
 กลุมวิชาเฉพาะดานที่จัดในลักษณะวิชาเอก และวิชาโท จํานวนหนวยกิตของ
วิชาเอกตองไมนอยกวา  ๓๐ หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนไมนอยกวา  ๑๕  หนวยกิต 
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 ๑๐.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี เปนหมวดวิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนทุกหลักสูตรเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ใน
หลักสูตร  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต 
  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกําหนดจํานวนหนวยกิตในขอ ๑๐.๑   ๑๐.๒ และ ๑๐.๓     
ใหสูงกวาที่กําหนดไวได โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดมาตรฐานรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพ  ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่
เปนลักษณะเดียวกันในทุกหลักสูตร  เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีใหกับนักศึกษาที่มีความรูท่ีสามารถวัดมาตรฐานได        
โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๑๑  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรการศึกษา 

๑๑.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  ๑๒๐  หนวยกิต  

๑๑.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  ๗๒  หนวยกิต  

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

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

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

46



 ๖ 

ปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให
อาจารยประจําผูนั้นเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได
อีก ๑ หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว 

 
หมวด ๒ 

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

 
หมวด ๓ 

การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 
 
 ขอ  ๑๕  การลงทะเบียนเรียน 
  ๑๕.๑  กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๑๕.๒   การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา    
และเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร 
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 ๗ 

  ๑๕.๓   การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาภาคปกติจะตอง
ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา  ๙  หนวยกิต  แตไมเกิน  ๒๒  หนวยกิต นักศึกษาภาคพิเศษจะตอง
ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต  แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต  สวนการศึกษาภาคฤดูรอน  
ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  ๙  หนวยกิต  ยกเวนในกรณีท่ีแผนการเรียนของสาขาวิชานั้นไดกําหนด
ไวเปนอยางอื่น  ใหปฏิบัติตามแผนการเรียนที่กําหนดไว  หรือเปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทาย   
ท่ีจะสําเร็จการศึกษา  และมีจํานวนหนวยกิตคงเหลือท่ีจะลงทะเบียนเรียนต่ํากวา ๙ หนวยกิต   
  การลงทะเบียนในภาคฤดูรอนของนักศึกษาภาคปกติไมนับเปนภาคการศึกษาปกติ
  หากมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ  การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต 
แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตตองไมกระทบกระเทือนตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ท้ังนี้ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร   
  ๑๕.๔ นักศึกษาจะตองตรวจสอบสถานภาพของตนเองกอนการลงทะเบียนทุกครั้ง  
นักศึกษาที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยท่ีประกาศไวจะไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียน 
  ๑๕.๕  นักศึกษาที่ไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียน  แตไดลงทะเบียนเรยีนและชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว  จะไมมีสิทธิขอคาธรรมเนียมการศกึษาคืน 
  ๑๕.๖   การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ และ
มีหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาที่สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแลว 
 ขอ  ๑๖  การเพิ่ม  และการถอนรายวิชา   
 การเพิ่มหรือการถอนรายวิชาจะกระทําไดภายใน  ๒  สัปดาหแรกของแตละภาค
การศึกษาและใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๑๗  การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)  
  ๑๗.๑ การยกเลิกรายวิชา  จะกระทําไดเมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชา  และ    
ตองดําเนินการใหเสร็จส้ินกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไมนอยกวา  ๒ สัปดาห 
  ๑๗.๒ การยกเลิกรายวิชาจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและ
อาจารยท่ีปรึกษา 
 ขอ  ๑๘  ระยะเวลาการศึกษา 
 ๑๘.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) 
  ๑๘.๑.๑  นักศึกษาภาคปกติ  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ  และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา 
  ๑๘.๑.๒   นักศึกษาภาคพิเศษ  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๙  ภาค
การศึกษาและใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๒๔  ภาคการศึกษา 
 ๑๘.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  
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 ๘ 

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

หมวด ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

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

  ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดในแตละรายวิชาใหถือตามเกณฑ  ดังนี ้
     (๑)  รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดในกลุมวิชา
ปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพตองไมต่ํากวา C 
     (๒)  รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร   ยกเวนขอ (๑)  ระดับคะแนนที่ถือวาสอบ
ไดตองไมต่ํากวา D 
     (๓)  ถานักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะ
สอบได  เวนแตถาสอบตกในรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีสามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น 
ตามเกณฑท่ีกําหนดในหลักสูตรได    หรือถามีรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีท่ีสอบไดครบตามเกณฑท่ี
กําหนดในหลักสูตรแลวไมจําเปนตองลงทะเบียนเรียนอีก 
   ๒๑.๒  ระดับคะแนนที่ไมมีคาระดับคะแนน     
      ระดับคะแนน             ความหมาย 
        S     เปนที่พอใจ (Satisfactory) 
        U     ยังไมเปนทีพ่อใจ (Unsatisfactory) 
   ๒๑.๓ สัญลักษณอ่ืน ๆ     
         สัญลักษณ   ความหมาย 
        I     การวัดผลไมสมบูรณ (Incomplete) 
        IP     การศึกษายังไมส้ินสุด (In progress) 
        M     นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 
        W     การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)  
        V     เขารวมการศึกษา (Visitor) 
        N     ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)  
   ๒๑.๔  การใหสัญลักษณ 
    ๒๑.๔.๑  การให  A   B+  B  C+ C   D+ D  และ F  จะกระทําไดในกรณี
ตอไปนี้ 
        (๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบ  และ/หรือ  มีผลงานที่
ประเมินผลไดตามระดับคะแนน               
        (๒) เปลี่ยนจาก  I    IP และ M  โดยสงผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
     ๒๑.๔.๒  การให  F  นอกเหนือจากขอ  ๒๑.๔.๑  จะกระทําไดในกรณี
ตอไปนี้ 
         (๑)   ในรายวิชาทีน่ักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๙ 
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 ๑๐ 

         (๒)  เมื่อนกัศกึษาทําผิดระเบียบการสอบตามขอบงัคับมหาวิทยาลัย 
           (๓) เปล่ียนจาก   I  IP และ M  ในกรณีท่ีผูสอนไมไดสงผลการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 
   ๒๑.๔.๓  การให  S  และ  U  จะกระทําไดในรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให
เรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะหรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีผลการประเมินเปนที่พอใจ
หรือยังไมเปนที่พอใจ ดังนี้ 
      (๑) รายวิชาที่ผลการประเมินเปนที่พอใจใหไดระดับคะแนน  S   
      (๒) รายวิชาท่ีผลการประเมินยังไมเปนที่พอใจใหไดระดับ
คะแนน  U 
      (๓) ถานักศึกษาไดระดับคะแนน  U  ในรายวิชาใด  นักศึกษา
ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะไดระดับคะแนน  S   
     ๒๑.๔.๔  การให  I  จะกระทําไดในกรณีท่ีนักศึกษายังทํางานไมเสร็จ             
และนักศึกษาตองดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปล่ียน   I  เปนระดับคะแนนที่มีคาระดับคะแนน   
ถาไมดําเนินการ      ใหอาจารยผูสอนประเมินเฉพาะผลงานที่มีอยูใหเสร็จส้ินและสงผลการประเมิน
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เปลี่ยน  I   เปน   F  หรือ  U  แลวแตกรณี ท้ังนี้ตองอยูในเวลาไมเกินกวาท่ีกําหนดตามขอ  ๑๘ 
     ๒๑.๔.๕  การให   IP   จะกระทําไดในกรณีท่ีรายวิชานั้นยังมีการศึกษา
ตอเนื่องอยู      ยังไมมีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน  ท้ังนี้ใหใชเฉพาะ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และ  IP  จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัดผลและประเมินผลโดยสงผล
การประเมินภายในวันสุดทายของการเรียนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป  ท้ังนี้ตองอยูในเวลาไม
เกินกวาที่กําหนดตามขอ  ๑๘  หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน  IP    
เปน  F    หรือ   U   แลวแตกรณี 
     ๒๑.๔.๖  การให   M   จะกระทําไดในรายวิชาท่ีนักศึกษามีสิทธิสอบปลาย
ภาคแตขาดสอบ   นักศึกษาตองยื่นคํารองขอเลื่อนสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย และเมื่อไดรับ
อนุมัติใหสอบ อาจารยผูสอนเปนผูดําเนินการเปลี่ยน M เปนระดับคะแนน โดยตองสงผลการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ท้ังนี้ตองอยูในเวลาไมเกินกวาที่กําหนดตาม        
ขอ  ๑๘ หากพนกําหนด ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน  M  เปน  F  หรือ U   
แลวแตกรณ ี 
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 ๑๑ 

    ๒๑.๔.๗   การให   W   จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้
      (๑)  นักศึกษาไดรับอนุมัติการยกเลิกรายวิชาเมื่อพนกําหนด   
การเพิ่มถอนรายวิชา  และกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา                  
๒   สัปดาห 
      (๒)  นักศึกษาลงทะเบียนไวแลว  และไดรับอนุมัติใหลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
      (๓)  นักศึกษาลงทะเบียนไวแลว   แตถูกส่ังใหพักการเรียน 
ในภาคการศึกษานั้น  
    ๒๑.๔.๘  การให  V จะกระทําไดในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติให
ลงทะเบียนเรียนเปนผูเขารวมการศึกษาโดยไมนับหนวยกิต  และสามารถปฏิบัติตามเกณฑที่อาจารย
ผูสอนกําหนด  หากไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑท่ีกําหนดใหถือวานักศึกษาขอยกเลิก  ซ่ึงจะไดรับ
สัญลักษณ  W  แทน 
  ๒๑.๔.๙  การให   N    จะกระทําไดเฉพาะในรายวิชาที่สํานักสงเสริม
วิชาการและ    งานทะเบียนยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ   ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๒๐.๕  รายวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหไดรับการยกเวนการเรียนใหมีระดับ
คะแนนดังนี้ 
  ๒๑.๕.๑  รายวชิาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษาในระบบให
ไดรับ   ระดับคะแนน  S 
  ๒๑.๕.๒ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษานอกระบบ 
และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยใหไดรับระดับคะแนน ดังนี้   
      CS (Credits from Standardized Test) กรณีไดหนวยกิตจาก
การทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) 
      CE   (Credits from Examination) กรณีไดหนวยกิตจากการ
ทดสอบดวยการสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test) 
      CT (Credits from Training)  กรณีไดหนวยกิตจากการ
ประเมินการศึกษา  หรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง    
       CP (Credits from Portfolio)  กรณีไดหนวยกิตจากการเสนอ
แฟมสะสมผลงาน 
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 ขอ ๒๒   คาระดับคะแนนเฉลี่ย 
  คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา  และคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย      
คิดจากรายวิชาที่มีคาระดับคะแนนและสอบไดตามขอ  ๒๑.๑  ใหคิดเปนเลขทศนิยม  ๒  ตําแหนง    
โดยไมปดเศษ 
  ๒๒.๑  คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา  คํานวณจากทุกรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบไดในแตละภาคการศึกษา  สําหรับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ  I   IP   
M    และ  N  ยังไมนํามาคิดคาเฉลี่ยจนกวาจะเปลี่ยนเปนระดับคะแนนตามขอ   ๒๑.๑ 
  ๒๒.๒  คาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย  คํานวณจากทุกรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนและสอบได   ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ไดรับผลการศึกษาแลว    
สําหรับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ  I   IP    M    และ   N   ยังไมนํามาคิดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
จนกวาจะเปลี่ยนเปนระดับคะแนนตาม  ขอ ๒๑.๑  
  ๒๒.๓  นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะลงทะเบียน
เรียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได  หากลงทะเบียนซํ้าใหเวนการนับ 
หนวยกิตเพื่อพิจารณารายวิชาเรียนใหครบตามหลักสูตรที่กาํลังศึกษาอยู 
  ๒๒.๔  กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดระดับคะแนน
ต่ํากวา C  หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เทียบเทาซ่ึงระบุไวในหลักสูตร  ใหนับหนวยกิตและ คาระดับ
คะแนนเฉพาะรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนที่ดีท่ีสุด   

 
หมวด ๕ 

การลา  การลาพักการศึกษา  และการลาออก 
 
 ขอ  ๒๓    การลา 
 ๒๓.๑   การลาปวย  ลากิจ  ท่ีรวมกันแลวไมเกินรอยละ ๒๐  ของเวลาเรียน
ท้ังหมดของรายวิชานั้น  ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอน หากเกินจากนี้ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาสาขาวิชา หัวหนาภาควิชา  โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ 
 ๒๓.๒  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาได  มีสิทธิไดรับผอนผันดานการนับเวลา
เรียน  และสิทธิอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนและการสอบ 
 ขอ  ๒๔  การลาพักการศึกษา 
 ๒๔.๑  นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาดวยเหตุผลความจําเปน
แลวแตกรณี  โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ   
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 ๑๓ 

 ๒๔.๒ การลาพักการศึกษา  กระทําไดคร้ังละไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา                 
ถาจําเปนตองลาพักการศึกษาตอ  ใหยื่นคํารองใหม   
 ๒๔.๓  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม 
การรักษาสถานภาพนักศึกษา 
 ขอ  ๒๕  การลาออก 
   การลาออกใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๖ 

การเปล่ียนสถานภาพนักศึกษา 
 
 ขอ  ๒๖   การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
    การเปลี่ยนประเภทนักศกึษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๒๗   การโอนยายสาขาวิชา 
   ๒๗.๑   การโอนยายสาขาวิชาภายในคณะใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ท่ีรับโอนยาย 
   ๒๗.๒  การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่นใหเปนไปตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
 ๒๗.๒.๑  นักศึกษาจะโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่นไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา  หัวหนาสาขาวิชา  หัวหนาภาควิชาและคณบดีคณะเดิม  และได
เรียนตามแผนการเรียนที่กําหนดในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา  ๒   ภาคการศึกษาปกติสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ  หรือไมนอยกวา  ๓  ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  ท้ังนี้ไมนับภาค
การศึกษาที่ลาพักหรือถูกส่ังพักการเรียน 
 ๒๗.๒.๒  การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่น  จะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสาขาวิชา  ภาควิชาและคณะที่รับโอนยาย โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๒๗.๒.๓   การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่นใหอยูในดุลพินิจของ
สาขาวิชา  ภาควิชาและคณะที่รับโอนยายไปสังกัด  พิจารณาอนุมัติ 
 ๒๗.๓   การโอนยายสาขาวิชาจะสมบูรณ  เมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียม
การโอนยายสาขาวิชา 
 ๒๗.๔   เมื่อนักศึกษาไดโอนยายสาขาวิชาแลว  รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว
ท้ังหมดจะนํามาคํานวณหาคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมดวย  
 ขอ  ๒๘  การรับโอนยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
   ๒๘.๑  มหาวทิยาลัยจะพิจารณารับโอนยายเฉพาะผูท่ีมีคุณสมบตัิ  ดังตอไปนี ้
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 ๑๔ 

     ๒๘.๑.๑ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๑๓ 
     ๒๘.๑.๒ เปนนักศึกษาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองและศึกษาในหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน 
     ๒๘.๑.๓ สอบไดทุกรายวิชาที่ศึกษาในสถานศึกษาเดิม และไดคาระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยไมนอยกวา   ๒.๐๐  หรือเทียบเทา 
   ๒๘.๒  การพิจารณารับโอนยายใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสาขาวิชา  
หัวหนาภาควิชา  และคณบดีคณะที่จะรับโอนยาย 
   ๒๘.๓  การรับโอนยายนักศึกษาจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอย
กวาหนึ่งปการศึกษา  การนับเวลาที่ใชในการศึกษาใหเปนไปตามขอ  ๑๘  โดยใหนับระยะเวลา
การศึกษา  ท้ังในสถาบันเดิมและระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย     
 

หมวด ๗ 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน 

 
  ขอ  ๒๙  รายวิชาที่จะนํามาเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนตองสอบไดหรือเคย
ศึกษา  ฝกอบรม หรือมีประสบการณมาแลวไมเกิน  ๑๐  ป  นับถึงวันที่เขาศึกษา  โดยเริ่มนับจากวัน
สําเร็จการศึกษา  หรือภาคการศึกษาสุดทายที่มีผลการเรียน  หรือวันสุดทายที่ศึกษา  ฝกอบรม  หรือ
มีประสบการณ 
 ขอ  ๓๐   ผูมีสิทธิไดรับโอนผลการเรียนไดแก  ผูท่ีมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
  ๓๐.๑  ศึกษาในมหาวิทยาลัยและยายสาขาวิชา 
  ๓๐.๒  เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและกลับมาศึกษาใหม 
  ๓๐.๓  สําเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาจากมหาวิทยาลยัและเขาศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
  ๓๐.๔  เปลี่ยนสภาพของประเภทนักศกึษาของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๓๑  เงื่อนไขในการเทยีบโอนผลการเรียน 
   ๓๑.๑   ผูขอโอนผลการเรียนตองไมเคยถูกส่ังใหพนสภาพ  ตามขอ ๔๐.๑ 
   ๓๑.๒  การโอนผลการเรียนตองโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา  โดยไม
จํากัดจํานวนหนวยกิตที่ขอโอนผลการเรียน 
 ขอ ๓๒   ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียน  ไดแก  ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี ้
 ๓๒.๑  สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
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 ๑๕ 

 ๓๒.๒  ผานการศึกษาอบรมเนื้อหาสอดคลองตามหลักสูตร ท่ีจัดโดยหนวยงาน
ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
 ๓๒.๓  ผานการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือ  การศึกษาตามอัธยาศัย  
หรือจากประสบการณการทํางาน 
 ขอ  ๓๓  เงื่อนไขการยกเวนการเรียน  
 ๓๓.๑   เปนรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนไมต่ํากวา   C   หรือเทียบเทา 
 ๓๓.๒  เปนรายวิชาที่ไดจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝกอาชีพ  หรือจากประสบการณการทํางาน  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวน 
การเรียน  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 ๓๓.๓  ผู ท่ี สํ า เ ร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษา 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง ใหไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปทั้งหมด   
โดยไมนําเงื่อนไขขอ  ๒๙  และ  ๓๓.๑   มาพิจารณา 
 ๓๓.๔   จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา  รวมแลวตองไม
เกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 ๓๓.๕   รายวิชาที่ ได รับการยกเวนการเรียน   ให บันทึกไวในระเบียน 
ผลการเรียนของนักศึกษา  โดยใชสัญลักษณตามขอ  ๒๑.๕  ในชองระดับคะแนน  สําหรับผูท่ีไดรับ
การยกเวนการเรียนตามขอ  ๓๓.๓  ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา  โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 
 ขอ  ๓๔    ผูท่ีจะขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียน  ตองกระทําใหเสร็จส้ิน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ  ๓๕   การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียน  หรือ
ยกเวนการเรียนรายวิชาใหถือเกณฑดังนี้ 
   ๓๕.๑  นักศึกษาภาคปกติ  ใหนับจํานวนหนวยกิต  ๒๒   หนวยกิต เปน  ๑        
ภาคการศึกษาปกติ 
   ๓๕.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ  ใหนับจํานวนหนวยกิต  ๑๒  หนวยกิต   เปน ๑ 
ภาคการศึกษา 
   ๓๕.๓  การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามขอ  ๓๐.๑  ใหนับจํานวน
ภาคการศึกษาตอเนื่องกันจากเดิม  สําหรับนักศึกษาตามขอ ๓๐.๒ ใหนับเฉพาะภาคการศึกษา 
ท่ีเคยศึกษาและมีผลการเรียน   
 ขอ  ๓๖  การโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน  นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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 ๑๖ 

 ขอ ๓๗  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือขอยกเวนการเรียนจะตองมีเวลาศึกษา
อยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา  โดยไมนับภาคการศึกษาที่มีการลาพักการเรียน 
 ขอ  ๓๘  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน  
และการยกเวนการเรียนรายวิชา   
 ขอ  ๓๙  ผูไดรับการเทียบโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม        
แตผูท่ีไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 
            หมวด ๘ 

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

57



 ๑๗ 

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

 
หมวด ๙ 

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

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

๓.๕๐  และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม
นอยกวา  ๓.๕๐  กรณีไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากการศึกษาในสถาบันเดิม  และใน
มหาวิทยาลัยแตละแหงไดไมนอยกวา ๓.๒๕  แตไมถึง  ๓.๕๐   จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 
 ๔๓.๕  นักศกึษาที่ไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 ๔๓.๖  คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ  พิจารณา  
เสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑ และ ๔๓ ตอสภาวิชาการเพื่อให
ความเห็นการใหปริญญาเกียรตินิยมและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการใหปริญญาเกียรติ
นิยม 
 ขอ  ๔๔  ชื่อปริญญา  ใหใชชื่อปริญญาตามที่ตราไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา
ในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ในกรณีท่ีปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวใน 
พระราชกฤษฎีกาหรือกรณีท่ียังไมมีการตราพระราชกฤษฎีกา ใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการ
กําหนดชื่อปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

หมวด ๑๐  
อาจารยท่ีปรึกษา 

 
 ขอ ๔๕    อํานาจหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 
   อาจารยท่ีปรึกษามีอํานาจหนาท่ีใหคําปรึกษาและแนะนําในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
       ๔๓.๑  ดานการเรียนของนักศึกษาใหถูกตองตามหลักสูตร 
 ๔๓.๒  ดานการศึกษาตามขอบังคับนี้ 
 ๔๓.๓  รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การเปลี่ยนแปลงรายวิชาจากที่
กําหนดในแผนการเรียนการสอน การเพิ่มถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่
ลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาของนักศึกษา 
 ๔๓.๔  วิธีเรียนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
    ๔๓.๕  พิจารณาคํารองตางๆ ของนักศึกษา และดําเนินการใหถูกตอง 
 ๔๓.๖  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  การเขารวมกิจกรรม และความเปนอยูของ
นักศึกษาในขณะที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย 
    ๔๓.๗  รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบวินัย
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีท่ีนักศึกษากระทําความผิดวินัยใหอาจารยท่ีปรึกษารายงานให
หัวหนาสาขาวิชาและคณบดีทราบเพื่อพิจารณานําเสนอรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายในการ
พิจารณาโทษทางวินัยตอไป 
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 ๒๐ 

หมวด  ๑๑ 
การประกันคณุภาพของหลกัสูตร 

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

บทเฉพาะกาล 
 

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

                                                                                         
       (ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี) 
                     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการย่ิงข้ึน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  
 ขอ ๓  บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศอื่นใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๓๒.๑ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “๓๒.๑  สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัย  
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง” 
 ขอ ๕  ใหยกเลิกความในขอ ๓๓.๑ และ ๓๓.๒ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “๓๓.๑  เปนรายวิชาท่ีไดจากการศึกษาในระบบ ท่ีไดคะแนนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา 
ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวนการเรียน โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
   ๓๓.๒  เปนรายวิชาท่ีไดจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ 
หรือจากประสบการณการทํางาน  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวนการเรียน 
โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ” 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

          อาวุธ  ศรีศุกรี 
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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 - ๒ - 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการออกขอบังคับฉบับน้ี คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสวนที่เก่ียวกับ
คุณสมบัติและเง่ือนไขการยกเวนการเรียน ใหมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ยิ่งข้ึน ประกอบกับตามความในมาตรา ๑๘ (๒) ใหอํานาจสภามหาวิทยาลัยในการออกขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยได จึงจําเปนตองออกขอบังคับน้ี 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย  คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรบันักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

--------------------------------- 
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   เห็นสมควรวางระเบยีบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา 

คาลงทะเบียนรายวิชา  และคาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
ใหเหมาะสมกับสภาวการณและสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพมีความสะดวกคลองตัว  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ .ศ .  ๒๕๔๗  
และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ขอ ๘  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๔๙   เมื่อวันที่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๔๙   
จึงวางระเบียบไว  ดังนี้ 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การเก็บเงินคาบํารุง
การศึกษา  คาลงทะเบียนรายวิชา  และคาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับ แกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 

ขอ ๓  บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง และประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวซ่ึงขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔  ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา 
คาลงทะเบียนรายวิชา  และคาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  
และใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง     มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง      สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
“อธิการบดี”  หมายถึง      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
“นักศึกษา”  หมายถึง      นกัศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ 
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายถึง     นักศึกษาที่เขารับการศึกษาอบรมที่มหาวิทยาลัย 

จัดใหเรียนในเวลาราชการ  และหากมีความจําเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได 
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 ๒ 

“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายถึง      นักศึกษาที่ เขารับการศึกษาอบรมที่มหาวิทยาลัย 
จัดใหในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ 

“เงินคาธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง     เงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนรายวิชา 
และคาธรรมเนียมการศึกษาอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามระเบียบนี้   ผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามระเบียบนี้ รวมทั้งเงินอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา 

ขอ ๖  ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาในลักษณะเหมาจาย
เปนรายภาคเรียนหรือเปนรายปการศึกษาหรือเปนรายคร้ัง แลวแตกรณี ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ขอ ๗  ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาในวันลงทะเบียนเรียน
หรือวันอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด ท้ังนี้ตองไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันเปดภาคเรียน ยกเวนเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเปนรายครั้ง 

ขอ ๘  ผูชําระเงินชากวากําหนดใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีท่ีจะผอนผันไดแตท้ังนี้ตอง 
ไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันที่ครบกําหนดตามขอ ๗  และตองชําระคาปรับ 

เมื่อพนระยะเวลาผอนผันตามวรรคแรก  นกัศึกษาผูนั้นไมมีสิทธิเรียนในภาคเรียนนั้น  เวนแตมี
หลักฐานเชื่อถือไดวาขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง 

ขอ ๙  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคเรียนไดไมเกิน ๒๒ หนวยกิต สําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใน
แผนการเรียนของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๐  นักศึกษาผูใดที่ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา   
กอนวันเริ่มสอบปลายภาค  ใหถือวานักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๑๑  เงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา จะไมคืนใหแก
นักศึกษา ยกเวนนกัศึกษาลาออกภายใน ๗ วัน หรือถึงแกกรรมภายใน ๓๐ วัน นบัแตวันเปดภาคเรียนโดยให
อธิการบดีอนุมัติจายเงินคืนใหรอยละ ๕๐ ของคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บ 

อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติจายเงินคืนใหนักศึกษาเต็มจํานวนที่เรียกเก็บไดในกรณีท่ี
นักศึกษาผูนั้นถูกลงโทษใหพักการเรียนตามคําส่ังของมหาวิทยาลัย หรือพนสภาพนักศึกษาตามคําส่ังของ
มหาวิทยาลัย และนักศึกษาผูนั้นไดลงทะเบยีนเรียนในภาคเรียนนั้นไวกอนแลว 

ขอ ๑๒  นักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ หรือปญหาอุปสรรคอื่น ๆ มหาวิทยาลัยพิจารณาผอนผัน
หรือยกเวนการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามความเหมาะสม โดยจัดเปนประกาศมหาวิทยาลัย  
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ขอ ๑๓ การเก็บเงินตามระเบียบนี้ใหใชใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

67



 ๓ 

ขอ ๑๔  เงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ใหมหาวิทยาลัยนําฝากธนาคาร
พาณิชยหรือธนาคารของรัฐในนามของมหาวิทยาลัย  

ขอ ๑๕  สําหรับนักศึกษาที่มีสภาพเปนนักศึกษาอยูกอนระเบียบนี้ประกาศใช ใหใชระเบียบที่
ใชบังคับในขณะนั้นไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิด
ปญหาจากการใชระเบียบนี้ และมีอํานาจจัดทําประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติซ่ึงไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๙    ตลุาคม    พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

