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เรื่องท่ีเก่ียวกับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตามลําดับ 
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สําเร็จการศึกษาตามท่ีมุงหวัง  นําเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูวงศตระกูล  สมดังปรารถนาทุกประการ 
 
       
 
           ประพันธ   ธรรมไชย 
     (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ   ธรรมไชย) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่





านา 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดจัดทําคูมือการศึกษา บับน้ีข้ึน  เพ่ือใหขอมูลท่ีนักศึกษา
จําเปนตองรับทราบ และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูในสถาบันแหงน้ี  คูมือ บับนี้
ประกอบดวยเนื้อหา 4 ตอน  ดังน้ี 
 ตอนที 1  นะนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 ตอนที 2  ระเบียบ  อบัง ับ  ประกาศทางดานวิชาการ 
 ตอนที 3  นวปฏิบัติสาหรับนักศก าในเรองทีเกียว องกับ 
     สานักสงเสริมวิชาการ ละงานทะเบียน   
 ตอนที 4  นวปฏิบัติสาหรับนักศก าในเรองทีเกียว องกับ 
     หนวยงานสนับสนนการเรียนการสอน   
 นักศึกษาตอง ศึกษารายละเ อียดในแตละตอนให เข า ใจเ พ่ือใหปฏิ บัติ ได ถูกตอง 
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ระยะเวลาท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมแหงน้ีกรณีท่ีสู หายนักศึกษาสามารถเขาดูไดจาก 
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สี องตราสั ลัก ประกอบดวย 5 สี มี วามหมาย ดังตอไปนี 
 

 สีนาเงิน  หมาย ง ส าบันพระมหาก ัตริย ใหกาเนิด ละพระราชทานนาม   
    “ราชภัฏ” 
 สีเ ียว  หมาย ง หลงทีตัง องมหาวทิยาลยัอยใน หลงธรรมชาติ ละ 
    สงิ วดลอมทสีวยงาม 

สีทอง  หมาย ง วามเจริ รงเรองทางภมิป า 
สีสม  หมาย ง วามรงเรอง องศิลปวั นธรรมทอง ิน 
สี าว  หมาย ง วาม ิดอันบริสทธิ องนักปราช  หงพระบาทสมเดจ 

    พระเจาอยหัว 
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสราง        
พลังป าของแผนดิน  น ูพลังการเรียนรู  เชิดชูภูมิป าของทองถ่ิน  สรางสรรคศิลปวิทยา          
เพ่ือความเจริ กาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  
การใชประโยชนจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา  
ส ง เสริมวิ ชาการและวิชาชีพชั้ นสู ง   ทําการสอน  วิ จัย   ใหบริ การทางวิชาการแกสั งคม                  
ปรับปรุง  ถายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครูและสงเสริม          
วิทยฐานะครูมาเปนเวลามากกวา  9   ป    
 ปจจุบันมีนักศึกษาภาคปกติประมาณ  18,088  คน ภาคพิเศษ  ประมาณ  8,288 คน     
มีอาจารยประมาณ   537   คน  จัดการศึกษาหลักสูตรปริ าตรี   หลักสูตรประกาศนียบัตร   
หลักสูตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรดุษ ีบัณฑิต 
 
วามเปนมา 

2467 กอตั้งเปน " รงเรียน กหัด รประกาศนียบัตรกสิกรรมม ลพายัพ" ในเน้ือท่ีประมาณ 
55 ไร บริเวณบานเวียงบัว (ท่ีตั้งปจจุบัน) ท่ีดินแปลงน้ีไดมาจากเงินรายไดของรัฐบาล
มณฑลพายัพ จํานวน 15 ไร  และเจาราชภาติกวงศ  (คําตัน ณ เชียงใหม) ยกใหอีก 40 ไร 
ราคาท่ีดินรวมท้ังหมดในสมัยน้ัน ประมาณ 1,318.75 บาท อาคารชุดแรกสิ้นคาใชจาย           
60  บาท เปดสอนครั้งแรกเม่ือ  19  พ ษภาคม  2467 มีนักเรียน จํานวน 28 คน            
จากจังหวัดเชียงใหม  เชียงราย ลําพูน  และแม องสอน  มีนายชื่น สิโรรส  (ป.ป.ก)          
เปนครูให  

 

2468 เปดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 
 

2470 เปลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเปน “ รงเรียน กหัด รประกาศนียบัตรจังหวัดเชียงใหม” 
 

2485 ปรับปรุงเปนโรงเรียนฝกหัดครูสามั และเปลี่ยนชื่อเปน “ รงเรียน กหัด รมลจังหวัด
เชียงใหม” 

 

2490 เปลี่ยนชื่อเปน “ รงเรียน กหัด รเชียงใหม” เริ่มใชสีดํา-เหลือง  และพระพิ เนศวรเปน 

สั ลักษณของสถาบัน 
 

2496 จัดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรประโยคครปูระถม  (ป.ป.)  เปนรุนแรก 
 

2498 เริ่มใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปนปแรก 
 

2499 รวมแผนกฝกหัดครูสตรีของโรงเรยีนสตรีประจําจังหวัดเชียงใหม (เดิมอยูท่ีโรงเรียน 
สตรีวัฒโนทัยพายัพ) เปน “ รงเรียน กหัด รเชียงใหม” เริ่มจัดการศึกษาแบบสหศึกษา 
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2503 ยกฐานะเปน “วิทยาลัย รเชียงใหม” เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (ป.กศ. สูง) 

 

2512 เริ่มเปดสอนภาคนอกเวลา (เดิมเรียก “ภาคคํ่า” ตอมาเรียก “ภาคสมทบ”) 
 

2517 เปดสอนหลักสูตรปริ าตรี 2 ป โดยใชหลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา (มศว.ปจจุบัน) 
 

2518 ประกาศใชพระราชบั ัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 การบริหารวิทยาลัยครูข้ึนอยูกับ 
สภาการฝกหัดครู 

 

2519 ใชหลักสูตรการฝกหัดครูของสภาการฝกหัดครู พ.ศ. 2519 มีหลักสูตร ป.กศ.สูง และ
ปริ าตรี (ค.บ. 2 ป) 

 

2521 วิทยาลัยครูเชียงใหมเริ่มขยายพ้ืนท่ีไปยังวิทยาเขตแมสา โดยใชพ้ืนท่ีจากราชพัสดุ              
ึ่งตั้งอยูท่ีบานแมสาหลวงตําบลแมสา  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  

 

2522 เริ่มโครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.)  ในวันเสารและ
อาทิตย ระดับปริ าตรี (หลักสูตร 2 ป) 

 

2528 ประกาศใชพระราชบั ัติวิทยาลัยครู ( บับท่ี 2)  พ.ศ.2528  จัดการศึกษาในสาขาวิชา
การศึกษา   สาขาวิชาศิลปศาสตร  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

 

2529 เริ่มโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)  ทุกสาขาอาชีพ ตอมา
เปลี่ยนชื่อเปนการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.  

 
2529 รวมวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน คือวิทยาลัยครูเชียงใหม เชียงราย ลําปาง  และอุตรดิตถ 

เขาดวยกันเปน “สหวิทยาลัยลานนา” 
 

2535    พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา  พระราชทาน
นามวิทยาลัยครูเปน “ส าบันราชภัฏ”  ตั้งแตวันท่ี  14  กุมภาพันธ  2535  

 

2537 ขยายพ้ืนท่ีไปยังวิทยาเขต-สะลวง-ข้ีเหล็ก   อําเภอแมริม   จังหวัดเชียงใหม 
 

2538 ประกาศใชพระราชบั ัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ใหสถาบันราชภัฏเปนสถาบัน 
อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 

2540 จัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตสะลวง-ข้ีเหล็ก 
 

2541 จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัย และ
พัฒนาทองถ่ินเปนหลักสูตรแรก 
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2547 เปลี่ยนชื่อโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช .  เปนการจัดการการเรียน          
การสอนภาคพิเศษ 

 

วันท่ี   มิถุนายน   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา         
โปรดกระหมอมลงพระปรมาภิไธยในพระราชบั ัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547
อันมีผลใหสถาบันราชภัฏเปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และมีสถานภาพ 
เปนนิติบุคคลโดยสมบูรณ 
 

วันท่ี 14  มิถุนายน  พระราชบั ัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  ไดประกาศ                 
ในราชกิจจานุเบกษา  ชาวราชภัฏ 41 แหง  จึงรวมใจพิธีถวายราชสดุดี  เ ลิม ลองนาม 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  พรอมกันท่ัวประเทศในวันอังคารท่ี  5  มิถุนายน 25 7   
เวลา .  น.   
 

2547 จัดต้ังวิทยาลัยแม องสอน  ณ ตําบลปางหมู  อําเภอเมือง  จังหวัดแม องสอน มีเน้ือท่ี  
109  ไร    ตารางวา 

 

2547 เริ่มเปดรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป จํานวนท้ังสิ้น 2  สาขาวิชา 
 

2550 จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัช าดุษ ีบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาค 
ลุม นํ้าโขงและสาละวินศึกษา  และสาขาวิชาผู นําทางการศึกษาและการพัฒนา 
ทรัพยากรมนษุย 

 

2548 เริ่มใชหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  เปนสถานท่ีจัดพิธีพระราชทานปริ าบัตร                    
ึ่งหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มีขนาด 2 5  ท่ีน่ัง  ณ วิทยาเขตสะลวง-ข้ีเหล็ก 

 

2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏไดปรับปรุงหลักสูตรใหเขาสู กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 (TQF: HEd) ทุกหลักสูตร 
 

2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมดําเนินการเปด-ปดภาคเรียนตามระบบอาเ ียน 

 

สีประจามหาวิทยาลัย ดอกไมประจามหาวิทยาลัย 
 

  

  

 
ดํา-เหลือง ดอกเสี้ยวขาว 
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พระพทธรปประจามหาวิทยาลัย เทพประจามหาวิทยาลัย 
 

 

  

 
พระพุทธมหาคุณากร พระพิ เนศวร 
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บริหารสงสด องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

1. นายชื่น              สิโรรส                    2467 – 2470 
2. หลวงพิพัฒนคุรุกิจ                              2470 – 2480 
3. นายสนทิ             ศิริเผา                2480 – 2484 
4. นายเปรม            ปรมศิริ (รักษาการแทน) 2484 – 2485 
5. นายทวี             โปราณานนท                2485 – 2493 
6. นายประยุทธ        สวัสดิสิงห                  2493 – 2496 
7. นายพิษณุ             ชัชวาลยปรีชา             2496 – 2502 
8. นายศิร ิ             ศุขกิจ                     2502 – 2506 
9. นางบุ วี            พรหมโมปกรณกิจ 2506 – 2507 
10. นายศิร ิ             ศุขกิจ                     2507 – 2508 
11. นางประชุมพร       อมาตยกุล (รักษาการแทน)  2508 – 2509 
12. นายประสิทธิ        สุนทโรทก                  2509 – 2515 
13. นางสาวบุ จันทร   วงศรักมิตร                 2515 – 2524 
14. นายวิเชียร           เมนะเศวต              2524 – 2528 
15. รองศาสตราจารย ดร.มังกร ทองสุขดี                2528 – 2534  
16. ผูชวยศาสตราจารยสายสมร      สรอยอินตะ                 2534 – 2542 
17. รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลําพอง 2542 – 2546  
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา 2546 – 2555 
19. รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย   2555 – ปจจบัน 

 
หมายเหต 2467 - 2501          รให  
  2502 - 2507          อาจารยให  
  2508 - 2518          อานวยการ 
  2519 - 2537          อธิการ 
  2538 - ปจจบัน        อธิการบดี 
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ะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
1.   ศ.เกียรตคุิณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร   นายกสภามหาวิทยาลัย 
2.   นายบุ รัตน วงศให    อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
       และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
3.   นางทองอยู   อานนทวิลาศ  ประธานกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย  
4.   รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย   อธิการบดมีหาวิทยาลัย  
5.   ผศ.สั า สะสอง   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
6.   ดร.ศุภวัตร ภูวกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
7.   นายทินกร นําบุ จิตต   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
8.   นายปริ า ปานทอง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
9.   ผศ.ดร.สายสมร สรอยอินตะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
10. รศ.ดร.บุ วัฒน อัตชู     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ  
11. รศ.ดร.วรรณวด ี มาลําพอง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ  
12. ศ.ดร.ณรงค ปนนิ่ม    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
13. นางอรวรรณ ชยางกูร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
14. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
15. นายบุ เอ้ือ บวัสรวง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
16. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
17. ผศ.ดร.ธั า ทะพิงคแก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
18. อาจารยถนัด บุ ชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
19. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
20. อ.จ.ส.ต.จอหนนพดล วศินสุนทร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
21. ผศ.ธวชัชัย บุ มี    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
22. อาจารยเจิมขวั  รัชชุศานต ิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจาํ 
23. อาจารยทรงเกียรติ สัง มณี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
24. ผศ.สารุง  ตันตระกูล   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

1.    รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย     อธิการบดี                ประธานกรรมการ 
2.   อาจารยถนัด  บุ ชัย    รองอธิการบดี          กรรมการ 
3.   ผศ.ดร.ธรรมกิตต  ธรรมโม  รองอธิการบดี กรรมการ 
4.   ผศ.ดร.อรพินทร  ศิริบุ มา รองอธิการบดี กรรมการ  
5.   รศ.น.สพ.ศุภชัย  ศรีธิวงค  รองอธิการบดี กรรมการ 
6.   ผศ.สุกั า  คํานวนสกุณี รองอธิการบดี กรรมการ 
7. ผศ.สารุง  ตันตระกูล รองอธิการบดี กรรมการ 
8. อ.ดร.ณัฏพร  จักรวิเชียร ผูชวยอธิการบดี กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ชาตร ี  มณีโกศล ผูชวยอธิการบดี กรรมการ 
10. อ.ดร.ขวั ใจ  กิจชาลารัตน ผูชวยอธิการบดี กรรมการ 
11. รศ.ดร.เกตุมณี  มากมี  คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
12.  ผศ.ดร.ธั า  ทะพิงคแก คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร     กรรมการ 
13.  ผศ.รุทธ  ประวัง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
       และสังคมศาสตร กรรมการ 
14.   ผศ.สมบัติ  สิง ราช  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
15.  ผศ.ดร.กัลทิมา  พิชัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
       และเทคโนโลยี กรรมการ 
16.  ผศ.ดร.ชวิศ  จิตรวิจารณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
17.  ผศ.กัลยา  หงษาวงศ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ 
       และงานทะเบียน  กรรมการ 
18.  อ.ดร.ศุภก ษ      เมธีโภคพงษ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
       เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
19.  ผศ.สุชานา   สิตานุรักษ ผูอํานวยการสถาบันภาษา  
       ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
20.  อ.ดร.บังอร  ัตรรุงเรือง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
21.  ผศ.ดร.อนุวัติ  ศรีแกว  ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

 
 

 



9
คู่มือการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

น ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

ศนยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

 
 

น ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศนยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

อาคาร 1 สํานักงานอธิการบด ี อาคาร 12 สาขาวิชาศิลปศึกษา 

อาคาร 2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม เคมี คณิตศาสตร 

อาคาร 13 สาขาวิชาชีววิทยา สิกส สาธารณสุขศาสตร 

อาคาร 3 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 18 อาคารเทพรัตนราชสดุา 