                          อาวุธ  ศรีศุกรี                                            
     (ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี) 

     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
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       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

เรื่อง   กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

ดวยเห็นสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เพื่อใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น
 อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๙ และดวยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมคร้ังท่ี  ๓   /๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๒๐  มีนาคม
๒๕๕๐  จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังนี้

ขอ ๑  คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา
  ๑.๑  นักศึกษาภาคปกติ

๑.๑.๑  อัตราคาธรรมเนียม
   นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตรใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา 
ในลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา ตามอัตราที่กําหนดในตารางแนบทายประกาศนี้
   อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง กรณีเปนหลักสูตรท่ีสอน
เปนภาษาตางประเทศ  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  ๑.๑.๒  กรณีท่ีนักศึกษามีเหตุผลและความจําเปนในการลงทะเบียนเรียนที่มี
จํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีจํานวนหนวยกิตนอยกวา 
๑๓ หนวยกิต หรือ กรณีมหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนในภาคฤดูรอน แลวแตกรณี ให
เรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
   (๑)  ลงทะเบียนเรียนไมเกิน ๖ หนวยกิต ใหเรียกเก็บ รอยละ ๕๐ 
ตามอัตราคาธรรมเนียมในขอ ๑.๑.๑
   (๒)  ลงทะเบียนเรียน ๗-๑๒ หนวยกิต ใหเรียกเก็บ รอยละ ๗๐ 
ตามอัตราคาธรรมเนียมในขอ ๑.๑.๑
  เหตุผลและความจําเปนตามวรรคหนึ่ง ใหนักศึกษาเสนอเรื่องขอความ
เห็นชอบกอนการลงทะเบียนเรียน ท้ังนี้ ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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  ๑.๑.๓ กรณีลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาเพิ่มอีก ๕๐๐ บาท 
  ๑.๑.๔ กรณีลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ ท้ังนี้ ไมตองเรียก
เก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ ๑.๑.๓ 
  ๑.๑.๕  กรณีนักศึกษาตางชาติ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีก 
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  ๑.๑.๖  กรณีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปนความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนไปตามขอตกลงของโครงการ
  ๑.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ

๑.๒.๑  อัตราคาธรรมเนียม
   นักศึกษาภาคพิเศษทุกหลักสูตรใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา 
ในลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา ตามอัตราที่กําหนดในตารางแนบทายประกาศนี้
   อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง กรณีเปนหลักสูตรท่ีสอน
เปนภาษาตางประเทศ  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  ๑.๒.๒  กรณีท่ีนักศึกษามีเหตุผลและความจําเปนในการลงทะเบียนเรียนทีม่ี
จํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีจํานวนหนวยกิตนอยกวา 
๖ หนวยกิต ใหเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ ๗๐ ตามอัตราคาธรรมเนียมใน 
ขอ ๑.๒.๑
  เหตุผลและความจําเปนตามวรรคหนึ่ง ใหนักศึกษาเสนอเรื่องขอความ
เห็นชอบกอนการลงทะเบียนเรียน ท้ังนี้ ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑.๒.๓  กรณีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกพื้นที่ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท
  ๑.๒ .๔  กรณีลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาภาคปกติ ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศกึษาของนักศึกษาภาคพิเศษ
  ๑.๒.๕  กรณีนักศึกษาตางชาติ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีก 
ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  ๑.๓  นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาอื่น ๆ
   ใหใชอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
ท่ีกําหนดไวเฉพาะโครงการนั้น ๆ
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ขอ ๒  คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจายเปนรายครั้ง
 ๒.๑  คาธรรมเนียมการสมัครเขาเรียน  ๓๐๐   บาท 
 ๒.๒  คาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนด ๓๐๐ บาท 
 ๒.๓  คารักษาสถานภาพการเปนนักศกึษา  
  ๒.๓.๑  นักศึกษาภาคปกติ  ภาคการศึกษาปกติละ  ๗๐๐  บาท 
  ๒.๓.๒  นกัศกึษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ ๗๐๐ บาท 
 ๒.๔  คาขอกลับคืนสถานภาพการเปนนกัศึกษาเนื่องจากพนสภาพเพราะเหต ุ
ไมชําระคาธรรมเนียมการศกึษาครั้งละ ๕๐๐ บาท  และตองชําระคารักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษา ตามขอ ๒.๓ ใหครบทุกภาคการศึกษาที่หยุดการเรียน 
 ๒.๕  คาธรรมเนียมการโอนหรือยกเวนรายวิชา คร้ังละ ๒๐๐ บาท 
 ๒.๖  คาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา   คร้ังละ ๕๐๐ บาท 
 ๒.๗  คาธรรมเนียมการโอนสภาพนักศกึษา  คร้ังละ ๕๐๐ บาท 
 ๒.๘  คาธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท 
 ๒.๙  คาธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา  คือ  ใบรับรอง 
ผลการศึกษา  ใบรายงานผลการศึกษา และใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา ฉบับละ ๑๐๐   บาท  
ท้ังนี้ ยกเวนหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกใหคร้ังแรกเมื่อสําเร็จการศึกษา 
 ๒.๑๐  คาธรรมเนียมการออกเอกสารใบแทนใบเสร็จรับเงิน  และหรือใบแทน
เอกสารตาง ๆ นอกเหนือจากขอ ๒.๙  ท่ีมหาวิทยาลัยเคยออกใหแลว  ฉบับละ  ๕๐ บาท 
 ๒.๑๑  คาธรรมเนียมการออกบัตรประจําตวันักศกึษา หลังจากที่มหาวิทยาลัย 
เคยออกใหแลว  คร้ังละ ๑๐๐ บาท 
 ๒.๑๒  คาลงทะเบียนบัณฑติ คนละ ๕๐๐  บาท  
 ๒.๑๓  คาปรับการขอรับประกาศนยีบัตร  ปริญญาบัตรนานเกนิกวาระยะเวลา 
๓ เดือนนับจากวันที่มหาวทิยาลัยกําหนดใหรับ ชุดละ ๕๐๐ บาท 
 ๒.๑๔  คาปรบักรณีการใชบริการหอสมุด หรือ การใชบริการอื่นใดที่
มหาวิทยาลัยจดัใหแกนกัศึกษา  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอตัราคาธรรมเนียมโดยจัดทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัย และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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- ๔ -

 ขอ ๓  คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บเมื่อแรกเขาเปนนักศึกษา 
  คาประกันทรพัยสินเสียหาย ๕๐๐ บาท 
  เงินคาประกนัทรัพยสินเสียหาย  ใหแยกบญัชีรับไวตางหากเปนเงินฝาก 
ถอนคืนใหแกนักศึกษาที่มิไดทําทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย  และมายื่นคํารองขอคืนภายใน 
๙๐ วัน นับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา  หากไมมาถอนคนืภายในกําหนด
ดังกลาว  ใหมหาวิทยาลัยโอนเงินเขาเปนเงนิรายไดของมหาวิทยาลัย 
 
 ท้ังนี้ใหมีผลบงัคับใชกับนกัศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขาศึกษา  ตั้งแตปการศึกษา  
๒๕๕๐ เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๐

                                                                                  
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม

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

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
ว่าด้วย  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแต่งกายนักศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

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

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

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

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้

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

จัดให้เรียนในเวลาราชการ  และหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า  นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

จัดให้เรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ  และหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียน 
ในเวลาราชการด้วยก็ได้ 

“นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ที่ศึกษาในระดับสูงกวา่ระดับปริญญาตรี 

ข้อ ๕ เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแต่งกายตามที่กําหนดในข้อบังคับนี้  ให้ใช้บังคับ
กับนักศึกษาภาคปกติ 

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

 

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย   
อาจใช้เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแต่งกายตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

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

ไม่มีลวดลายและแนวสาบหลัง  เนื้อผ้าไม่บางเกินสมควร  ผ่าอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุมโลหะสีเงิน 
มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ติดเครื่องหมายนักศึกษาที่อกด้านซ้าย  ตัวเสื้อมีความยาว
เพียงพอสําหรับให้กระโปรงทับได้  เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย   

   (๒) กระโปรงทรงตรง  เอวสูง  ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ  ไม่รัดรูป  ยาวเสมอเข่า
ผ้าเนื้อเรียบ  ไม่มีลวดลาย  สีดําหรือสีน้ําเงินเข้ม 

   (๓) เข็มขัดแบบสุภาพ  สีดํา  หัวเข็มขัดเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้าทําด้วยโลหะรมดํา 
มีดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

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

  (ข) นักศึกษาชาย 
   (๑) เสื้อสีขาวปกเชิ้ต  แขนสั้นเพียงศอก  ปลายแขนปล่อยตรง  ไม่ผ่าปลายแขน  

หรือแขนยาวถึงข้อมือ  ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป  ไม่มีลวดลาย  ไม่บางเกินสมควรผ่าอกตรงโดยตลอด  
ติดกระดุมสีขาว  มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบ้ืองซ้าย  ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับให้กางเกง
ทับได้  เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อยและไม่พับปลายแขน 

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

   (๓) เข็มขัดแบบสุภาพ  สีดํา  หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ทําด้วยโลหะรมดํา
มีดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

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

และติดเครื่องหมายนักศึกษา 
  การกําหนดแบบเนคไทตาม  (๖)  ให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและนําเสนอ

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

 

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

ไม่มีลวดลายและแนวสาบหลัง  เนื้อผ้าไม่บางเกินสมควร  ผ่าอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุมโลหะสีเงิน 
มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ติดเครื่องหมายนักศึกษาที่อกด้านซ้าย  ตัวเสื้อมีความยาว
เพียงพอสําหรับให้กระโปรงทับได้  เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย   

   (๒) กระโปรงทรงตรง  เอวสูง  ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ  ไม่รัดรูป  ยาวเสมอเข่า
ผ้าเนื้อเรียบ  ไม่มีลวดลาย  สีดํา 

   (๓) เข็มขัดแบบสุภาพ  สีดํา  หัวเข็มขัดเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้าทําด้วยโลหะรมดํา 
มีดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

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

  (ข) นักศึกษาชาย 
   (๑) เสื้ อสีขาวปกเชิ้ต  แขนยาวถึงข้อมือ  ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป   

ไม่มีลวดลายไม่บางเกินสมควร  ผ่าอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุมสีขาว  มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อ
เบ้ืองซ้ายตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับให้กางเกงทับได้  เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 
ให้เรียบร้อยและไม่พับปลายแขน 

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

   (๓) เข็มขัดแบบสุภาพ  สีดํา  หัวเข็มขัดเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้า  ทําด้วยโลหะรมดํา
มีดุนนูนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

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

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

 

ข้อ ๑๐ เครื่องหมายนักศึกษา  มีดังนี้ 
  (ก) เครื่องหมายนักศึกษาหญิง  เป็นเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   

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

๑  เซนติเมตร  สูง  ๑.๕  เซนติเมตร  ทําด้วยโลหะ 
ข้อ ๑๑ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษาสําหรับการศึกษาในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ 

ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  และนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ข้อ ๑๒ ให้มหาวิทยาลัยจัดทําเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแต่งกายตามที่กําหนด 
ในข้อบังคับนี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 

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

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
                    
 
 

        เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาให้เป็นไปอย่าง 
ถูกต้องและสมบรูณ ์จึงกําหนดแนวปฏิบตัิเกีย่วกบัการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบ
อินเทอร์เนต็ไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. นักศึกษาต้องตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้ครบถ้วน 
ถูกต้องตามหลักสูตรสาขาวิชาที่ศึกษา ก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง 

๒. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการเรียนเสนอแนะในข้อ ๑. กรณีที่ 
ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนเสนอแนะได้ ให้ลงทะเบียนรายวิชาท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น  
 ๓.  การลงทะเบียนของนักศึกษาจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาแล้ว 
  ๔.  นักศึกษาต้องลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในช่วงระยะเวลาที่กําหนด ตามปฏิทิน
วิชาการ 
  ๕.  การขอเพิ่มจํานวนรับลงทะเบียนในรายวิชาที่มีจํานวนรับเต็ม 
               เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
เนื่องจากในวัน เวลาที่ต้องการเรียนมีจํานวนนักศึกษาเต็มตามที่กําหนดแล้ว และไม่สามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาในหมู่เรียนอ่ืน ๆ ได้อีก  นักศึกษาสามารถขอเพิ่มจํานวนรับลงทะเบียนในหมู่เรียน
ที่ต้องการได้ โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 
       ๕.๑  นักศึกษาเข้าไปขอเพิ่มจํานวนรับในรายวิชาท่ีเต็ม ที่ระบบสารสนเทศนักศึกษา 
ก่อนการขอเพิ่มจาํนวนให้นักศึกษา ตรวจสอบ วันเวลาเรียน วันเวลาสอบ 
       ๕.๒  นําคําร้องไปขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
และหัวหน้าสาขาวิชาที่เขียนคําร้อง 
       ๕.๓  ยื่นคําร้องที่สํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในช่วงเวลาเพิ่ม-ถอน  
ตามปฏิทินวิชาการ  นกัศึกษาต้องดําเนินการในวัน เวลาที่กําหนด หากพ้นกําหนดเวลาแล้วจะไม่
สามารถลงทะเบียนเรียนได้   
          ๕.๔ เมื่อได้รับอนุมัติจากสํานักส่งเสริมวิชาการแล้วให้นักศึกษาไปยืนยันการลงทะเบียน
ในรายวิชานั้นตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินวิชาการ 
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        ๕.๕  นักศึกษาต้องลงทะเบียนและทําการเพิ่ม-ถอนหรือแก้ไขการลงทะเบียน ให้แล้ว
เสร็จตามกําหนดปฏิทินวิชาการ หรือหากมีปัญหาเกิดข้ึนให้แก้ไขให้เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้
ในปฏิทิน วิชาการ   หากส้ินสุดกําหนดระยะเวลานักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนได้  
 ๖.  การขอเรียนร่วมและเรียนเกินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนร่วมและ
เรียนเกิน   
 ๗.  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ในช่วง
ระยะเวลาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ในแผนการเรียน
เสนอแนะแล้วเท่านั้น 
  ๘.  นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการเรียนเสนอแนะ
ในภาคการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาหรือ
ภาควิชาและคณะ 
  ๙.   การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตถือเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา 
 ๑๐. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเสร็จส้ินแล้ว ควรพิมพ์ผลการลงทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐานในการอ้างอิง 
  ๑๑. ให้ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้วินิจฉัยกรณี ที่พบปัญหา
อันเกิดจากแนวปฏิบัตินี้ 
 
   ประกาศ ณ วนัที่ ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕     
 
 
 

         
                                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 
                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรื่อง  การยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๔

…………………………….

เพื่อใหการยกเวนการเรียนรายวิชา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวย

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

พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๕ และเพื่อควบคุมมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตาม

มาตรา ๓๑  แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยโดยความ

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

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่องการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ ไวดังตอไปนี้

ขอ ๑  ในประกาศนี้

“การยกเวนการเรียน” หมายถึง การนําเนื้อหาวิชาหรือสาระความรูจากการศึกษา            

ในระบบและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณทํางาน                    

ซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก

“การศึกษาในระบบ” หมายถึง เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา 

หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษา                 

ที่แนนอน

“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาหรือการฝกอบรมเฉพาะเรื่องจาก

หนวยงานภาครัฐหรือ เอกชนหรือองคกรสวนทองถิ่น ผูผานการศึกษาตองมีหลักฐานการศึกษา                

หรือฝกอบรมที่ระบุช่ือหลักสูตรและระยะเวลาที่ใชในการศึกษาและใหหมายความรวมถึงผูผาน                  

การทดสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจัดสอบหรือรับรอง

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความ

สนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม            

สื่อหรือแหลงความรูอื่น ๆ

“การฝกอาชีพ” หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่เกิดจากการผาน

การศึกษา ฝกอบรมในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย จากการฝกอาชีพ การแสวงหาความรู                   

จากแหลงความรูตางๆ

“ประสบการณการทํางาน” หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่เกิดจาก

ประสบการณการทํางานที่ผานมาที่สะทอนถึงกระบวนการทํางานและการพัฒนาอาชีพ
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ขอ ๒ หลักเกณฑการยกเวนการเรียนรายวิชาการศึกษาในระบบ ดังนี้

๒.๑ ผูขอยกเวนการเรียนตามประกาศนี้รายวิชาที่จะนํามายกเวนการเรียนตองสอบได

หรือเคยศึกษา มาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษา                

หรือภาคการศึกษาสุดทายที่มีผลการเรียน  

๒.๒ ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียน จะตองสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาไมต่ํากวา

ระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

๒.๓ เงื่อนไขการยกเวนการเรียน

๒.๓.๑ เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีเนื้อหาสาระ ครอบคลุมไมนอยกวาสามใน

สี่ของรายวิชาหรือรายวิชาที่ขอเทียบ

๒.๓.๒ จํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ไดเรียนมาจะตองไมนอย

กวาจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ขอเทียบ  หรืออาจใชผลรวมของจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียน

มามากกวาหนึ่งรายวิชา เพื่อนํามาขอเทียบหนึ่งรายวิชาในหลักสูตร

๒.๓.๓ เปนรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนไมตํ่ากวา  C หรือเทียบเทา

ขอ ๓ หลักเกณฑการยกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย

การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางานเขาสูการศึกษาในระบบ  ดังนี้

๓.๑ ผูขอยกเวนการเรียนตามประกาศนี้ใหดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดงันี้

๓.๑.๑ การทดสอบมาตรฐาน (Standardized test)

๓.๑.๒  การทดสอบดวยการสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)

๓.๑.๓ การประเมินการศึกษา หรืออบรมที่ จัดโดยหนวยงานตาง ๆ ที่

มหาวิทยาลัยรับรอง (Training)

๓.๑.๔ การเสนอแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

๓.๒  ใหคณะกรรมการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวย  การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๓๘  เปนผูกําหนด กฎเกณฑ วิธีการดําเนินการยกเวนการเรียน

รายวิชาตามประกาศนี้ รวมทั้งการอนุมัติการใชวิธีการใดวิธีหนึ่งตามขอ ๓.๑  ที่คณะ สถาบันหรือ

วิทยาลัยเสนอ

ขอ ๔ ผูที่จะขอยกเวนการเรียนตองกระทําใหเสร็จสิ้นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ ๕ ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาผลการดําเนินการและระดับคะแนน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ    พ.ศ.  ๒๕๕๔

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา)

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เรื่อง การยกเวนการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา) 

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

เพื่อใหการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  สําหรับนักศึกษา 

ปริญญาตรี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่กําหนดไวในขอ ๓๓.๓ 

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)                  

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

พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดใหมีการยกเวนการเรียน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  สําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตร

ปริญญาตรี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา) ดังนี้

๑. ใหยกเวนการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑๘  หนวยกิต

๒. ใหเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวน ๑๒  หนวยกิต ดังนี้

๑.  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ๓  หนวยกิต

๒.  กลุมวิชามนุษยศาสตร ๓  หนวยกิต

๓.  กลุมวิชาสังคมศาสตร ๓  หนวยกิต

๔.  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓  หนวยกิต

ประกาศ ณ วันที่   ๒๒   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔

 ( ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา )

                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
          เรื่อง  แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน (ฉบับที่ 2) 

................................................. 
   เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกินของนักศึกษาเป็นระบบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
จึงเห็นควรกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน  ไว้ดังต่อไปน้ี 
    ให้ยกเลิกประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน ฉบับที่ 1 เม่ือวันที่ 26 
ตุลาคม 2554 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
     การยื่นคําร้องขอเรียนร่วมและเรียนเกินให้เป็นไปตามปฏิทินวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
    เกณฑ์การเรียนร่วม 

1) รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาที่ไม่มีเปิดในภาคการศึกษาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
2) รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาที่มีวันและเวลาเรียน  หรือ วันและเวลาสอบ   ซํ้ากัน 

             3) กรณีที่ต้องการแก้ไขรายวิชาที่ติด F หรือ E   
4) กรณีที่ได้ดําเนินการเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน 

     เกณฑ์การเรียนเกิน   
          1)   นักศึกษาที่ขอเรียนเกินต้องเป็นนักศึกษาค้างชั้นหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดท้ายเท่าน้ัน 
          2)   นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนได้   22 หน่วยกิต   สามารถเรียนเกินได้ 3 หน่วยกิต 
                3)   นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนได้ 15 หน่วยกิต สามารถเรียนเกินได้ 3 หน่วยกิต  
        4)   ภาคเรียนฤดูร้อนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 9 หน่วยกิต สามารถ 
                      เรียนเกินได้ 3 หน่วยกิต 
                5)   รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ไม่นับเป็นรายวิชาที่มาขอเรียนเกิน 
    
                ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๔  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                   
 

                                 
                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
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เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏิบั

แผนการเรียนและรายการจัดสอนและสอบ

เพื่อใหการพิจารณาคําขอเปดรายวิชา

เปนไปดวยความเรียบรอย มีแนวปฏิบิติและหลักเกณฑใน

ควรกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและรายการจัดสอน

และสอบ  ดังนี้

1. เปนรายวิชาที่ไมเปดสอนตามรายการจัดสอนจัดสอบของนักศึกษา

2. เปนรายวิชาในหลักสูตรเกาซึ่งไมเปดสอนอีกและตองเปนรายวิชาบังคับ

3. สําหรับรายวิชาเลือกนั้น สามารถดําเนินการไดเฉพาะในกรณีตอไปนี้เทานั้น

- ไมสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกรายวิ

- ไมสามารถยื่นคํารองเพื่อขอเรียนรวมในรายการจัดสอนจัดสอบของนักศึกษาประเภทอื่นๆได

- ไมสามารถขอเทียบเพื่อเรียนแทนกันไดกับในรายวิชาในหลักสู

ชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติเทากันได

คุณสมบัติของนักศึกษ

รายการจัดสอนและสอบ ตองเปนนักศึกษาคางชั้น หรือลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนสุดทายและตองไมเปน

นักศึกษาที่ยายมาจากสถาบันราชภัฏอื่น

แนวปฏิบัติในการขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนก

1. นักศึกษารับคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการ

2. นําคํารองที่กรอกรายละเอียดแลวขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

3. ยื่นคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการกอนเปดภาคเรียนอยางนอย 

4. สํานักสงเสริมวิชาการรวบรวมคําร

5. คณะสรุปรายวิชาที่สามารถเปดเพื่อแจงสํานักสงเสริมวิชาการดําเนินการตอไป

6. สํานักสงเสริมวิชาการประกาศผลรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนใหนักศึกษาทราบ

ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตภาคเรียนที่ 

ประกาศ  ณ  วันที่ 

                                 

ประกาศสถาบันราชภัฏเชียงใหม

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจาก

แผนการเรียนและรายการจัดสอนและสอบ

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

เพื่อใหการพิจารณาคําขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและรายการจัดสอนและสอบ

เปนไปดวยความเรียบรอย มีแนวปฏิบิติและหลักเกณฑในการพิจารณาที่เปนมาตรฐานเดียวกัน สถาบันฯจึงเห็น

ควรกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและรายการจัดสอน

เปนรายวิชาที่ไมเปดสอนตามรายการจัดสอนจัดสอบของนักศึกษา(ทุกประเภท)

เปนรายวิชาในหลักสูตรเกาซึ่งไมเปดสอนอีกและตองเปนรายวิชาบังคับ

สําหรับรายวิชาเลือกนั้น สามารถดําเนินการไดเฉพาะในกรณีตอไปนี้เทานั้น

ไมสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกรายวิชาอื่นๆในกลุมเดียวกันได

ไมสามารถยื่นคํารองเพื่อขอเรียนรวมในรายการจัดสอนจัดสอบของนักศึกษาประเภทอื่นๆได

ไมสามารถขอเทียบเพื่อเรียนแทนกันไดกับในรายวิชาในหลักสตูรใหมที่มีเนื้อหาจํานวนหนวยกิ

ของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นคํารองเพื่อขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและ

รายการจัดสอนและสอบ ตองเปนนักศึกษาคางชั้น หรือลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนสุดทายและตองไมเปน

นักศึกษาที่ยายมาจากสถาบันราชภัฏอื่น

แนวปฏิบัติในการขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและรายการจัดสอนและสอบ

นักศึกษารับคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการ

นําคํารองที่กรอกรายละเอียดแลวขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

ยื่นคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการกอนเปดภาคเรียนอยางนอย 2 เดือน

สํานักสงเสริมวิชาการรวบรวมคํารองสงใหคณะ/โปรแกรมวิชาที่เกี่ยวของพิจารณา

คณะสรุปรายวิชาที่สามารถเปดเพื่อแจงสํานักสงเสริมวิชาการดําเนินการตอไป

สํานักสงเสริมวิชาการประกาศผลรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนใหนักศึกษาทราบ

ใหมีผลใชบังคับตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2547 เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2547

  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.เรืองเดช  วงศหลา

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

อจาก

ที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและรายการจัดสอนและสอบ               

การพิจารณาที่เปนมาตรฐานเดียวกัน สถาบันฯจึงเห็น            

ควรกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและรายการจัดสอน                

)

ไมสามารถยื่นคํารองเพื่อขอเรียนรวมในรายการจัดสอนจัดสอบของนักศึกษาประเภทอื่นๆได

ตรใหมที่มีเนื้อหาจํานวนหนวยกติ

าที่มีสิทธิ์ยื่นคํารองเพื่อขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและ

รายการจัดสอนและสอบ ตองเปนนักศึกษาคางชั้น หรือลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนสุดทายและตองไมเปน

ารเรียนและรายการจัดสอนและสอบ

นําคํารองที่กรอกรายละเอียดแลวขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

โปรแกรมวิชาที่เกี่ยวของพิจารณา

คณะสรุปรายวิชาที่สามารถเปดเพื่อแจงสํานักสงเสริมวิชาการดําเนินการตอไป

สํานักสงเสริมวิชาการประกาศผลรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนใหนักศึกษาทราบ

เรืองเดช  วงศหลา)

ราชภัฏเชียงใหม
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หรื
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หรื
ทัง้

M
คณ

เรื่อง   แน

 
ปนไปดวยควา
หาวิทยาลัย
รรมการบริห
งกําหนดแนว

๑. 
ลการประเมิน
อดคลองตา
ามกําหนดเวล

๒. 
ารศึกษาตอค
ะแนนเก็บระ
ารประเมินทั้
ลวนําสงสํานั
ะบบอินเทอรเ

๓. 
รือวิทยาลัยแ
ะแนนสอบป
รืออาจารยผูรั
งนี้ใหถือวาเป

๔. 
M  ตองส
ณะกรรมการป

นวปฏบิัติและ

เพื่อใหการ
ามเรียบรอย  
  อันจะเกิด
หารวิชาการ 
ปฏิบัติการสง

 ใหอาจารย
นผลการศึกษ
ามเกณฑแผ
ลาที่มหาวิทยา
 ใหอาจารย
คณะ  สถาบัน
ะหวางภาค 
ท้ังหมด  เพื่อ
นักสงเสริมวิช
เน็ตตอไป 
 ผลการประ
ลว  ไมสามา
ลายภาค  เกณ
รับผิดชอบตอ
ปนความบกพ
 การสงผลก
สงถึงคณะ  ส
ประจําคณะ  

ประกาศม
ะการกํากับ  ติ

รวัดผล  ประเ
 มีประสิทธิภ
ดประโยชน
  ในคราวปร
งผลการประเมิ

ยผูสอนหรือ
ษาของนักศึก
ผนบริหารก
าลัยกําหนด 
ยผูสอนหรืออ
น  หรือวิทยา
  (ถามี)  คะ
ใหคณะกรร
ชาการและงา