อาคาร 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ 

อาคาร 5 ศูนยประสานงานคณะเทคโนโลยกีารเกษตร อาคาร 22 อาคารเรยีนประถม-มัธยมสาธิต 

    งานพัสด ุ อาคาร 23 ศูนยการศึกษาพิเศษ 

อาคาร 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 24 หอพักศึกษาห ิง 

อาคาร 8 โรงยิมเนเ ียม อาคาร 25 สโมสรนักศึกษา 

อาคาร 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 26 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคาร 10 สาขาวิชาดนตร ี อาคาร 27 อาคารราชภฏัเ ลิมพระเกียรต ิ

อาคาร 11 สาขาวิชานาฏศลิป อาคาร 28 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

น ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

ศนยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

 
 

น ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศนยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

อาคาร 1 สํานักงานอธิการบด ี อาคาร 12 สาขาวิชาศิลปศึกษา 

อาคาร 2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม เคมี คณิตศาสตร 

อาคาร 13 สาขาวิชาชีววิทยา สิกส สาธารณสุขศาสตร 

อาคาร 3 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 18 อาคารเทพรัตนราชสดุา 

อาคาร 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ 

อาคาร 5 ศูนยประสานงานคณะเทคโนโลยกีารเกษตร อาคาร 22 อาคารเรยีนประถม-มัธยมสาธิต 

    งานพัสด ุ อาคาร 23 ศูนยการศึกษาพิเศษ 

อาคาร 6 อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคาร 24 หอพักศึกษาห ิง 

อาคาร 8 โรงยิมเนเ ียม อาคาร 25 สโมสรนักศึกษา 

อาคาร 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 26 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อาคาร 10 สาขาวิชาดนตร ี อาคาร 27 อาคารราชภฏัเ ลิมพระเกียรต ิ

อาคาร 11 สาขาวิชานาฏศลิป อาคาร 28 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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ะเท น ลยกีารเก ตร    ศนย มริม 
 
 
 

 
ะวิทยาการจัดก 

 
 
 
 
 
 
 

าร วทิยา 
 
 
 

 
ะวิทยาการจัดการ    ศนย มสา 

 

  หมาย ง   สานักงาน บด ี
  หมาย ง   หองเรยีน นาดให  
  หมาย ง   อา ารเท น ลยกีารเก ตร 
  หมาย ง   อา ารศนยการเรียนร 

                  เท น ลยสีารสนเทศ 
                  เ ลิมพระเกียรต ิ  
  หมาย ง   รงอาหาร 
  หมาย ง   อา ารกิจการนกัศก า 
  หมาย ง   อา ารเพาะเลียงเนอเยอี 
  หมาย ง   อา ารวิทยาศาสตรเท น ลย ี

                  การอาหาร 
  หมาย ง   รงงานอตสาหกรรมการ

 อาหาร 
  หมาย ง   รงเกบรกั าร  
  หมาย ง   รงเพาะชา 
  หมาย ง   อา ารเรียนชัว ราว 
  หมาย ง   หอพกันักศก า 
  หมาย ง   บานพักบ ลากร 
  หมาย ง   อา ารเพาะเลียงสตัวนา 
  หมาย ง   อา ารสตัวศาสตร 
  หมาย ง   รงทดลองสัตวศาสตร 
  หมาย ง   ทงเกบนาหอพกันกัศก า 
  หมาย ง   อา ารอตสาหกรรมศิลป 

 

  อา ารเรียน G     อา ารเรียน H 
2    10  อา ารเรียน D 
  อา ารเรียน  ละส มสรนักศก า   ลานธรรม 
  พนทรีอ อน   รงอาหารใหม 
  อา ารเรียน มสา  ตก A)   อา าร  ชัน 
  อา ารเรียน มสา  ตก B)   อา ารหองสมด 
  บริเว พกั อนนกัศก า   ศาลาพัก อน 
  บานพัก 

ะเท น ลยกีารเก ตร    ศนย มริม 
 
 
 

 
ะวิทยาการจัดก 

 
 
 
 
 
 
 

าร วทิยา 
 
 
 

 
ะวิทยาการจัดการ    ศนย มสา 

 

  หมาย ง   สานักงาน บด ี
  หมาย ง   หองเรยีน นาดให  
  หมาย ง   อา ารเท น ลยกีารเก ตร 
  หมาย ง   อา ารศนยการเรียนร 

                  เท น ลยีสารสนเทศ 
                  เ ลิมพระเกียรต ิ  
  หมาย ง   รงอาหาร 
  หมาย ง   อา ารกิจการนกัศก า 
  หมาย ง   อา ารเพาะเลียงเนอเยีอ 
  หมาย ง   อา ารวิทยาศาสตรเท น ลย ี

                  การอาหาร 
  หมาย ง   รงงานอตสาหกรรมการ

 อาหาร 
  หมาย ง   รงเกบรัก าร  
  หมาย ง   รงเพาะชา 
  หมาย ง   อา ารเรียนชัว ราว 
  หมาย ง   หอพกันักศก า 
  หมาย ง   บานพักบ ลากร 
  หมาย ง   อา ารเพาะเลียงสตัวนา 
  หมาย ง   อา ารสตัวศาสตร 
  หมาย ง   รงทดลองสัตวศาสตร 
  หมาย ง   ทงเกบนาหอพกันกัศก า 
  หมาย ง   อา ารอตสาหกรรมศิลป 

 

  อา ารเรียน G     อา ารเรียน H 
2    10  อา ารเรียน D 
  อา ารเรียน  ละส มสรนักศก า   ลานธรรม 
  พนทรีอ อน   รงอาหารใหม 
  อา ารเรียน มสา  ตก A)   อา าร  ชัน 
  อา ารเรียน มสา  ตก B)   อา ารหองสมด 
  บริเว พกั อนนกัศก า   ศาลาพัก อน 
  บานพัก 

ะเท น ลยกีารเก ตร    ศนย มริม 
 
 
 

 
ะวิทยาการจัดก 

 
 
 
 
 
 
 

าร วิทยา 
 
 
 

 
ะวิทยาการจัดการ    ศนย มสา 

 

  หมาย ง   สานักงาน บด ี
  หมาย ง   หองเรยีน นาดให  
  หมาย ง   อา ารเท น ลยีการเก ตร 
  หมาย ง   อา ารศนยการเรียนร 

                  เท น ลยสีารสนเทศ 
                  เ ลิมพระเกียรต ิ  
  หมาย ง   รงอาหาร 
  หมาย ง   อา ารกิจการนกัศก า 
  หมาย ง   อา ารเพาะเลียงเนอเยีอ 
  หมาย ง   อา ารวิทยาศาสตรเท น ลย ี

                  การอาหาร 
  หมาย ง   รงงานอตสาหกรรมการ

 อาหาร 
  หมาย ง   รงเกบรัก าร  
  หมาย ง   รงเพาะชา 
  หมาย ง   อา ารเรียนชัว ราว 
  หมาย ง   หอพกันักศก า 
  หมาย ง   บานพักบ ลากร 
  หมาย ง   อา ารเพาะเลียงสตัวนา 
  หมาย ง   อา ารสตัวศาสตร 
  หมาย ง   รงทดลองสตัวศาสตร 
  หมาย ง   ทงเกบนาหอพกันกัศก า 
  หมาย ง   อา ารอตสาหกรรมศิลป 

 

  อา ารเรียน G     อา ารเรียน H 
2    10  อา ารเรียน D 
  อา ารเรียน  ละส มสรนักศก า   ลานธรรม 
  พนทรีอ อน   รงอาหารใหม 
  อา ารเรียน มสา  ตก A)   อา าร  ชัน 
  อา ารเรียน มสา  ตก B)   อา ารหองสมด 
  บริเว พกั อนนกัศก า   ศาลาพัก อน 
  บานพัก 

ะเท น ลยีการเก ตร    ศนย มริม 
 
 
 

 
ะวิทยาการจัดก 

 
 
 
 
 
 
 

าร วทิยา 
 
 
 

 
ะวิทยาการจัดการ    ศนย มสา 

 

  หมาย ง   สานักงาน บด ี
  หมาย ง   หองเรยีน นาดให  
  หมาย ง   อา ารเท น ลยกีารเก ตร 
  หมาย ง   อา ารศนยการเรียนร 

                  เท น ลยสีารสนเทศ 
                  เ ลิมพระเกียรต ิ  
  หมาย ง   รงอาหาร 
  หมาย ง   อา ารกิจการนกัศก า 
  หมาย ง   อา ารเพาะเลียงเนอเยีอ 
  หมาย ง   อา ารวิทยาศาสตรเท น ลย ี

                  การอาหาร 
  หมาย ง   รงงานอตสาหกรรมการ

 อาหาร 
  หมาย ง   รงเกบรัก าร  
  หมาย ง   รงเพาะชา 
  หมาย ง   อา ารเรียนชัว ราว 
  หมาย ง   หอพกันักศก า 
  หมาย ง   บานพักบ ลากร 
  หมาย ง   อา ารเพาะเลียงสตัวนา 
  หมาย ง   อา ารสตัวศาสตร 
  หมาย ง   รงทดลองสตัวศาสตร 
  หมาย ง   ทงเกบนาหอพกันกัศก า 
  หมาย ง   อา ารอตสาหกรรมศิลป 

 

  อา ารเรียน G     อา ารเรียน H 
2    10  อา ารเรียน D 
  อา ารเรียน  ละส มสรนักศก า   ลานธรรม 
  พนทรีอ อน   รงอาหารใหม 
  อา ารเรียน มสา  ตก A)   อา าร  ชัน 
  อา ารเรียน มสา  ตก B)   อา ารหองสมด 
  บริเว พกั อนนกัศก า   ศาลาพัก อน 
  บานพัก 
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รศ.ดร.เกตม ี มากมี บดี

อ.ดร.ศิริมาศ กศัลยพิพั น รอง บดี

อ.ดร.สาเนา หมน จม รอง บดี

อ.พิมพทอง สังสทธิพงศ รอง บดี

อ.ดร.ชไมมน ศรีสรัก  ชวย บดี

1. อ.กิตตินันท หอม ุง กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา), ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

2. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี ค.บ. (การสอนภาษาอังก ษ), ค.ม.(การประถมศึกษา),              

กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)

3. วาที่ ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร วท.บ. (วิทยาศาสตรการกี า), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกี า),      

ปร.ด. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกี า)

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

5. อ.ดร.จักรปรุ ห วิชาอัครวิทย กศ.บ. (พลศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา),                     

ปร.ด.(ผูนําทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย

6. อ.จุฑารัตน เปลวทอง วท.บ.(จิตวิทยาคลินิก), วท.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา)

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

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

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น)

8. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล กศ.บ. (ภาษาอังก ษ), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),                

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

9. อ.ดร.ชิตินทรีย บุ มา ศศ.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกี า), ค.ด.(พลศึกษา)

10. อ.ทัศนีย บุ แรง ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว), ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการ

แนะแนว)

11. อ.ทัศนีย อารมยเกลี้ยง กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา), กษ.ด.(อาชีวศึกษา)

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

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

กําลังศึกษาตอปริ าเอก

ทาเนียบอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ะ รศาสตร
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14. อ.ธีรธร เลอศิลป ศบ.(การออกแบบภายใน), ศศ.ม.(งานบริการ น ูสมรรถภาพสําหรับ

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

Hard of Hearing)

15. อ.ดวงใจ เนตรตระสูตร ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

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

17. อ.นิรันดร พัฒนกุล ค.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกี า)

18. อ.ดร.บุ เลิศ คําปน ศศ.บ.(การสอบคณิตศาสตรระดับมัธยม), กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา

และการแนะแนว), คบ.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)

19. อ.ปภัส ัตรยาลักษณ วท.บ. (จิตวิทยา), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)

20. อ.ดร.ประพิณ ขอดแกว ค.บ. (เคมี), กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา-ชีววิทยา), กศ.ด. (หลักสูตร

และการสอน)

21. อ.ปริ า สํารา บํารุง ค.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกี า)

22. อ.ปวีณา โ ษิโต บธ.บ. (บริหารธุรกิจ-การตลาด), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ), Ph.D.(Educational Pychology)

23. รศ.ประวัติ พื้นผาสุข กศ.บ. (สังคมศึกษา), M.S. (School Administration)

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

การสอน)

25. อ.พัดชา ปณฑะดิษ ศศ.บ. (ภาษาอังก ษ), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมองคการ)

26. ผศ.พิชัยณรงค กงแกว ศศ.บ. (พลศึกษา), วท.ม. (วิทยาศาสตรการกี า), กําลังศึกษาตอ

ระดับปริ าเอก

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),          

กําลังศึกษาตอระดับปริ าเอก

29. ผศ.เพิ่มศักดิ สุริยจันทร กศ.บ. (พลศึกษา) เกียรตินิยม, ศศ.ม. (พลศึกษา)

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

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

32. อ.มนตรี อินตา พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1, ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา

และการแนะแนว), กําลังศึกษาตอระดับปริ าเอก

33. อ.มนทกานต เม รา บธ.บ.(บริหารธุรกิจ-การตลาด), วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ), กําลังศึกษาตอระดับปริ าเอก
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34. อ.ยุทธนา อารักษพุทธนันท วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก), วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)

35. ผศ.เยี่ยมลักษณ อุดาการ กศ.บ. (ชีววิทยา-เคมี), ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร), ป.อนุบาล,   

Dip (Early Childhood)

36. รศ.ยุพิน อินทะยะ ศศ.บ. (การสอนภาษาไทย), ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)

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), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

39. รศ.ดร.วีระศักดิ ชมภูคํา ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป), วท.ม. (การสอนเคมี), ศษ.ด. (หลักสูตร

และการสอน)

40. ผศ.ศศิพินต สุขบุ พันธ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรีย ทอง,             

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

Ph.D (Education) (Special Education)

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

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

ค.ด. (การบริหารการศึกษา)

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

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

44. รศ.วาที่ร.ต.สกล แกวศิริ กศ.บ. (เคมี), วท.ม. (การสอนเคมี)

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

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

ปร.ด. (ผูนําทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย)

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

PG  Dip  Prof  EdSt.  (Higher Education  Specialist),           

ปร.ด. (ผูนําทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย)

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

49. อ.สายฝน แสนใจพรม ศษ.บ.(การสอนเคมี), ศษ.ม.(วิจัยและสถิติการศึกษา),  กําลังศึกษาตอ

ระดับปริ าเอก

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.สิริกา จน สงา ศศ.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 , ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
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53. อ.สุพัตรา ทาวงศ วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก), วท.ม. (จิตวิทยาคลินิกจิตเวชศาสตร),   

กําลังศึกษาตอระดับปริ าเอก

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

ความบกพรองทางการไดยิน), Cert in Special Education,     

กําลังศึกษาตอระดับปริ าเอก

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

ศึกษาวิจัยพัฒนาทองถิ่น)

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

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

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

ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

58. อ.อนุรักษ แทนทอง วท.บ. (จิตวิทยา-ภาษา ี่ปุน) เกียรตินิยมอันดับ 2,                    

ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม), กําลังศึกษาตอระดับปริ าเอก

59. ผศ.อภิ า มนู ศิลป ค.บ. (การอนุบาลศึกษา) เกียรตินิยม, ป.อนุบาล,                        

PG Dip (Early Chidhood), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

60. อ.อภิสิทธิ ชัยมัง กศ.บ. (พลศึกษา), ศศ.ม. (พลศึกษา)

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

62. อ.ดร.อัจ รียา กสิยะพัท วท.บ. (วิทยาศาสตรการกี า), วท.ม. (พิษวิทยา), วท.ด. (สรีรวิทยา)

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

64. อ.อาภา พัฒนประสิทธิ วท.บ.(ชีววิทยา), กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)

65. อ.อิทธิศักดิ อินทรประสิทธิ ศศ.บ. (จิตวิทยา), รป.บ. (บริหารรัฐกิจ), ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)