ะเมินผลการศึ
รถเปล่ียนแป
ณฑการประเมิ
องแกไข  ตอง
รองของอาจา
การประเมินเพ
สถาบัน  หรือ
สถาบัน  หรือ

มหาวิทยาลัยร
ตดิตามการสง

---------------
เมินผลและก
ภาพ  เปนไปต
ตอการเ รียน
ระชุมคร้ังที่  
มินผลการศึก

อาจารยผูรับ
กษาผานระบบ
ารสอนผ าน

อาจารยผูรับ ิ
ลัยภายในกํา
แนนสอบป
มการประจํา
านทะเบียนเพ

ศึกษาท่ีผานกา
ปลงแกไขได 
มินผล  และร
งนําเสนอตอค
ารยผูสอนหรื
พื่อเปล่ียนเปน
อวิทยาลัยภาย
อวิทยาลัย 

 

ราชภัฏเชียงใ
ผลการประเมิ
-------- 
ารสงผลการป
ตามนโยบายแ
นของนักศึก
 ๔/๒๕๕๔  
ษาของนักศกึ

บผิดชอบทุกร
บอินเทอรเน็
นระบบอินเ

ผิดชอบรายวิ
าหนด  โดยมี
ลายภาค  เก
าคณะ  สถาบ
พื่อประกาศผ

ารอนุมัติจากค
  ทั้งนี้รวมถึง
ะดับการประ
คณะ  สถาบัน
ออาจารยผูรับ
นระดับคะแน
ยในกําหนด 

หม 
มนิผลการศึกษ

ประเมินผลก
และหลักการ
กษา   มหาวิ
 วันท่ี  ๒๓  
กษา  ดังนี้ 

รายวิชาทุกร
ต  โดยกรอก
เทอร เน็ตให

วิชาสงรายละ
มีรายละเอียด
กณฑการประ
บัน  หรือวิท
ผลการประเมิ

คณะกรรมกา
การแกไขคะ
ะเมินทั้งหมด 
น  หรือวิทยา
บผิดชอบ 
นนของสัญลัก
 เพื่อขออนุมั

ษาของนักศึก

การศึกษาของ
บริหารจัดกา
วิทยาลัยโดย
 พฤษภาคม 

ระดับใชระบ
กระดับการป
หนักศึกษาไ

ะเอียดการปร
ของรายช่ือผู
ะเมินผล  แล
ยาลัยพิจารณ
มินเปนรายบุ

รประจําคณะ
ะแนนเก็บระห
  กรณีที่อาจา
ลัยที่รายวิชาน

กษณ  I  IP  I
มัติผลการประ

กษา 

นักศึกษา      
ารที่ดีของ
ยมติของ      
 ๒๕๕๔      

บการสง      
ประเมินที่      
ไดทราบ      

ระเมินผล
ผูเขาสอบ
ละระดับ      
ณาอนุมัติ      
คคลผาน   

ะ  สถาบัน
หวางภาค  
รยผูสอน
นั้นสังกัด  

I/L  หรือ  
ะเมินจาก

    

             
          

      
        
                    

              
       

96



 

คะ
จะ
ผูรั

หรื
ตา
มห

ลา

กา

 
 
หัว
 

 
 

 
 
 

ะแนนของสัญ
ะเปล่ียนผลกา
รับผิดชอบรา

๕. 
รือไมสงผลก
ามท่ีคณะ  ส
หาวิทยาลัยมีข

ายลักษณอักษ

ารปฏิบัติงานแ

กร
วหนาหนวยง

 
 
 

กรณีที่อาจ
ญลักษณ  I  I
ารประเมินเป
ยวิชาจะขอเป
 อาจารย ผู
การประเมินกา
สถาบัน   หรือ
ข้ันตอนในกา

๕.๑ คว
ษร  และใหอา

๕.๒ ค
และการพิจาร

๕.๓ คว

ณีอาจารยผูส
งานที่รับผิดชอ

ปร

  
  
  

จารยผูสอนห
IP  I/P  หรือ
น  E  หรือ 
ปล่ียนแปลงไม
สอนหรืออ
ารศึกษา  หรือ
อวิทยาลัยกํา
ารดําเนินงาน 
วามบกพรอ
าจารยผูสอนห
วามบกพรอ
รณาความดีคว
วามบกพรอง

สอนหรืออาจา
อบแจงเตือนแ

ระกาศ   ณ   วั

 
 
 

๒ 

หรืออาจารยผู
อ  M  ตามท่ีก
  F  หรือ  U
มได 
าจารย ผู รับ
อเปล่ียนเปนร
าหนด  ใหถื
  ดังนี้ 
งคร้ังแรก  ใ
หรืออาจารยผูร
องค ร้ัง ท่ีสอ
วามชอบเพื่อเ
คร้ังท่ีสาม  ให

ารยผูรับผิดช
และใหพิจารณ

วันท่ี   ๑   มิถุ

    
 (ผู
    

ผูรับผิดชอบร
กําหนด  สํานั

U  แลวแตกร

ผิดชอบขอแ
ระดับคะแนน
ถือวาเปนคว

ใหคณะ  สถ
รับผิดชอบลง
อง   ใหนํ าข
เล่ือนเงินเดือน
หมหาวิทยาลั

อบเปนอาจา
ณาการเชิญเป

นายน   พ.ศ. 

      
ผูชวยศาสตรา
 อธิการบดีมห

รายวิชาไมสง
นักสงเสริมวิช
รณี  และอาจา

แกไขผลการ
นของสัญลักษ
ามบกพรอง

าบัน  หรือวิ
งนามรับทราบ
อมูลประก
น 
ัยดําเนินการท

รยพิเศษใหหั
ปนอาจารยพิเศ

  ๒๕๕๔ 

จารย ดร.เรือ
หาวิทยาลัยราช

งผลการเปล่ี
ชาการและงาน
ารยผูสอนหรื

รประเมินก
ษณ  I  IP  I/L 
ในการปฏิบั

วิทยาลัยตักเตื
บเปนหลักฐาน
อบการประ

ทางวินัย 

หัวหนาสาขาวิ
ศษ 

 
งเดช   วงศหล
ชภัฏเชียงใหม

ยนระดับ
นทะเบียน      
ืออาจารย

ารศึกษา      
  หรือ  M  
บัติหนาที่  

ตือนเปน      
น 
ะ เมินผล      

วิชา  หรือ

ลา) 
ม 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย การปฏิบัติของผูเขาสอบและผูกํากับการสอบ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

(๑) หามใชเครื่องมือส่ือสารในหองสอบ 
(๒) หามสงเสียงดัง  ทําความรําคาญ  หรือแสดงกิริยามารยาทไมเหมาะสมใน 

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

ตองการสิ่งหนึ่งส่ิงใดในระหวางสอบหรือมีขอสงสัยใหแจงตอผูกํากับการสอบ และใหผูกํากับ 
การสอบเปนผูพิจารณาอนุญาต 

(๗) หามผูเขาสอบนําส่ิงใด ๆ เขาหองสอบ เวนแตปากกา ดินสอ ไมบรรทัด 
ยางลบ และส่ิงที่ประกาศใหทราบลวงหนาหรือส่ิงท่ีผูสอนอนุญาตไวลวงหนาใหนําเขาหองสอบ 
เพื่อใชในการสอบได หรือส่ิงที่ผูกํากับการสอบอนุญาตใหนําเขาหองสอบได 

(๘) หามผูเขาสอบนํากระดาษคําตอบ กระดาษขอสอบ กระดาษที่ใชในการสอบ
ออกจากหองสอบ  ยกเวนในสวนที่ผูสอนวิชานั้นกําหนดไวใหนําออกจากหองสอบได 

(๙) อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ ๗  ขอปฏิบัติสําหรับผูเขาสอบ มีดังตอไปนี้ 

(๑) ใหผูเขาสอบแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวผูเขาสอบ 
กรณีไมมีบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวผูเขาสอบมาแสดงในวันสอบ ใหแสดงบัตร
ประจําตัวอ่ืนซ่ึงออกใหโดยหนวยงานราชการพรอมกับแสดงหลักฐานอื่นที่มหาวิทยาลัยออกให 
ท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจของผูกํากับการสอบหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๒) ใหผูเขาสอบนั่งประจําโตะตามที่กําหนดไวหรือตามที่ผูกํากับการสอบ  
กําหนด จะเปลี่ยนที่นั่งกอนไดรับอนุญาตไมได 

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

(๑) สอบตกในรายวิชานั้น และใหพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษา   
   ใชสําหรับนักศึกษาที่ประพฤติผิดเปนครั้งแรก 

(๒) สอบตกในรายวิชานั้น และใหพักการเรียนสองภาคการศึกษา 
  ใชสําหรับนักศึกษาที่เคยถูกลงโทษตาม (๑) 

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

ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

                                  
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง  กําหนดรายวิชาที่ใช้สัญลักษณ์ IP (ฉบับที่ 2) 

 

 
  เพ่ือให้การดําเนินการการวัดผลและประเมินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ว่าด้วย  
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2550   ข้อ 21.4.5   มหาวิทยาลัยจึงขอกําหนดรายวิชาที่ใช้
สัญลักษณ์   IP (ฉบับที่ 2)  และมติคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2555  
เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  พ.ศ. 2555   ตามตารางแนบท้ายนี้ 
 
                                ประกาศ   ณ  วันที ่  21   สิงหาคม    พ.ศ.    2555 
 
 

          
                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 
                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
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๒

สรุปรายวิชาที่ใช้สัญลกัษณ์ IP (ฉบับที่ 2) 
ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

1.  BCOM4604 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3(1-4-4) 
2.  PHYS4902 โครงงานวิจัยทางฟิสิกส์  3(250) 
3.  SC 4902 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์  3(250) 
4.  CHEM4901 โครงงานวิจัยทางเคมี  3(250) 
5.  CHEM4902 โครงงานวิจัยทางเคมีการศึกษา  3(250) 
6.  BIO 4902 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา  3(250) 
7.  MATH4902 การศึกษาเอกเทศ  3(250) 
8.  ENV 3902 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(250) 
9.  HSC 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(250) 
10.  COM 4906 การศึกษาอิสระด้านเวบ็เทคโนโลยี  3(250) 
11.  COM 4905 การศึกษาอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(250) 
12.  COM 4904 การศึกษาอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร ์  3(250) 
13.  CER 3902 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีเซรามิก  3(250) 
14.  ARCH4901 งานวิจยัวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม   3(250) 
15.  CONS4901 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง  3(250) 
16.  GART 4904 ออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์  4(335) 
17.  ART 4904 ศิลปศึกษานิพนธ์  4(335) 
18.  THAI 4902 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย  3(250) 
19.  DM 4907 ผลงานค้นคว้าริเริม่ทางศิลปะการแสดง 4(2-4) 
20.  DM 4906 นาฏยนิพนธ์ 4(2-4) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง  กําหนดรายวิชาที่ใช้สัญลักษณ์ IP (ฉบับที่ 3) 

 

 
  เพ่ือให้การดําเนินการการวัดผลและประเมินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ว่าด้วย  
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2550   ข้อ 21.4.5  และมติคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2555  เม่ือวันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยจึงขอกําหนด
รายวิชาที่ใช้สัญลักษณ์  IP (ฉบับที่ 3)   ดังนี้ 
 

ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
1.  PG 4902 การศึกษาเอกเทศทางจิตวิทยา   3(250) 

  
                                ประกาศ   ณ  วันที ่  14  มกราคม    พ.ศ.    2556 
 
 

       
                              (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนัธ ์ ธรรมไชย) 
                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
 

   ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ใหไว  ณ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  

เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  กับมาตรา  ๕๖  

วรรคสอง  และมาตรา  ๖๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

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

 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม  ดังตอไปนี้ 

(๑) สาขาวิชาการบัญชี  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “บัญชีดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “บัญชีมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “บัญชีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.บ.” 
(๒) สาขาวิชาการศึกษา  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ค.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “ครุศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ค.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “ครุศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ค.บ.” 
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “นิติศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.บ.” 
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “นิเทศศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.บ.” 
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.ด.”  และ  “ปรัชญา 

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

 

 (ข) โท  เรียกวา  “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.บ.” 
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.บ.” 
(๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ด.”  และ  “ปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.” 
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.บ.” 
(๙) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.บ.”   
(๑๐) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  มีปริญญาสองชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ส.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ส.ม.” 
ทั้งนี้  หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มีสามชั้น  ดังตอไปนี้ 
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต  ทําดวยผาหรือแพรสีดํา  เย็บเปนเส้ือคลุมยาวเหนือขอเทาพอประมาณ  

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

ใหมีผาคลองคอ  ดานในทําดวยผาตวนสีเหลืองทอง  ดานนอกทําดวยผาหรือแพรสีดํา
เชนเดียวกับตัวเส้ือ  ดานหนาเย็บเปนมุมแหลม  มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  เย็บติด
ที่ริมทั้งสองขาง  ระหวางแถบผาตวนสีเหลืองทองทั้งสองขางมีแถบกํามะหย่ีสีตามสีประจําสาขาวิชา  
กวาง  ๒.๕  เซนติเมตร  ติดโดยมีระยะหางระหวางผาตวนสีเหลืองทองกับแถบกํามะหย่ีสีตามสีประจํา
สาขาวิชา  ขางละ  ๑  เซนติเมตร  ดานหลังเย็บเปนส่ีเหล่ียม  มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง  กวาง   
๑  เซนติเมตร  เย็บติดที่ริมดานบนและดานลาง  ดานซายและดานขวาพับเปนจีบซอนกัน  จํานวนสองทบ  
กวางทบละ  ๗  เซนติเมตร  มีเชือกเกลียวสีทอง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๐.๘  เซนติเมตร  ผูกดวยเง่ือนพิรอด 
ตรงกลางแผนหลัง  และมีพูหอยสีทอง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๑๕  เซนติเมตร   
มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยผา  และปกดวยดายสีตามตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยติดบนผาตวน 
สีเหลืองทองรูปวงรี  ขนาด  ๖.๕  เซนติเมตร  ปดทับรอยตอของผาคลองคอดานหนาและดานหลัง 
ทั้งสองขาง 

(๒) ครุยมหาบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  เวนแตแถบกํามะหย่ีสีดํา  ตอนกลางแขน 
ทั้งสองขางมีจํานวนสองแถบ 

(๓) ครุยบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต  เวนแตแถบกํามะหย่ีสีดํา  ตอนกลางแขน 
ทั้งสองขางมีจํานวนหนึ่งแถบ 

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

 

มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหาร  และคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   
มีดังตอไปนี้ 

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

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

ใหมีสายสรอยประกอบครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําดวยโลหะสีทอง
ประกอบดวยตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  ก่ึงกลางสายสรอยประดับตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวย
โลหะดุนนูนสีทอง  สูง  ๕  เซนติเมตร  ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง 

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

 

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

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

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

มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา  มีดังตอไปนี้ 
(๑) สาขาวิชาการบัญชี   สีฟาเทา 
(๒) สาขาวิชาการศึกษา   สีฟา 
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร   สีขาว 
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร   สีน้ําเงิน 
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   สีชมพู 
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  สีน้ําตาล 
(๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร   สีเหลือง 
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร   สีแสด 
(๙) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร   สีเขียวหัวเปด 
(๑๐) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  สีชมพูสม 
มาตรา ๘ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจัดทําครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุย

ประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ข้ึนไวเปนตัวอยาง 
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หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

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

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีการประกาศใชบังคับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับมาตรา  ๕๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๖๐   
วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา  การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด  และจะใช 
อักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  และการกําหนดลักษณะ  ชนิด   ประเภท  และสวนประกอบของ 
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย  การใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง 
พ.ศ.๒๕๕๐ 

----------------------------- 
 
 เพ่ืออนุวัติตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๐  เม่ือวันที่    
๓๐ ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๐   จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย 
การใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓  บรรดาขอบังคับ ระเบียบ  คําส่ัง  หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “กรรมการสภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
  “อธิการบดี”  หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
  “ผูบริหาร”   หมายความวา   อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “คณาจารย”   หมายความวา  คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม ตามมาตรา ๕๑ และใหหมายความรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาที่
ผูสอนและทํางานประจําในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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 ขอ ๕  ผูมีสิทธิสวมครุยวิทยฐานะ ตองเปนผูไดรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  
 ขอ ๖  ผูมีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะ ตองเปนผูไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 ขอ ๗  ผูมีสิทธิสวมครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตองเปน 
ผูดาํรงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
และคณาจารยของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๘  การสวมครุยวิทยฐานะ ใหสวมทับเครื่องแบบนักศึกษาหรือเคร่ืองแบบราชการ 
หรือชุดสุภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๙  การสวมครุยประจําตําแหนง ใหสวมทับเครื่องแบบราชการ หรือชุดสุภาพ  
 ขอ ๑๐  การสวมครุยวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนง ใหใชในโอกาสดังตอไปนี้ 

(๑) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
(๒) พิธีไหวครู 
(๓) งานพิธีการอื่นของมหาวิทยาลัยหรือในโอกาสที่เหมาะสม  

 ขอ ๑๑  การประดับเข็มวิทยฐานะ ใหประดับที่อกเส้ือดานขวาเมื่อแตงเคร่ืองแบบ  
หรือที่ปกเสื้อสากลดานซาย 
 ขอ ๑๒  ผูท่ีสวมครุยวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง และประดับเข็มวิทยฐานะ 
ตองประพฤติตนสุภาพเรียบรอย มีเกียรติ และอยูในลักษณะที่เหมาะสมไมกอใหเกิดความเสื่อม
เสียตอตนเองและมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๑๓  ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง โดยไมมีสิทธิ 
ท่ีจะใช หรือแสดงดวยประการใด ๆ วา ตนมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยหรือมีปริญญา 
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไมมี ถาไดกระทําเพ่ือให
บุคคลอื่นเช่ือวาตนมีสิทธิท่ีจะใชหรือมีตําแหนงหรือมีวิทยฐานะเชนนั้น ตองระวางโทษตามมาตรา 
๖๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ขอ ๑๔  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 

ประกาศ   ณ  วันที่   ๓๑  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

อาวุธ  ศรีศุกรี 
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

----------------------------- 
 
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   เห็นสมควรวางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา ใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๙ เกณฑการสําเร็จการศึกษาและการให
ปริญญา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในคราวประชุม   ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐   เมื่อ
วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓  บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว 
ในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “สภาวิชาการ” หมายความวา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “อธิการบดี” หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “สวนราชการ” หมายความวา  สวนราชการตามมาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
และใหหมายความรวมถึงหนวยงานภายในที่จัดตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 “สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความวา  สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “นายทะเบียน”   หมายความวา  นายทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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 ขอ ๕  ใหอธิการบดีแตงตั้ง “นายทะเบียน” จากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ในสังกัดของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติหนาท่ีและรับผิดชอบในกิจการเกี่ยวกับการออกหลักฐานแสดง 
ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบนี้ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย 
 ขอ ๖   หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้มีดังตอไปนี้ 
  (๑)  ปริญญาบัตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา
บัตร หรือประกาศนียบัตร 
  (๒)  วุฒิบัตร 
  (๓)  ใบรับรองผลการศึกษา 
  (๔)  ใบรับรองคุณวุฒิ 
  (๕)  ใบรายงานผลการศึกษา 
  (๖)  ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
 ขอ ๗  แบบพิมพหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ ๖  ใหใชแบบพิมพท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขแบบพิมพใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 ขอ ๘  ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควบคุมการเก็บรักษาและเบิกจาย 
แบบพิมพหลักฐานแสดงผลการศึกษาตาง ๆ ใหรัดกุม โดยมีบัญชีรับจายเปนหลักฐานเพื่อตรวจสอบได 
 ขอ ๙  วันท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักฐานแสดงผลการศึกษา  ใหถือเอาวันที่สํานักสงเสริม-
วิชาการและงานทะเบียนอนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
 ขอ ๑๐  การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ ๖ (๑) 
  (๑)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
ตามขอ ๖ (๑) ใหเฉพาะผูท่ีสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติการใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร จากสภามหาวิทยาลัยแลว 
  (๒)  หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ ๖ (๑) ทุกฉบับ ใหอธิการบดีและ 
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแลวประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
  (๓)  ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทําทะเบียนผูท่ีไดรับอนุมัติ 
การใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร ไวเปนหลักฐาน 
 ขอ ๑๑  การออกวุฒิบัตร 
  (๑)  ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหมีการใหการศึกษาหรือฝกอบรมตามหลักสูตร
พิเศษ ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจออกวุฒิบัตรแกผูท่ีเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมนั้น ๆ ได 
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  (๒)  ใหอธิการบดีและหรือผูอํานวยการฝกอบรมลงนามพรอมกับประทับตราดุน
ของมหาวิทยาลัยในวุฒิบัตรที่ออกให 
  (๓)  ใหสวนราชการที่จัดการฝกอบรมจัดทําทะเบียนการออกวุฒิบัตรเก็บไวเปน
หลักฐาน 
 ขอ ๑๒  การออกใบรับรองผลการศึกษา 
  (๑)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแก 
ผูท่ีสําเร็จการศึกษาแลวและกําลังรออนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร  
  และ อาจจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกผูท่ีศึกษารายวิชาตาง ๆ  ครบถวนตาม
หลักสูตรและกําลังรออนุมัติผลสําเร็จการศึกษาก็ได แตใบรับรองนี้จะมีอายุการใชเพียง ๙๐ วัน นับ
แตวันที่ออกให 
  (๒)  ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทําทะเบียนใบรับรองผล
การศึกษาที่ออกใหเก็บไวเปนหลักฐาน 
  (๓)  ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายของนักศึกษา
และใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของ
มหาวิทยาลัย 
 ขอ ๑๓  การออกใบรับรองคุณวุฒิ 
  (๑)   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
จะออกใบรับรองคุณวุฒิแกผูท่ีสําเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติการ 
ใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร แลว แตยังไมไดรับใบประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร 
  (๒)  ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทําทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิ 
ท่ีออกใหเก็บไวเปนหลักฐาน 
  (๓)  ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายของนักศึกษาและ
ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของ
มหาวิทยาลัย 
 ขอ ๑๔  การออกใบรายงานผลการศึกษา 
  (๑)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะออกใบรายงานผลการศึกษา
ใหแกผูท่ีกําลังศึกษาหรือผูท่ีสําเร็จการศึกษาแลว โดยย่ืนคํารองขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  (๒)  ใบรายงานผลการศึกษาที่ออกใหคร้ังแรกใหออกเปนภาษาไทย 
กรณีการออกใบรายงานผลการศึกษาครั้งตอไปอาจออกใหเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได 
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  (๓)  ใบรายงานผลการศึกษาสําหรับผูที่กําลังศึกษา ใหรายงานผลการศึกษา 
ถึงภาคการศึกษาที่มีผลการศึกษา 
  (๔)  ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนและอธิการบดี   
หรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย ลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๑๕  การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
  (๑)  ในกรณีท่ีหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ ๖  สูญหายหรือชํารุด 
ใหสํานักสงเสริมวิชาการ พิจารณาออกใบแทนใหตามที่เห็นสมควร  โดยใหผูขอยื่นคํารองขอ 
ตามแบบที่มหาวิทยาลัย 
  (๒)  ในกรณีท่ีระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหายหรือชํารุด จนไมสามารถจะ
ออกใบรายงานผลการศึกษาได  ถาผูมายื่นคํารองขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอื่นแสดงผล
การศึกษา ซ่ึงอธิการบดีพิจารณาเห็นวาเปนหลักฐานที่เชื่อถือได ใหสํานักสงเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนออกใบแทนโดยไมตองลงรายละเอียดผลการศึกษา  และใหนายทะเบียนหมายเหตุ 
ไวดวยวาหลักฐานแสดงผลการศึกษาสูญหาย 
  (๓)  ใบแทนทุกฉบับ   ใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดี 
ท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมกบัประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๑๖  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําชี้แจงและคําอธิบายการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ตามขอ ๖  โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๑๗  ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีวาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยท่ีวาดวยคาธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา แลวแตกรณี 
 ขอ ๑๘  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้   
 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๓๐ มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

                                   
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
 
 
 
 

124



125



126



127



128












 
 




  



 


         



 


 



    


 
 



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



ตอนท่ี 3ตอนท่ี 3 

แนวปฏบิัตสิําหรับนักศกึษาในเรื่องที่เก่ียวของ 

กับสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
 

 



สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบียน 
 

เกี่ยวกับสํานักงาน 

 สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนเปนหนวยงานสงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัย ภารกิจหลักคือการประสานงานและใหบริการดานวิชาการแกหนวยงานและ

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดูแลและกํากับการนําระเบียบ ขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานวิชาการไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนจึงมีความสําคัญและเกี่ยวของโดยตรงกับนักศึกษา นับตั้งแตการ

สมัครเขาเรียนการรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา จนกระทั่งวันสําเร็จการศึกษา นักศึกษาควร

ศึกษาระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ใหละเอียดและถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อใหการเรียน

เปนไปอยางราบรื่นและสําเร็จการศกึษาสมดังความตัง้ใจ 
 

ท่ีตั้งหนวยงาน 

 ช้ัน 1 อาคาร 1 ทิศเหนอื (ตรงขามกับโรงยมิเนเซยีม) 

 

แผนผังท่ีตั้งหนวยงาน 
 

 
 

เวลาเปดทําการ 

 เปดบรกิารทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 

 จันทร – ศุกร เวลา 08.00 น. – 20.00 น. 