66. อ.อุบล พวงมาลา ศษ.บ.(สุขศึกษา), ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา), กําลังศึกษาตอ

ระดับปริ าเอก
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ศ.รทธ ประวัง บดี

อ.ภาสกร ท ะว ิก รอง บดี

ศ.ดร.ศักราช า าว รอง บดี

อ.บรมศักดิ กลันเรอง สง รอง บดี

อ.นิล พันธ งชน ชวย บดี

อ.ดร.ด ี รัง ีชัชวาล ชวย บดี

1. อ.กนิษฐ ดีหนอ ศศ.บ. (ภาษาอังก ษ), ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรม                

เพื่อการสื่อสาร)

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. (ภาษา ี่ปุน), M.A. (การสอนภาษา ี่ปุน)

6. อ.ก ษณะ สุยะอาย ศศ.บ. (ภาษาอังก ษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังก ษ)

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

8. อ.กัลยา มหาวัน ศษ.บ (การสอนภาษาอังก ษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังก ษ)

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

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

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)

11. อ.กิติ า ชูวิทยเจริ กิจ ค.บ. (ภาษาจีน), M.A. (Languistics and applied linguistics),

 Ph.D. (Linguistics and Appliedlinguistics)

12. อ.เกศินี ศรีรัตน       ศษ.ม. (การสอนภาษาอังก ษ)

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

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

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

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

Literature), M.A. (Linquistics & Applied Linquistics), 

Ph.D. (Ancient Chinese Literature)

ะมน ยศาสตร ละสัง มศาสตร
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17. อ.ขวั หทัย กวดนอก คบ. (ภาษาอังก ษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังก ษ)

18. อ.ขัตติยา กลั ทกะปกรณ ศศ.บ., M.A. (International Hotel & Tourism 

19. อ.โ ษิต ไชยประสิทธิ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม), ศศ.ม. (ชนบทศึกษาและการพัฒนา)

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

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)

21. อ.จรินทิพย ตรัยตรึงตรีคูณ น.บ. (นิติศาสตร), น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

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

ประวัติศาสตร)

23. อ.จารุณี นาคเจริ ศศ.บ.(ภาษาอังก ษ), ศศ.ม. (ภาษาอังก ษ)

24. อ.จุติ าณี เพิ่มทันจิตต ศศ.บ.(ภาษาอังก ษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังก ษ)

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

ร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)

26. อ. ันทนา ศศิธรามาศ    กศ.บ. (ภาษาอังก ษ), กศ.ม. (การสอนภาษาอังก ษ)          

Cert. in English as a Second Language

27. อ.ดร.เ ลิมชัย ไชยชมภู      ศศ.บ. (ภาษาอังก ษ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร), Dip. in Applied 

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

Second Language

28. อ.ชโรชีนีย ชัยมินทร ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร),            

ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)

29. อ.ชัยรัตน นทีประสิทธิพร รบ. (รัฐศาสตรบัณฑิต), รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)

30. อ.ชุติวลั ชน เสมมหาศักดิ วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), วท.ม. (การวางแผน

สิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท), Ph.D. (Geography 

and Environmental Sciences)

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

32. อ.ณัฐนรี รัตนสวัสดิ ศศ.บ.(ดนตรีไทย), ศศ.ม.(ดนตรีชาติพันธุวิทยา)

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

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

35. อ.ณัฐวุฒิ ลือดี ศศ.บ. (ภูมิศาสตร), M.A. (Korean Language Education)

36. อ.ดุษ ี รังษีชัชวาล ศษ.บ. (การสอนภาษาอังก ษในฐานะภาษาตางประเทศ),       

ศษ.ม. (ภาษาอังก ษ), Ed.D. (Reading)

37. อ.ทัศวรรณ ธิมาคํา ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร), ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)
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38. ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระ ค.บ. (ดนตรีศึกษา), Cert. in Completion of Research 

Study in Japan, Monbhusho Scholarship,                

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา), Ph.D (music)

39. อ.ธรรศ ศรีรัตนบัลล ศษ.บ. (สังคมศึกษา) , ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)

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

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

42. ผศ.นาตยา หิรั สถิตพร ศศ.บ. (การสอนภาษาอังก ษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังก ษ)

43. อ.ดร.นิตยา สงวนงาม ศศ.บ. (ภาษาอังก ษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังก ษในฐานะ

ภาษาตางประเทศ),  ศศ.ด. (ภาษาอังก ษเปนภาษานานาชาต)ิ

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

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

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

47. ผศ.นิโลบล วิมลสิทธิชัย ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ      

และการจัดการ)

48. อ.บรมศักดิ กลั่นเรืองแสง วท.บ. (ภูมิศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1, ผ.ม. (การวางผังเมือง)

49. อ.ดร.บังอร ัตรรุงเรือง อบ. (ภาษาอังก ษ), MSBA.(HONORS), Ph.D. in Hospitality,

 Tourism and Marketing

50. ผศ.บุษบัน ศรีสารคาม   ค.บ. (นา ศิลปไทย), ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)

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

52. อ.ใบชา วงศตุย วท.บ. (ภูมิศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2,  ศศ.ม. (การจัดการ

มนุษยและสิ่งแวดลอม)

53. อ.ปณชนก ชา ไววิทย ศษ.บ. (ภาษาอังก ษ) เกียรตินิยมอันดับ 1,  ศษ.ม. (การสอน

ภาษาอังก ษ)

54. ผศ.ดร.ปทุมรัศมิ นาคนิษฐาน ศศ.บ. (ภาษาอังก ษ), ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ),           

ศศ.ด. (ภาษาอังก ษศึกษา)

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

56. อ.ประภารัตน ทองสั้น ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)

57. อ.ปรเมศวร สรรพศรี ศศ.บ. (ดนตรีไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1, ศศ.ม. (มานุษยวิทยา

การดนตร)ี Ethno Musicolosy

58. อ.ปติสันต มุกดาสกุลภิบาล ศ.บ. (ศิลปะการแสดง) เกียรตินิยมอันดับ 1, ศศ.ม. (การจัดการ

ทางวัฒนธรรม-แขนงการจัดการทางการแสดง)

59. อ.ปยวดี นิลสนธิ วท.บ. (ภูมิศาสตร), วท.ม. (ภูมิศาสตร)
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60. อ.ปยะพันธ กันทิสา ศศ.บ. (ภาษาอังก ษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังก ษ)

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

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

Francais Langue Etrangère

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

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

ปร.ด.(สิ่งแวดลอมศึกษา)

65. อ.พรรษกร ชาตรีภิ โภ ศศ.บ. (ภาษาอังก ษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังก ษ)

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

67. อ.พะเยา พรหมเทศ ศษ.บ. (ภาษาอังก ษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังก ษ)

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

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

69. อ.พัชยา สุขพัชราภรณ ศศ.บ. (ภาษาอังก ษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังก ษ)

70. อ.พิช พรพรรณ อนันตบุ วัฒน ค.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)

71. อ.พินิจนันท พรหมารัตน น.บ. (นิติศาสตร), น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย), น.ม.(ก หมายธุรกิจ

และก หมายเอกชน)

72. อ.ภัทรกมล รักสวน ศศ.บ. (ภาษาอังก ษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังก ษ),           

Cert. in Teaching.

73. อ.ภาวนา เพ็ชรพราย ศษ.บ.(ภาษาเกาหลี), M.A. (Korean Language Education)

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

75. อ.มงคล ภิรมยครุฑ ศป.บ. (ดุริยางคตะวันตก) เกียรตินิยมอันดับ 2 ,                

ค.ม.(ดนตรีศึกษา)

76. อ.มณวิภา ยาเจริ ศศ.บ. (ภาษาอังก ษ), M.A. (Cultural Management)

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

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

79. อ.รช นุเสน ศศ.ม. (ภาษาอังก ษ), อ.ม. (ภาษาอังก ษ)

80. ผศ.รณชิต แมนมาลัย    ค.บ. (การสอนดนตร)ี, ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)

81. อ.ดร.รณวีร พาผล ศน.บ. (ภาษาอังก ษ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร),                     

ศศ.ด. (ภาษาศาสตร)

82. ผศ.รัก า เมธีโภคพงษ รบ., รม. (การเมืองและการปกครอง)

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

84. ผศ.รุทธ ประวัง       ค.บ. (ศิลปศึกษา), ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
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85. อ.ลลิดา วิบูลวัชร ศศ.บ.(ภาษาอังก ษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังก ษ)

86. อ.ลัดดา ประสพสมบัติ ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)

87. ผศ.วรพจน วีรพลิน ศศ.บ., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร)

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

การทองเที่ยว)

89. ผศ.ดร.วรรณิดา ถึงแสง ค.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยม, อ.ม. (ภาษาจีน),                  

Ph.D. Mekong and Salween River Basin Studies   

(Chinese-Tai Culture and Literature)

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

91. อ.วรศิริ ใจหลา ศษ.บ. (ภาษาอังก ษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังก ษเปน

ภาษาตางประเทศ)

92. อ.วรสุดา วัฒนวงศ ศศ.บ. (ภาษาอังก ษ), ศศ.ม. (Communicative English)

93. อ.วราพร ไชยคุนา ศศ.บ. (การสอนภาษาอังก ษ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)

94. อ.วศิน ยิ้มแยม น.บ.(นิติศาสตร), น.ม. (ก หมายมหาชน)

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

96. อ.วิภาดา เพชรโชติ     ศศ.บ. (นา ศิลปไทย), กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),              

PG Dip Prof EdSt. (Higher Education Specialist)

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

 M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)

98. อ.วิลาวัณย หงษอนุรักษ   ศศ.บ.(ภาษา ี่ปุน), ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),               

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)

99. อ.ศศิธร ศรีรัตน       ศศ.บ. (ภาษา ี่ปุน), Cert. in Japanese Language 

Teaching, Cert. in Completion of Research Study

100. ผศ.ดร.ศักราช าขาว ค.บ. (ศิลปศึกษา), ศษ.ม. (บริหารการศึกษา), ปร.ด. (ภูมิภาค   

ลุมน้ําโขงและสาละวินศึกษา)

101. อ.ศิริพรรณ สุวรรณาลัย ศศ.บ. (ภาษาอังก ษ), ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรม            

เพื่อการสื่อสาร)

102. รศ.สนิท สัตโยภาส กศ.บ., ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
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103. อ.สมศักดิ พรมจักร ศป.บ. (ประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2, ศป.ม. (ทัศนศิลป)

104. อ.วาที่ ร.ต.สรายุทธ อองแสงคุณ ค.บ. (นา ศิลปไทยศึกษา โขน), ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)

105. อ.สลิลา พันชนะ ศศ.บ.(ภาษาอังก ษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังก ษ)

106. ผศ.สั า สะสอง พธ.บ. (ปรัช า - เกียรตินิยมอันดับ 1), ศศ.ม. (ปรัช า)

107. อ.สายพิณ สังคีตศิลป ศป.บ. (ศิลปศึกษา), ค.ม. (ศิลปศึกษา)

108. อ.สารนิช พละป า ศศ.บ. (ภาษา ี่ปุน), ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)              

Cert. in Japanese Language Teaching

109. ผศ.ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม     กศ.บ. (ภาษาอังก ษ),  ศศ.ม. (ภาษาศาสตรอาเ ียอาคเนย),   

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

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

111. อ.สุโข เสมมหาศักดิ วท.บ. (ภูมิศาสตร), วท.ม. (ภูมิศาสตร)

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

113. อ.สุชั า วงคเวสช ศศ.บ. (ภาษาไทย)เกียรตินิยมอันดับ 1,                          

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)

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

115. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ศศ.บ. (ภาษาอังก ษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังก ษในฐานะ

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

 a Second Language

116. อ.ดร.สุด ทัย อรุณศิโรจน วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร),           

ศศ.ด. (ภาษาศาสตร)

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

Information Science), M.A. (Library and Informaion 

Science)

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

Etrangere

119. อ.สุนิษา สุกิน ศศ.บ. (นา ศิลปไทย), ศศ.ม. (นา ยศิลปไทย)

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

อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

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

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

123. อ.เสนห วงคสุ ทธิ วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) , ศป.ม. (การออกแบบ

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

Applied Linguistics)

125. อ.อจลา เตชะพิช ภักดี ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)

126. ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุ มา ค.บ. (ภาษาฝรั่งเศส-ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1,             

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

Doctorat (Linguistitique-เกียรตินิยมดีมาก)

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

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

ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว)

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

130. อ.อิสริยาภรณ แสงป า ค.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2, กศ.ม. (ภาษาไทย)

131. อ.อุรพล แดนโพธิ ศศ.บ. (ภาษา ี่ปุน)

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

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

134. อ.เอกรัฐ อินทรแสง     ศษ.บ. (ภาษาอังก ษ), ศษ.ม. (การสอนภาษาอังก ษ),           

Cert. in English as a Second Language

135. Ms.Annaick Vauclin Master 1 FLE (Master french  language for foreigners),   

Licence FLE, Licence LLCE Spanish language for 

beginners

136. Ms.Hyunjee Cho M.Ed. (Teaching Korean as a Foreign Language)

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

138. Mr.Qian Zhengya Marter of Teaching Chinese to Speakers of Other 

Languages (MTCSOL)

139. Mr.Rogelio Davis B.A. (Communications} Spanish)

140. Ms.Yukiko Kawai M.A. (การสอนภาษา ี่ปุน), (Teaching Japanese to Foreign

 People), BS. (Science Education)

141. Ms.Youngran Kim B.A. (Korean Language & Korean Literature)

142. Ms.Zhou Meiyao Master of Teaching Chinese to Speakers of Other 

Languages (MTCSOL)
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ศ.ดร.กัลทิมา พิชัย บดี

อ.ดร.ก า บ ชม      รอง บดี

อ.ดร.กา จนา ทองบ นา         รอง บดี

อ.สรศักดิ นมมีศรี รอง บดี

อ.ศิริพงศ ศิริสวัสดิ ชวย บดี

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

2. อ.ดร.ก ษ า บุ ชม      วท.บ. ( สิกส),  วท.ม. ( สิกส) ,Ph.D.(Renewable energy)

3. อ.ก ษณา 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. รศ.กา จนา สิริกุลรัตน      กศ.บ. ( สิกส-คณิตศาสตร), วท.ม. (การสอน สิกส),         

PG Dip  Prof EdSt. (Higher Education Specialist)

6. อ.ดร.กา จนา ทองบุ นาค  ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) ,วท.ม.  (วิทยาการคอมพิวเตอร),  

วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)

7. อ.กา จนา ขัติทะจักร     วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ)

8. อ.กานตชั า แกวแดง วท.บ. (กิจกรรมบําบัด),ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)

9. อ.ดร.กิตติศักดิ โชติกเดชาณรงค วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา), วท.ด.(ชีววิทยา)

10. ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณศิริ      วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), M.S. (Civil Engineering),          

Ph.D.(civil Engineering), Ph.D.(Wood Science)

11. อ.ขวั ชัย เชื้อเมืองพาน คอ.บ. (สถาปตยกรรม) , สถ.ม.(สถาปตยกรรม)

12. อ.คณิศร สินธุบุ คอ.บ. (สถาปตยกรรม)

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

14. อ.จักรก ษ แกวนิคม วท.บ. ( สิกส),  วท.ม. ( สิกส)

15. อ.ดร.จันทร าย ยานะ วท.บ. (เคม)ี, วท.ม. (เคม)ี, วท.ด. (เคม)ี

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

และการจัดการ)