 เสาร – อาทติย เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 
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โครงสรางองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักสงเสรมิวชิาการและงาน

 

สํานักงานผูอํานวยการ 

 

งานทะเบยีนและประมวลผล 
 

งานสงเสรมิวชิาการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

 

หัวหนาฝาย 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หัวหนาฝายบริการ 

การเรียนการสอน 

หัวหนา 

ฝายทะเบียน 

หัวหนาสํานักงาน 

ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

คณะกรรมการประจําสาํนัก 

หัวหนาฝาย 

บริหารงานท่ัวไป 

คณะกรรมการบรหิารสํานัก 

รองผูอํานวยการฝายหลักสูตร

และบรกิารการเรยีนการสอน 

รองผูอํานวยการฝายบรหิาร 

และแผนงบประมาณ 

รองผูอํานวยการฝาย

ทะเบยีนและประมวลผล 

หัวหนา 

ฝายประมวลผล 
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บรกิารของสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน 
 

การลงทะเบยีนเรยีน 

 ในการลงทะเบยีนเรยีนนักศกึษาตองลงทะเบยีนผานระบบอินเทอรเน็ตตามระยะเวลาที่

กําหนดในปฏทินิวชิาการ  ตามขัน้ตอนดังตอไปนี้ 

 ขัน้ที่ 1 นักศึกษาศกึษาหลักสูตรและแผนการเรยีนเสนอแนะพรอมทัง้ปรกึษา 

  อาจารยที่ปรกึษา 

 ขัน้ที่ 2 นักศกึษาลงทะเบียนเรยีนผานระบบอนิเทอรเน็ตที 

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

 ขัน้ที่ 3 นักศกึษาสามารถเพิ่ม/ถอนรายวชิาหรอืยาย Section ผานระบบการ 

  ลงทะเบยีนทางอนิเทอรเน็ตตามวัน-เวลาที่กําหนดตามปฏทินิวิชาการ 

 ขัน้ที่ 4 นักศกึษา Print ใบลงทะเบยีน เพื่อนําไปชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณชิย 

  จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดเริ่มการลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ตตั้งแต        

ปการศกึษา 2547 เปนตนมา โดยมขีอแนะนําในการลงทะเบยีน ดังนี้ 

 1. นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต

ภาคฤดูรอนไมเกนิ 9 หนวยกติ 

 2. นักศกึษาภาคพเิศษ ลงทะเบียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 15  หนวยกิต  

ภาคฤดูรอนไมเกนิ 9 หนวยกติ 

 3. ไมควรลงทะเบยีนในกรณตีอไปนี้ 

  3.1 รายวชิาซ้ํากับรายวชิาที่ลงทะเบยีนไดแลว 

  3.2 วัน – เวลาเรยีนหรอืวัน – เวลาสอบซ้ํากับรายวชิาที่ลงทะเบยีนไดแลว 

  3.3 ลงทะเบยีนใน Section ที่มจํีานวนผูลงทะเบยีนครบแลว 

  3.4 จํานวนหนวยกติที่ลงทะเบยีนเกนิกวาที่กําหนดไว   

  3.5 รายวชิาทีต่องเรยีนรายวชิาอื่นมากอน 

  3.6 ไมสามารถลงทะเบยีนรายวชิาฝกประสบการณรวมกับวชิาอื่นได  (เฉพาะภาคปกต)ิ 

 

การขอรหัสผาน 

 1. นักศึกษาทุกคนจะมีรหัสนักศึกษา และรหัสผาน  6 ตัวอักษร เพื่อ Login เขาสู

ระบบการลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ต หากนักศึกษาทํารหัสผานสูญหาย  หรือลืม

รหัสผานนักศกึษาสามารถยื่นคํารองขอใหมได 

 2. ยื่นคํารอง สสว.12 ถงึสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนมคีาธรรมเนยีม 50 บาท 
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 ข้ันตอนการดําเนินการ 

  1) นักศกึษาดาวนโหลดคํารองขอรหัสผาน (สนว.12) ไดที่   

 http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.phpพรอมทัง้กรอกคํารองให 

   สมบูรณครบถวน 

  2) นักศึกษานําคํารองไปชําระคาธรรมเนียมขอรหัสผานที่กองคลัง (หองการเงิน)

   จํานวน 50 บาท 

  3) นักศกึษานําคํารองขอรหัสผานมายื่นที่สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน 

  4) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบพมิพรหัสผานใหนักศึกษาใหม 

 

การขอเพิ่มจํานวนรับลงทะเบยีนในรายวชิาท่ีมีจํานวนรับเต็ม 

 1. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนผานระบบอินเทอร เน็ต แตปรากฏวาไมสามารถ

ลงทะเบยีนเรยีนได เนื่องจากหมูเรียนในวัน เวลาที่ตองการมีจํานวนนักศึกษาเต็มตามที่กําหนด

แลว และไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาในหมูเรียนอื่น ๆ ไดอีก  นักศึกษาสามารถขอเพิ่ม 

จํานวนรับลงทะเบยีนในหมูเรยีนที่ตองการได 

 2. นักศึกษาเขาไปขอเพิ่มจํานวนรับในรายวิชาที่เต็ม ที่ระบบสารสนเทศนักศึกษา 

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

วันเวลาเรยีน  วันเวลาสอบ 

 3. คนหารหัสวิชา Section ภาคเรียน แลวกด “Submit" แลวกด เพิ่ม แลวพิมพ

แบบฟอรมคํารองขอเพิ่มจํานวนในรายวชิาที่เต็ม 

 4. นําคํารองไปขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรกึษา อาจารยผูสอนรายวชิา 

 5. ยื่นคํารอง สสว.16  ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในชวงเวลา             

เพิ่ม-ถอน ตามปฏทินิวชิาการ  นักศกึษาตองดําเนนิการในวัน เวลาที่กําหนด หากเลยเวลาแลว 

จะไมสามารถลงทะเบยีนได  ไมมคีาธรรมเนยีม 

 6. เมื่อไดรับอนุมัติจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแลว  จะปรากฏ

รายวิชาดังกลาวในระบบลงทะเบียน  นักศึกษาตองเขาไปตรวจสอบรายวิชาที่ขอเพิ่มในระบบ

ลงทะเบยีน  http://www.academic.cmru.ac.th/regisonline/ ดวยตนเอง  ถาเกิดปญหาใหติดตอ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ภายในระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินวิชาการ              

(ชวงเพิ่ม-ถอนรายวชิาเรยีน) 

 

 

 

 

162



 ข้ันตอนการดําเนินการ 

  1) นักศกึษาเขาไปขอเพิ่มจํานวนรับในรายวชิาที่เต็มที่ ระบบสารสนเทศนักศึกษา    

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

   นักศกึษาตรวจสอบจํานวนรับที่เปนปจจุบันในระบบลงทะเบยีน (อนิเทอรเน็ต)  

   และวันเวลาเรยีนวันเวลาสอบ 

  2) นักศกึษาเขาไปใน ระบบสารสนเทศนักศกึษา ใหคนหารหัสวชิา Section  

   ภาคเรยีน แลวกด “Submit" แลวกด เพิ่ม เสร็จแลวพมิพแบบฟอรมคํารองขอ 

   เพิ่มจํานวนในรายวชิาที่ Section   เต็มจํานวน 

  3) ขอความเห็นการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาที่มใีน Sectionจํานวนเต็มจาก 

   อาจารยที่ปรกึษา 

  4) ขอความเห็นของอาจารยผูสอน/สาขาวิชา ของวชิาที่ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา 

   ใน Section ที่มจํีานวนเต็ม โดยอาจารยผูสอนตรวจสอบ Section รหัสวชิาและ 

   ช่ือวชิา พรอมเซ็นช่ือกํากับ 

  5) ยื่นคํารอง สสว.16 ที่สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน ในชวงเวลา                  

   เพิ่ม-ถอนตามปฏทินิวชิาการ 

  6) เมื่อไดรับอนุมัติจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแลว  จะปรากฏ

รายวิชาดังกลาวในระบบลงทะเบียน  นักศึกษาตองเขาไปตรวจสอบรายวิชาที่

ขอเพิ่มในระบบลงทะเบียน ถาเกิดปญหาใหติดตอสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน  ภายในระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินวิชาการ (ชวงเพิ่ม-ถอน

รายวชิาเรยีน) 

 

การขอลงทะเบยีนเรยีนขามหลักสูตรระหวางหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรใหม 

 1. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรใหม และไมเปดรายวิชาในหลักสูตร

เดิมอีก นักศึกษาในหลักสูตรเดิมสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรใหมได แตทั้งนี้ตองมีการ

เทยีบรายวชิาระหวางหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรใหมไวแลว 

  กรณีบางรายวิชาในหลักสูตรเดิม ไมมีการเทียบไวและไมมีการเปดตามแผนเรียน

อกี นักศกึษาสามารถขอหลักสูตร/สาขาวชิาเปดรายวชิาใหจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 

 2. ยื่นคํารอง สสว.17 ผานอาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา คณะ  ถึงสํานักสงเสริม

วชิาการและงานทะเบยีนไมมคีาธรรมเนยีม 
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 ข้ันตอนการดําเนินการ 

  1) นักศกึษาเขาไปดาวนโหลดคํารองลงทะเบยีนเรยีนขามหลักสูตรระหวาง 

   หลักสูตรเดมิกับหลักสูตรใหม (สสว.17) ที่เว็บไซตของสํานักสงเสรมิวชิาการ 

   และงานทะเบยีน (http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php) 

  2) ขอความเห็นการสงคํารองลงทะเบยีนเรยีนขามหลักสูตรระหวางหลักสูตรเดมิ 

   กับหลักสูตรใหมจาก อาจารยที่ปรกึษา 

  3) ขอความเห็นการสงคํารองลงทะเบยีนเรยีนขามหลักสูตรระหวางหลักสูตรเดมิ 

   กับหลักสูตรใหม จาก สาขาวชิา ของวชิาที่จะเรยีนขามหลักสูตร 

  4) ขอความเห็นการสงคํารองลงทะเบยีนเรยีนขามหลักสูตรระหวางหลักสูตรเดมิ 

   กับหลักสูตรใหม จาก คณะ ของวชิาที่จะเรยีนขามหลักสูตร 

  5) ยื่นคํารองลงทะเบยีนเรยีนขามหลักสูตรระหวางหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรใหม  

   ที่สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

  6) เมื่อสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนอนุมัตกิารขอลงทะเบยีนเรยีนขาม 

   หลักสูตรเดมิกับหลักสูตรใหม เรยีบรอยแลวใหนักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนไดที่ 

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

 

การขอลงทะเบยีนเรยีนรวมและเรยีนเกนิ 

 1. การขอลงทะเบยีนเรยีนรวม เปนการขอลงทะเบยีนเรยีนรวมของนักศึกษาคางช้ัน  

โดยขอเรยีนรวมกับนักศกึษาในหมูเรยีนอื่น หรอืช้ันปอื่นเรยีน  ที่นักศกึษาสามารถลงทะเบยีน 

เรยีนได 

 2. นักศกึษาภาคปกตลิงทะเบยีนเรยีนรวมกับนักศกึษาภาคพเิศษไดเฉพาะภาค             

ฤดูรอนเทานั้นสวนนักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาภาคปกติได             

(ดูประกาศมหาวทิยาลัย พ.ศ.2551 ในคูมอืการศกึษา) 

 3. การลงทะเบยีนเรยีนรวมและเรยีนเกนิใหปฏบิัตติามประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

เชียงใหม  เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกินการลงทะเบียนเรียนแตละ

ภาคเรยีน มหาวทิยาลัยกําหนด ดังนี้ 

  ภาคปกต ิ ลงไดไมนอยกวา 9  หนวยกติ  แตไมเกนิ   22  หนวยกติ 

  ภาคพเิศษ ลงไดไมนอยกวา 9  หนวยกติ  แตไมเกนิ   15  หนวยกติ 

  ภาคฤดูรอน  ลงไดไมเกนิ 9  หนวยกติ 

  ยกเวนภาคเรยีนสุดทายที่จะสําเร็จการศกึษาและมจํีานวนหนวยกตินอยกวา 

9 หนวยกิต (ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี 

พ.ศ.2550) การลงทะเบียนเรียนเกินกวาจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวนี้สามารถทําไดเฉพาะใน
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ภาคเรียนสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษาและสามารถเรียนเกินไดเพียง 1 รายวิชา เทานั้น 

หากนอกเหนอืจากที่กําหนดนี้ จะอยูในดุลพนิจิของคณะที่จะพจิารณาเปนรายกรณี 

 4. การลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกิน ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย 

ที่ปรกึษาและจากคณะที่นักศกึษาสังกัด 

 5. ยื่นคํารอง สสว.3  ผานอาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา คณะ  ถึงสํานักสงเสริม

วชิาการและงานทะเบยีน   ไมมคีาธรรมเนยีม 

 ข้ันตอนการดําเนินการ 

  1) นักศกึษาเขาไปขอเรยีนรวมหรอืเรยีนเกนิในรายวชิาที่ตองการลงทะเบยีนเรยีน 

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

   กอนการขอเรยีนรวมและเรยีนเกนิ นักศึกษาจะตองตรวจสอบวันเวลาเรยีน  

   วันเวลาสอบในระบบลงทะเบยีน (อนิเทอรเน็ต) วาไมตรงกัน หรอืซ้ําซอนกัน  

   พรอมทัง้แนบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

   1.1 เอกสารการลงทะเบยีนที่สามารถลงทะเบยีนไดของภาคเรยีนปจจุบัน 

   1.2 เอกสารตรวจสอบสําเร็จการศกึษา สามารถพมิพไดที่ 

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

  2) นักศกึษาเขาไปใน ระบบสารสนเทศนักศกึษา ใหคนหารหัสวชิา Section  

   ภาคเรยีน แลวกด "Submit" แลวกด เพิ่ม แลวพมิพแบบฟอรมคํารอง 

   ขอเรยีนรวมและเรยีนเกนิ 

  3) นักศกึษานําคํารองขอลงทะเบยีนเรยีนรวมและเรยีนเกนิไปขอความเห็นชอบ 

   จากอาจารยที่ปรกึษา อาจารยหัวหนาสาขาวชิา และคณะ 

  4) นักศกึษานําคํารองมายื่นที่สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  

   ตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏทินิวชิาการ 

  5) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะนัดวันแจงผลการขอลงทะเบยีนเรยีนรวมและเรยีนเกนิ 

   ใหนักศกึษาทราบหลังจากที่นักศึกษามายื่นคํารอง  

  6) เมื่อไดรับอนุมัตจิากสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนใหนักศึกษา 

   ตรวจสอบรายวชิานัน้ดวยตนเองในระบบลงทะเบยีนไดที่    

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

   ปฏทินิวชิาการฯ 
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การขอเปดรายวชิาเรยีน 

 1. ผูขอเปดรายวชิา ตองเปนนักศกึษาคางช้ันหรอืลงทะเบยีนเรยีนเปนภาคเรยีน 

สุดทายและไมไดยายมาจากสถาบันอื่น 

 2. การขอเปดรายวชิากระทําไดเมื่อ 

  -  ไมมรีายวชิาในรายการจัดสอนจัดสอบของนักศกึษาทุกประเภท 

  -  เปนรายวชิาบังคับในหลักสูตรเกาที่ไมมกีารเปดสอนแลว 

  - เปนรายวิชาเลือกที่ไมสามารถเลือกเรียนในกลุมวิชาเดียวกัน ไมสามารถ 

   ยื่นขอเรยีนรวมกับนักศกึษาอื่นไดหรอืเรยีนแทนกันได 

 3. การขอเปดรายวชิาตองผานความเห็นจากอาจารยที่ปรกึษา 

 4. ยื่นคํารอง สสว.6 ผานอาจารยที่ปรกึษา ถงึสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

และคณะพจิารณาสรุปสงสํานักสงเสรมิประกาศตอไป ไมมคีาธรรมเนยีม 

 ข้ันตอนการดําเนินการ 

  1) นักศกึษาพมิพรายวชิาที่ขอเปดนอกเหนอืจากแผนการเรยีนในระบบ 

   สารสนเทศนักศกึษา (สสว.6)  (http:/www.academic.cmru.ac.th/information/) 

หมายเหตุ  กอนการยื่นคํารองกรุณาตรวจสอบรายวชิาของภาคเรยีนถัดไปในเว็บไซตของ 

  สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

  2) ขอความเห็นการขอเปดรายวชิาจากอาจารยที่ปรกึษา 

  3) ยื่นคํารอง สสว.6 ที่ สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนตามกําหนดปฏทินิ 

   วชิาการ 

  4) สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนรวบรวบสงคณะ 

  5) คณะดําเนนิการ 

   5.1 สรุปรายวชิาที่จะขอเปดทัง้หมดตามแบบฟอรมที่กําหนด 

   5.2 บันทกึขอความ นําสงสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

  6) สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนดําเนนิการ 

   6.1 แจงผลการพจิารณา     

   6.2 เปดรายวชิาใหนักศึกษาลงทะเบยีนชวงเพิ่มถอนตามปฏทินิวชิาการ  

     (ชวงเพิ่ม-ถอนรายวชิาตามที่กําหนดในปฏทินิวชิาการฯ) 

   6.3 จัดทําประกาศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม   
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การขอยกเลกิรายวชิาเรยีน 

 1. การขอยกเลิกรายวิชา กระทําใหเสร็จสิ้น กอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 

2 สัปดาห  หรือกําหนดการตามปฏิทินวิชาการ การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal) เปนการ

ยกเลกิการเรยีนรายวชิาที่ลงทะเบียนไปแลว แตนักศึกษามีความจําเปน หรือเห็นวาไมสามารถ

เรียนได หรือเรียนไดไมเต็มที่อาจไดรับผลการเรียนต่ํา หากนักศึกษาไมเขาเรียน เรียน 

ไมสมํ่าเสมอ หรือไมทํากิจกรรมตามที่อาจารยผูสอนกําหนด โดยไมยื่นคํารองขอยกเลิก

รายวิชานักศึกษาจะไดผลการเรียนตามเกณฑกําหนดไวนั้น ถาขอยกเลิกแลว ผลการเรียนที่

ไดรับจะเปน  W 

 2. การยกเลิกรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และอาจารย

ผูสอน 

 3. ยื่นคํารอง สสว.5  ผานอาจารยที่ปรกึษา อาจารยผูสอน  คณะ  ถงึสํานักสงเสรมิ 

วชิาการและงานทะเบยีน  ไมมคีาธรรมเนยีม 

 ข้ันตอนการดําเนินการ 

  1) เลอืกรายวชิาที่ตองการยกเลกิ จากเมนูแบบฟอรมยกเลกิรายวชิาเรยีน  

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

  2) คลกิเลอืกวชิาที่ตองการยกเลกิรายวชิาเรยีนแลวกด "Submit" เพื่อสงขอมูล 

   การยกเลกิรายวชิาเรยีนแลวพมิพแบบฟอรมคํารองยกเลกิรายวชิาเรยีน 

  3) ขอความเห็นการยกเลกิรายวชิาจากอาจารยที่ปรกึษา 

  4) ขอความเห็นของอาจารยผูสอนวชิาที่ขอยกเลกิ โดยอาจารยผูสอนตรวจสอบ  

   Section รหัสวชิาและช่ือวชิาพรอมเซ็นช่ือกํากับ 

  5) ยื่นคํารองขอยกเลกิรายวชิาเรยีนที่สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  

   พรอมทัง้แสดงบัตรประจําตัวนักศกึษาหรอืบัตรประชาชนภายในเวลาที่ 

   มหาวทิยาลัยกําหนด (ดูกําหนดการขอยกเลกิรายวชิาในปฏิทนิวชิาการ) 

  6) เมื่อสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนอนุมัตกิารขอยกเลกิรายวชิาเรยีน 

   และมี การบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวใหนักศึกษาตรวจสอบการ ยกเลิก

รายวชิาไดทีh่ttp://www.academic.cmru.ac.th/information/ แลวเขาเมนู 

   "ตารางสอบ" แลวดูที่ตารางสอบ จะม ีW ตรงกับวชิาที่เรายกเลกิ ถอืเปนการ 

   เสร็จสิ้นการยกเลกิรายวชิา 
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การขอลาพักการเรยีน/รักษาสถานภาพ 

 การขอลาพักการศึกษา 

  1. เมื่อนักศึกษามีเหตุ จําเปนที่ ไมอาจมาเรียนไดตามปกติ  เชน เ จ็บปวย              

ติดภารกิจเดินทางไปตางจังหวัด/ตางประเทศเปนเวลานาน ถูกสั่งพักการเรียน ไปอบรม หรือ 

อื่น ๆ นักศึกษาสามารถลาพักการเรยีนไวไดจนกวาจะพรอมกลับมาเรยีนใหม 

  2. นักศึกษาตองยื่นคํารองและชําระเงินใหเสร็จสิ้น กอนวันเริ่มสอบปลายภาค 

มฉิะนัน้ 

   -  ในกรณนีักศกึษาที่ยังไมไดลงทะเบยีน จะพนสภาพการเปนนักศกึษา 

   -  ในกรณทีี่นักศกึษาลงทะเบยีนแลวจะไดเกรดเปน  Fหรอื U 

  3. ยื่นคํารอง สสว.8 ผาน ความเห็นของผูปกครอง  อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา 

คณะ  การเงินและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีคาธรรมเนียมการรักษา

สถานภาพการเปนนักศกึษา 

 

 การรักษาสถานภาพการเปนนักศกึษา 

  เมื่อนักศึกษาไมไดลงทะเบียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง นักศึกษาตองทําการ

รักษาสถานภาพการเปนนักศกึษา โดยการชําระคาธรรมเนยีม “การรักษาสถานภาพนักศกึษา” 

  กรณีที่นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา เพื่อคงสภาพ

การเปนนักศกึษา มดีังนี้ 

  1. เมื่อนักศกึษาลาพักการศึกษา ตามขอบังคับขอ 24.3 

  2. เมื่อนักศึกษาเรียนครบหลักสูตรแลว และไมมีการลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น

และยังไมยื่นคํารองขอสําเร็จการศกึษา ตามขอบังคับขอ 41.2.3 

 ข้ันตอนการดําเนินการ  

   1) นักศกึษาดาวนโหลดคํารองขอลาพักการศกึษา (สนว.8) ไดที่  

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

    คํารองใหสมบูรณครบถวน 

   2) นักศกึษาขอความเห็นชอบจากผูปกครอง อาจารยที่ปรกึษา อาจารย 

    หัวหนาสาขาวชิา  และขออนุมัตจิากคณบด ี

   3) นักศกึษานําคํารองที่ผานความเห็นชอบไปชําระเงินคาธรรมเนยีมการรักษา 

    สถานภาพนักศกึษาที่กองคลัง (หองการเงิน)  ภาคเรยีนละ 700  บาท  

   4) นักศึกษานําคํารองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนยีมรักษาสถานภาพ 

    นักศกึษาไปถายเอกสารเก็บไวเปนหลักฐาน 
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   5) นักศกึษานําคํารองขอลาพักการศกึษา มายื่นคํารองที่สํานักสงเสรมิ 

    วชิาการและงานทะเบยีนพรอมทัง้แสดงบัตรประจําตัวนักศกึษาหรอื 

    บัตรประชาชนของผูที่ลาพักการศึกษา 

   6) ผูรับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกตองของคํารอง จากนัน้จะเสนอให 

    ผูอํานวยการสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนเพื่อขอความเห็นชอบ 

    แลวบันทกึขอมูลลงในระบบพรอมทัง้จัดเก็บเอกสารคํารอง 

หมายเหต ุ การลาพักการศกึษา กระทําไดครัง้ละไมเกนิ 1 ภาคการศึกษา ถาจําเปนตองลาพัก

การศกึษาตอใหยื่นคํารองใหม (ขอบังคับขอ 24.2) 

 

การประกาศผลการเรยีน 

 1. มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการเรียนทุกภาคการศึกษาทางอินเทอรเน็ตโดย

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาที่เรียนในแตละภาคเรียนหรือทั้งหมดไดจาก

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

สงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนไดสงผลการเรยีนใหผูปกครองทางไปรษณยีดวย 

 2. นักศึกษาไดผลการเรียน “I”   ในรายวิชาใด จะตองติดตามและพบอาจารยผูสอน

ในรายวิชานั้นทันทีเพื่อดําเนินการแกผลการเรียน  “I” ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม  เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการเรียน “I” หากพนกําหนดงานทะเบียนและวัดผลจะ

เปลี่ยนเปน “F” หรอื “U” แลวแตกรณี 

 3. นักศกึษาที่มสีทิธสิอบปลายภาคแตขาดสอบจะไดผลการเรยีน “M” และจะตอง 

ดําเนนิการตามประกาศมหาวทิยาลัยเรื่อง  เกณฑการพจิารณาการขอสอบของนักศกึษาที่ 

ขาดสอบปลายภาคการศึกษา   พุทธศักราช 2550   ในกรณทีี่ไดรับอนุญาตใหสอบ  จะตอง 

ดําเนนิการใหเรยีบรอยภายในเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด  หากพนกําหนดงานทะเบยีนและ 

วัดผลจะปรับเปน “F” หรอื “U” แลวแตกรณี 

 

การขอโอนผลการเรยีนและยกเวนการเรยีน 

 1. การขอโอนผลการเรยีนหรอืขอยกเวนการเรยีน ใหยดึถอืตามเกณฑที่กําหนดใน 

ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2550 

 2. การขอโอนผลการเรยีน มคีุณสมบัตดิังนี้ 

  1) ศกึษาในมหาวทิยาลัยและยายสาขาวชิา 

  2) เคยศกึษาในมหาวทิยาลัยและกลับมาเรยีนใหม 

  3)  ผูขอโอนผลการเรยีนตองไมถูกสั่งใหพนสภาพเนื่องจากผลการเรยีนไมถงึเกณฑ 

  4)  เปลี่ยนสภาพของประเภทศึกษาของมหาวทิยาลัย   
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 3. สําหรับการยกเวนการเรยีน มคีุณสมบัตดิังนี้  

  1) ใชสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จระดับอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทาแลวเรยีนตอใน 

   ระดับปรญิญาตร ี 

  2) นักศกึษาที่ยายสถานศึกษา 

  3) สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่

   สภามหาวทิยาลัยรับรอง 

 4. การโอนผลการเรียนตองโอนหมดทุกรายวิชา โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิต ทั้งนี้ 

รายวิชาที่เทียบโอนนั้นตองสอบได หรือ เคยศึกษา อบรม มีประสบการณมาแลวไมเกิน 10 ป

นับถงึวันเขาศกึษา 

 5. การขอยกเวนการเรยีน ผูขอตองเปนนักศกึษาที่เคยศกึษาจากมหาวทิยาลัยนี้หรอื 

ยายสถานศกึษามาจากสถานศกึษาอื่นและเคยอบรม หรอืมปีระสบการณ โดยมเีงื่อนไขวา 

  -  รายวชิาขอยกเวนตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรอืเทยีบเทา   

  -  รายวชิาที่ไดรับการยกเวนตองมจํีานวนหนวยกติรวมกัน ไมเกนิ 3 ใน 4  ของ 

   จํานวนหนวยกติที่กําหนดในหลักสูตรที่จะศกึษา  

 6. ผูไดรับการเทยีบโอนผลการเรยีน มสีทิธไิดรับเกยีรตนิยิมสวนผูไดรับการยกเวน 

การเรยีนไมมสีทิธไิดรับเกยีรตนิยิม 

 7. ยื่นคํารอง สสว.4  ผานอาจารยที่ปรึกษา ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบยีน   มคีาธรรมเนยีม 

 ข้ันตอนการดําเนินการ  

  1) ดาวนโหลดคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนผลการเรียน (สสว.4) 

   ไดที่  http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php จากนั้นกรอก            

   คํารองใหสมบูรณ ครบถวน 

  2) นําคํารองขอเทยีบโอนผลการเรยีนและการยกเวนผลการเรยีนไปขอความ 

   เห็นชอบจากอาจารยที่ปรกึษาและนําคํารองมายื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการและ

   งานทะเบยีน ตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏทินิวชิาการ 

  3) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจสอบคํารองและเอกสารประกอบพรอมทัง้ 

   ดําเนนิการพจิารณาการเทยีบโอนผลการเรยีนของนักศึกษา 

   3.1) กรณีที่เทียบโอน/ยกเวนรายวิชาระหวางหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

    เชียงใหมกับหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม   สํานักสงเสรมิ 

    วชิาการและงานทะเบยีนจะพจิารณาคํารอง 
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   3.2) กรณทีี่ยกเวนการเรยีนระหวางหลักสูตรมหาวทิยาลัยอื่นกับ มหาวิทยาลัย

    ราชภัฏเชียงใหม  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะจัดสงเอกสาร

    ใหกับคณะที่เกี่ยวของพจิารณา 

  4) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบนําเสนอผลการพิจารณาคํารองเสนอตออนุกรรมการ

   พจิารณาการโอนผลการเรยีนและการยกเวนการเรยีนรายวิชา  ระดับปริญญา

   ตร ี เพื่อพจิารณาอนุมัตผิล 

  5) นําผลการพิจารณาอนุมัติจากอนุกรรมการพิจารณาการโอนผลการเรียนและ

   การยกเวนรายวิชา  ระดับปริญญาตรี  เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาการ

   โอนผลการเรยีนและการยกเวนการเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี  เพื่อจัดทํา

   ประกาศมหาวทิยาลัยและแจงใหนักศกึษาทราบตอไป 

  6) นักศึกษาตรวจสอบรายช่ือที่  http://www.academic.cmru.ac.th (ขาวประกาศ

   สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน) 

  7) นักศึกษาตดิตอขอรับคํารองเทียบโอนผลการเรียน/ยกเวนการเรียน และนําคํา

   รองไปชําระเงินที่กองคลัง (หองการเงิน)  มีคาธรรมเนียม  200  บาท  พรอม

   ทัง้ถายเอกสารคํารองเก็บไวเปนหลักฐาน  แลวสงคนืที่สํานักสงเสรมิวชิาการฯ 

  8) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบบันทึกผลการเทียบโอนผลการเรียน/ยกเวนการเรียน  

   ลงในระบบและจัดเก็บเอกสาร 

 

การขอยายสาขาวชิา 

 1. นักศึกษาสามารถขอยายสาขาวิชาหนึ่งไปยังอีกสาขาวิชาหนึ่งได โดยเปนไปตาม

เกณฑการยายสาขาวชิาตามประกาศมหาวทิยาลัย 

 2. เกณฑการขอยายสาขาวชิา  

  1) นักศึกษาตองมีผลการเรียนในสาขาวิชาเดิม  นักศึกษาภาคปกติ ไมนอยกวา  

   2 ภาคเรียนปกตินักศึกษาภาคพิเศษ ไมนอยกวา 3 ภาคเรียน (ไมนับ 

   ภาคเรยีนที่ลาหรอืถูกสั่งพักการเรยีน) 

  2) มผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสมกอนยื่นคํารอง ไมต่ํากวา 2.00 

  3) ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเองของสาขาวิชาใหมที่จะยายไป ไม

   นอยกวา  2  รายวชิาและมรีะดับคะแนนไมต่ํากวา  B  

  4) ตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวชิาและคณะเดมิที่สังกัด และ สาขาวชิาและคณะใหม 

  5) มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่นยายไปสาขาวิชาครุศาสตร

   หรอืภายในครุศาสตรดวยกัน 

  6) การยายจะสมบูรณไดเมื่อนักศกึษาชําระคาธรรมเนยีมแลว 
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  7) เมื่อนักศกึษายายไปสาขาวชิาใหมแลวจะขอยายกลับสาขาวชิาเดมิอกีไมได  

  8) ยื่นคํารอง สสว.2  ผานอาจารยที่ปรกึษา สาขาวชิา คณะเกา / ใหม    

   ถงึสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  มคีาธรรมเนยีม 500 บาท 

 ข้ันตอนการดําเนินการ  

  1) นักศกึษาดาวนโหลดคํารองขอยายสาขาวชิา (สสว.2) ไดที ่

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

   สมบูรณครบถวน  

  2) นักศกึษานําใบคํารองไปยื่นขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรกึษา สาขาวชิา 

   เดมิ คณะเดมิสาขาวชิาใหม คณะใหม และสํานักสงเสรมิวชิาการและงาน 

   ทะเบยีน 

  3) นักศกึษาตดิตอรับคํารองคนืไดที่สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

  4) จากนัน้นําคํารอง ไปชําระเงินคาธรรมเนยีมขอยายสาขาวชิาที่กองคลัง 

    (หองการเงิน) 

  5) นักศกึษานําคํารองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนยีมขอยายสาขาวิชาไปถาย 

   เอกสารเก็บไวเปนหลักฐาน 

  6) นักศกึษานําคํารองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนยีมขอยายสาขาวิชา(ฉบับจรงิ) 

   มายื่นที่หองสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนเพื่อขอรับการเปลี่ยนรหัส 

   นักศกึษาและเปลี่ยน Passwordใหม 

 

การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา 

 1. นักศกึษาภาคปกตสิามารถขอเปลี่ยนสถานภาพไปเปนนักศกึษาภาคพเิศษได 

ในวชิาเอกที่มอียูในภาคพเิศษ ระดับเดยีวกัน 

 2. ยื่นคํารอง ผานอาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา คณะ ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบยีน มคีาธรรมเนยีม 500 บาท 

 ข้ันตอนการดําเนินการ 

  1) นักศกึษาดาวนโหลดคํารองขอยายสถานภาพ (สสว.1)ไดที่    

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

   สมบูรณ ครบถวน  

  2) นักศกึษานําใบคํารองไปยื่นขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรกึษา สาขาวชิา  

   คณะและสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

  3) นักศกึษาตดิตอรับคํารองคนืไดที่สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

  4) จากนัน้นําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนยีมขอยายสถานภาพที่กองคลัง (หองการเงิน) 
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  5) นักศกึษานําคํารองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนยีมขอยายสถานภาพไป 

   ถายเอกสารเก็บไวเปนหลักฐาน 

  6) นักศึกษานําคํารองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมขอยายสถานภาพ 

   (ฉบับจริง) มายื่นที่หองสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อขอรับการ

   เปลี่ยนรหัสนักศกึษาและเปลี่ยน Password ใหม 

 

การขอยายสถานศึกษา 

 1. เมื่อนักศึกษามีความจําเปนตองยายไปศึกษาตอที่สถาบันการศึกษาแหงอื่น ดวย

เหตุผลยายกลับภูมลิําเนา ยายตามผูปกครอง ยายสถานที่ทํางาน นักศึกษาสามารถ ยื่นคํารอง

ขอยายไปไดโดยตองยื่นคํารอง กอนสอบปลายภาค 

 2. เมื่อนักศึกษายื่นคํารอง   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะทําหนังสือ

ติดตอไปยังสถาบันที่นักศึกษาขอยายไป เมื่อสถาบันแหงนั้นมีหนังสือตอบรับวาสามารถรับ

นักศึกษาเขาศึกษาตอได  นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรับหนังสือสงตัวและ 

ผลการเรยีนไปยังสถาบันแหงนัน้ 

 3. ยื่นคํารอง สสว.11 ผาน ความเห็นของผูปกครอง อาจารยที่ปรกึษา สาขาวิชา คณะ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มคีาธรรมเนยีม  1,000  บาท 

 ข้ันตอนการดําเนินการ 

  1) นักศกึษาดาวนโหลดคํารองขอยายสถานศกึษา (สนว.11) ไดที่   

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

   สมบูรณครบถวน 

  2) นักศกึษาขอความเห็นชอบจากผูปกครอง อาจารยที่ปรกึษา อาจารยหัวหนา 

   สาขาวชิา ขออนุมัตจิากคณบด ีและสํานักวทิยบรกิารฯ (หองสมุด) 

  3) นักศึกษานําคํารองขอยายสถานศึกษา มายื่นคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการ

   และงานทะเบยีน 

  4) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกตองของคํารอง จากนัน้จะเสนอให 

   ผูอํานวยการสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนเพื่อขอความเห็นชอบ 

  5) เมื่อคํารองขอยายสถานศกึษาผานความเห็นชอบของผูอํานวยการสํานัก 

   สงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน แลวผูรับผิดชอบจะจัดทําหนังสอืสอบถามไป 

   ยังสถานศกึษา/สถาบันที่นักศกึษาจะยายไป 

   5.1 ถาสถานศึกษา/สถาบัน ตอบรับ การยายสถานศึกษา ผูรับผิดชอบ 

     จะทําหนังสอืสงตัวใหกับนักศกึษา จากนัน้ใหนักศกึษาไปชําระเงิน 
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     คาธรรมเนยีมการขอยายสถานศกึษาที่หองการเงิน ก็ถอืวาสิ้นสุด 

     กระบวนการขอยายสถานศกึษา 

   5.2 ถาสถานศึกษา/สถาบัน ปฏเิสธ การยายสถานศึกษา ผูรับผิดชอบ 

     จะแจงใหนักศกึษาทราบ 

 

การขอสําเร็จการศึกษา 

 1. นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนสุดทาย ตองยื่นคํารองขอสําเร็จ

การศึกษา โดยแนบหลักฐาน ใบตรวจสอบสําเร็จการศึกษา (นักศึกษาสามารถกรอกขอมูลขอ

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

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะไดดําเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบผลการศึกษาและ

ดําเนินการเพื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษาตามขั้นตอนตอไป   นักศึกษาสามารถติดตามผลได

จากประกาศช่ือผูสําเร็จการศกึษาทาง www.academic.cmru.ac.th 

 2. เมื่อนักศึกษายื่นผานระบบอินเทอรเน็ตแลว ใหพิมพคํารอง และนําคํารองผาน

อาจารยที่ปรึกษา อาจารยควรชวยตรวจสอบรายวิชาและผลการศึกษาเพื่อใหม่ันใจไดวา 

ถูกตอง ครบตามหลักสูตร 

 3. ยื่นคํารอง สสว.13 ที่พิมพออกมาจากระบบอินเทอรเน็ต ผานอาจารยที่ปรึกษา 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไมมี

คาธรรมเนยีม 

 ข้ันตอนการดําเนินการ  

  1) ใหนักศึกษา กรอกคํารองขอสําเร็จการศึกษาในระบบขอสําเร็จการศึกษาที่ 

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

คํารองออกมาจากระบบและแนบเอกสาร ผลการเรียนตลอดหลักสูตร แลว

นําสงใหอาจารยที่ปรกึษา ตรวจสอบการสําเร็จการศกึษาเบื้องตน พรอมทั้งลง

นามกํากับและผานการตรวจสอบจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี นําสง 

ใหงานทะเบยีนและประมวลผล สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

หมายเหตุ  ในการยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา ใหนักศึกษายื่นคํารองภายในวันที่ 20 ของ  

  แตละเดอืน มหาวทิยาลัยจะอนุมัตผิลการสําเร็จการศกึษาในเดอืนถัดไป (นักศึกษา

  สามารถดูปฏิทินการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา ไดที่บอรดประชาสัมพันธ ของ

  สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน และเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและ

  งานทะเบยีน  http://www.academic.cmru.ac.th/  (ขาวประกาศสํานักสงเสรมิ 

  วชิาการและงานทะเบยีน) 
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   อนึ่ง หากนักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา แตผลการเรียนยังไมผาน            

การพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ(เกรดไมออก) ภายในสิ้นเดือนนั้นๆ คํารองขอ

สําเร็จการศึกษาของนักศกึษาถอืเปนโมฆะ นักศกึษาตองสงคํารองขอสําเร็จการศึกษาใหม เมื่อ

ผลการเรยีนผานการพจิารณาจากคณะกรรมการประจําคณะแลว (เกรดออก) 

  2) นําคํารองที่กรอกรายละเอยีดเรยีบรอยแลว สงงานทะเบยีนและประมวลผล  

   จะมี เจาหนาที่ รับคํารอง เพื่อตรวจสอบเบื้องตน เชน นักศึกษาชําระ 

   คาธรรมเนียมการเรียนแลวหรือไม, มีรายวิชาที่ยังไมมีผลการเรียนหรือไม  

   เปนตน  

  3) เมื่อเจาหนาที่รับคํารองเรยีบรอยแลว จะทําการบันทกึคํารองขอสําเร็จ 

   การศึกษาของนักศึกษาลงในคอมพิวเตอร และนักศึกษาสามารถติดตาม 

   ผลการพิจารณาคํารองไดที่  http://www.academic.cmru.ac.th/graduate/  

   ใหนักศกึษากรอกรหัสนักศกึษาลงในชองวาง เพื่อตรวจสอบสถานะของคํารอง 

   ของนักศกึษา  

  4) กรณนีักศกึษาสงคํารองขอสําเร็จการศกึษาแลว หลังจากวันสุดทายของการ 

   รับคํารอง นักศกึษาเขาตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษา ระบบจะแจงสถานะ 

   วา “เจาหนาที่ไดรับคํารองขอสําเร็จการศึกษาแลว”  

  5) หากคํารองขอสําเร็จการศกึษาของนักศึกษา ไดรับการตรวจสอบจาก 

   เจาหนาที่งานทะเบยีนอยางละเอยีด แลว กรณพีบวานักศกึษามปีญหา 

   เกี่ยวกับผลการเรยีน เชน ไมมผีลการเรยีน ระบบตรวจสอบผลการสําเร็จ 

   การศึกษา จะแจงสถานะ ตามปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหนักศึกษามาติดตอ 

   งาน ทะเบยีนและประมวลผล  

หมายเหตุ  หลังจากที่นักศึกษาสงคํารองขอสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลวใหนักศึกษา 

 ติดตามตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาเอง ทุกระยะเพื่อให

 สามารถแกปญหาไดทันทวงที 

  6) หากคํารองขอสําเร็จการศกึษาของนักศึกษา ไดรับการตรวจสอบจาก 

   เจาหนาที่งานทะเบยีนอยางละเอยีดแลว พบวานักศึกษาไมมปีญหาใด ๆ  

   เกี่ยวกับผลการเรียน เจาหนาที่ก็จะแจงผลการสงคํารองขอสําเร็จการศึกษา 

   ในระบบวา “คาดวาจะสําเร็จการศกึษารอการอนุมัตจิากสภามหาวทิยาลัย”  

หมายเหตุ  หากนักศกึษายื่นคํารองขอสําเร็จการศกึษาแลว แตไมสําเร็จการศกึษา ให 

  นักศกึษายื่นคํารอง สสว.13  ใหมอกีครัง้ 
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การลงทะเบยีนบัณฑิต 

 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตองไปลงทะเบียนบัณฑิตที่กองคลัง            

(หองการเงิน)  จํานวน 500 บาท แลวนําหลักฐานการลงทะเบยีนบัณฑติมารับใบรับรองผลการ

เรียนและใบ รับรองคุณวุฒิที่สํ า นักสง เสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวัน-เวลา                     

ที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

 การรับปรญิญา 

  นักศกึษาควรตดิตามรายละเอยีดและถอืปฏบิัตดิังนี้ 

   1) มหาวทิยาลัยจะกําหนดรับพระราชทานปรญิญาบัตรปละครัง้ทุก ๆ ป    

    โดยตดิตามกําหนดการรับรายงานตัวจากกองพัฒนานักศกึษาทาง 

    อนิเทอรเน็ต 

   2) มหาวทิยาลัยจะประกาศใหนักศกึษามารายงานตัวเพื่อขอรับพระราชทาน 

    ปรญิญาบัตรลวงหนา 1 เดอืน 

   3) การมารายงานตัวใหนักศกึษานําสําเนาใบรับรองคุณวุฒมิาแสดง  

   4) นักศกึษาที่ไมประสงคจะไปรับพระราชทานปรญิญาบัตรใหมาขอรับ 

    ปรญิญาบัตรที่สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน ภายหลังจากวัน 

    กําหนดรับพระราชทานปรญิญาบัตรไปแลว1สัปดาหพรอมทัง้แสดง 

    (หลักฐานตามขอ 3) 

 

การขอเอกสารการศึกษา 

 1. นักศกึษาสามารถขอเอกสารการศึกษาจากมหาวทิยาลัยไดดังนี้    

  - ใบรับรองการเปนนักศกึษา  - ใบรับรองผลการเรยีน (Transcript)  

  - ใบเกรดเพื่อตรวจสอบ             - ใบรับรองคุณวุฒ ิ                

  - ใบปรญิญาบัตร                     - ใบอนุปรญิญาบัตร 

  - ใบประกาศนยีบัตร                 - ใบสุทธ ิ       

 2. ยื่นคํารอง สสว.10 ตอสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน มคีาธรรมเนยีม 

 ข้ันตอนการดําเนินการ 

  1) หนังสอืรับรองการเปนนักศกึษา 

   1.1 นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอเอกสารทางการศึกษา (สสว.10) ไดที่ 

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

     รองใหสมบูรณครบถวน 

   1.2 นักศกึษานําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนยีมหนังสอืรับรองการเปน 

     นักศกึษาที่กองคลัง (หองการเงิน) 
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   1.3 นักศกึษานําคํารองขอหนังสอืรับรองการเปนนักศกึษามายื่นที่สํานัก 

     สงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน พรอมทั้งรับใบนัดหมายการรับหนังสือ

     รับรองการเปนนักศกึษา 

   1.4 นักศึกษาจะมารับหนังสือรับรองการเปนนักศึกษาไดหลังจากยื่นคํารอง 

     1 วันทําการ โดยนักศึกษาจะตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตร

     ประจําตัวประชาชน  หากไมมารับภายใน 3 เดอืน ใหเขยีนคํารองใหม 

  2) ใบรับรองผลการเรยีน (Transcript) 

   2.1 นักศกึษาดาวนโหลดคํารองขอเอกสารทางการศกึษา (สสว.10) ไดที ่

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

     คํารองใหสมบูรณครบถวน 

   2.2 นักศึกษานําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนียมใบรับรองผลการเรียนที่ 

     กองคลัง (หองการเงิน) 

   2.3 นักศึกษานําคํารองมายื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนพรอม

     ทัง้รับใบนัดหมายการรับใบรับรองผลการเรยีน 

   2.4 กรณีที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว นักศึกษานํารูปถายสีขนาด  2 นิ้ว

     ฉากหลังรูปถายสีขาว ฉบับละ 2 รูป ระดับปริญญาสวมชุดครุย  ตาม

     สาขาที่สําเร็จการศกึษา สวนระดับอนุปรญิญา,ป.กศ.,ป.กศ.  ช้ันสูงสวม

     ชุดนักศึกษา รูปถายไมเกิน 6 เดือน มายื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการและ

     งานทะเบยีน 

   2.5 นักศึกษาจะมารับใบรับรองผลการเรียนไดหลังจากยื่นคํารอง 3 วัน           

     ทําการ โดยนักศกึษาจะตองแสดงบัตรประจําตัวนักศกึษาหรอืบัตร 

     ประจําตัวประชาชน  หากไมมารับภายใน 3 เดอืน ใหเขยีนคํารองใหม 

  3) ใบเกรดเพื่อตรวจสอบ 

   ใชในการเทียบโอนผลการเรียน/ยกเวนผลการเรียน กรณีสอบเขาใหม  

   หรอืใชในการตรวจสอบรายวชิาที่เรยีน 

   3.1 นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอเอกสารทางการศึกษา (สสว.10) ไดที่ 

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

     คํารองใหสมบูรณครบถวน 

   3.2 นักศกึษานําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนยีมใบเกรดเพื่อตรวจสอบ 

     นักศกึษาทีก่องคลัง (หองการเงิน) 
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   3.3 นักศกึษานําคํารองขอใบเกรดเพื่อตรวจสอบ มายื่นที่สํานักสงเสรมิ 

     วิชาการและงานทะเบียน พรอมทั้งรับใบนัดหมายการรับใบเกรดเพื่อ

     ตรวจสอบ 

   3.4 นักศกึษาจะมารับใบเกรดเพื่อตรวจสอบไดหลังจากยื่นคํารอง 1 วัน 

     ทําการ โดยนักศึกษาจะตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรอืบัตร 

     ประจําตัวประชาชน  หากไมมารับภายใน 3 เดือน ใหเขียนคํารองใหม

  4) ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ, ใบแทนปรญิญาบัตร, ใบแทนอนุปรญิญา, ใบแทน 

   ประกาศนยีบัตร, ใบแทนใบสุทธ ิ (เฉพาะผูที่สําเร็จการศกึษาแลวเทานัน้) 

   4.1 ดาวนโหลดคํารองขอเอกสารทางการศึกษา (สสว.10) ไดที่   

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

     คํารองใหสมบูรณครบถวน 

   4.2 นําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนยีมกองคลัง (หองการเงิน) 

   4.3 นําคํารองขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ, ปรญิญาบัตร, อนุปรญิญา,  

     ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิและรูปถายสีขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังรูปถายสี

     ขาวฉบับละ 2 รูป ระดับปรญิญาสวมชุดครุยตามสาขาที่สําเร็จ 

     การศึกษาระดับอนุปริญญา, ป.กศ., ป.กศ.ช้ันสูง สวมชุดนักศึกษา            

     ถายไมเกิน 6 เดือน พรอมใบแจงความ  มายื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการ

     และงานทะเบยีน พรอมทัง้รับใบนัดหมาย 

   4.4 การรับใบแทน ใบรับรองคุณวุฒิ, ปรญิญาบัตร, อนุปรญิญา,  

     ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิไดหลังจากยื่นคํารอง 3 วันทําการ โดยจะตอง

     แสดงบัตรประจําตัวประชาชน 

    หมายเหตุ 

    -  หากไมมารับภายใน 3 เดอืน ใหเขยีนคํารองขอยื่นใหม 

    -  ถานักศกึษาขอใบแทน ใบรับรองคุณวุฒิ, ปรญิญาบัตร,  

     อนุปรญิญา, ประกาศนยีบัตร, ใบสุทธ ิฉบับภาษาไทยใหแนบใบแจงความ 

     (กรณีขอฉบับภาษาอังกฤษไมตองมีใบแจงความ  ใหถายเอกสารฉบับ

     ภาษาไทยแนบทายคํารอง) 
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การขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว 

 1. การขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัวไดแก คํานําหนานาม  ชื่อ  นามสกุล  ที่อยู 

นักศึกษาควรยื่น คํารองขอเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง เพื่อประโยชนของตัวนักศึกษาใน เรื่อง

หลักฐานสําคัญของตนเอง เชน บัตรประจําตัว ใบแสดงผลการศึกษา ปริญญาบัตร เปนตน 

โดยยื่นกอนสอบปลายภาค 1 เดอืน 

 2. ยื่นคํารอง สสว.7 ผานอาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบยีนไมมคีาธรรมเนยีม 

 ข้ันตอนการดําเนินการ  

  1) นักศกึษาดาวนโหลดคํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว(สสว.7)ไดที่  

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

   สมบูรณครบถวน 

  2) นักศกึษานําคํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัวไปขอความเห็นชอบจาก 

   อาจารยที่ปรกึษาและอาจารยหัวหนาสาขาวชิา 

  3) นักศกึษานําคํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว มายื่นที่สํานักสงเสรมิวชิาการ 

   และงานทะเบยีน 

หมายเหตุ หลังจากยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว 2 วันทําการขอมูลจะถูก 

  เปลี่ยนแปลง 

 

การขอลาออก 

 1. เมื่อนักศกึษามคีวามจําเปนไมสามารถเรยีนใหครบตามหลักสูตร และประสงคจะ 

ลาออกจากสภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ใหดําเนินการไดทันที การขอลาออกใชในกรณีที่

นักศกึษา 

  1) ตองการสอบเขาศกึษามหาวทิยาลัยอื่น 

  2) ตองการสอบเขาศกึษาในสาขาวชิาใหม 

  3) ไมมเีวลาศกึษา 

  4) เกรดเฉลี่ยไมถงึเกณฑที่กําหนด 

  5) ไมมทีุนทรัพย 

 2. นักศึกษาปริญญาตรีใบที่สอง หรือนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต 25 ป ขึ้นไป สามารถ

ลาออกโดยไมตองมหีนังสอืยนิยอมจากผูปกครอง 

 3. สถานภาพของนักศกึษาจะตองไมพนสภาพการเปนนักศกึษา 
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 ข้ันตอนการดําเนินการ  

  1) นักศกึษาดาวนโหลดคํารองขอลาออก (สสว.9) ไดที ่    

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

   สมบูรณ ครบถวน 

  2) นักศกึษานําคํารองขอลาออกไปขอความเห็นชอบจากผูปกครอง อาจารยที่ 

   ปรกึษา อาจารยหัวหนาสาขาวชิา คณบด ีและสํานักวทิยบรกิารฯ 

  3) นักศกึษานําคํารองขอลาออก มายื่นที่สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

  4) หลังจากที่นักศึกษายื่นคํารองขอลาออก 1 วันทําการใหมารับสําเนาคํารอง 

   ขอลาออกเพื่อรับเงินคาประกันของเสยีหายคนืที่กองคลัง (หองการเงิน) 

 

คํารองท่ัวไป 

 1. ใชในกรณีขอรับบริการทางวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไว โดยยื่นได

ตลอดเวลา  ทัง้นี้ อาจารยที่ปรกึษาควรใหขอเสนอแนะดวย 

 2. ยื่นคํารอง สสว.15 ผานอาจารยที่ปรึกษา ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและ 

งานทะเบยีนไมมคีาธรรมเนยีม 

 ข้ันตอนการดําเนินการ 

  1) นักศกึษาดาวนโหลดคํารองทั่วไป (สนว.15)ไดที่  

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

   สมบูรณครบถวน 

  2) นักศกึษานําคํารองทั่วไปเสนออาจารยที่ปรกึษาใหขอเสนอแนะและรับรอง 

  3) นักศกึษานําคํารองทั่วไปมายื่นที่สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

  4) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะพจิารณาและใหคําแนะนําแกนักศกึษาเปนรายกรณี 
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การใหบรกิารขอมูลสารสนเทศผานระบบอินเทอรเน็ตสําหรับนักศึกษา 

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

 
 

ในสวนของบรกิารที่เกี่ยวกับนักศึกษาจะประกอบไปดวยหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

• ปฏทินิวชิาการ 

• ระบบทะเบยีนประวัตนิักศกึษา 

• ระบบลงทะเบยีนเรยีน 

• ระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษา 

• ระบบขอสําเร็จการศกึษา 

• ระบบประเมนิพฤตกิรรมการสอนอาจารย 

• ระบบเทยีบโอนรายวชิา 

• ตรวจสอบรายวชิาที่เปดสอน 

• ตรวจสอบแผนการเรยีนเสนอแนะ 

• ตรวจสอบรายช่ือผูที่พนสภาพการเปนนักศกึษา 

• ตรวจสอบรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา 
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• คูมอืนักศึกษา 

• อัตราคาธรรมเนยีมการศกึษา 

• คําถามที่พบบอยในการตดิตอสํานักสงเสรมิวชิาการฯ 

• ขาวประกาศ สสว.  
 