17. อ.ดร.จิติมา กตั ู พย.บ. (พยาบาลศาสตร), ศษ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ),      

ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร)

ะวิทยาศาสตร ละเท น ลยี
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18. อ.วาที่ ร.ต.ห ิงจินตนา พันจันดา คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

19. อ.จิราภรณ ปุณยวัจนพรกุล ค.บ. ( สิกส), วท.ม. ( สิกสประยุกต)  (ลาศึกษาตอ         

ปริ าเอก)

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

1.22. อ.จุ าวลี มณีเลิศ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ,วท.ม. (วิศวกรรม อ ตแวร)

23. อ.เจษ าพล กิตติพัฒนวิทย คอ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ),                                      

คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)

24. อ.ดร. ัตรชัย เครืออินทร วท.บ. ( สิกส), วท.ม. ( สิกส), ปร.ด. ( สิกสประยุกต), 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

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

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

27. อ.ดร.ชเนษ  วิชาศิลป วท.บ. ( สิกส), วท.ม. (วิศวกรรมพลังงาน), วท.ด. (วัสดุ

28. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), ศษ.ม. (เทคโนโลยี       

ทางการศึกษา), ศษ.ด. (สิ่งแวดลอมศึกษา)

29. อ.ชา ยอดเละ B.Sc. (Science Chemistry), M.Sc. (Environmental & 

Ecological Science)  (ลาศึกษาตอระดับปริ าเอก)

30. อ.ชินรัตน มวงงาม       คศ.บ. (อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย),                            

ศศ.ม. (วิจัยและพัฒนาทองถิ่น)

31. ผศ.ดร.ชุ ิภัคศ เขมวิมุติวงศ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร),วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร),

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น)

32. อ.ชูชีพชัย แกวมงคลเพชร       คอ.บ. สถาปตยกรรม

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

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

35. อ.ดร.ณรงคพันธ ุนรัมย วท.บ. (เคม)ี, M.S. (Environmental Science),             

วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), Post Doctoral 

(Environmental chemistry)

36. อ.ดร.ณั ฐพร จักรวิเชียร ค.บ.  (กอสราง),  กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา),                 

ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลย)ี

37. อ.ดร.ณัฐธิดา สุภาหา วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา),                            

Ph.D.(Biological Sciences)

38. อ.ณัทธร สุขสีทอง พย.บ. (พยาบาลศาสตร) ,วท.ม. (การพยาบาลสาธารณสุข)

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

40. อ.ดาราลักษณ เยาวภาคยโสภณ วท.บ.(ชีววิทยา), MS. (Horticultural Science)
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41. อ.ถนัด บุ ชัย     วท.บ. (สถิติประยุกต), วท.ม. (สถิติประยุกต)

42. อ.ถาวร รักกา จนันท กศ.บ. (เคม)ี, วท.ม. (การสอนเคม)ี

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

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

45. อ.ทิวาวัลย ตะการ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ,บธ.ม. (การตลาด),          

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

46. อ.วาที่ ร.ต.ธ ษ เรือนคํา   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ)

47. อ.นพมาศ สุทธิพงษ ศษ.บ.(ศิลปประยุกต-ออกแบบผลิตภัณฑ), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

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

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

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

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

สารสนเทศ) (ลาศึกษาตอระดับปริ าเอก)

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

53. อ.ประธาน คําจินะ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

54. รศ.ประสิทธิ กิจจนศิริ     กศ.บ. (คณิตศาสตร), กศ.ม. (คณิตศาสตร)

55. อ.ประสิทธิ ิมบุ มา ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป), ศษ.ม.(อาชีวศึกษา)

56. อ.ดร.ปรารถนา มินเสน วท.บ. (สถิติ), วท.ม. (สถิติประยุกต), ปร.ด. (สถิติ)

57. อ.ปวีณา ถ้ําแกว ค.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 ,วท.ม. (คณิตศาสตร)

58. อ.ปยะชาติ เวียงนาค วท.บ. (สถิติ), วท.ม. (สถิติประยุกต) (ลาศึกษาตอระดับ

ปริ าเอก)

59. อ.ดร.พงษพันธุ ลี หเกรียงไกร วท.บ.(จุลชีววิทยา), วท.ม.(ชีววิทยา), วท.ด. (วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม)

60. อ.พรวนา รัตนชูโชค ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

61. อ.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) , วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา),       

วศ.ม. (วิศวกรรมและการจัดการกอสราง)                        

(ลาศึกษาตอระดับปริ าเอก)

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

และการจัดการ) (ลาศึกษาตอระดับปริ าเอก)

63. อ.ดร.พสุ ปราโมกขชน วท.บ.(ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลย)ี,                             

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), วท.ด. (เคม)ี
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64. ผศ.ดร.พัฒนา บุ ประภา วท.บ. (อาชีวอนามัย), วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดลอม),           

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลย)ี

65. ผศ.พิช สินี ชมภูคํา วท.บ. (ศึกษาศาสตร - คณิตศาสตร),                            

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

66. อ.พิมพชนก สุวรรณศรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), ศษ.ม. (เทคโนโลยี            

ทางการศึกษา), วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ)

67. อ.พิรุ ห แกว ุงรังษี คอ.บ.(อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร), วศ.ม. (วิศวกรรม

คอมพิวเตอร) (ลาศึกษาตอระดับปริ าเอก)

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

การจัดการ)

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

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

70. อ.เพ็ ศรี ประมุขกุล วท.บ. ( สิกส),  วท.ม. ( สิกส) (ลาศึกษาตอระดับปริ า

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

72. อ.ภัทราพร พรหมคําตัน วศ.บ. (วิศวกรรมไ า) ,วศ.ม. (วิศวกรรมไ า)

73. อ.ดร.ภาคภูมิ รัตนจิรานุกูล วท.บ.( สิกส), วท.ม. ( สิกส), ปร.ด. (วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ)

74. อ.ดร.ภาณุพัตน ชัยวร ค.บ. ( สิกส), กศ.ม. ( สิกส), วท.ม.( สิกสประยุกต), 

Ph.D.(Physics)

75. อ.ภาณุวัฒน สุวรรณกูล วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตและสารสนเทศ)

76. อ.ภานุพงษ หมั่นขีด ค.บ. ( สิกส), วท.ม. (รังสีประยุกตและไอโ โทป)

77. อ.มนัสพันธ รินแสงปน     คอ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม),                       

กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)

78. อ.มยุรี ชมภูงาม ค.บ. (คหกรรมศาสตร) , ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)

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

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

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

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

(ลาศึกษาตอปริ าเอก)

83. อ.รัช าพร ใจกลา สถ.บ. (เทคโนโลยีสถาปตยกรรม), สถ.ม. (สถาปตกรรมศาสตร)

84. อ.รุงนภา ทากัน วท.บ. (ชีววิทยา),  วท.ม. (ชีววิทยา) (ลาศึกษาตอ           

ระดับปริ าเอก)
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85. อ.ดร. ดีวรรณ ตั้งประดิษฐ วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร),               

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

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

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

(ลาศึกษาตอปริ าเอก)

88. อ.วรางคณา เขาดี วท.บ. (เคม)ี, วท.ม. (เคมีวิเคราะห) (ลาศึกษาตอ             

ระดับปริ าเอก)

89. อ.วัชรงค วงศนุรักษ คบ. (คณิตศาสตร)  เกียรตินิยมอันดับ 2 ,                      

วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)

90. อ.ดร.วัชรี หา เมืองใจ วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยา), วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

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

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

(ลาศึกษาตอระดับปริ าเอก)

93. อ.วิเชษฐ สิงหโต ค.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 ,                       

ศศ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)

94. อ.วิท า ตันอารีย วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) เกียรตินิยมอันดับ 1,       

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม),    

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)

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

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

97. อ.ดร.วิระภรณ ไหมทอง วท.บ. ( สิกส),  วท.ม. ( สิกส), ปร.ด. (วิทยาศาสตร        

เชิงคํานวณ)

98. รศ.ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย วท.บ. ( สิกส), วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน),                    

Ph.D. (Rubber and Polymer Technology)

99. อ.ดร.วีรพงษ จันทะชัย B.S.(Bioscience),  M.S(Life Sciecnce),                    

Ph.D. (Life Science)

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

101. ผศ.เวชสวรรค หลากาศ     วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหาร    

การกอสราง)

102. อ.ศรัณย จีนะเจริ วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (พันธุศาสตร) (ลาศึกษาตอ         

ระดับปริ าเอก)

103. อ.ศิริกรณ กันขัติ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

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

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)
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105. อ.ศิริพงษ ศิริสวัสดิ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ)

106. อ.ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา วท.บ. (เคม)ี, วท.ม. (เคมีอินทรีย), วท.ด. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอาหาร)

107. อ.ดร.ศุภก ษ เมธีโภคพงษ ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา),  M.S. (Educational 

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

Ph.D. (Public Management)

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

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

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

111. อ.สมศักดิ บุ แจง วท.บ. (เคม)ี, วท.ม. (วัสดุศาสตร)

112. อ.สมิต ไทยเจริ       วท.บ. ( สิกส), วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม)

113. ผศ.ดร.สราวุฒิ สมนาม วท.บ. (เคม)ี,  วท.ม. (เคม)ี,  วท.ด. (เคม)ี

114. ผศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม),                                

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม),    

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร), ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร), 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

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

116. อ.สิวลี รัตนป า พย.บ. (พยาบาลศาสตร), วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและ

ความปลอดภัย) (ลาศึกษาระดับปริ าเอก)

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

118. อ.ดร.สุชีวัน  นาบุ มี วท.บ. (วัสดุศาสตร) ,วท.ม. (วัสดุศาสตร) ,วท.ด. (วัสดุศาสตร)

119. อ.สุภาพร องจันทรตา ค.บ.(คณิตศาสตร), ศศ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)

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

121. อ.สุรศักดิ นุมมีศรี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), ศศ.ม. (การจัดการมนุษยกับ

สิ่งแวดลอม),  วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

122. อ.ดร.สุวคนธ จันทรตะ วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป ), วท.ม. (เคม)ี, วท.ด. (เคม)ี

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

124. อ.เสริมศักดิ พงษเมษา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

125. ผศ.ดร.เสรี ปาน าง     คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) ,วศ.ม. (วิศวกรรมไ า),      

วศ.ด.(วิศวกรรมไ า)
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126. ผศ.ดร.เสาวภา ศักยพันธ       วท.บ (ศึกษาศาสตร-คหกรรม), คศ.ม. (คหกรรมศาสตร),     

ปร.ด. (ภูมิภาคลุมน้ําโขงและสาละวินศึกษา),                    

 PG Dip Prof EdSt. (Higher Education Specialist)

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

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

129. อ.ดร.อนิรุทธิ รักสุจริต วท.บ. (วัสดุศาสตร), วท.ม. (วัสดุศาสตร), วท.ด. (วัสดุศาสตร)

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

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

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

(ลาศึกษาตอระดับปริ าเอก)

133. อ.อัครสิทธิ บุ สงแท วท.บ. (ชีววิทยา),  วท.ม. (ชีววิทยา)

134. อ.ดร.อัจ รียา ชมเชย วท.บ. (เทคนิคการแพทย),วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),      

วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต)

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

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

137. ผศ.อุษณีย มาลี วท.บ. (เทคโนโลยีเ รามิก), ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
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ศ.สมบัติ สิง ราช บดี

ศ.ดร.กมลทิพย าใจ รอง บดี

ศ.ดารารัตน ไชยา ส รอง บดี

ศ.มานพ ชมอน รอง บดี

ศ.ดร.วีรศักดิ สมยานะ ชวย บดี

อ.พลศรั ย ศันยทิพย ชวย บดี

1. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน นศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ),  นศ.ด. (นิเทศศาสตร)

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

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

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

5. อ.ดร.กัลยา ใจรักษ ศศ.บ. (การเงินการธนาคาร), วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

6. อ.ดร.กา จนา สุระ ศศ.บ. (ภาษาอังก ษ) , MSC (Business Management),             

Ph.D. (Business Administration)

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

การจัดการ)

8. อ.เกษม กุณาศรี ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)

9. อ.ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร นศ.บ., นศ.ม.(นิเทศศาสตรบูรณาการ), นศ.ด. (นิเทศศาสตร)

10. อ.จินดาภา ศรีสํารา ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการทองเที่ยว), บธ.ม. (การตลาด)

11. อ.จิรเดชา วันชูเพลา บช.บ., บช.ม.(บั ช)ี

12. ผศ.จิรวรรณ บุ มี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ 1, บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

13. อ.เจิมขวั รัชชุศานติ บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร), บธ.ม. (การจัดการ)

14. อ.ชยภัทร พุมจันทร บธ.บ. (การตลาด), วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ     

การสื่อสาร)

15. อ.ชุลีกา จน ไชยเมืองดี บช.บ., บช.ม. (บั ช)ี

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

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

18. อ.เติมพันธ บุ มาประเสริฐ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) , บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

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

ะวิทยาการจัดการ
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20. อ.ทิพยพธู ก ษสุนทร ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) ,วม. (สื่อสารมวลชน), ปร.ด. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ)

21. ผศ.ดร.ธรรมกิตติ ธรรมโม ศศ.บ.(การสื่อสารมวลชน) , นศ.ม. (การหนังสือพิมพ),                

Ph.D. (International Communication)

22. ผศ.ธวัชชัย บุ มี บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ 1

23. อ.เบ จพร หนอชาย บธ.บ. (การตลาด), บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

24. อ.ดร.ปะราสี อเนก บธ.บ. (การตลาด), บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว), 

บธ.ม.(การตลาด), บธ.ด.(การตลาด)

25. อ.พนิดา สัตโยภาส ศศ.บ. (ภาษาอังก ษ) , บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

26. อ.พรพิมล กาบบัว บธ.บ. (การตลาด), พบ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)

27. ผศ.พรพิมล วงศสุข ศศ.บ. (การจัดการ), บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), PG Dip Prof EdSt. 

(Interdisciplinary Science)

28. อ.พรรณรัตน บุ กวาง ศศ.บ. (การประถมศึกษา), บธ.ม.(การตลาด)

29. อ.พรวีนัส บุ มากาศ บช.บ., Master of Commerce (Accounting)

30. อ.พลศรัณย ศันยทิพย ศศ.บ., ศศ.ม.(นิเทศศาสตร)

31. อ.พัชรินทร อุดมจรัสเดช บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

32. อ.พิช า ชัยพิมลผลิน วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

33. อ.พิช านันท อมรพิช  บช.บ. , บช.ม.

34. ผศ.พิไล เลิศพงศพิรุ ห ศ.บ.,วท.ม.(เศรษฐศาสตร), PG Dip Prof EdSt. (Higher Education

 Specialist)

35. อ.พุทธมน สุวรรณอาสน บช.บ., บช.ม.(บั ช)ี

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.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ)

41. อ.รจนกร แบงทิศ ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา )

42. อ.รักษิณา พวงลํา นท.ม. (นิเทศศาสตร )

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

44. ผศ.รัชนีกร ป า บธ.บ. (การบั ชี) , บช.ม.
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45. อ.รัฐ ใจรักษ วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาพถายและการพิมพ),          

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)  ลาศึกษาตอ       

ระดับปริ าเอก

46. อ.วรมรรณ นามวงศ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

47. อ.วรวุฒิ ตุนคํา บช.บ. , บช.ม. (บั ช)ี

48. อ.วลัยพร สุพรรณ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ  

การจัดการ)

49. รศ.วาริพิณ มงคลสมัย บช.บ., บช.ม.(การบั ชีการเงิน), PG Dip Prof EdSt.            