นักศึกษาจําเปนตองมีความรูพื้นฐานเปนอยางดี  ในการใชงานระบบสารสนเทศให

นักศึกษาปอนขอมูลตาง  ๆ ใหถูกตองตามคําแนะนําในวิธีใชงาน ซึ่งในแตละสวนนั้นอาจมีการ

ปอนรูปแบบขอมูลแตกตางกัน นักศกึษาตองศึกษาวิธีการใชงานใหละเอียดจึงจะสามารถเขาใช

งานไดโดยที่ไมเกดิปญหาใด ๆ 

 

1. ปฏิทินวิชาการ จะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมทางวิชาการทุกเดือนตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด โดยนักศกึษาตองปฏบิัตติามกําหนดการตาง ๆ ในปฏทินิวชิาการอยางเครงครัด 
 

 
 

2. ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา เปนระบบสําหรับนักศึกษาใหมกรอกประวัติของตนเองผาน 

อินเทอรเน็ตเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใชเลขบัตร

ประจําตัวประชาชนเพื่อ Login เขาสูระบบ 
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4. ระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษา เปนระบบที่นักศึกษาสามารถตรวจสอบทะเบียนประวัต ิ

ตารางเรียน ตารางสอบ ผลการเรียน รวมถึงสามารถยื่นคํารองตางๆ ผานระบบนี้ได โดยมี

รูปแบบการเขาสูระบบ ดังนี้ 
 

 
 

5. ระบบขอสําเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาผานอินเทอรเน็ต

เมื่อเรยีนครบหลักสูตรแลว โดยทําตามขัน้ตอนที่ระบบกําหนด 
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6. ระบบประเมินพฤติกรรมการสอนอาจารย เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคเรียน

แลวนักศกึษาจะตองประเมินพฤติกรรมการสอนของอาจารยผูสอนประจําวิชา จึงจะสามารถดู

ผลการเรยีนของตนเองได 

 
 

7. ระบบเทยีบโอนรายวชิา สําหรับนักศกึษาที่ตองการลงทะเบยีนเรยีนขามหลักสูตรใช

ตรวจสอบรายวิชาที่สามารถเรยีนแทนกันได  
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8. ตรวจสอบรายวชิาที่เปดสอน นักศกึษาสามารถตรวจสอบไดวามรีายวชิาใดบางที่จะเปดสอน

ในภาคเรียนถัดไป รวมทั้งสามารถตรวจสอบขอมูลการจัดรายวิชาไดถูกตองครบถวนตาม

แผนการเรียนและหลักสูตรหรือไม ซึ่งหากมีขอผิดพลาด อาจเนื่องจากเปดผิดรายวิชาหรือไม

ครบถวนก็สามารถแจงตองานบรกิารการเรยีนการสอนไดกอนเปดภาคการศกึษานัน้ ๆ 
 

 
 

9. ตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะแผนการเรียนเสนอแนะเปนแผนการเรียนตลอดหลักสูตร

ที่สาขาวิชาจัดให นักศึกษาตองเรียนใหครบเพื่อจะสามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรได  

ดังนั้นสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงไดพัฒนาการตรวจสอบแผนการเรียนผาน

ระบบอินเทอรเน็ตขึ้น เพื่อใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบแผนการเรียนไดดวยตนเองและวาง

แผนการเรยีนตลอดหลักสูตรได 
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10.  ตรวจสอบรายช่ือผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายช่ือผูพน

สภาพการเปนนักศึกษาไดจากระบบนี้ การพนสภาพอาจจะเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน ผล

การเรียนไมถึงเกณฑที่กําหนดตามขอบังคับ การขาดการติดตอ การไมชําระคาธรรมเนียม

การศกึษา การเปนนักศกึษาครบตามกําหนดระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด  

การตรวจสอบรายช่ือผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาเปนสิ่งสําคัญเพราะจะมีเรื่องการ

ขอเงินคืนจากมหาวิทยาลัยเขามาเกี่ยวของดวย เพราะถาพนกําหนดแลวนักศึกษาจะไม

สามารถขอคืนเงินจากทางมหาวิทยาลัยได ดังนั้นเมื่อนักศึกษาเขามาเรียนแลวตองตรวจสอบ

ตนเองใหผลการเรยีนอยูในเกณฑตามที่ระเบียบกําหนดและตรวจสอบการชําระเงินลงทะเบียน

ในแตละภาคเรยีนรวมทัง้ระยะเวลาการศกึษาในมหาวทิยาลัยดวย 
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11. ตรวจสอบรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาการตรวจสอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาผานระบบ

อนิเทอรเน็ตเปนบรกิารสําหรับนักศกึษาที่จะสําเร็จการศึกษาซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบได

ดวยตนเอง ซึ่งจะเปนความสะดวกตอนักศึกษาเปนอยางมาก เมื่อทราบวันที่สําเร็จการศึกษา

แลว นักศึกษาสามารถติดตอเพื่อขอเอกสารทางการศึกษา ใบรับรองตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ได

กําหนดจากมหาวทิยาลัยตอไปได 
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12.  คูมือนักศึกษานักศึกษาสามารถอานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ขอปฏิบัติของ

มหาวทิยาลัยไดจากคูมอืนักศกึษาตามปการศึกษาที่เขาเรยีน 

 

 
 

13.  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาสามารถตรวจสอบคาธรรมเนียมการศึกษาของ

ตนเองตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา แตละป

การศกึษา 
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14.  คําถามที่พบบอยในการติดตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนไดรวบรวมคําถามที่นักศึกษาสวนใหญไดติดตอ สอบถาม นักศึกษา

สามารถเขาไปอานรายละเอยีดในสิ่งที่สงสัยเปนขอมูลเบื้องตนได 
 

 
 

15.  บรกิารขาวสารของ สสว. เปนการประกาศขาวทางดานวิชาการที่เปนปจจุบัน ซึ่งนักศึกษา

ควรเขามาตดิตามอานประกาศขาวสารที่ทางสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบียนไดประกาศ

อยางสมํ่าเสมอ เพื่อการปฏบิัตตินและสามารถทําตามขอกําหนดตางๆ ของมหาวทิยาลัยได 
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การใหบรกิารขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ตดานอ่ืน ๆ 

 

1. การแสดงความคดิเห็นและเขยีนขอคําถามในกระดานขาว(Academic Webboard) 

การแสดงความเห็นหรอืเขยีนขอคําถาม หรอืที่รูจักกันดใีนการเขียน Webboardเพื่อเปน

ทางเลอืกในการตดิตอกับทางสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบียน ดังนั้นจึงไดใหนักศึกษาได

แสดงความเห็นและถามขอสงสัยเกี่ยวกับงานวิชาการ โดยที่ผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบและ

ตอบคําถามไดอยางตรงตามความตองการ เมื่อเขาสูเมนู ตดิตอสอบถาม จะพบกับจอภาพดังนี้ 

 
 

 นักศึกษาสามารถสอบถามขอสงสัยจากทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โดยเลือกเขาไปตามงานที่ตองการแลวเลือก ตั้งกระทูใหม ซึ่งนักศึกษาตองสอบถามดวย

ถอยคําที่สุภาพและเปนคําถามที่เปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น หากมีกระทูใดที่ใชถอยคําไม

เหมาะสมทางสํานักสงเสรมิวชิาการจะทําการลบกระทูนั้นออกจากกระดานขาวทันที 

 

2.  สรรสาระ สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  

 สรรสาระ เปนจดหมายขาวแสดงขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสํานักสงเสริมวิชาการฯ 

ซึ่งจะออกเปนรายเดอืน นักศึกษาสามารถตดิตามขาวสารยอนหลังได 
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3.  สนทนาออนไลนกับ สสว. (Academic Chat) 

 นักศึกษาสามารถสอบถามปญหาขอสงสัยหรือพูดคุยกับเจาหนาที่ของสํานักสงเสริม

วชิาการฯ โดยตรงไดจากระบบสนทนาออนไลนของสํานักตามกําหนดเวลาที่ไดกําหนดไว 

 
 

 

4. Facebook ของสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

เปนบริการสาธารณะที่สามารถเขาถึงนักศึกษาและบุคคลทั่วไปไดเปนอยางดี โดย

สามารถติดตอสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับงานวิชาการ การรับสมัครนักศึกษาใหม และอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ ซึ่งฝายเทคโนโลยสีารสนเทศของสํานักฯ เปนผูดูแลระบบและตอบคําถาม ผูสอบถาม

ตองใชถอยคําที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น หากมีถอยคําที่ไมเหมาะสม

ผูดูแลระบบจะทําการลบและจํากัดการเขาใชงานทันท ี
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ตอนท่ี 4ตอนท่ี 4 

แนวปฏบิัตสิําหรับนักศกึษาในเรื่องที่เก่ียวของ 

กับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

 สถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กองพัฒนานักศกึษา 
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สถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 
 

ปรัชญา  

 “ภาษาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตน พัฒนาชาติ สรางเครือขาย  

ความรวมมอื   และเผยแพรศลิปวัฒนธรรมไทยสูสากล” 
 

วสิัยทัศน 

 “เปนแหลงเรยีนรูที่มคีวามเปนเลศิดานภาษา ศลิปวัฒนธรรม ในระดับภูมภิาคลุมน้ําโขง” 
 

อัตลักษณสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 “รักษภาษาและวัฒนธรรม” 
 

เอกลักษณสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

“อนุรักษวัฒนธรรม ผูนําทางภูมปิญญา แหลงเรยีนรูดานภาษา พัฒนาสูสากล” 
 

พันธกจิ 

1. สงเสริมใหศูนยภาษาเปนแหลงเรียนรู พัฒนาทักษะภาษาตางๆและสนับสนุนการ

จัดการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศ 

2. จัดระบบวิเทศสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ ทําหนาที่ประสานงานหนวยงานภายในและ

ตางประเทศที่ปฏบิัตภิารกจิรวมกับมหาวทิยาลัย 

3. พัฒนาศูนย ศิลปวัฒนธรรม ให เปนหนวยงานประสานและสนับสนุนดาน

ศลิปวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย 

4. บูรณาการภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมหรือ

การวิจัย เพื่อสรางระบบการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปประยุกตใชทั้งภายใน

มหาวทิยาลัยและในทองถิ่น  
 

ท่ีตั้งหนวยงาน 

 สถาบันภาษาศลิปะและวัฒนธรรม แบงหนวยงานที่ใหบรกิาร 4 สวน ดังนี้ 

 1.   ศูนยภาษา  ช้ัน 4 อาคารราชภัฏเฉลมิพระเกยีรติ 

 2.   ศูนยศลิปวัฒนธรรม  ช้ัน 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา 

 3.   สํานักงานวเิทศสัมพันธ  ช้ัน 4 อาคารราชภักเฉลมิพระเกยีรติ 

 4.   สํานักงานผูอํานวยการ   ช้ัน 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา 
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แผนผังท่ีตั้งของหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เวลาเปดทําการ 
 

ศูนยภาษา เปดบรกิารทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 

วันจันทร – วันศุกร เวลา 08.30 – 20.00 น. 

วันเสาร – วันอาทติย เวลา 08.30 – 16.30 น. 

โทร. 053-885867 

ศูนยศิลปวัฒนธรรม  เปดบรกิารทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ   

วันจันทร – วันอาทติย   เวลา 08.30 –16.30 น.    

โทร. 053-885880 

 

สํานักงานวเิทศ

สัมพันธ  

เปดบรกิารทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ   

วันจันทร – วันพุธ   เวลา 08.30 – 16.30 น. 

วันพฤหัสบด ี– วันศุกร   เวลา 08.30 – 20.00 น. 

วันเสาร     เวลา 08.30 – 16.30 น. 

โทร. 053-885865 

 

สํานักงาน

ผูอํานวยการ   

เปดบรกิารทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 

วันจันทร – วันศุกร เวลา 08.30 – 20.00 น. 

วันเสาร – วันอาทติย เวลา 08.30 – 16.30 น. 

โทร. 053-885860 
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โครงสรางการบริหารงานภายในหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรกิารของหนวยงาน       

 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีหนวยงานใหบริการนักศึกษา อยู 3 หนวยงาน  

โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

ศูนยภาษา  
  

1.  จัดฝกอบรมทักษะภาษาตางประเทศสําหรับอาจารย บุคลากร นักศกึษาและบุคคลทั่วไป 

1.1  จัดฝกอบรมภาษาตางประเทศระยะสั้น เชน TOEIC TOEFL IELTS ภาษาอังกฤษ

สําหรับการสื่อสาร การอานภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ  การฝกออกเสียง

ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหล ีภาษาจีน และภาษาญี่ปุน เปนตน 

1.2 จัดการฝกอบรมภาษาในกลุมประเทศอาเซียน อาทิ ภาษาพมา ภาษากัมพูชา 

และภาษาลาว  

1.3 จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ เชน ภาษาอังกฤษสําหรับ

งานภัตตาคาร ภาษาอังกฤษสําหรับงานมัคคุเทศก ภาษาอังกฤษสําหรับการแปล ภาษาอังกฤษ

สําหรับครูประถมและภาษาอังกฤษสําหรับการทําอาหารไทย เปนตน 

ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

รองผูอํานวยการ 

รับผดิชอบงานศูนยภาษา 

รองผูอํานวยการ 

รับผดิชอบงานวเิทศ

สัมพันธ 

รองผูอํานวยการ 

รับผดิชอบงานศูนย

ศิลปวัฒนธรรม 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

อาจารยสอนภาษาไทย 

อาจารยชาวตางประเทศ

สอนภาษาอังกฤษ 

นักวชิาการศึกษา 

นักวชิาการศึกษา 

นักวชิาการศึกษา 

นักวชิาการศึกษา 

นักวชิาการศึกษา 

นักวชิาการศึกษา 

นักวเิทศสัมพันธ 

นักวเิทศสัมพันธ 

นักวเิทศสัมพันธ 

เจาหนาท่ี 

บริหารงานท่ัวไป 

นักวชิาการ 

การเงนิและพัสดุ 

นักวเิคราะห 

นโยบายและแผน 

นักวชิาการคอมพวิเตอร 
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1.4  จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองคกร 

1.5  จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองานวจัิย 

2.  จัดโครงการเรยีนรูภาษาอังกฤษผานวัฒนธรรม (English Through Culture) 

3.  จัดโครงการวัฒนธรรมนานาชาต ิ

4.  จัดสอบวัดทักษะทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  4.1  จัดสอบวัดความรูและทักษะทางภาษาไทย CMRU TP TEST สําหรับนักศึกษา

ตางชาตทิี่มคีวามประสงคจะศกึษาตอระดับปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

  4.2  จัดสอบการวัดความรูและทักษะภาษาอังกฤษ CMRU GEP TEST สําหรับ

นักศกึษาที่มคีวามประสงคจะศกึษาตอในระดับบัณฑติศกึษา ของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

  4.3  จัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑติศกึษา 

5.  การบรกิารวชิาการแกสังคม 

  5.1  จัดอบรมหลักสูตรภาษาตางประเทศหนวยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชน 

  5.2  จัดสัมมนา – เสวนา ดานภาษาตางประเทศ ตามโครงการแลกเปลี่ยน 

6.  การใหบรกิารแกนักศึกษา 

  6.1  หองปฏิบัติการทางภาษา (Multimedia Lab) มีการบริการคอมพิวเตอร จํานวน 

50 เครื่อง สําหรับการใชโปรแกรมฝกทักษะภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ จีน เกาหล ี

ญี่ปุน ฝร่ังเศส จากโปรแกรมมัลตมิเีดยี 

  6.2  หองชมภาพยนตรภาษาตางประเทศ (Mini Theater) มีการบริการภาพยนตรทั้ง

รูปแบบที่เปน VCD DVD Sound Track ภาษาตางประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ  จีน ญี่ปุน ฝร่ังเศส 

เยอรมัน จํานวนมากมายใหเลือกชม โดยสามารถชมแบบสวนตัวหรือเปนหมูคณะไดในหอง Mini 

Theatre ของศูนยภาษา 

7.  พัฒนาขอสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียนภาษาอังกฤษ Exit-Exam สําหรับนักศึกษา

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

8.  ใหคําปรึกษาและบริการขอมูล การใชโปรแกรมฝกทักษะภาษาตางประเทศดวยตนเอง Tell 

Me More Online 
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วธิกีารเขาใชงานโปรแกรมฝกทักษะทางภาษาดวยตนเอง Tell Me More (TMM) 
 

ขอแนะนําในการใชโปรแกรม TMM 

-  ใชกับ Browser Internet Explorer (IE) เทานัน้                 

-  ปด Pop-Up Blockerใน Browser Internet Explorer                                       

-  Update โปรแกรม Adobe Flash Player 

-  ทดสอบความพรอมของเครื่องคอมพวิเตอรในการใชโปรแกรมที่หนาเว็บไซต 
 

วิธีการทดสอบเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเตรียมความพรอมการใชงานโปรแกรม Tell 

Me Moreในการใชงานโปรแกรมคร้ังแรก 

1. เปดโปรแกรม Internet Explorer (IE) เขาสูเว็บไซต www.tmm.cmru.ac.th 

2. คลิกที่ปุม Log In TELL ME MORE 

 
 

3. คลิกเลอืก ตามสถานะของ User 
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4. เขาสู web portal สําหรับการใชงานโปรแกรม Tell Me More ดังรูป (โปรแกรม TMM สามารถ

เลอืกภาษาที่แสดงไดที่ดานบนขวาของหนาจอ ที่ปุม Choose the language for the portal 

 

 

5. เขาไปที่ทดสอบเครื่องคอมพวิเตอรสําหรับเตรยีมความพรอมในการใชงาน TELL ME MORE 

“คลกิที่นี”่ดังรูป 
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6. ระบบจะทําการวิเคราะหคอมพิวเตอรของผูใช และแสดงผลการตรวจสอบเครื่อง

คอมพวิเตอรดังรูป 

 
 

7. หากเครื่องของทานยังไมไดทําการตดิตั้ง Auralog Componentsเพื่อใชงานในกจิกรรมที่มี

การสังเคราะหเสยีง ใหคลกิ “ตดิตัง้ Auralog Components”ดังรูป 

 
 

8. คลิก “ ตดิตัง้ Auralog Components” ดังรูป 
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9. ระบบจะใหทําการตดิตัง้โปรแกรมในเครื่องคอมพวิเตอรของทานโดยการกด “Run” ดังรูป 

 
 

10. ระบบจะทําการดาวนโหลดไฟลที่จําเปนในการใชงาน โปรแกรม Tell Me More มาติดตั้ง

ในเครื่องคอมพวิเตอรของทาน กรุณารอใหการดาวนโหลดเสร็จสมบูรณสักครู ดังรูป 
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11. เมื่อดาวนโหลดเสร็จสิ้น ระบบจะใหทานทําการยืนยันการติดตั้ง Auralog Component 

ดังรูป  

 
 

12. เมื่อดําเนนิการตดิตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้นระบบจะทําแสดงสภาวะเหมาะสมตอการใชงาน 

Auralog Components เปนสเีขยีว ดังรูป 

 
 

วธิกีารเขาใชงานโปรแกรมฝกทักษะทางภาษาดวยตนเอง Tell Me More (TMM) 

1. เปดโปรแกรม Internet Explorer (IE) เขาสูเว็บไซต www.tmm.cmru.ac.th 

2. คลิกที่ปุม Log In TELL ME MORE 
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3. คลิกเลอืก ตามสถานะของ User 

 
 

4. เขาสู web portal สําหรับการใชงานโปรแกรม Tell Me More ดังรูป 

 
 

- นักศกึษา (ปรญิญาตรี และบัณฑติศึกษา) 

ใสUser name และ Password การใชงานของตนเอง โดยPassword การใชงานจะถูกสงไป

ยัง E-Mail Address ของนักศกึษาแตละคน ดังนี้ 

o ช่ือผูใชงาน   :   รหัสนักศกึษา เชน 55123456 

o รหัสผาน :   วันเดอืนปเกดิของตนเองในรูปแบบ “วว/ดด/ปป” เชน 29/05/34 

o กด “ยนืยัน” 
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- อาจารยและบุคลากร 

o ช่ือผูใชงาน : ช่ือ E-mail มหาวทิยาลัย เชน panupong_chi (ไมตองใส @cmru.ac.th) 

o รหัสผาน : สงไปทาง E-mail มหาวทิยาลัย 

o กด “ยนืยัน” 

 

5. เลอืก “Everyday Situations” แลวคลิกปุม  “confirm” 
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6. เลอืกระดับที่ตองการ เชน “Beginner”แลวคลิกปุม “Confirm” 

 
 

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

 
 

8. เลอืกบทเรยีนที่ตองการ เชน “Beginner: All Skills”เพื่อเขาสูบทเรยีน 
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ศูนยศิลปวัฒนธรรม 
 

1. งานพพิธิภัณฑ ประกอบไปดวย 

 1.1  เรอืนอนุสารสุนทร ซึ่งเปน สถาปตยกรรมเรอืนลานนา และเปนหอแสดงเครื่องดนตรี

พื้นบานลานนา (ขณะนี้อยูระหวางการบูรณะ)  

 1.2 อาคารเทพรัตนราชสุดา ซึ่งใชเปนสถานที่จัดแสดงและแหลงขอมูลดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.2.1 วิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุลานนาซึ่งอาศัยในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ไดแกไทยยวน ไทยลื้อ ไทยเขนิ ไทยยอง ไทยใหญและชนเผาลัวะ  

1.2.2 ภูมิปญญาพื้นบาน อาทิเชน ภาษาและวรรณกรรมลานนา ศิลปหัตถกรรม

ดนตรแีละนาฏศลิปพื้นบาน 

1.2.3 แพทยแผนไทยลานนาหรือที่เรียกกันวา “หมอเมือง”และพิพิธภัณฑภูมิ

ปญญาลานนา 

1.2.4 องคความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนและเครื่องสักการะแบบลานนา 

2.  งานศกึษาคนควา  วิจัยและพัฒนา  มหีนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

2.1 สงเสรมิสนับสนุนงานดานการวจัิยและพัฒนาวัฒนธรรมอยางกวางขวาง 

2.2 ศกึษาวจัิยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญญาไทยอันเปนรากฐานสําคัญในการ 

สรางชุมชนที่เขมแข็งและแกปญหาวกิฤตขิองชาตใินปจจุบัน 

 2.3 หองศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา  โดยมีระเบียบการใชบริการหองศูนยขอมูลภูมิ

ปญญาลานนา (โดยโครงการศูนยใบลานศึกษา)  ดังนี้ 

2.3.1  โปรดแตงกายสุภาพและเคารพตอสถานที่ 

2.3.2  กรุณาลงช่ือเขาใชบรกิารหองทุกครัง้ 

2.3.3  หามสงเสยีงดังอันเปนการรบกวนผูอื่น 

2.3.4  ปดเสยีงเครื่องมอืสื่อสารทุกชนดิ กอนเขาใชหอง (อนุญาตใหใชระบบสั่นได) 

2.3.5  หามนําอาหาร ของขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม เขามารับประทานในหอง 

2.3.6  หามสูบบุหรี่ในหอง 

2.3.7  หามทําลายหนังสอืและทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทในหอง 

2.3.8  คอมพวิเตอรในหองอนุญาตใหใชในการสบืคนขอมูลใบลานเทานัน้ 

2.3.9  นําหนังสอืออกมาอานครัง้ละไมเกนิ 2 เลม 

2.3.10 เวลาเปดใหบรกิาร 9.00 – 15.30 น.          

นอกจากนี้นักศกึษายังสามารถสบืคนหาหนังสือหายาก ในหมวดตาง ๆ ผานทาง 

“ระบบสบืคนสารสนเทศ หองศูนยขอมูลภูมปิญญาลานนา” 
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3.  งานอนุรักษสงเสรมิ และเผยแพร  มหีนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

3.1 สง เสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือในการจัดกิจกรรมทํานุบํา รุ ง

ศลิปวัฒนธรรมทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

3.2 วางแผนและดําเนนิงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมศลิปกรรมทองถิ่น 

3.3 จัดฝกอบรมภาษาถิ่น   ใหองคความรูทางศลิปวัฒนธรรมภูมปิญญาพื้นบานลานนา 

3.4 ประชาสัมพันธเกี่ยวกับคานิยมไทยทางสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ อยางกวางขวางและ

ตอเนื่อง 

3.5 เผยแพรขอมูลทางวชิาการผานระบบสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย 

3.6 เผยแพรขอมูลดานวัฒนธรรมทางอนิเตอรเน็ต เอกสารสื่อพมิพ วทิยุ และโทรทัศน 

4.  งานขอมูลทองถิ่นทางวัฒนธรรมและภูมปิญญา  มหีนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

4.1 จัดหอวัฒนธรรมแสดงเครื่องดนตรพีื้นบานลานนา ดวยระบบซดี ี– รอม 

4.2 จัดทําระบบขอมูลทางวัฒนธรรม โดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.3 จัดแสดงนทิรรศการ และผลงานทางวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ  

4.4 จัดหองสมุดวัฒนธรรม ศูนยขอมูลทองถิ่น เพื่อใชเปนศูนยบรกิารวชิาการ  

5.  งานหอจดหมายเหตุมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหีนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

5.1 รวบรวมเอกสารสําคัญในอดตีของมหาวทิยาลัยเพื่อเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่

เปนลายลักษณอักษรชัดเจน 

5.2 รวบรวมและแสดงภาพถายหรอืภาพเหมอืนของผูบรหิาร ตัง้แตอดตีถงึปจจุบัน 

5.3 รวบรวมและจัดแสดงภาพถายสถานที่และเหตุการณตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ

มหาวทิยาลัยในอดีตจนกระทั่งถงึปจจุบัน 

5.4 รวบรวมสิ่งของเครื่องใชที่สําคัญที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรความเปนมาของ

มหาวทิยาลัยเทาที่จะสามารถรวบรวมได 

5.5 รวบรวมแถบภาพเกี่ยวกับบุคคล  เหตุการณ  และกิจกรรมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย

ในอดตีจนถงึปจจุบัน 

6.  งานอนุรักษสิ่งแวดลอม ศลิปกรรมและธรรมชาตทิองถิ่น  มหีนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

6.1 จัดเก็บและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรและโบราณคดีในแตละอําเภอใหเปน

ระบบเพื่อประโยชนแกการศกึษา คนควา และตรวจสอบดูแล 

6.2 สนับสนุน และดําเนินงานดานการประชาสัมพันธเผยแพรสถานที่ที่เปนแหลงรวบรวม  

โบราณวัตถุ เพื่อเปดใหประชาชนเขาชม เนนถึงการปฏิบัติที่สอดคลองและเปนไปตามกฎหมาย

โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศลิปวัตถุ 

6.3 การปฏบิัตหินาที่หลักของหนวยอนุรักษในระดับทองถิ่นมดีังนี้ 
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6.3.1 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแหลงสิ่งแวดลอมศิลปกรรมและธรรมชาติใน

ทองถิ่นใหหนวยงานกลาง 

6.3.2 ประชาสัมพันธไปยังประชาชนในทองถิ่นโดยการเผยแพรความรู ความ

เขาใจในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการสงวนรักษาสมบัตขิองชาติ 

6.3.3 ตรวจสอบและดูแลสิ่งแวดลอมศลิปกรรม 

6.3.4 สนับสนุนใหมีการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในแตละทองถิ่นใหถูกวิธี

เปนระบบและเหมาะสมกับลักษณะสภาพของสิ่งแวดลอมศลิปกรรม 

6.3.5 ปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนพัฒนาการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม

ของศูนยงานแผนและนโยบายสิ่งแวดลอม กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม 

7.   การใหบรกิารตาง ๆ แกนักศกึษา ดังนี้ 

7.1 รับจองหองประชุม สําหรับผูเขารวมประชุม จํานวน 40 คน พรอมโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย 

7.2 ใหบรกิารและอํานวยความสะดวกดานสถานที่จัดกจิกรรมดานหนาอาคารเทพรัตนราชสุดา 

7.3 ใหบรกิารเชาชุดพื้นเมือง สําหรับกจิกรรมของมหาวทิยาลัย  
 

งานวเิทศสัมพันธ(ช้ัน 4 อาคารราชภัฏเฉลมิพระเกยีรต)ิ 

1. อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน กับสถาบันการศกึษาในและตางประเทศ  

2. สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ 

เพื่อนําไปสูการพัฒนานักศกึษา และบุคลากรของมหาวทิยาลัย 

3. ประสานงานเกี ่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนและอํานวยความสะดวกในสวนที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูเช่ียวชาญ/อาจารยชาวตางประเทศและในสวนที่เกี่ยวของกับ

การศึกษาของนักศึกษาชาวตางประเทศและนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติงาน/สามารถศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดอยางมีคุณภาพและดํารงชีวิต

อยางมีความสุข 

4. ใหบรกิารแกอาจารย บุคลากรและนักศึกษา ดังนี้  

4.1   อํานวยความสะดวกอาจารยชาวตางประเทศ ในการขอใบอนุญาตทํางานและ

การขอวซีาทํางาน  การขอตอวซีา การรายงานตัว 90 วัน และการจัดทําสัญญาจาง 

4.2   อํานวยความสะดวกในการขอวซีานักเรียน การขอตอวีซา และการรายงานตัว 

90 วันใหกับนักศกึษาชาวตางประเทศ 

4.3   จัดทําหนังสือประกอบการขอวีซา หนังสือรับรองและหนังสือที่เกี่ยวของอื่นๆ 

เปนภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่จะเดินทางไป

ตางประเทศ 
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4.4  ประสานงานเกี่ยวกับการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน การรับผูเช่ียวชาญจาก

ตางประเทศ การรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวตางประเทศการสงอาจารยไปปฏิบัติงาน ณ 

ตางประเทศ 

4.5   ประสานงานและตอนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ผูเช่ียวชาญและ

อาจารยชาวตางประเทศ  

4.6   ประสานงานดานที่พักสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนและชาวตางประเทศ          

ที่เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติภารกิจตามโครงการความรวมมือดานวิชาการกับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม 

4.7   ประสานงานการประกันสุขภาพของนักศึกษาชาวตางชาติ (สามารถดาวน

โหลดแบบฟอรมขอใชบรกิารไดที่  www.ilac.cmru.ac.th) 

5. ประสานงาน รับฟงและใหคําปรึกษาในเรื่องอื่นๆ ใหแกผูเช่ียวชาญ อาจารยและ

นักศึกษาชาวตางประเทศ และบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่จะ

เดนิทางไปตางประเทศและกําลังศกึษาอยู ณ ตางประเทศ 
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สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ประวัติสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 

พุทธศักราช 2467 พรอมกับการกอตั้งโรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรมโดยใชช่ือวา “ หองสมุด ” 

ตอมาปพุทธศักราช 2485 ไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนฝกหัดครูมูลจังหวัดเชียงใหม จนถึงป

พุทธศักราช 2503 ไดยกฐานะเปนวทิยาลัยครูเชียงใหมและหองสมุดตั้งอยูในอาคารเรียน 3 ช้ัน 

2 ในปพุทธศักราช 2517 พัฒนาการของหองสมุดไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนหอสมุดวิทยาลัยครู

เชียงใหม  ไดยายมายังอาคาร 6 เอกเทศ 4 ช้ัน ตั้งอยูบริเวณทิศใตของสนามฟุตบอล ปจจุบัน

คอือาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ ในปพุทธศักราช 2535 วิทยาลัยครู 36 แหงทั่วประเทศ ไดรับ

พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานนามเปน “สถาบันราชภัฎ” 

หอสมุดจึงเปลี่ยนช่ือตามเปน “หอสมุดสถาบันราชภัฎเชียงใหม”ตอมาในปพุทธศักราช2543 ได

ยายมายังอาคารใหม 8 ช้ัน และปรับฐานะและลักษณะงานบรกิารเปน “ศูนยวทิยบรกิาร” 

ตอมาในปพุทธศักราช 2544 สถาบันราชภัฏเชียงใหมไดปรับปรุงซอมแซมอาคาร 6 

จากหอสมุดเดิมเปนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศศูนยบริการคอมพิวเตอรและศูนยบริการ

อินเทอรเน็ตมาที่ทําการใหม การพัฒนาปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหเปนแหลง

ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งปพุทธศักราช 2546 สถาบัน

ไดรวมศูนยบริการอินเทอรเน็ตเขากับศูนยบริการคอมพิวเตอรใชช่ือหนวยงานวา “ศูนยบริการ

คอมพิวเตอร” เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

ปพุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดปรับโครงสรางการบริหารงาน 

และไดรวมศูนยวทิยบรกิารและศูนยบรกิารคอมพวิเตอรเปนหนวยงานเดยีวกันใชช่ือวา “สํานัก

วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ” 
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หอสมุด มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม 
 

 
 
ขอควรปฏบิัตแิละมารยาทในการใชบรกิารสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 เพื่อใหการบริการของงานหอสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดําเนินไปดวยความเรียบรอย เปนประโยชนตอผูใชบริการโดย

สวนรวม จึงกําหนดขอปฏบิัตสิําหรับผูเขาใชหอสมุดไว ดังตอไปนี้ 

1. ตองเคารพตอสถานที่ราชการโดยแตงกายใหสุภาพเรยีบรอยหามใสกางเกงขาสั้น 

2. ตองสํารวมกรยิา ไมพูดคุยเสยีงดัง และไมปฏบิัตตินเปนที่รบกวนผูอื่น 

3. ตองปดเครื่องมอืสื่อสารทุกชนดิกอนเขาหอสมุด 

4. หามนําอาหาร เครื่องดื่มเขาหอสมุด (ยกเวนน้ําเปลา) 

5. หามนําสัตวทุกชนิดเขาหอสมุด 

6. หามทําความสกปรกในหอสมุด 

7. หามเลนการพนันและเกมในหอสมุด 

8. หามฉกี กรดี หรอืขดีเขยีนหนังสอื เอกสาร และสิ่งพิมพทุกชนดิของหอสมุด 

9. ไมนําทรัพยากรหอสมุดที่ไมไดยมือยางถูกตองตามระเบยีบออกจากหอสมุด 

10. ตองนําทรัพยากรหอสมุดที่ยมืไป สงคนืหอสมุดตามเวลาที่กําหนด 

11. ตองดูแล ระมัดระวังทรัพยสนิสวนตัว หากสูญหาย หอสมุดจะไมรับผิดชอบ 

12. ใหความรวมมอืในการสอดสองดูแลบุคคลที่มพีฤตกิรรมไมนาไววางใจ และแจง

บรรณารักษหรอืเจาหนาที่หอสมุด 

 หากผูเขาใชหองสมุดไมปฏิบัติตาม หรือฝาฝนขอปฏิบัติขางตน งานหอสมุด 

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศมอีํานาจลงโทษตามความเหมาะสม 
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พื้นท่ีใหบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ  หอสมุดอาคารวิทยบรกิาร  

ช้ัน 1  บรเิวณจัดนทิรรศการ  

 บรกิารตูรับคนืหนังสอืนอกเวลา (Book Drop)  

 บรกิาร Working Area   

 บรกิารยมื-คนืทรัพยากรสารสนเทศ 

 บรกิารชวยการสบืคนงานวจัิย วทิยานพินธ 

 บรกืารหองฉายภาพยนตรระบบ 3 มติ ิ

 บรกิารจองหนังสอืออนไลน 

 บรกิารยมืตอดวยตนเอง (Renew Online) 

 บรกิารมุมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดช  

 บรกิารมุมแนะนําหนังสอืและสื่อโสตทัศนใหม(Audio Visual) 

 บรกิารหอง Edutainment 

 บรกิารสบืคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC 

 บรกิารวารสาร หนังสอืพมิพฉบับปจจุบัน 

ช้ัน 2 บรกิารหนังสอืภาษาไทยหมวด 000-339   

 บรกิารวารสาร หนังสอืพมิพฉบับลวงเวลา วารสารเย็บเลม กฤตภาคและจุลสาร 

 บรกิารหองปฏบิัตศิาสนกจิ (ละหมาด) 

 บรกิารหองคนควากลุม (Group Study Room) 

 บรกิารสบืคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC 

ช้ัน 3 บรกิารหนังสอืภาษาไทยหมวด 340-500  

 หองสมุดสาขานติศิาสตร  

 ราชกจิจานุเบกษา 

 บรกิารหองคนควากลุม (Group Study Room) 

 บรกิารสบืคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC 

ช้ัน 4  บรกิารหนังสอืภาษาไทยหมวด 600-700  

หองสมุดประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community Library) 

 บรกิารหนังสอืนวนยิาย  

 บรกิารมุมความรูตลาดทุน (Set Corner)  

 บรกิารชมเคเบลิทวี ี(UBC)  

 บรกิารหองคนควากลุม (Group Study Room)  

 บรกิารสบืคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC 

 บรกิารหองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร 
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ช้ัน 5  บรกิารหนังสอืภาษาไทยหมวด 800-900 แบบเรยีน คูมอืครู  

 บรกิารหนังสอืภาษาตางประเทศหมวด 000-900 

หองหนังสอืเยาวชน 

 บรกิารขอมูลลานนา 

 บรกิารสบืคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC  

 บรกิารหองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร 

ช้ัน 6 ศูนยตะวันออกกลางศึกษา (Middle East Studies Center) 

 บรกิารหนังสอือางองิ สิ่งพมิพรัฐบาล ราชกจิจานุเบกิษางานวจัิย วทิยานพินธ  

 บรกิารตอบคําถามและชวยการคนควา  

  บรกิารสบืคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC 

ช้ัน 7 บรกิารหองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร  

 บรกิารหองอนิเทอรเน็ต 

 บรกิารสื่อโสตทัศน 

 บรกิารอบรมการใชหองสมุด 

 บรกิารอบรมการใชฐานขอมูลอเิล็กทรอนกิสเพื่อการสบืคน 

ช้ัน 8 สํานักงานผูอํานวยการ  

 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 งานวเิคราะหและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

  งานกราฟฟค 

 

ระเบยีบขอปฏบิัตใินการใชบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ  
 

เวลาเปดบรกิาร 

หองสมุดวทิยาเขต 
เปดภาคเรยีน ปดภาคเรยีน 

จันทร-ศุกร เสาร-อาทติย จันทร-ศุกร เสาร-อาทติย 

วทิยาเขตเวยีงบัว 08.00 – 20.00 น. 08.00 – 16.00 น. 08.00 – 20.00 น. 08.00 – 16.00 น. 

วทิยาเขตแมสา 08.00 – 16.00 น. - 08.00 – 16.00 น. - 

วทิยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก 08.00 – 16.00 น. - 08.00 – 16.00 น. - 

วทิยาลัยแมฮองสอน 08.00 – 16.00 น. - 08.00 – 16.00 น. - 
 

เวลาปดบรกิาร 

 หองสมุดปดใหบรกิารในวันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดชดเชย 
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ผูมสีทิธิ์ในการใชบรกิารสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. อาจารยประจําและอาจารยพเิศษของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

2. ขาราชการพลเรอืน บุคลากรของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

3. อาจารยโรงเรยีนสาธติแหงมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

4. นสิติ นักศกึษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

5. บุคคลภายนอก อนุญาตเขาใชบรกิาร แตไมมสีทิธิ์ยมืทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ผูมสีทิธิ์ในการใชบรกิารยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

 นิสิต นักศึกษา ขาราชการพลเรือน บุคลากร อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหมที่สมัครเปนสมาชิกหองสมุดเรยีบรอยแลว 
 

การสมัครสมาชกิ 

1. ผูมีสิทธิ์สมัครเปนสมาชิก ไดแก นิสิต นักศึกษา ขาราชการพลเรือน บุคลากร และ

อาจารยของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

2. ผูประสงคจะสมัครเปนสมาชิก กรุณาติดตอที่เคานเตอรงานบริการยืม-คืนทรัพยากร

สารสนเทศ ช้ัน 1 อาคารวทิยบรกิาร โดยตองแสดงหลักฐานดังนี้ 

2.1 นสิติ นักศกึษาของมหาวทิยาลัย 

- บัตรประจําตัวนักศึกษา  

- ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบยีน หรอืใบแสดงผลการลงทะเบยีนของภาคเรยีน

 ปจจุบัน 

2.2 อาจารย ขาราชการพลเรอืน และบุคลากรของมหาวทิยาลัย 

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ 

- บันทกึขอความจากคณะหรือหนวยงานตนสังกัด 
 

การตออายุสมาชกิ 

 นักศึกษาทุกระดับช้ันของมหาวิทยาลัย ตองทําการตออายุสมาชิกหองสมุด “ทุกภาค

การศึกษา” โดยนําใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนหรือใบแสดงผลการลงทะเบียนภาคเรียน

ปจจุบัน พรอมบัตรประจําตัวนักศึกษา มาขอตออายุสมาชิกไดที่เคานเตอรงานบริการยืม-คืน

ทรัพยากรสารสนเทศ ช้ัน 1 อาคารวทิยบรกิาร 
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การหมดสทิธยิมื 

1. ผูใชบรกิารมหีนังสอืคางสง หรอืคางชําระคาปรับ 

2. ผูใชบรกิารอาจจะถูกตัดสทิธกิารยมื ในกรณทีี่ฝาฝนระเบยีบอื่น ๆ 

3. ผูใชบรกิารหมดอายุสมาชิกของหองสมุด 
 

เบอรโทรศัพท 

 งานบรกิารยมื-คนืทรัพยากรสารสนเทศ ช้ัน 1 อาคารวิทยบรกิาร โทร. 053-885911 
 

ระเบยีบงานบรกิารยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

การยมื 

1. ผูใชบริการที่ประสงคจะยืมทรัพยากรสารสนเทศออกนอกหองสมุด จะตองแสดงบัตร

ประจําตัวนักศกึษา และหามใชบัตรของผูอื่นมายมืโดยเด็ดขาด หากฝาฝนทางหองสมุด

จะไมรับผิดชอบตอความเสยีหายที่เกดิขึ้น 

2. ผูใชบรกิารยมื จะตองยมืทรัพยากรสารสนเทศใหเรยีบรอยกอนออกจากหองสมุด 

3. ผูใชบรกิารยมื จะตองรับผิดชอบ ระวังรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมใหอยูในสภาพด ี

เมื่อสงคนื 

4. นิสิต นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา และอาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ลาออก

หรือโอนยายออกจากมหาวิทยาลัย จะตองแสดงหลักฐานการชําระหนี้สินที่คงคางกับ

หองสมุดใหเรยีบรอยกอนที่เคานเตอรบรกิารยมื-คนื 

การคืน 

1. ทรัพยากรสารสนเทศที่ยมืออกนอกหองสมุดทุกรายการ จะตองสงคืนตามหรือกอนวัน

กําหนดสงที่ประทับในใบกําหนดสง หากสงคืนทรัพยากรลาชากวาระยะเวลาที่กําหนด

ผูใชบรกิารยมืจะตองเสยีคาปรับตามอัตรา ราคา 5 บาท/รายการ/วัน 

2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมออก จะตองนํามาสงคืนที่เคานเตอรบริการยืม-คืน ช้ัน 1 

อาคารวทิยบรกิาร ทุกครัง้ ยกเวนในกรณทีี่หองสมุดปดทําการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ 

ผูใชบริการสามารถสงคืนทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท “หนังสือ” นอกเวลาทําการ

ได โดยใหหยอนหนังสือลงในตูรับคืนหนังสือนอกเวลา ซึ่งตั้งอยูบริเวณทางเขาหนา

อาคารวทิยบรกิาร  

3. หากผูใชบริการทําทรัพยากรสารสนเทศหายหรือชํารุด ผูใชบริการจะตองแจงที่

เคานเตอรบริการยืม-คืน ทันที พรอมทั้งซื้อทรัพยากรสารสนเทศช้ินดังกลาว มา

ทดแทน หรอืชําระคาปรับตามราคาจรงิ 
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จํานวนทรัพยากรสารสนเทศและระยะเวลาท่ีใหยมื 

ประเภทวสัด ุ

ตพีมิพ/ไมตพีมิพ 

นักศกึษาประกาศนยีบัตร/

ปรญิญาตร ี
บัณฑติศกึษา อาจารย ขาราชการ/พนักงาน 

จํานวน ระยะเวลา จํานวน ระยะเวลา จํานวน ระยะเวลา 

หนังสอืท่ัวไป 7 เลม 7 วัน 10 เลม 15 วัน 15 เลม 1 ภาคการศึกษา 

วจิัย 3 เลม 7 วัน 3 เลม 15 วัน 10 เลม 1 ภาคการศึกษา 

วทิยานิพนธ 3 เลม 7 วัน 3 เลม 15 วัน 10 เลม 1 ภาคการศึกษา 

สื่อโสตทัศน 3 ช้ิน 7 วัน 3 ช้ิน 7 วัน 3 ช้ิน 7 วัน 

วารสารลวงเวลา 2 เลม 3 วัน 2 เลม 3 วัน 2 เลม 3 วัน 

วารสารเย็บเลม 2 เลม 7 วัน 2 เลม 7 วัน 2 เลม 7 วัน 

รวม 20 เลม 23 เลม 42 เลม 

หมายเหตุ 

1. หองสมุดใหยืมวัสดุตีพิมพออกนอกหองสมุดไดตามตาราง ยกเวนหนังสืออางอิง

สิ่งพมิพรัฐบาลหนังสอืพมิพ 

2. หองสมุดใหยืมวัสดุไมตีพิมพออกนอกหองสมุดไดตามตาราง ยกเวนแผนที่รูปภาพ

นทิรรศการสําเร็จรูป 

3. จํานวนและระยะเวลาการยมืวารสาร และสื่อโสตทัศนใหเปนไปตามประกาศ    

 ของสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กรณีทรัพยากรสารสนเทศท่ียมืสูญหาย 

 ในกรณีที่ผูยืมทําทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย ผูยืมตองแจงใหเจาหนาที่ฝายบริการ

ยมื-คนืทราบทันที ซึ่งตองเสียคาปรับทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีที่เกินกําหนดสงจนถึงวันที่

มาแจงหาย ถาภายใน 7 วัน หากยังหาทรัพยากรสารสนเทศไมพบใหผูยมืปฏบิัตดิังนี้ 

1. ซื้อทรัพยากรสารสนเทศตามประเภท ภายใตช่ือเรื่องเดยีวกันมาใชคนื 

2. หากซื้อภายใตช่ือเรื่องเดยีวกันไมไดตองหาซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาใกลเคียง

มาทดแทน 

3. กรณีที่สามารถหาทรัพยากรสารสนเทศตามประเภทที่ทําสูญหายกลับคืนมาไดโดยไม

ชํารุดเสยีหาย ผูยมืตองจายคาปรับยอนหลังตามจํานวนวันที่คางสง 
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

 

   ชั้น 1 ประกอบดวย 

 

หองบรกิารคอมพวิเตอรหรอืหองบรกิารสบืคน Self-Accesses  2 หอง จํานวน 230 เครื่อง 

 

 

 

 

 

        หอง INC11 (96 เครื่อง)         หอง INC12 (134 เครื่อง) 

การเขาใชบรกิารหองปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร 

1.1  ตรวจสอบเครื่องที่วางจากโปรแกรมแสดงสถานะการใชงาน โดย 

        สเีขยีว หมายถงึ  เครื่องที่มีผูใชงาน 

        สขีาว หมายถงึ  เครื่องวาง 

        สแีดง หมายถงึ  เครื่องเสยีหรอืใชงานไมได 

1.2  ทําการคลกิหมายเลขเครื่องที่ตองการใชงาน 

1.3  ใสรหัสผูใชงานเพื่อทําการเขาใชเครื่อง 

1.4  ไปที่เครื่องที่ทําการลงทะเบียนไว 

 
 

1.5  ทําการยนืยันรหัสผูใชงานที่เครื่องโดยใสรหัสผูใชงานและรหัสผาน  จากนัน้เขาใชงานตามปกติ 

1.6  เมื่อตองการเลกิใชงานใหคลกิปุม Log Out ที่หนาจอของเครื่อง 

1.7  หากใชงานตามเวลาที่กําหนด  เครื่องจะทําการแสดงขอความเตอืนกอนหมดเวลา 1 นาท ี 

 จากนัน้เครื่องจะทําการ Log Out  อัตโนมัติ 
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                      ชั้น 2 ประกอบดวย  

 

1. ศูนยซอมบํารุง   

- บริการแนะนําแกไขปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณทางดานคอมพิวเตอรทั้ง 

Hardware และ Software   

- บรกิารตดิตัง้ลงโปรแกรมที่มลีขิสทิธิ์ของมหาวทิยาลัย 

การขอใชบรกิารศูนยซอมบํารุง

1.1  กรอกขอมูลการขอใชบรกิารตามแบบฟอรมใบแจงซอมฯ ตรงเคานเตอรศูนยซอมบํารุง 

1.2 มอบใบแจงซอมพรอมอุปกรณที่ตองการซอม ตอเจาหนาที่ 

1.3  รับใบแจงซอมฯ จากเจาหนาที่เพื่อตดิตอขอรับอุปกรณคนื 

1.4 ทางศูนยซอมฯ จะทําการซอมใหแลวเสร็จภายใน 1 วัน หรอืแลวแตกรณตีามที่เจาหนาที่  

          นัดหมาย 

1.5 เจาหนาที่จะแจงกลับหากเครื่องแลวเสร็จกอนกําหนดหรอืกรณมีปีญหานอกเหนอืจากที่ 

       แจงใหทราบ 

1.6 นําหางใบแจงซอม มารับอุปกรณคนืตามวันเวลาที่กําหนดหรอืตามที่เจาหนาที่แจงไป

2. หองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอรสําหรับฝกอบรมและสัมมนาเชงิปฏบิัตกิาร  จํานวน 50 เครื่อง   

-  ใหบรกิารสําหรับอาจารย-บุคลากรและนักศกึษาทุกช้ันปของมหาวทิยาลัย  

-  ใหบรกิารสําหรับประชาชนทั่วไป 

- ใหบรกิารสําหรับหนวยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน  

การขอใชบรกิารหองปฏบิัติการคอมพวิเตอร 

2.1 กรอกแบบฟอรมขอใชหองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร  

2.2 รับเอกสารแบบฟอรมพรอมกับตรวจเช็คตารางการใชหองวามีหองวางสําหรับ

ใหบรกิารหรอืไม 

2.3 เซ็นรายงานตอผูอํานวยการสํานัก  วาสามารถใหบรกิารหองไดหรอืไม 

2.4 เมื่อผูอํานวยการอนุมัติ  ทําการแจงตอผูมาขอใชบริการจองหองปฏิบัติการตอไป    

(กรณีที่มีบุคคลภายนอกมาขอใชบริการใหทําเปนหนังสือแจงตอมหาวิทยาลัยเมื่อทํา

การตรวจเช็คและไดรับการอนุมัติจากผูบริหาร ใหทําหนังสือตอบรับพรอมกับการคิด

อัตราคาใชจายในการขอใชหองปฏบิัตกิาร) 
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3. หองการเรยีนการสอนทางไกล VDO Conference ท้ังหมด 2 หอง 

- ใหบรกิารการเรยีนการสอนทางไกล  

- ใหบรกิารการประชุมทางไกลผานระบบอนิเตอรเน็ตแตละวทิยาเขต   

การขอใชบรกิารหองการเรียนการสอนทางไกล VDO Conference 

3.1  ผูที่ประสงคใชหองการเรียนการสอนทางไกล VOD Conference  ทําหนังสือเพื่อขอใช

หรอืกรอกแบบฟอรมขอใชหอง 

3.2 เจาที่หนาทําการตรวจเช็คหองที่วางในวันที่รองขอและนําเสนอตอผูบริหารเพื่อทําการ

อนุมัตใิหใชหองในวันและเวลาดังกลาว 
 

                 ช้ัน 3  ประกอบดวย 

 

หองสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมการบรกิารฝายตาง ๆ ท้ังหมด  5  ฝาย  ดังน้ี 

1. ฝายบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  งานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและงานฝกอบรม 

1.1 บรกิารตอบคําถาม-งานประชาสัมพันธดาน IT 

1.2 บรกิารขออนิเตอรเน็ตไปใชที่บาน  Dial Up 

- อาจารย บุคลากร นักศึกษา  (รับ-กรอก) แบบฟอรมคําขอใช Dial Up ที่เคานเตอรบริการ

ช้ัน 1 หรอืดาวนโหลดแบบฟอรมทางเว็บไซต www.arit.cmru.ac.th/onestopservice.php 

1.3  บรกิารพื้นที่เว็บไซตของมหาวทิยาลัย 

 - อาจารย บุคลากร นักศกึษา (รับ-กรอก) แบบฟอรมคําขอใชพื้นที่เว็บที่เคานเตอร

บรกิารหรอืสมัครทาง www.ict.cmru.ac.th 

 1.4  บรกิารอเีมลของมหาวิทยาลัย 

  -  อาจารย บุคลากร สามารถใชไดทันทีโดยไมตองสมัคร ซึ่งทางสํานักฯ จะจัดสง

username-password ใหไปยังคณะ  ตัวอยาง  user: janyarat_mak@cmru.ac.th   

password: cmru1234 ยกเวน อาจารยพิเศษ ใหทางคณะที่ตนเองสังกัดอยูทํา

หนังสอืแจงรายช่ือมายังสํานักฯ เพื่อขอรหัสเขาใชงาน  

  -  นักศกึษา  ทุกคนที่ลงทะเบยีนสามารถใชไดทันทไีมตองขอโดยใช   

   username : รหัสนักศกึษา password:วัน/เดอืน/ป(เกดิ) ของตนเอง  

   ตัวอยาง (44331005@live.cmru.ac.th password :01/01/38) 

 

 

 

                                  ช้ัน 3 
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1.5 บรกิาร Wireless LAN ภายในมหาวทิยาลัย 

 -  อาจารย  บุคลากรและนักศึกษา สามารถใช username-password เชนเดียวกับ

อีเมลของมหาวิทยาลัยตัวอยาง username: janyarat_mak@cmru.ac.th  password 

: cmru1234) 

 1.6 บรกิารปริ้นเอกสารออกทางเครื่องพมิพ   

  - บริการปริ้น (สีและขาวดํา) มีอัตราคาบริการตั้งแตราคา 1 – 30 บาท ตามความ

เหมาะสมของลักษณะใชงานโดยใชระบบ Print Online ตามจุดบริการที่กําหนดไว 

อัตราคาบรกิารงานพมิพ 

สื่อสิ่งพมิพ 
ขนาดกระดาษ แผนใส 

สพีื้นเต็มA4 สพีื้นครึ่งA4 ไมมีสพีื้นA4 มีสพีื้นA4 ไมมีสพีื้นA4 

ขาว-ดํา 5 3 1 10 6 

ส ี 30 20 10 45 35 
 

1.7 บรกิารใชรหัสเขาสอนตามหองเรยีน 

 -   อาจารย-บุคลากร สามารถใช username-password เขาใชคอมพวิเตอรตาม 

  หองเรยีนดังนี้  username : หมายเลขบัตรประชาชน  password : วัน/เดอืน/ป(เกดิ)  

1.8  บรกิารสบืคนทางอนิเตอรเน็ตและพมิพงาน 

 -  อาจารยและบุคลากร สามารถใช username-password เขาใชคอมพวิเตอรดังนี้  

  user  :  หมายเลขบัตรประชาชน password :วัน/เดอืน/ป(เกดิ) 

 - นักศกึษา ใชรหัสเขาใชงาน username : รหัสนักศึกษา password : วัน/เดอืน/ป(เกดิ)  

  ของตนเอง  ตัวอยาง (username : 44331005  password : 01/01/38) 

1.9  งานบรหิารจัดการหองตางๆ    

 -  บรหิารจัดการหองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอรสําหรับการเรยีนการสอน   

 -  บรหิารจัดการหองฝกอบรม  

 -  บรหิารจัดการหองสบืคนทางอนิเตอรเน็ต  

 -  บรหิารจัดการหองการเรียนการสอนทางไกล 

 -  บรหิารจัดการหองประชุม   

1.10  งานระบบการจัดการภาพบนจอ (Digital Sing Net TV)  

 -  เปนระบบการประชาสัมพันธสื่อมัลตมิเีดยีทัง้ภายในภายนอกอาคาร เพื่อแจง 

  ขาวสาร ขาวประชาสัมพันธ และแจงสื่อตางๆภายในหนวยงานและมหาวทิยาลัย 
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1.11  งานบรหิารจัดการหองภาพยนตร (Mini Theater)   

 - เปนหองภาพยนตรขนาด 80 ที่นั่ง  เพื่อใชในการประชุม  อบรมสัมมนา  ฉายสื่อวีดีทัศน  

เพื่อการเรยีนการสอน และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

1.12   งานควบคุมระบบการเรยีนการสอนทางไกล (VDO Conferences) 

 -  บรกิารการเรยีนการสอน  การประชุมทางไกล  ผานระบบอนิเตอรเน็ต   

1.13   งานควบคุมดูแลหองปฏบิัตกิารและซอมบํารุงรักษาอุปกรณคอมพวิเตอร   

 -  เปนศูนยซอมบํารุง  บริการแนะนําแกไขปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณ

ทางดานคอมพวิเตอรทัง้ดาน Hardware และ Software   

1.14   งานบรหิารการฝกอบรม   

 -  บรกิารฝกอบรมสําหรับอาจารย-บุคลากรและนักศกึษาทุกช้ันปของมหาวทิยาลัย 

 -  บรกิารฝกอบรมสําหรับประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน

สามารถเขามาดูรายละเอยีดเว็บไซตฝกอบรมไดที ่www.training.cmru.ac.th 

2. ฝายพัฒนาระบบเครอืขาย  รับผิดชอบงานตางๆ ดังนี้ 

 2.1 งานบริการบัญชีผูใชงานระบบเครือขาย  บัญชีผูใชงานสําหรับอาจารย  พนักงาน

มหาวทิยาลัยและบัญชีผูใชงานสําหรับนักศึกษา 

 2.2 งานบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส  บัญชีผูใชงานสําหรับอาจารย  พนักงาน