(Higher Education Specialist)  ลาศึกษาตอระดับปริ าเอก

50. อ.วิชัย กอสงวนมิตร พณ.บ. (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 2, บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

51. อ.วินยาภรณ พราหมณโชติ Masters of Arts  Bournemouth University,  UK ลาศึกษาตอ

ระดับปริ าเอก

52. อ.วิภาวี ศรีคะ บช.บ. ,บช.ม.

53. อ.วิไลพร ไชยโย บธ.บ. (บั ช)ี, บช.ม.

54. อ.วีระยุทธ เศรษฐเสถียร บธ.บ., ศบ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), PG Dip Prof EdSt.            

(Higher Education Specialist)

55. ผศ.วีระศักดิ สมยานะ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร), ปรด. Philosophy of Intregral 

Development (พัฒนบูรณาการศาสตร)

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

57. ผศ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ บช.บ. (บั ช)ี, บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) , PG Dip Prof EdSt.        

(Higher Education Specialist)

58. อ.ศิโรช แทนรัตนกุล นศ.บ. (การโ ษณา) ,นศ.ม. (การประชาสัมพันธ)

59. อ.ศุภชัย มุกดาสนิท วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

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

61. อ.ศุภทัต แดงเครื่อง ศศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)

62. อ.ศุภ กษ ธาราพิทักษวงศ บธ.บ. (การตลาด) , บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

63. ผศ.สมบัติ สิง ราช ศ.บ.(เศรษฐศาสตร), ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)

64. รศ.สมพงษ บุ เลิศ กศ.บ., ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา), PG Dip Prof EdSt. (Higher

 Education Specialist)

65. ผศ.สุกั า คํานวนสกุณี บธ.บ.(การบั ชี), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), บช.ม.

66. อ.สุดารัตน แสงแกว บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) , วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
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67. อ.สุวลักษณ อวนสอาด รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร), วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ)

68. อ.ดร.อรกั า กา จนธารากุล ศศ.ด. (เศรษฐศาสตรดุษ ีบัณฑิต)

69. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแกว คบ.(เกียรตินิยม), บธ.บ.(การตลาด), พบ.ม.(นโยบายสาธารณะและ

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

Studies (Marketing)

70. อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ  

การจัดการ)

71. อ.อุไร ไชยเสน วบ., วม. (สื่อสารมวลชน)
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ศ.ดร.ธั า ทะพิง  ก บดี

ศ.อัต  อัจ ริยมนตรี รอง บดี

อ.ดร.รัชนีพร สทธิภาศิลป รอง บดี

อ.ดร.มง ล ยะไชย รอง บดี

1. อ.กั จนพัชร อุปลศิลป วท.บ., วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

2. อ.ทิตา สุนทรวิภาต วท.บ. (เกษตรศาสตร), วท.ม.(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

3. ผศ.ทิพยา สิงหลักษณ วท.บ., วท.ม. (การผลิตสัตว)

4. อ.ธนมนต ธนรัตนพิมลกุล ค.บ.,  วท.ม.(เกษตรศาสตร)

5. ผศ.ดร.ธั า ทะพิงคแก วท.บ. (เกษตรศาสตร) ,  M.Sc.,  Ph.D.  (Horticultural  Science  

and Plant  Biotechnology)

6. อ.ธิดารัตน เปรมประสพโชค วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี), วท.ม. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร)

7. ผศ.ดร.นครินทร พริบไหว วท.บ.,  วท.ม.(สัตวศาสตร) , วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

8. อ.นริศรา วิชิต วท.บ. (วิศวกรรมกระบวนการอาหาร),  วท.ม. (วิทยาการหลัง       

การเก็บเกี่ยว)

9. ผศ.นักสิทธิ ป โ ให  วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินิยม,           

วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

10. ผศ.บั ชา อินทะกูล พ.ม.,  ค.บ.,  วท.ม.(เกษตรศาสตร)

11. อ.เบ จมาศ อินทรส วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร)

12. อ.ดร.พวงเพชร พิมพจันทร วท.บ. (เกษตรศาสตร), ปร.ด. (พืชสวน)

13. อ.ดร.มงคล ยะไชย วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร), ปร.ด. (เทคโนโลยีการอาหาร)

14. อ.ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป บธ.บ. (การโ ษณาและการประชาสัมพันธ), วท.ม. (วิทยาศาสตร

การเกษตร), วท.ด. (ปฐพีศาสตร)

15. อ.วชิรนนท แกวตาป วท.บ. (การประมง), วท.ม. (ชีววิทยา)

16. อ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนา),  วท.ม.,                   

วท.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

17. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค สพ.บ.,  Cert.  in  Meat  and  Milk  Processing

ะเท น ลยีการเก ตร
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18. อ.ดร.สรุจพิสิษฐ พยัค ภพ วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร), วท.ด. (พืชสวน)

19. อ.ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร วท.บ. (เกษตรศาสตร), วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว),        

วท.ด. (พืชไร)

20. ผศ.สุพจน บุ แรง ทษ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 ,                 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

21. อ.ดร.สุพรรณิการ กลอมจอหอ วท.บ. (เกษตรศาสตร), วท.ม. (พืชไร), วท.ด. (พืชไร)

22. อ.อภิช า ทองทับ วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

23. อ.อภิรดา พรปณวิช  วท.บ. (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ), วท.ม. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร)

24. ผศ.อัตถ อัจ ริยมนตรี วท.บ. (พืชสวน), วท.ม. (เกษตรศาสตรเชิงระบบ)
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อ.วินัย ไชยวง  าติ บดี

อ.ประสิทธิ ิมบ มา รอง บดี

อ.พิ ส เสริ รอง บดี

อ.ปทมา รัตนกมลวรร รอง บดี

1. อ.กา จนพิชชา ถวิลไทย ค.บ. (อังก ษ), ศศ.ม. (อังก ษ)

2. อ.กิตติ เขียวทอง บธ.บ. (การบั ชี) เกียรตินิยมอันดับ 1, บธ.ม. (บั ช)ี

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

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

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

6. อ.บุปผา คํานวน บช.บ. (การบั ชี) เกียรตินิยม

7. อ.ปฐมพงศ สุทธิพงษประชา บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ), วท.ม. (วิศวกรรม อ ตแวร)

8. อ.ปทมา รัตนกมลวรรณ ศศ.บ. (ภาษาอังก ษ) , ศศ.ม. (ภาษาอังก ษ)

9. อ.พงศกรณ ทิพยป า วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ) , ศษ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)

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

ทางการศึกษา)

11. อ.รักคุณ ป าวุธาไกร ค.บ. (ภาษาอังก ษ) , ศษ.ม. (การสอนภาษาอังก ษ)

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

13. อ.วีรวิช  ปยนนทศิลป บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย), บธ.ม. (บริหารการจัดการ)

14. อ.ศิวาพร  ชวาเขต วท.บ. (กิจกรรมบําบัด),  ศษ.ม.(การสงเสริมสุขภาพ)

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

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

เพื่ออนุรักษ)

17. อ.อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย ค.บ. (ภาษาอังก ษ) ศศ.ม. (การสอนภาษาอังก ษในฐานะ

ภาษาตางประเทศ)

18. อ.ทับทิม เปงมล ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 1,                 

ศศ.ม. ( การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน)

วิทยาลัย ม องสอน
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ศ.ดร.อนวัติ ศรี กว อานวยการ

อ.พนรัตน สงหนม รอง อานวยการ

อ.วีระยทธ เศร เส ียร รอง อานวยการ

1. อ.กชพร พงคเจริ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร), M.B.A (Business Administration)

2. อ.กมลวัน สังสีแกว ศศ.บ. (ภาษาอังก ษ) เกียรตินิยมอันดับ 1, ศศ.ม. (ภาษาอังก ษ    

เพื่อวัตถุประสงคเ พาะ)

3. อ.ชายภัทรสุรวงศ วงศหลา คบ. (ภาษาจีน), ศศม. (ภาษาจีน) MTCSOL (Teaching Chinese    

to Speaker of Other Languages)

4. อ.ตุลยนุสร  สุภาษา ศศ.บ. (ภาษาจีน), MA. (Chinese Linguistics and Applied 

Linguistics)

5. อ.ธนวรรธน ศรีวิภาพัฒน BBA (Business Administration), MSc. (International 

Management)

6. อ.พูนรัตน แสงหนุม กศ.บ. (ภาษาอังก ษ),ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเ พาะ         

ภาษาอังก ษ, ศษ.ม. (การสอนภาษาอังก ษ)

7. อ.ภัทรศรี อินทรขาว ศศ.บ. (ภาษาอังก ษธุรกิจ), MIB (Master of International 

Business)

8. อ.ภุสัสชิ กันทะบุผา ค.บ. (ภาษาไทย), ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)

9. อ.เยาวรัตน  รุธีรยุทธ ค.บ. (ภาษาไทย), ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)

10. ดร.วันนิวัต ปนสุวงค ศ.บ. (เศรษฐศาสตร), MSc. (International Business and 

Management), Ph.D. (Business) in International 

Entrepreneurship and Innovation)

11. อ.วีระยุทธ เศรษฐเสถียร บธ.บ., ศบ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), PG Dip Prof.

12. อ. สันติ   อายเจริ ศศ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 2, MA. (Applied Linguistics)

13. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแกว คบ. เกียรตินิยม, บธ.บ. (การตลาด), พบ.ม. (นโยบายสาธารณะและ

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

Studies (Maketing)

14. Ms. Allison Fite BBA. (Business Administration, Marketing)

วิทยาลัยนานาชาติ
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15. Mr.George Perry BA. (Sociology and International Development),              

MA. (International Development)

16. Ms.Qi Xue Hong B.Ed. (Chinese Education), MBA (Business Administration)

17. Mr.Travis Shula BS. (Political} Minor History, Education), MA. (Teaching)
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ตอนที ตอนที   
ระเบียบ  อบัง ับ  ประกาศตาง  ทางดานวิชาการ 

 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 

การศก าระดับปริ าตรี พ.ศ.  
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย 

าธรรมเนียมการศก าสาหรับนักศก าระดับปริ าตรี พ.ศ.  
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กาหนดอัตรา าธรรมเนียมการศก า

สาหรับนักศก าระดับปริ าตรี พ.ศ.  
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กาหนดอัตรา าธรรมเนียมการศก า

สาหรับนักศก าระดับปริ าตรี พ.ศ.  ( บับที  
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กาหนดอัตรา าธรรมเนียมการศก า

สาหรับนักศก าวิทยาลัยนานาชาติ บับที  พ.ศ.  
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง นวปฏิบัติในการลงทะเบียนรายวิชา 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง เก การเทียบรายวิชา 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรอง หลักเก  ละวิธีการเทียบ อน        

ลการเรียน พ.ศ.  
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรอง หลักเก  ละวิธีการยกเวน             

การเรียน พ.ศ.  
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรอง  เก การยายสา าวิชา พ.ศ.  
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรอง  เก การเปลียนประเภทนักศก า 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรอง  เก การรับ อนนักศก าจาก

ส าบันอดมศก าอน 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรอง  นวปฏิบัติในการลาออกจากการ

เปนนักศก าระดับปริ าตรี 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรอง  นวปฏิบัติในการพิจาร าการ อ

สอบ องนักศก าที าดสอบกลางภา ละปลายภา  
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรอง นวปฏิบัติเกียวกับสั ลัก  “I” 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรอง กาหนดรายวิชาทีใชสั ลัก  “IP” 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรอง  นวปฏิบัติในการประเมิน ภาพ

การสอนทางอินเทอรเนต 
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 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรอง กาหนดปการศก า 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรอง กาหนดวัน นทะเบียนนักศก า 
 พระราชก ษ ีกา วาดวย ปริ าในสา าวิชา อัก รยอสาหรับสา าวิชา              

รยวิทย านะ เ มวิทย านะ ละ รยประจาตา หนง องมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม พ.ศ.  

 ขอบั ง คับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชี ย ง ใหม  ว าด วย  การใช รยวิทย านะ                          
เ มวิทย านะ ละ รยประจาตา หนงพทธศักราช  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  
เ รอง บบ เ รองหมาย ละเ รอง ตงกายนักศก า พ.ศ.  

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  กิจกรรมนักศก า  พ.ศ.  
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรอง หลักเก การเ ารวมกิจกรรม        

เพอการเรียนร บบบร าการ องนักศก า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม            
พ.ศ.  
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อบัง ับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย การศก าระดับปริ าตร ี 

พ.ศ.  

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

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับ

ปริ าตรี พ.ศ.  รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม ( บับท่ี  พ.ศ.  และ ( บับท่ี  พ.ศ.  เพ่ือให

เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  (  และมาตรา  แหงพระราชบั ัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ.  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี  เม่ือวันท่ี  กุมภาพันธ  

พ.ศ.  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ   ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริ า

ตรี พ.ศ. ” 

ขอ   ขอบังคับน้ีใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา  เปนตนไป 

ขอ   ใหยกเลิก  

( ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริ าตรี พ.ศ.   

( ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริ าตรี ( บับที่  พ.ศ.   

( ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริ าตรี ( บับที่  พ.ศ.   

ขอ   บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับน้ี 

หรือ ึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ   ในขอบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 “คณะ” หมายความวา คณะหรือวิทยาลัยตามก กระทรวงการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม และใหหมายความรวมถึงคณะหรือวิทยาลัยท่ีเปนสวนงานภายใน ตามก หมายวาดวยการ

บริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
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 “คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะหรือวิทยาลัยตามก กระทรวงการจัดตั้งสวนราชการ  

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และใหหมายความรวมถึงคณะหรือวิทยาลัยท่ีเปนสวนงานภายใน  

ตามก หมายวาดวยการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  

 “สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความวา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 “อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา อาจารยท่ีไดรับการแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยเพ่ือใหทําหนาท่ี

ควบคุมแนะนํา และใหคําปรึกษาดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 

 “อาจารยผูสอน” หมายความวา อาจารยที่คณะมอบหมายใหสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริ า

ตรีของมหาวิทยาลัย 

 “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริ าตรี 

 “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษาระดับปริ าตรีท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหเรียนในเวลา

ราชการ หรือหากมีความจําเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได 

 “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา นักศึกษาระดับปริ าตรีท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหเรียน 

ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือหากมีความจําเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนในเวลาราชการ

ดวยก็ได 

 ขอ   ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจในการออกคําสั่งและหรือประกาศ 

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี  

 

 

หมวด  

ระบบการจัดการศก า ละการรับเ าเปนนักศก า 

 __________________ 

 

ขอ   ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย  ปการศึกษาแบงออกเปน  ภาคการศึกษา

ปกติ  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาค

ดูรอนก็ได ท้ังนี้ ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาปกติ 

การกําหนดและการปรับเปลี่ยนวันเปดและหรือวันปดของแตละภาคการศึกษาใหจัดทําเปนประกาศ

มหาวิทยาลัย ท้ังน้ี ตองมีระยะเวลาศึกษารวมกันในแตละภาคการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 

กรณีท่ีมหาวิทยาลัยจะใชระบบการจัดการศึกษาอ่ืนเ พาะหลักสูตรใด ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับ

ระบบการจัดการศึกษาน้ัน รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคท่ีกําหนดไว 

ในหลักสูตรใหชัดเจน  
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ขอ   คุณสมบัติและเงื่อนไขการเขาเปนนักศึกษา 

( เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษา 

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ใหการรับรอง หรือ 

( เปนผูสําเ ร็จการศึกษาชั้นอนุปริ า หรือปริ าชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเทาจาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  