มหาวทิยาลัย  และบัญชีผูใชงานสําหรับนักศกึษา 

 2.3  งานบรกิารพื้นที่สําหรับสรางเว็บเพจ ใหบรกิารสําหรับอาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย

และหนวยงาน 

 2.4 งานบรกิารเครอืขาย  บรกิาร VPN หรอื Virtual Private  Network   

 2.5 งานบรกิารเช่ือมตอโมเด็มจากบาน Dial up  

 2.6  งานบรกิารเครอืขายไรสาย Wi-Fi 

 2.7 งานบรหิารจัดการเครื่องคอมพวิเตอรแมขายคอมพวิเตอร 

 2.8 งานตดิตัง้  ดูแลรักษา  อุปกรณระบบเครอืขายคอมพวิเตอร 

 2.9 งานบรกิารอนิเตอรเน็ตแบบองคกร 

 2.10 งานบรกิารตอบคําถามปญหาเกี่ยวกับระบบเครอืขายคอมพวิเตอร 

3. ฝายพัฒนาสื่ออเิล็กทรอนกิสเพื่อการเรยีนการสอน (e-learning) รับผิดชอบงานตาง ๆ ดังนี้

 3.1 งานดูแลบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนออนไลน (LMS : Learning 

Management System)  ประกอบดวย CMRU SP LMS (Share Point LMS) และ Moodle LMS  
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 การใชงาน CMRU SP LMS (Share Point LMS) 

   -  คลกิที-่-->> เขาสูระบบ Share Point LMS  จะปรากฏหนาจอใหกรอก  

  Username และ Password ดังรูป  

   -  กรอก User name เปน e-Mail ของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

  -  e-Mail ของนักศึกษาจะประกอบดวย รหัสนักศึกษา@cmru.ac.th ตัวอยาง 

เชน  53888888@cmru.ac.th และ รหัสผาน เปนวันเดือนปเกิด (กรณีที่

ผูใชงานยังไมเคยเปลี่ยนรหัสผาน) 

  - e-Mail ของอาจารยเปน e-Mail ที่อาจารยไดสมัครไวกับฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

  -  เมื่อกรอก User name และ Password เรียบรอยแลว ใหคลิกปุม OK ก็จะเขา

สูระบบการเรยีนการสอนออนไลน ( CMRU Share Point LMS )   

 Moodle  LMS  ประกอบดวยระบบที่ใหบรกิารทัง้หมด 5 คณะ ดังนี้ 

1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  http://www.lms.cmru.ac.th/human/ 

2) คณะครุศาสตร  http://www.lms.cmru.ac.th/education/ 

3) คณะวทิยาการจัดการ http://www.lms.cmru.ac.th/management/ 

4) คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  http://www.lms.cmru.ac.th/science 

5) คณะเทคโนโลยกีารเกษตร (http://www.lms.cmru.ac.th/facagri) 

 3.2  สนับสนุน  สงเสริมการผลิตและการใชงานสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน 

(e-Learning)  ไดแก  อาจารย  และนักศึกษา  ของมหาวิทยาลัย  จัดอบรม โปรแกรม และ

ระบบ ที่ชวยเสรมิการจัดทําบทเรยีนอเิล็กทรอนกิส (e-learning) ทุกปการศกึษา เชน 

 -  อบรมหลักสูตร การใชงานระบบ SharePoint LMS สําหรับ อาจารย และ 

นักวชิาการคอมพวิเตอร 

 -  อบรมการใชงานระบบ CMRU LMS (Moodle)  

 -  อบรมหลักสูตรการจัดทําบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส e-Learning ดวย

ระบบ CMRU LMS : การเพิ่มแหลงขอมูลและสรางกจิกรรม 

 -  อบรมหลักสูตรการจัดทําบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส e-Learning ดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปแบบ Interactive : การสราง e-Book (FlipAlbum) 

3.3 ผลติและพัฒนารายวชิาพื้นฐานที่เปดสอนในมหาวทิยาลัยในรูปแบบ  e-Learning เพื่อ

มุงสูการเปน    e-University  จัดใหมีโครงการเงินทุนสนับสนุนการผลิตสื่อสําหรับการเรียน

การสอนรูปแบบอเิล็กทรอนกิส  (e-Learning) สําหรับบุคลากรดานการสอนของมหาวทิยาลัย   
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4)  ฝายพัฒนาระบบบรหิารจัดการสารสนเทศ (MIS)  รับผิดชอบงานตางๆ ดังนี้ 

 4.1   ระบบบัญชี 3 มติ ิ

 4.2 ระบบสารบรรณ0อเิล็กทรอนกิส

 4.3 ระบบสารสนเทศบุคลากร

 4.4 ระบบฐานขอมูลแบบสอบฐานภาวการณมงีานทําของบัณฑติ

 4.5 ระบบฐานขอมูลแบบสอบถามความพงึพอใจที่มตีอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย      

ของนักศกึษาและบัณฑติ

 4.6 ระบบฐานขอมูลวัสดุ สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

 4.7 ระบบฐานขอมูลการเขารวมกจิกรรมของนักศกึษา

 4.8 ระบบควบคุมหองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

 4.9 โครงการฐานขอมูลกลางของมหาวทิยาลัย

4.10 เว็บไซตมหาวทิยาลัย (CMRU Web)

 4.11 เว็บไซตของสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ (ARIT Web)   

5)  ฝายผลติและบรกิารมัลตมิเีดยี  รับผิดชอบงานตางๆ ดังนี้  

- งานคอมพวิเตอรกราฟก 

- งานถายภาพและสื่อสิ่งพมิพ 

- งานบันทกึภาพเคลื่อนไหวและตัดตอภาพเคลื่อนไหว 

- งานผลติชองสัญญาณ TV (CMRU ON TV) 

- งาน  VDO On Demand 
 

การขอใชบรกิาร VDO On Demand 

1.  ผูใชสามารถเขาไปที่เว็บไซต  http://ondemand.cmru.ac.th/  แลวเลอืกที่จะดูสื่อตามที่

ตองการ 

2.  หองประชุม ขนาด 57 ที่นั่ง  เพื่อใชสําหรับจัดประชุมเชิงวิชาการและสัมมนาตาง ๆ 

การขอใชบรกิารหองประชุมช้ัน 3 

1.  ผูที่ประสงคใชหองประชุมช้ัน3 ทําหนังสอืเพื่อขอใชหรอืกรอกแบบฟอรมขอใชหอง 

2. เจาที่หนาทําการตรวจเช็คหองที่วางในวันที่รองขอและนําเสนอตอผูบรหิารเพื่อทําการ

อนุมัตใิหใชหองในวันและเวลาดังกลาว 
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 ช้ัน 4  ประกอบดวย 
 

1. หองมนิสิตูดิโอ ใหบริการดานงานถายภาพและสื่อสิ่งพิมพ  งานบันทึกภาพเคลื่อนไหวและ

งานตัดตอ  

การขอใชบรกิารหองมนิสิตูดโิอ 

1) ผูที่ประสงคใชหองมนิสิตูดโิอ ทําหนังสอืเพื่อขอใชหรอืกรอกแบบฟอรมขอใชหอง 

2) เจาที่หนาทําการตรวจเช็คหองที่วางในวันที่รองขอและนําเสนอตอผูบรหิารเพื่อทํา

การอนุมัตใิหใชหองในวันและเวลาดังกลาว 

2. หองภาพยนตรขนาดเล็ก หรอืหองมินเิธยีเตอร จํานวน 80 ที่น่ัง  ใหบรกิารดานการเรยีน

การสอนและความบันเทงิ 

การขอใชบรกิารหองภาพยนตรขนาดเล็ก หรอืหองมินเิธยีเตอร 

1) ผูที่ประสงคใชหองภาพยนตรขนาดเล็ก หรอืหองมนิเิธยีเตอร ทําหนังสอืเพื่อขอใช

หรอืกรอกแบบฟอรมขอใชหอง 

2) เจาที่หนาทําการตรวจเช็คหองที่วางในวันที่รองขอและนําเสนอตอผูบรหิารเพื่อทํา

การอนุมัตใิหใชหองในวันและเวลาดังกลาว 

3. หองตัดตอสื่อมัลตมิเีดยี เปนหองที่ใชในการตัดตอสื่อมัลตมิเีดยีและมหีองสําหรับ

บันทกึเสยีงเพื่อใชในการประกอบสื่อ 

ขอปฏบิัตกิารใชหองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร 

1. เขาคิวเพื่อปอนรหัสนักศึกษาและเลือกหมายเลขเครื่องที่ตองการ  และนั่งใหตรงกับ

เครื่องที่เลอืกไวเทานัน้ 

2. หามนํารหัสนักศกึษาหรอืแอบอางรหัสนักศึกษา ของผูอื่นมาเลนแทน 

3. กําหนดระยะเวลาใชงาน  1 คน ตอ 2 ช่ัวโมงเทานั้น  ยกเวนกรณีที่มีผูมาใชบริการ

จํานวนมาก  เจาหนาประจําหองอาจมกีารปรับเปลี่ยนเวลาการใชงาน นอยหรือมาก ตามความ

เหมาะสม 

4. กรณมีผูีใชเครื่องเต็ม  ใหวางบัตรนักศกึษาหรือบัตรอื่นที่แทนสัญลักษณตัวตน  วางคิว

และนั่งรอที่นั่งที่จัดไว  โดยเจาหนาที่จะเรยีกช่ือตามควิกอนหลัง  ตามลําดับ 

5. กรณีมีผูที่ประสงคจะติดตอกับผูมาใชบริการที่อยูในระหวางการใชเครื่องนั้น  ใหผูมา

ตดิตอ  ตดิตอกับเจาหนาที่ประจําหองนั้นกอน และรอพบที่จุดรอบริการเทานั้น  (หามเขาไปใน

หองกอนไดรับอนุญาต) 

224



6. การแตงกาย  ควรแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับการมาใชบริการ  ไมสวมเสื้อ

กลามกางเกงขาสัน้  รองเทาฟองน้ํา  เขามาใชบรกิาร 

7. ไมอนุญาตใหนํา  อาหารหรอืเครื่องดื่ม  เขามาในหองโดยเด็ดขาด 

8. ไมอนุญาตใหสงเสยีงดังในหองรบกวนผูอื่น 

9. ไมอนุญาตใหเลนเกมทุกชนดิ  

10. ไมอนุญาตใหทําการโยกยาย  สับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ  ทําการ

ดัดแปลงระบบคําสั่งงาน  ถอดอุปกรณคอมพิวเตอรหรือนําอุปกรณที่มิใชของหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร  มาตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอร  โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ดูแล

หองปฏบิัตกิาร 

11. ไมอนุญาตใหเปดโปรแกรมหรือเว็บไซตที่มีเนื้อหาหรือรูปลักษณไมเหมาะสมเด็ดขาด  

ตามพระราชบัญญัตวิาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร  

12. ไมอนุญาตใหปรับแตงเครื่องคอมพิวเตอร   หรือ  Install  โปรแกรมใดๆ  ลงในเครื่อง

คอมพวิเตอรโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ดูแลหองปฏบิัตกิาร 

13. กรณีที่ตองการนําแผนดิสเก็ตหรือ Handy Drive มาใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอร  ให

ทําการ Scan  Virus  กอนทุกครั้งที่จะใชงาน  ไมอนุญาตใหเก็บงานหรือ  File  ไวในเครื่อง ถา

หากเกดิการสูญหายหรอืเสยีหาย  ทางสํานักฯจะไมรับผิดชอบ 

14. หากเครื่องหรอือุปกรณตอพวง  เกิดการชํารุดเสียหาย  อันไมไดเกิดจากการเรียนการ

สอน  ผูที่นั่งประจําเครื่องหรอืผูที่มาใชบรกิาร  จะตองชําระคาเสยีหายตามมูลคา 

15. ทรัพยสินทุกชนิดภายในหองนี้  ลวนเปนสมบัติของมหาวิทยาลัย  โปรดชวยกันบํารุง

ดูแลรักษา 
 

บทลงโทษ  สําหรับผูท่ีไมปฏบิัตติามขอปฏบิัต ิ

 หากตรวจพบวาทานใดที่ฝาฝนขอปฏิบัติ  การใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

เจาหนาที่ ที่ดูแลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จะบันทึกการกระทําไวเปนลายลักษณอักษร  

ดังนี้ 

 ผิดครัง้ที่ 1 ตักเตอืนดวยวาจา 

 ผิดครัง้ที่ 2 ตักเตอืนดวยลายลักษณอักษร 

 ผิดครัง้ที่ 3 ตัดสทิธิ์การใชงาน  เปนเวลา  1  สัปดาห 

 ผิดครัง้ที่ 4 ตัดสทิธิ์การใชงาน  เปนเวลา  1  เดอืน 

 ผิดครัง้ที่ 5 ตัดสทิธิ์การใชงาน  เปนเวลา  1  เทอม 
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กองพัฒนานักศกึษา 
 

กองพัฒนานักศึกษา  เปนองคกรที่เสริมสรางใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มและเปนตัวอยางที่ดี

ของสังคมในดานความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยันหม่ันเพียรและความซื่อสัตยสุจริต  

พรอมที่จะเปนผูใหและชวยเหลือดวยความเต็มใจ  รวมทั้งเปนองคกรที่ชวยสนับสนุนภารกิจ หรือ

นโยบายของมหาวิทยาลัยในดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของและจําเปน โดยได

แบงงานที่รับผิดชอบออกเปน 2 งาน ดังนี้ 

 

1. งานบรกิารและสวัสดกิารนักศึกษา ประกอบดวย 

1.1  บรกิารสุขภาพนักศึกษา 

จัดใหมหีองพยาบาล เพื่อบรกิารสุขภาพ ณ  อาคาร 3 ช้ัน 1  

1.  ใหบริการพยาบาลเบื้องตน สําหรับผูปวยที่เจ็บปวยเล็กนอย ตองการยาเพื่อ

บรรเทาหรอืนอนพักผอน สามารถใชบรกิารได     

  1.1  วันจันทร – วันศุกร  เปดทําการ 08.00 – 20.00 น.  

  1.2  วันเสาร – วันอาทติย เปดทําการ 08.00 – 16.00 น. 

2.  บริการตรวจและวินิจฉัยโรค โดยแพทย ซึ่งใหบริการทุกวันจันทร  พุธ  ศุกร              

เวลา  10.00 -  15.00 น. 

3. บริการกระเปายาเวชภัณฑใหกับนักศึกษา อาทิเชน  เขาคาย  ทัศนศึกษา                

กฬีาสาขาวชิา  กฬีาคณะ เปนตน 

 

1.2  ประกันอุบัตเิหตุ 

 มหาวิทยาลัยไดหวงใยในเรื่องสุขภาพของนักศึกษาเพราะเปนสิ่งที่สําคัญ  นักศึกษา

สามารถเลอืกทําประกันอุบัตเิหตุดวยความสมัครใจ เพื่อเปนสวัสดกิารในการดูแลสุขภาพใหแกตนเอง 

1.   ระยะเวลาคุมครองเริ่มตนวันที่ 1 มิถุนายนของทุกป สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม   

ของปถัดไป 

2.   จํานวนเงินประกัน 

 เสยีชีวติทุกกรณ ีและทุพพลภาพ  100,000 บาท 

 เสยีชีวติจากการรวมกจิกรรมตางจังหวัด  300,000 – 400,000 บาท 

 เสยีชีวติจากการรวมกจิกรรมใน จ.เชียงใหม  200,000 บาท 

 คารักษาพยาบาล อุบัตเิหตุทั่วไป  12,000บาท 

 คารักษาพยาบาล กรณรีวมกจิกรรมตางจังหวัด  110,000 บาท 

 คาปลงศพ (เสยีชีวติจากโรคภัยไขเจ็บ/ที่ไมใชอุบัตเิหตุ) 30,000 บาท 
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อํานวยความสะดวก  กํากับดูแลนักศึกษาทุนจากมูลนิธิ  บริษัท                        

หางรานตาง ๆ  เชน  ทุนกรุงไทยการไฟฟา, ทุนพระเมตตาสมเด็จยา, ทุนทานนอยเปาโรหิตย และทุน

อื่น ๆ  ตลอดจนจัดหาทุนใหกับนักศกึษาที่มคีวามลําบากและขาดแคลนทุนทรัพย 

 

1.4  นักศึกษาวชิาทหาร และผอนผันการเกณฑทหาร 

การผอนผันการเกณฑทหาร 

นักศึกษาชายที่ตองการผอนผันการเขารับตรวจเลือกเปนทหารกองประจําการ   เมื่อ

ไดรับหมายเรยีก (สด.35) หากไมตองการเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ  ในขณะกําลังศึกษา

อยู  ใหดําเนินการยื่นคํารองขอผอนผันการเกณฑทหารไดในชวงเดือนกันยายน – มกราคม ของทุกป                     

โดยจะประกาศใหนักศึกษายื่นคํารองขอผอนผันการเกณฑทหาร  ไดที่ฝายวิชาทหาร  กองพัฒนา

นักศกึษา มหีลักฐานที่ตองจัดเตรยีม  ดังนี้  

  1.  สําเนาใบสําคัญ สด.9 จํานวน  2  ชุด    

  2.  สําเนาหมายเรยีก สด.35  จํานวน  2  ชุด   

 3.  สําเนาทะเบยีนบาน   จํานวน  2  ชุด   

 4.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  2  ชุด    

  5.  สําเนาบัตรประจําตัวนักศกึษา จํานวน  2  ชุด 

 6 .  สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก สด.43    จํานวน  2   ชุด                     

(กรณทีี่นักศกึษาเคยรับการผอนผันจากสถานศึกษาเดมิ)   

นักศึกษาวชิาทหาร 

นักศึกษาที่มีความประสงคจะเรียนวิชาทหารตอช้ันปที่ 3, 4 และ 5 สามารถสงคํา

รองไดที่  กองพัฒนานักศกึษา โดยจะเรยีนและฝกที่มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร  และฝกตามหวงเวลา

ที่ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ 33  และศูนยการฝกเขาชนไก จังหวัด

กาญจนบุรีกําหนด  เมื่อเรียนจบช้ันปที่ 5 และสําเร็จการศึกษา  ในระดับปริญญาตรี หรือ

อนุปรญิญา จะไดรับการแตงตัง้ยศเปนวาที่รอยตรี 

 

1.5  บรกิารจดหมาย  ธนาณัต ิ และพัสด ุ

นักศึกษาติดตอรับจดหมาย  ธนาณัติ  และพัสดุ  ไดที่ฝายบริการนักศึกษา                    

กองพัฒนานักศึกษา  ในกรณีมีธนาณัติ  จดหมายหรือพัสดุ  สงถึงนักศึกษาโดยระบุใหสงมาที่

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ใหนักศึกษาตดิตอรับ  พรอมแสดงบัตรประจําตัวนักศกึษา 
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1.6  กองทุนเงินใหกูยมืเพื่อการศึกษา 

คุณสมบัตผิูมสีทิธิ์กูยมืเงิน 

1.  เปนผูมสีัญชาตไิทย 

2.  เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้ 

                 ผูขาดแคลนทุนทรัพย  หมายความวา ผูที่มีรายไดตอครอบครัว                  

ไมเกนิ  200,000  บาทตอป  รายไดตอครอบครัวพจิารณาตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายไดของ

บดิามารดา ในกรณทีี่บดิามารดาเปนผูใชอํานาจปกครอง 

(2) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายได                 

ของผูปกครองในกรณทีี่ผูใชอํานาจปกครองมใิชบดิา มารดา 

(3) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายได                  

ของคูสมรสในกรณทีี่ผูขอกูยมืไดทําการสมรสแลว 

3.  มคีุณสมบัตอิื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้ 

         3.1 เปนผูที่มีผลการเรียนดีหรือผานเกณฑการวัดและประเมินผล                   

ของสถาบันการศึกษา 

3 . 2  เป น ผู ที่ มี ค วามประพฤติ ดี  ไ ม ฝ าฝ นร ะ เบี ยบข อบั งคั บ                         

ของสถาบันการศึกษาขั้นรายแรง หรือไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย เชน หมกมุนในการพนัน                  

เสพยาเสพตดิใหโทษ  ดื่มสุราเปนอาจิณ  หรอืเที่ยวเตรในสถานบันเทงิ เรงิรมยเปนอาจิณ เปนตน 

3.3  เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือประกาศการสอบ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในโรงเรียน  สถานศึกษา  หรือสถาบันการศึกษาที่อยูในสังกัดการควบคุม               

หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือ สวนราชการอื่น ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย 

รัฐวสิาหกจิ 

3.4  ไมเคยเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มา

กอน 

3.5  ไมเปนผูที่ทํางานประจําในระหวางการศึกษา 

3.6  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.7  ไมเปนหรือเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก            

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

3.8  ตองมอีายุในขณะที่ขอกูโดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 

ป และระยะเวลาผอนชําระอกี 15 ปรวมกันแลวตองไมเกนิ  60  ป 
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ข้ันตอนการกูยืมเงินจากกองทุนกูยืมเงินเพื่อการศึกษา นักเรียน นักศึกษา  ตอง

ยื่นขอกูยืมผานระบบ e-Studentloan ทาง www.studentloan.or.thตามปฏิทินเวลาที่กองทุนฯ กําหนด 

โดยตองดําเนินการตามขั้นตอนลงทะเบียนรับรหัสผานและยื่นแบบคําขอกูยืมโดยใชเลขบัตรประจําตัว

ประชาชนเปน username 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับผูกูยมื 

* 

* 

* 

* 

* 

เร่ิมตน 

ผูกูยมืทําการยื่น แบบคําขอกูยมื / แบบยนืยันการกูยมื 

END 

สถานศึกษาดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูยมื 

สถานศึกษาทําการบันทึกกรอบวงเงนิกูท้ังป (โดยระบุแยกแตละภาคการศึกษา) ผานระบบ e-Studentloan 

สถานศึกษาทําการประกาศรายช่ือผูมสีทิธ์ิกูยมืเงนิกองทุนฯ ผานระบบ e-Studentloan 

ผูกูยมืทําการบันทึกและพมิพเอกสารสัญญากูยมืเงนิผานระบบ e-Studentloan 

และนําสงเอกสารท่ีไดลงนามแลวใหสถานศึกษาตรวจสอบความถูกตอง 

สถานศึกษาทําการยนืยันการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารสัญญาและเอกสารประกอบ ผานระบบ e-Studentloan 

สถานศึกษาทําการบันทึกขอมูลและพมิพแบบลงทะเบียน / แบบยนืยันจํานวนเงนิคาเลาเรียน คาใชจาย

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

  

 สถานศึกษาตรวจสอบและทําการยนืยันขอมูล แบบลงทะเบียน / แบบยนืยันจํานวนเงนิคาเลาเรียน 

คาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ 

ผูกูยมืไดรับเงนิคาครองชีพเปนรายเดอืน โดยเงนิโอนเงนิเขาบัญชีธนาคารของผูกู 

ธนาคารตรวจสอบเอกสารการกูเงนิท่ีสถานศึกษาสงมา ถกูตองแลวจงึโอนเงนิคาเลาเรียนและคาใชจาย

เกี่ยวเนื่อง 

 

ผูกูยมืทําการ Register เพื่อรับรหัสผานในระบบ e-Studentloan http://www.studentloan.or.th 

หมายเหตุ :สําหรับภาคการศึกษาตอไป ผูกูยมืและสถานศึกษาจะดําเนินการเฉพาะขัน้ตอนท่ีมเีคร่ืองหมาย * เทาน้ัน 
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1.6  หนังสอืรับรองความประพฤติ และหนังสอืรับรองอื่น ๆ 

การออกหนังสือรับรองความประพฤติ  และหนังสือรับรองอื่น ๆ ออกใหเฉพาะ

นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู เพื่อใชในการขอรับทุน สมัครงาน เปนหลักฐานทางคดีเพื่อประกอบการ

พจิารณาในช้ันศาล  หรอือื่นๆ ที่มคีวามจําเปน   

หลักฐานประกอบยื่นคํารองขอใบรับรอง 

1.  รูปถายนักศกึษาแตงกายถูกตองตามระเบยีบ ภาพส ีขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 ใบ 

2.  สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 

3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ฉบับ 

หมายเหตุ  สามารถยื่นคํารองไดที่ฝายวนิัยนักศกึษา 

 

2.  งานกจิกรรมและพัฒนานักศึกษา 

2.1  กจิกรรมนักศึกษา   

กิจกรรมนิสิต  นักศึกษามีสวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพนิสิต  นักศึกษา  ใหมีความ

สมบูรณ  พรอมทั้งความรูดานวิชาการ  วิชาชีพและวิชาชีวิต  สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข                 

เปนการพัฒนานักศึกษาใหปฏิบัติตนเปนแบบอยางแกสังคม  มีความเสียสละใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนตอตนเองและผูอื่น  โดยสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการตางๆ  ผานสาขาวิชา  คณะ                           

องคการนักศกึษา  สภานักศกึษา  และสโมสรนักศึกษา  ระดับคณะ  และวทิยาลัย 

 

2.2  การพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษาไดวางระบบ  และกลไกการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพเรียนอยาง

มคีวามสุข  ภายใตสภาพแวดลอม  โครงสรางพื้นฐาน  การบริการและสวัสดิการของนักศึกษาที่จําเปน

ในการดํารงชีวิต  เพื่อใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยตอไป  เชน  การพัฒนานักศึกษาใน

ดานคุณธรรม  จริยธรรม  ดานวินัยขั้นพื้นฐาน  ดานจิตอาสา  จิตสํานึก  ดานความพรอมในการเรียน  

และการใชชีวติที่เกดิประโยชนในระดับอุดมศึกษา 

 

2.3  กฬีาและนันทนาการ 

  สงเสริมใหนักศึกษาไดดูแลสุขภาพของตนเองใหดี  ใหมีการออกกําลังกายอยาง

สมํ่าเสมอ   ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพตดิ  โดยผานกจิกรรมตาง ๆ  เชน  กฬีาคณะ  กีฬานองใหม  ตลอดจน

สนับสนุนใหนิสิต  นักศึกษา  ที่มีความสามารถทางดานกีฬาสมัครเขาเปนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย  

เพื่อเขารวมการแขงขันในรายการตาง ๆ  ทัง้ระดับภาค ประเทศ  และนานาชาติ 
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2.4  ศิษยเกาสัมพันธ 

  ทําหนาที่เพื่อรองรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับนักศึกษาเกา  วิทยาลัย

ครูเชียงใหม  สถาบันราชภัฏเชียงใหม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ที่สําเร็จการศึกษา  โดย

มุงเนนใหนักศึกษาเกาทุกรุน ทุกป  ที่แยกยายไปประกอบอาชีพไดมีความสัมพันธอันดี  กับ

มหาวทิยาลัยและมสีวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  กลุม  ชมรม  สมาคม  ตลอดจนใหมี

สวนรวมในการใหขอเสนอแนะและสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย  ในดานตาง ๆ  ใหกาวตอไปใน

อนาคต   โดยมกีจิกรรมตาง ๆ  อาทเิชน  กิจกรรมคืนสูเหยาชาวดําเหลือง  วารสารนักศึกษาเกา  การ

ประชุมสัมมนานักศกึษาเกา  และพัฒนาเว็บไซตนักศึกษาเกา  เปนตน 
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สามารถตดิตามขาวสารของกองพัฒนานกัศกึษา ผานเว็บไซต  www.offstu.cmru.ac.th 
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