 นอกเหนือจากคุณสมบัติและเงื่อนไขตาม (  และ (  แลว มหาวิทยาลัยอาจกําหนดคุณสมบัติอ่ืน

ตามท่ีหลักสูตรกําหนดก็ได โดยใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

 สําหรับนักศึกษาตางชาติตองสําเร็จการศึกษาตามวรรคหน่ึง และวรรคสอง เชนเดียวกัน 

 ขอ   มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู มีคุณสมบัติตามขอ  เขาเปนนักศึกษา 

เปนคราว ๆ ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ   มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักศึกษาตามนโยบาย 

ของสภามหาวิทยาลัยหรือรัฐบาลก็ได 

 มหาวิทยาลัยอาจรับบุคคลเขาเปนนักศึกษาตามโครงการความรวมมือทางวิชาการหรือตามนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัยก็ได 

 ขอ   ผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาหรือผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษา จะมีสถานภาพเปน

นักศึกษาเม่ือไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาแลว ท้ังนี้ ตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยจัดทํา

เปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ผูท่ีจะไดรับการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตามวรรคหน่ึงตองไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรค 

ในการศึกษา 

 

หมวด  

การลงทะเบียนเรียน 

__________________ 

 

ขอ   การลงทะเบียนเรยีน ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

( การกําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย 

( การลงทะเบียนตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา และตองเปนไปตามขอกําหนด

ของหลักสูตร 

( การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ กรณีนักศึกษาภาคปกติจะตองลงทะเบียนเรยีน 

ไมต่ํากวา  หนวยกิต แตไมเกิน  หนวยกิต กรณีนักศึกษาภาคพิเศษจะตองลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา  หนวยกิต 

แตไมเกิน  หนวยกิต 

( การลงทะเบียนเรียนในภาค ดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  หนวยกิต  



44
คู่มือการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
 

 
 

หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเปน การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจาก 

(  หรือ (  ก็อาจทําได แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และตองเรียนให

ครบตามจํานวนหนวยกิตตามท่ีระบุไวในหลักสูตร 

หลกัเกณฑและวิธีการลงทะเบียนเรยีนตามวรรคสองใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ขอ   การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณตอเม่ือไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ และมหาวิทยาลัย

ไดรับหลักฐานครบถวนแลว 

ขอ   นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษารายวิชาใด ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูได  

โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน และใหยื่นคํารองตอสํานักสงเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียนภายในชวงเวลาการเพ่ิมถอนรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน ท้ังน้ี จํานวนหนวยกิตเรียนท้ังหมด 

จะตองไมเกินจํานวนท่ีระบุไวในขอ  (  หรือ (  แลวแตกรณี  

การลงทะเบียนตามวรรคหน่ึงนักศึกษาจะไดรับสั ลักษณ V  

ขอ   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน ้ํากับรายวิชาท่ีเคยลงทะเบียนแลวไดเ พาะในกรณี ดังตอไปนี้ 

(  รายวิชานั้นไดสั ลักษณ F หรือ W หรือ U  

(  รายวิชานั้นไดสั ลักษณ D+ หรือ D โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

 

 

หมวด    

การเพิม การ อน ละการยกเลิกรายวิชา 

__________________ 

 

ขอ   การเพ่ิมรายวิชา ใหทําไดภายใน  สัปดาห โดยนับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือ

ภายใน  สัปดาห โดยนับถัดจากวันเปดภาค ดูรอน ท้ังน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน และ

อาจารยท่ีปรึกษา  

ขอ   การถอนรายวิชา ใหทําไดภายใน  สัปดาห โดยนับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือ

ภายใน  สัปดาห โดยนับถัดจากวันเปดภาค ดูรอน ท้ังน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

ขอ   การยกเลิกรายวิชา จะกระทําไดเม่ือพนกําหนดการถอนรายวิชา และตองดําเนินการใหเสร็จ

สิ้นกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไมนอยกวา  สัปดาห ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย

ผูสอน และอาจารยท่ีปรึกษา 

การยกเลิกรายวิชาจะไดสั ลักษณ W และนับรวมจํานวนหนวยกิตการลงทะเบียนตามขอ  (  

หรือ (  แลวแตกรณี 
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หมวด  

การวัด ล ละประเมิน ลการศก า 

__________________ 

 

ขอ   นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ  ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น  

จึงจะมีสิทธิเขาสอบปลายภาคในรายวิชาดังกลาวได ในกรณีท่ีนักศึกษามีเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัยทําใหมีเวลา

เรยีนนอยกวารอยละ  แตไมนอยกวารอยละ  อาจารยผูสอนอาจพิจารณาอนุ าตใหเขาสอบในรายวิชา

นั้นก็ได 

ในกรณีมีนักศึกษาไมมีสิทธิเขาสอบปลายภาคตามวรรคหนึ่ง ใหอาจารยผูสอนสงรายชื่อนักศึกษาผูนั้น 

ใหคณะเพ่ือนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศรายชื่อ ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ            

ไมนอยกวาสองสัปดาหกอนวันสอบปลายภาค 

ขอ   การวัดผลใหใชวิธีการท่ีหลากหลาย ทําการวัดผลเปนระยะ ๆ ระหวางภาคการศึกษา และ           

ทําการวัดผลเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษานั้น โดยตองมีคะแนนระหวางภาคการศึกษา                

ไมนอยกวารอยละ    

กรณีหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับองคกรวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดการวัดผลท่ีแตกตางไปจากวรรคหนึ่ง

ก็ได โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ   การประเมินผลการศึกษาใหใชสั ลักษณดังตอไปนี้ 

( สั ลักษณท่ีมีคาระดับคะแนน แบงเปน  ระดับ ดังนี้  

    สั ลักษณ   ความหมาย                       คาระดับคะแนน   

 A  ดีเยี่ยม (   .  

 B+  ดีมาก (    .  

 B  ดี (   .  

 C+  ดีพอใช (    .  

 C  พอใช (   .  

 D+  ออน (   .  

 D  ออนมาก (    .  

 F  ตก (   .  

( สั ลักษณท่ีไมมีคาระดับคะแนน มีดังนี้ 

                         สั ลักษณ  ความหมาย 

S  เปนท่ีพอใจ (  

U  ยังไมเปนที่พอใจ (  

I  การวัดผลไมสมบูรณ (  

IP  การศึกษายังไมสิ้นสุด (   
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M  นักศึกษาขาดสอบ (  

W  การยกเลิกรายวิชา (  

V  เขารวมศึกษา (  

CS การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Test  

CE การทดสอบดวยการสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน  

 (    

CT การประเมินการศึกษา หรืออบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตาง ๆ  

 ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง (    

CP การเสนอแ มสะสมผลงาน (    

ขอ   การใหสั ลักษณตามขอ  (  จะใหไดในกรณีดังตอไปน้ี 

( ในรายวิชาท่ีนักศึกษาเขาสอบ และหรือ มีผลงานท่ีใชทําการวัดผลได  

( ในกรณีท่ีเปลี่ยนจากสั ลักษณ I  IP หรือ M โดยอาจารยผูสอนสงผลการประเมินภายใน

ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

นอกจากท่ีกําหนดไวตามวรรคหน่ึงการใหสั ลักษณ F จะใหไดในกรณีดังตอไปน้ี 

( นักศึกษาผูน้ันไมมีสิทธิเขาสอบปลายภาคตามขอ  วรรคสอง 

( นักศึกษาผูน้ันประพ ติผิดตามท่ีขอบังคับหรือระเบียบมหาวิทยาลัยกําหนดไว 

( เปลี่ยนจากสั ลักษณ I  IP  หรือ M ในกรณีท่ีอาจารยผูสอนไมไดสงผลการประเมินภายใน

ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ   สั ลักษณ S หรือ U จะใหไดเ พาะรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดใหเรียนเพ่ิมเติมตามขอกําหนดเ พาะ  

กรณีนักศึกษาไดสั ลักษณ U ในรายวิชาใด นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันใหมจนกวาจะ

ไดสั ลักษณ S 

ขอ   สั ลักษณ I จะใหไดในกรณีท่ีการวัดผลระหวางภาคการศึกษาไมสมบูรณและหรือการวัดผล 

ของภาคการศึกษานั้นไมสมบูรณ และนักศึกษาตองดําเนินการขอรับการประเมินเพ่ือเปล่ียนสั ลักษณ I  

เปนสั ลักษณ ตามขอ  (  

กรณีนักศึกษาไมดําเนินการตามวรรคหน่ึง ใหอาจารยผูสอนทําการประเมินเ พาะผลงานท่ีมีอยู 

และสงผลการประเมินภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนเปล่ียนสั ลักษณ I เปน F หรือ U แลวแตกรณี 

ขอ   สั ลักษณ IP จะใหไดในกรณีท่ีรายวิชาน้ันยังมีการศึกษาตอเน่ืองอยู และยังไมไดทําการ

วัดผลหรือประเมินผลภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน โดยสั ลักษณ IP จะถูกเปล่ียนเม่ือไดทําการวัดผล

และประเมินผลเปนท่ีเรียบรอยแลว ท้ังนี้ อาจารยผูสอนตองสงผลการประเมินภายในวันสุดทายของการเรียน

การสอนของภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยนสั ลักษณ IP 

เปน F หรือ U แลวแตกรณี 

ใหมหาวิทยาลัยกําหนดรายวิชาท่ีใหสั ลักษณ IP โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ขอ   สั ลักษณ M จะใหไดเ พาะรายวิชาท่ีนักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาคแตขาดสอบ  

เม่ือนักศึกษาไดสั ลักษณ M ใหนักศึกษายื่นคํารองขออนุ าตสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

และเม่ือไดรับอนุ าตใหสอบ ใหอาจารยผูสอนดําเนินการวัดผลและประเมินผลแลวสงผลการประเมินภายใน

ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยนสั ลักษณ 

M เปน F หรือ U แลวแตกรณี 

ขอ   การใหสั ลักษณ W นอกจากการยกเลิกรายวิชาภายในกําหนดเวลาตามขอ  แลว  

อาจใหไดในกรณีดังตอไปนี้ 

( นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาในฐานะผูเขารวมศึกษา แตมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ   

ตามขอ  

(   นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา หรือถูกไลออก หรือไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

ขอ   สั ลักษณ V  จะใหไดเ พาะรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในฐานะผูเขารวมศึกษา 

โดยไมตองเขารับการวัดและประเมินผลในรายวิชาน้ันตามขอ  แตตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  

ของเวลาเรียนท้ังหมด หากเวลาเรียนไมครบตามท่ีกําหนดหรือนักศึกษาไมปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับการ

เรียนการสอนในรายวิชานั้น อาจารยผูสอนอาจพิจารณาเปลี่ยนสั ลักษณ V เปน W ก็ได 

ขอ   รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหไดรับการยกเวนการเรียนตามหมวด  แหงขอบังคับนี้  

ใหบันทึกสั ลักษณไวในใบรายงานผลการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการออกหลักฐานแสดง 

ผลการศึกษา ดังน้ี 

(  สั ลักษณ S จะใหไดเ พาะรายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษาในระบบ 

(  รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยให

ไดรับสั ลักษณ ดังน้ี 

(ก  สั ลักษณ CS (     จะใหไดเ พาะกรณีไดหนวยกิต 

จากการทดสอบมาตรฐาน 

(ข  สั ลักษณ CE (    จะใหไดเ พาะกรณีไดหนวยกิต 

จากการทดสอบดวยการสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน  

(ค  สั ลักษณ   (    จะใหไดเ พาะกรณีไดหนวยกิตจากการประเมิน

การศึกษา หรืออบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง  

(ง  สั ลักษณ  (    จะใหไดเ พาะกรณีไดหนวยกิตจากการเสนอแ ม

สะสมผลงาน  

ขอ   สั ลักษณคาระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดในแตละรายวิชาใหถือตามเกณฑ ดังน้ี 

(  รายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดในกลุมวิชาประสบการณภาคสนาม

หรือฝกประสบการณวิชาชีพตองไมต่ํากวาสั ลักษณ C 

(  รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ยกเวน (  ระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดตองไมต่ํากวาสั ลักษณ D 
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ถานักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได เวนแตถาสอบตกใน

รายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาเลือก หรือรายวิชาเลือกเสรี สามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนตาม

เกณฑท่ีกําหนดในหลักสูตรได หรือ ถามีรายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาเลือก หรือรายวิชาเลือกเสรีท่ีสอบได  

ครบตามเกณฑท่ีกําหนดในหลักสูตรแลวไมจําเปนตองลงทะเบียนเรียนอีก 

ขอ   การคํานวณคาระดับคะแนนเ ลี่ย ใหดําเนินการดังนี้ 

(  คาระดับคะแนนเ ลี่ยประจําภาคการศึกษา และคาระดับคะแนนสะสมเ ลี่ยใหคํานวณจาก

รายวิชาท่ีมีคาระดับคะแนนตามขอ  โดยใชเลขทศนิยม  ตําแหนงและไมปดเศษ 

(  คาระดับคะแนนเ ลี่ยประจําภาคการศึกษา ใหคํานวณจากทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน

เรียนในแตละภาคการศึกษา ยกเวนรายวิชาท่ีไดสั ลักษณ I IP และ M ยังไมนํามาคํานวณคาเ ลี่ยจนกวาจะ

เปลี่ยนเปนระดับคะแนนตามขอ   

(  คาระดับคะแนนสะสมเ ลี่ย ใหคํานวณจากทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตั้งแตเริ่มเขา

ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีนํามาคํานวณ ยกเวนรายวิชาท่ีไดสั ลักษณ I IP และ M ยังไมนํามาคํานวณคา

ระดับคะแนนสะสมเ ลี่ยจนกวาจะเปลี่ยนเปนระดับคะแนนตามขอ   

กรณีท่ีนักศึกษาไดรับการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนแลว ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ้ํา

กับรายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรยีนหรอืยกเวนการเรยีนมาแลวไมนบัหนวยกิตในรายวิชานั้น 

 

 

หมวด    

การลา การลาพักการศก า ละการลาออก 

__________________ 

 

ขอ   การลาเพ่ือไมเขาชั้นเรียน นักศึกษาท่ีมีกิจจําเปนหรือปวยท่ีไมสามารถเขาชั้นเรียนได  

จะตองยื่นใบลาเพ่ือขออนุ าตตออาจารยผูสอน 

ขอ   นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาได ในกรณีดังตอไปน้ี 

(   ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑเขารับราชการทหาร 

( ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใด ึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

สําหรับกรณีอ่ืนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

( เจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุหรือภยันตราย จนไมสามารถศึกษาตอใหไดผลดีตอไป 

( ไมไดลงทะเบียนรายวิชา หรือลงทะเบียนไมสมบูรณ หรือถอนทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนโดยไมได

รับสั ลักษณ W 

( เหตุผลอ่ืนท่ีอาจารยท่ีปรึกษาเห็นสมควร 

ขอ   การลาพักการศึกษาตามขอ  นักศึกษาจะตองยื่นใบลาตามแบบท่ีสํานักสงเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียนกําหนด พรอมดวยหนังสือยินยอมจากผูปกครองเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา คณบดี และอธิการบดี 
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เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามลําดับ เวนแตกรณีนักศึกษาท่ีบรรลุนิติภาวะสามารถลาพักการศึกษาไดโดยไมตองมีหนังสือ

ยินยอมจากผูปกครอง 

กรณีนักศึกษาเปนผูท่ีลาศึกษาตอตองมีหนังสือยินยอมจากหัวหนาหนวยงานตนสังกัด 

การลาพักการศึกษา จะกระทําไดครั้งละ  ภาคการศึกษา ถาจําเปนตองลาพักการศึกษาตอ 

ใหย่ืนใบลาใหม 

นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ขอ   การลาออก นักศึกษาจะตองยื่นใบลาตามแบบท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กําหนด พรอมดวยหนังสือยินยอมจากผูปกครองเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา คณบดี และอธิการบดี เพ่ือพิจารณา

อนุมัติตามลําดับ เวนแตกรณีนักศึกษาท่ีบรรลุนิติภาวะสามารถลาออกไดโดยไมตองมีหนังสือยินยอมจาก

ผูปกครอง 

 

 

หมวด    

การเปลียนประเภท การยายสา าวิชา ละการรับ อนนักศก า 

__________________ 

 

ขอ   นักศึกษาภาคปกติสามารถเปลี่ยนเปนนักศึกษาภาคพิเศษไดตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

การเปลี่ยนประเภทจากนักศึกษาภาคพิเศษเปนนักศึกษาภาคปกติจะกระทําไมได 

ขอ   นักศึกษาอาจยายสาขาวิชาได ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด และใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

ขอ   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 

 

หมวด  

การเทียบ อน ลการเรียน ละการยกเวนการเรียน 

__________________ 

 

 ขอ   การเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริ าตร ี

และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตระดับปริ า รวมท้ังแนวปฏิบัติท่ีดีในการ

เทียบโอนผลการเรียนระดับปริ าของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 ใหมหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือดําเนินการตามวรรคหน่ึง และจัดทําเปนประกาศ

ของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 ขอ   การยกเวนการเรียนให เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

และจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 การดําเนินการตามวรรคหนึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต 

ระดับปริ า รวมท้ังแนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริ าของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

 

 

หมวด  

การพนสภาพนักศก า 

__________________ 

 

ขอ   ใหนักศึกษาภาคปกติพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ืออยูในเกณฑขอใดขอหน่ึง ดังตอไปน้ี  

(  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหปริ า  

(  ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนสะสมเ ลี่ยต่ํากวา .  เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติท่ี 

นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน โดยนับจํานวนภาคการศึกษารวมท้ังภาคการศึกษาปกติท่ีมีการลาพักการศึกษาดวย 

(  ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนสะสมเ ลี่ยต่ํากวา .  เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติ 

ท่ี  นับตั้งแตเร่ิมเขาเรียน โดยนับจํานวนภาคการศึกษารวมท้ังภาคการศึกษาปกติท่ีมีการลาพักการศึกษาดวย 

(  ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนสะสมเ ลี่ยต่ํากวา .  เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติท่ี   

ท่ี  ท่ี  ท่ี  หรือท่ี  และเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติที่  หรือท่ี  สําหรับหลักสูตรปริ าตรี  

ปโดยนับจํานวนภาคการศึกษารวมท้ังภาคการศึกษาปกติท่ีมีการลาพักการศึกษาดวย  

(  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แตไดคาระดับคะแนนสะสมเ ลี่ยต่ํากวา .  

(  ใชเวลาศึกษาเกินกวาระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดไวตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริ าตรี  

(  มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือเปนไปตามระเบียบและขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว 

(  ลาออก 

(  ตาย 

ขอ   ใหนักศึกษาภาคพิเศษพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ืออยูในเกณฑขอใดขอหน่ึง ดังตอไปน้ี  

(  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหปริ า  

(  ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนสะสมเ ลี่ยต่ํากวา .  เม่ือสิ้นปการศึกษาท่ี  นับตั้งแต

เริ่มเขาเรียน โดยนับจํานวนภาคการศึกษารวมท้ังภาคการศึกษาท่ีมีการลาพักการศึกษาดวย 
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(  ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนสะสมเ ลี่ยต่ํากวา .  เม่ือส้ินปการศึกษาท่ี  นับตั้งแตเร่ิม

เขาเรียน โดยนับจํานวนภาคการศึกษารวมท้ังภาคการศึกษาท่ีมีการลาพักการศึกษาดวย 

(  ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนสะสมเ ลี่ยตํ่ากวา .  เ ม่ือส้ินปการศึกษาท่ี   

ท่ี  ท่ี  ท่ี  หรือท่ี  และเม่ือสิ้นปการศึกษาท่ี  หรือท่ี  สําหรับหลักสูตรปริ าตรี  ป โดยนับจํานวน

ภาคการศึกษารวมท้ังภาคการศึกษาท่ีมีการลาพักการศึกษาดวย  

(  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แตไดคาระดับคะแนนสะสมเ ล่ียต่ํากวา .  

(  ใชเวลาศึกษาเกินกวาระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดไวตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริ าตรี  

(  มหาวิทยาลัยมีคําส่ังใหพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือเปนไปตามระเบียบและขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว 

(  ลาออก 

(  ตาย 

 

หมวด  

การ อรบัปริ า  

__________________ 

 

ขอ   นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติปริ า ตองผานเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

(  ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร โดยมีคาระดับคะแนนสะสมเ ล่ียตลอดหลักสูตร  

ไมต่ํากวา .   

(  ใชเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดไวตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริ าตรี 

(  ไมมีหน้ีสินใด ๆ คางชําระตอมหาวิทยาลัย 

(  เง่ือนไขอ่ืนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

ขอ   นักศึกษาท่ีผานเง่ือนไขตามขอ  ใหยื่นคํารองคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตอมหาวิทยาลัย

ในภาคการศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา  ภายในระยะเวลา ข้ันตอนและวิธีการตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

กรณีท่ีนักศึกษาไมย่ืนคํารองตามวรรคหน่ึง นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเพ่ือรักษา

สถานภาพการเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป  

ขอ   นักศึกษาท่ีมีสิทธิจะไดรับปริ าเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

( มีคุณสมบัติตามขอ  

( นักศึกษาภาคปกตใิชเวลาศึกษาไมเกิน  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตรปริ าตรี  ป 

หรือใชเวลาศึกษาไมเกิน  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตรปริ าตรี  ป โดยไมนับรวมภาค ดูรอน 

ท้ังน้ี ไมนับรวมภาคการศึกษาปกติท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  
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( นักศึกษาภาคพิเศษใชเวลาศึกษาไมเกิน  ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตรปริ าตรี  ป 

หรือใชเวลาศึกษาไมเกิน  ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตรปริ าตรี  ป โดยนับรวมภาค ดูรอน  

ท้ังนี้ ไมนับรวมภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

( ไมมีรายวิชาใดท่ีเคยไดสั ลักษณ W U หรือต่ํากวา C  

( ไมเคยลงทะเบียนเรียน ้ํากับรายวิชาท่ีเคยลงทะเบียนแลว 

(   ไมมีรายวิชาใดท่ีไดรับการยกเวนการเรียน 

(   ไมเคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทําผิดวินัยนักศึกษา 

ขอ   นักศึกษาจะไดรับปริ าเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ตองมีคุณสมบัติตามขอ  และไดคา

ระดับคะแนนสะสมเ ลี่ยตั้งแต .  ข้ึนไป 

นักศึกษาจะไดรับปริ าเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติตามขอ  และไดคาระดับคะแนน

สะสมเ ลี่ยตั้งแต .  แตไมถึง .  

 

 

บทเ พาะกาล 

__________________ 

 

ขอ   กรณีนักศึกษาท่ีมีสภาพเปนนักศึกษาอยูกอนวันท่ีขอบังคับน้ีใชบังคับใหใชขอบังคับ ระเบียบ 

และประกาศท่ีใชบังคับในขณะน้ันโดยอนุโลมตอไป จนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ   กรณีนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา  ึ่งใชหลักสูตรการศึกษาใด ๆ และ

กําหนด ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริ าตรี พ.ศ.             

ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    กุมภาพันธ  พ.ศ.   

 

                      กิตติชัย   วั นานิกร 

              (ศาสตราจารยเกียรติคุณ  ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร  

           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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หมายเหต : เพื่อเปนการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ึ่ ง เปนสวนหนึ่ งของการรับรองวิทยฐานะ 

และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริ าตรี พ.ศ.  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการ

บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  ประกอบกับความในมาตรา  (  แหง

พระราชบั ัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  ใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการออกก  ระเบียบ ประกาศ และ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยได จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย  าธรรมเนียมการศก าสาหรบันักศก าระดับปริ าตรี 
พ.ศ.  

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

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เห็นสมควรวางระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา  
คาลงทะเบียนรายวิชา  และคาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม               
ใหเหมาะสมกับสภาวการณและสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความสะดวกคลองตัว               
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  (   แหงพระราชบั ัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.   และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.   ขอ    
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในคราวประชุมครั้งท่ี    เม่ือวันท่ี    ตุลาคม                              
จึงวางระเบียบไว  ดังน้ี 
  ขอ   ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  การเก็บเงินคาบํารุง
การศึกษา  คาลงทะเบียนรายวิชา  และคาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนักศึกษาระดับปริ าตรี           
พ.ศ. ” 
  ขอ    ระเบียบน้ีใหใชบังคับแกนักศึกษาระดับปริ าตรีที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  ตั้งแตปการศึกษา    เปนตนไป 
  ขอ    บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  และประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลว  ึ่งขัดหรือ 
แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ    ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา   
คาลงทะเบียนรายวิชา  และคาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนักศึกษาระดับปริ าตรี  พ.ศ.              
และใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ   ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายถึง นักศึกษาท่ีเขารับการศึกษาอบรมท่ีมหาวิทยาลัย                               
จัดใหเรียนในเวลาราชการ  และหากมีความจําเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายถึง นักศึกษาท่ีเขารับการศึกษาอบรมท่ีมหาวิทยาลัย                
จัดใหในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ 
  “เงินคาธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง เงินคาบํารุงการศึกษา  คาลงทะเบียนรายวิชา            
และคาธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามระเบียบนี้  ผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินท่ี         
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มหาวิทยาเรียกเก็บตามระเบียบนี้  รวมท้ังเงินอ่ืนใดท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา 
 ขอ    ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาในลักษณะเหมาจาย                  
เปนรายภาคเรียนหรือเปนรายปการศึกษาหรือเปนรายครั้ง  แลวแตกรณี  ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 ขอ    ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาในวันลงทะเบียนเรียน  
หรือวันอ่ืนใด ึ่งมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด  ท้ังน้ีตองไมเกิน    วัน  นับแตวันเปดภาคเรียน  ยกเวน                   
เงินคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บเปนรายครั้ง 
 ขอ    ผูชําระเงินชากวากําหนดใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีท่ีจะผอนผันไดแตท้ังน้ีตอง                
ไมเกิน    วัน  นับแตวันท่ีครบกําหนดตามขอ    และตองชําระคาปรับ 
 เม่ือพนระยะเวลาผอนผันตามวรรคแรก  นักศึกษาผูน้ันไมมีสิทธิเรียนในภาคเรียนนั้น  เวนแตมี
หลักฐานเชื่อถือไดวาขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง 
 ขอ    นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคเรียนไดไมเกิน    หนวยกิต  สําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ  และไมเกิน    หนวยกิจ  สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ในแผนการเรียนของมหาวิทยาลัย 
 ขอ    นักศึกษาผูใดท่ีไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือรักษาสภาพการเปนนักศึกษา                
กอนวันเริ่มสอบปลายภาค  ใหถือวานักศึกษาผูน้ันพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 ขอ    เงินคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา  จะไมคืนใหแก           
นักศึกษา  ยกเวนนักศึกษาลาออกภายใน    วัน  หรือถึงแกกรรมภายใน    วัน  นับแตวันเปดภาคเรียน
โดยใหอธิการบดีอนุมัติจายเงินคืนใหรอยละ    ของคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บ 
 ขอ    นักศึกษาท่ีประสบภัยพิบัติ  หรือป หาอุปสรรคอ่ืน ๆ มหาวิทยาลัยพิจารณาผอนผัน  
หรือยกเวนการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามความเหมาะสม  โดยจัดเปนประกาศมหาวิทยาลัย  และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 ขอ    การเก็บเงินตามระเบียบนี้ใหใชใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ขอ    เงินคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บตามระเบียบน้ีใหมหาวิทยาลัยนําฝากธนาคาร
พาณิชยหรือธนาคารของรัฐในนามของมหาวิทยาลัย 
 ขอ    สําหรับนักศึกษาท่ีมีสภาพเปนนักศึกษาอยูกอนระเบียบนี้ประกาศใช  ใหใชระเบียบท่ีใช
บังคับในขณะนั้นไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 ขอ    ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และเปนผูวินิจ ัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิด
ป หาจากการใชระเบียบนี้  และมีอํานาจจัดทําประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ ึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี    ตุลาคม  พ.ศ.  
 
 

                      อาวธ  ศรีศกรี 
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ  นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี  

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เรอง  กาหนดอัตรา าธรรมเนียมการศก าสาหรับนักศก าระดับปริ าตรี 
พ.ศ.  

------------------------------------------------- 
 
  ดวยเห็นสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริ าตรี เพ่ือให
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ขอ  ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริ าตรี  พ.ศ.   และดวยความเห็นชอบ 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี  เม่ือวันท่ี  มีนาคม พ.ศ.   
จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริ าตรี ไวดังนี้ 
  อ   ประกาศนีใหใชบัง ับสาหรับนักศก าทีเ าศก าตัง ตปการศก า  เปนตนไป 

อ  าธรรมเนียมการศก าเรียกเกบลัก ะเหมาจายเปนรายภา การศก า 
.   นักศึกษาภาคปกติ 

. .   อัตราคาธรรมเนียม 
นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตรใหเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะเหมา

จายเปนรายภาคการศึกษา โดยเรียกเก็บ  ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตรปริ าตรี  ป และ  ภาค
การศึกษาปกติสําหรับหลักสูตรปริ าตรี  ป ตามอัตราท่ีกําหนดในตารางแนบทายประกาศน้ี ท้ังนี้ไมนับ
รวมภาคการศึกษาปกติท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือสั่งใหพักการศึกษา 

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหน่ึง กรณีเปนหลักสูตรท่ีเปดสอนเปน
ภาษาตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมอีกภาคการศึกษาละ  บาท 

. .   กรณีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเกิน  ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร
ปริ าตรี  ป และ  ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตรปริ าตรี  ป หรือ กรณีมหาวิทยาลัย
กําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาค ดูรอน แลวแตกรณี ใหเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 

(  ลงทะเบียนเรียนไมเกิน  หนวยกิต ใหเรียกเก็บ รอยละ   
ตามอัตราคาธรรมเนยีมในขอ . .  

(  ลงทะเบียนเรยีน  –  หนวยกิต ใหเรียกเก็บ รอยละ   
ตามอัตราคาธรรมเนียมในขอ . .  

ท้ังน้ีนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนเสนอแนะกอน หากมีเหตุผลและ
ความจําเปนตามวรรคหนึ่ง ใหนักศึกษาเสนอเรื่องขอความเห็นชอบกอนการลงทะเบียนเรียน ตามข้ันตอน 
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 . .   กรณีลงทะเบียนในภาค ดูรอน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมอีก 
 บาท 
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. .  กรณีลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ ท้ังน้ีตองไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาตามขอ . .  

. .  กรณีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรท่ีเปนความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 
ในตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนไปตามขอตกลงของโครงการ 

.   นักศึกษาภาคพิเศษ 
. .   อัตราคาธรรมเนียม 

นักศึกษาภาคพิเศษทุกหลักสูตรใหเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะ
เหมาจายเปนรายภาคการศึกษา โดยเรียกเก็บ  ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตรปริ าตรี  ป และ  
ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตรปริ าตรี  ป โดยนับรวมภาค ดูรอน ตามอัตราท่ีกําหนดในตารางแนบทาย
ประกาศนี้ ท้ังน้ีไมนับรวมภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือสั่งใหพักการศึกษา 
 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหน่ึง กรณีเปนหลักสูตรท่ีเปดสอนเปน
ภาษาตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมอีกภาคการศึกษาละ  บาท 

. .   กรณีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเกิน  ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร
ปริ าตรี  ป และ  ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตรปริ าตรี  ป โดยนับรวมภาค ดูรอน ใหเรียกเก็บ
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ  ตามอัตราคาธรรมเนียมในขอ . .  

ท้ังนี้นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนเสนอแนะกอน หากมีเหตุผลและ
ความจําเปนตามวรรคหน่ึง ใหนักศึกษาเสนอเรื่องขอความเห็นชอบกอนการลงทะเบียนเรียน ตามข้ันตอน 
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

. .   กรณีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกพ้ืนท่ีตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด ใหเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมอีกภาคการศึกษาละ  บาท 

. .   กรณีลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาภาคปกติ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ 

.  นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ 
ใหใชอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ท่ีกําหนดไวเ พาะ

โครงการนั้น ๆ 
อ  าธรรมเนียมการศก าเรียกเกบในลัก ะเหมาจายเปนราย รัง 

.  คาธรรมเนียมการสมัครเขาเรียน  บาท 

.  คาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนด ใหเสียคาปรับวันละ  บาท 
แตไมเกิน   บาท 

.   คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 
. .   นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาปกติละ   บาท 
. .   นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ  บาท 

.   คาขอกลับคืนสถานภาพการเปนนักศึกษาเน่ืองจากพนสภาพเพราะเหตุไมชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาครั้งละ  บาท และตองชําระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ .   
ใหครบทุกภาคการศึกษาท่ีหยุดการเรียน 

.  คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน ครั้งละ  บาท 

.  คาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา ครั้งละ  บาท 
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.  คาธรรมเนียมการโอนสภาพนักศึกษา ครั้งละ  บาท 

.  คาธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน ครั้งละ   บาท 

.  คาธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา คือ ใบรับรองผลการศึกษา  
ใบรายงานผลการศึกษา และใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา บับละ  บาท ท้ังนี้ ยกเวนหลักฐาน
แสดงผลการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยออกใหครั้งแรกเม่ือสําเร็จการศึกษา 

.  คาธรรมเนียมการออกเอกสารใบแทนใบเสร็จรับเงิน และหรือใบแทนเอกสารตางๆ 
นอกเหนือจากขอ .  ท่ีมหาวิทยาลัยเคยออกใหแลว บับละ  บาท 

.  คาธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวนักศึกษา หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยเคยออกใหแลว 
ครั้งละ  บาท 

.  คาลงทะเบียนบัณฑิต ครั้งละ  บาท ใหมหาวิทยาลัยนําเขาบั ชีกองทุนตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยกองทุนดําเนินงานพิธีพระราชทานปริ าบัตร 

.  คาปรับการขอรับประกาศนียบัตร ปริ าบัตรนานเกินกวาระยะเวลา  เดือน 
นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ชุดละ  บาท 

.  คาปรับกรณีการใชบริการหองสมุด ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 
โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

.   คาธรรมเนียมการใชบริการอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหแกนักศึกษา ใหมหาวิทยาลัย
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมโดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

อ  าธรรมเนียมการศก าทีเรียกเกบเมอ รกเ าเปนนักศก า 
   คาประกันทรัพยสินเสียหาย  บาท 
  เงินคาประกันทรัพยสินเสียหาย ใหแยกบั ชีรับไวตางหากเปนเงินฝากถอนคืนใหแกนักศึกษา

ท่ีมิไดทําทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย และมายื่นคํารองขอคืนภายใน  วัน นับจากวันสําเร็จการศึกษา
หรือพนสภาพการเปนนักศึกษา หากไมมาถอนคืนภายในกําหนดดังกลาว ใหมหาวิทยาลัยโอนเงินเขาเปน 
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

อ   กรณีนักศึกษาท่ีมีสภาพเปนนักศึกษาอยูกอนวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ ใหใชประกาศท่ีใช
บังคับในขณะน้ันตอไป จนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 
     

   ประกาศ ณ วันท่ี    มีนาคม  พ.ศ.  
 
 

                  ประพันธ   ธรรมไชย 

(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย  
อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ตาราง นบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เรอง กาหนดอัตรา าธรรมเนียมการศก าสาหรับนักศก าระดับปริ าตรี พ.ศ.  
  

หลักสูตร ท่ี สาขาวิชา 
คาธรรมเนียมการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ครุศาสตรบัณฑิต  การศึกษาปฐมวัย    

  การประถมศึกษา    

  ภาษาไทย    

  คณิตศาสตร    

  วิทยาศาสตรท่ัวไป    

  สิกส    

  เคมี    

  ชีววทิยา    

  สังคมศึกษา    

  พลศึกษา    

  ศิลปศึกษา    

  ดนตรีศึกษา    

  นาฏศิลป    

  คอมพิวเตอรศึกษา   

  ภาษาจีน    

  ภาษาอังก ษ    

  เกษตรศาสตร    

  อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา    

วิทยาศาสตรบัณฑิต  การโปรแกรมและการรักษา 
ความปลอดภัยบนเว็บ  

  

  การออกแบบผลิตภัณฑ    

  เกษตรศาสตร    

  คณิตศาสตร    

  คหกรรมศาสตร    

  เคมี    

  ชีววทิยา    

  เทคโนโลยีเ รามิก    

  เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง    
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ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตร ที่ สาขาวิชา 
คาธรรมเนียมการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

  เทคโนโลยีสถาปตยกรรม    

  เทคโนโลยีสารสนเทศ    

  พืชศาสตร    

  สิกส    

  ภูมิสารสนเทศ    

  วิทยาการคอมพิวเตอร    

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร    

  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    

  สถิติประยุกต    

  สัตวศาสตร    

  สาธารณสุขศาสตร    

ศิลปศาสตรบัณฑิต  การทองเท่ียวและการโรงแรม    

  การพัฒนาชุมชน    

  จิตวิทยา    

  ดุริยางคไทย    

  ดุริยางคสากล    

  นาฏศิลปและการละคร    

  ภาษาเกาหลี    

  ภาษาจีน    

  ภาษาจีนธุรกิจ    

  ภาษา ี่ปุน    

  ภาษาไทย    

  ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ    

  ภาษาอังก ษ    

  ภาษาอังก ษธุรกิจ    

  ภาษาอังก ษธุรกิจระหวางประเทศ    

  ภาษาอังก ษเพ่ือการสื่อสารระหวาง
ประเทศ  

  

  วัฒนธรรมศึกษา    

  สารสนเทศศาสตร    

  ออกแบบประยุกตศิลป    
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ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตร ที่ สาขาวิชา 
คาธรรมเนียมการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการ   

  การตลาด   

  การบริหารทรพัยากรมนุษย   

  การเปนผูประกอบการ   

  คอมพิวเตอรธุรกิจ   

  ธุรกิจระหวางประเทศ   

นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร   

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   การปกครองทองถ่ิน   

  รัฐประศาสนศาสตร   

นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร   

เศรษฐศาสตรบัณฑิต   เศรษฐศาสตร   

บั ชีบัณฑิต   การบั ชี   
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คู่มือการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรอง  กาหนดอัตรา าธรรมเนียมการศก าสาหรับนักศก าวิทยาลัยนานาชาติ 

บับที  
พ.ศ.  

------------------------------------------------- 
 
  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเห็นสมควรกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ระดับปริ าตรีของวิทยาลัยนานาชาติ  เพ่ือใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดการเรยีน
การสอนยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย วิทยาลัยนานาชาติ              
พ.ศ.  ขอ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินรายได                   
ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี    เ ม่ือวันท่ี    กุมภาพันธ    จึงกําหนด            
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ  ดังตอไปนี้ 
  ขอ   ใหยกเลิกตารางแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.   ประกาศ  ณ  วันท่ี    เมษายน  

  และใหใชตารางแนบทายประกาศน้ีแทน 
ขอ  ใหใชตารางแนบทายประกาศน้ีกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา 

  เปนตนไป ยกเวน สาขาวิชาภาษาอังก ษเพ่ือการสื่อสารระหวางประเทศ และสาขาวิชาภาษาอังก ษ
ธุรกิจระหวางประเทศ ใหใชสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา   เปนตนไป 

ขอ  สําหรับนักศึกษาท่ีมีสภาพเปนนักศึกษาอยูกอนวันท่ีประกาศน้ีใชบังคับ  ใหใชอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศท่ีใชบังคับในขณะน้ันตอไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการ
เปนนักศึกษา 

 
 
     

   ประกาศ ณ วันท่ี    มีนาคม  พ.ศ.  
 
 

                  เรองเดช   วงศหลา 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช   วงศหลา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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คู่มือการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรอง  กาหนดอัตรา าธรรมเนียมการศก าสาหรับนักศก าวิทยาลัยนานาชาติ 

บับที  
พ.ศ.  

------------------------------------------------- 
 
  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเห็นสมควรกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ระดับปริ าตรีของวิทยาลัยนานาชาติ  เพ่ือใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดการเรยีน
การสอนยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย วิทยาลัยนานาชาติ              
พ.ศ.  ขอ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินรายได                   
ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี    เมื่อวันท่ี    กุมภาพันธ    จึงกําหนด            
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ  ดังตอไปน้ี 
  ขอ   ใหยกเลิกตารางแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.   ประกาศ  ณ  วันท่ี    เมษายน  

  และใหใชตารางแนบทายประกาศนี้แทน 
ขอ  ใหใชตารางแนบทายประกาศน้ีกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 

  เปนตนไป ยกเวน สาขาวิชาภาษาอังก ษเพ่ือการสื่อสารระหวางประเทศ และสาขาวิชาภาษาอังก ษ
ธุรกิจระหวางประเทศ ใหใชสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา   เปนตนไป 

ขอ  สําหรับนักศึกษาท่ีมีสภาพเปนนักศึกษาอยูกอนวันท่ีประกาศน้ีใชบังคับ  ใหใชอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศท่ีใชบังคับในขณะน้ันตอไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการ
เปนนักศึกษา 

 
 
     

   ประกาศ ณ วันที่    มีนาคม  พ.ศ.  
 
 

                  เรองเดช   วงศหลา 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช   วงศหลา) 
อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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คู่มือการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตาราง นบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เรอง กาหนดอัตรา าธรรมเนียมการศก าสาหรับนักศก าวิทยาลัยนานาชาติ บับที  พ.ศ.  
ประกาศ    วันที    มีนา ม  พ.ศ.  

 

ที หลักสตร สา าวิชา 

าธรรมเนียมการศก า 
รายภา การศก า  

ภา ปกติ  

นักศก าไทย 
นักศก า

ตางประเทศ 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจระหวางประเทศ   
 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังก ษเพื่อการสื่อสารระหวางประเทศ   
 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังก ษธุรกิจระหวางประเทศ   
 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ   
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ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                   

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เรอง  นวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
------------------------------ 

 
เพ่ือใหการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเปนไปอยางถูกตอง เรียบรอยและเปนระบบ              

อาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริ าตรี พุทธศักราช 
 ขอ  และเพ่ือใหเปนไปตามหมวด  การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา และอํานาจ

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริ าตรี พ.ศ.  ขอ                
และเพ่ือใหเปนไปตามหมวด  การลงทะเบียนเรียน และมติกรรมการบริหารวิชาการในคราวประชุม              
ครั้งท่ี /  เม่ือวันท่ี  เมษายน พ.ศ.   

ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ลงวันท่ี  เมษายน พ.ศ.  และใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง            
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ลงวันท่ี  พ ษภาคม            
พ.ศ.    และเห็นควรกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาไวดังตอไปนี้ 

. นักศึกษาตองตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะรวมกับอาจารยที่ปรึกษาใหครบถวน
ถูกตองตามหลักสูตรสาขาวิชาท่ีศึกษา กอนการลงทะเบียนทุกครั้ง 

. นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการเรียนเสนอแนะในขอ .  กรณีท่ี            
ไมสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนเสนอแนะได ใหลงทะเบียนรายวิชาท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ีปรึกษา  

. นักศึกษาตองลงทะเบียนจองรายวิชาผานระบบอินเทอรเน็ตในชวงระยะเวลาท่ีกําหนดไว
ตามปฏิทินวิชาการ และการลงทะเบียนเรียนผานระบบอินเทอรเน็ตถือเปนความรับผิดชอบของนักศึกษา 
รวมถึงการรักษาความลับของรหัสผานในการเขาใชระบบลงทะเบียน 

. การลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาจะสมบูรณเม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารย             
ท่ีปรึกษาและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามกําหนดเวลาในปฏิทินวิชาการ 

. การขอเพ่ิมจํานวนรับลงทะเบียนในรายวิชาที่มีจํานวนรับเต็ม เม่ือนักศึกษาลงทะเบียน
ผานระบบอินเทอรเน็ต แตไมสามารถลงทะเบียนเรียนได เนื่องจากในวัน เวลาท่ีตองการเรียนมีจํานวน
นักศึกษาเต็มตามท่ีกําหนดไว และไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาในหมูเรียนอ่ืน ๆ ไดอีก  นักศึกษาสามารถ
ขอเพ่ิมจํานวนรับลงทะเบียนในหมูเรียนท่ีตองการได โดยยื่นคํารองผานระบบคํารองออนไลน                    
ในระบบสารสนเทศนักศึกษา และตองตรวจสอบ วันเวลาเรียน วันเวลาสอบเพ่ือไมให ้ํา อนกับรายวิชา            
ท่ีไดลงทะเบียนไวกอนแลว ท้ังน้ีใหดําเนินการยื่นคํารองกอนวันสิ้นสุดการลงทะเบียนเพ่ิม-ถอน                              
ตามปฏิทินวิชาการอยางนอย  วัน 

 รายวิชาท่ียื่นคํารองไวจะมีสถานะเปนรายวิชาท่ีลงทะเบียนไดนั้น ตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอนแลว 



66
คู่มือการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                   

 

 
. การขอเ รียนรวมและเรียนเ กินกว า เกณฑ ท่ี กําหนดไว  ให เปนไปตามประกาศ                 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกิน 
. มหาวิทยาลัย ไมอนุ าตใหนั ก ศึกษาภาคปกติลงทะเบียน เ รียนรายวิชา ใด  ๆ                       

ในชวงระยะเวลาท่ีออกฝกประสบการณวิชาชีพ ยกเวนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวในแผนการเรียน
เสนอแนะแลวเทานั้น 

. นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมจากแผนการเรียนเสนอแนะ
ในภาคการศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพได ในกรณีท่ีไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา      
สาขาวิชาหรือภาควิชาและคณะ 

. เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเสร็จสิ้นแลว ใหพิมพผลการลงทะเบียนเพ่ือเก็บไวเปน
หลักฐาน และตองเขาเรียนตามรายวิชาและหมู เรียนท่ีไดลงทะเบียนเรียนมิ ะน้ันรายวิชา                    
ใหถือเปนโม ะ 
   

 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี      เมษายน  พ.ศ.      
 
 
 
           ประพันธ   ธรรมไชย 

  (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรอง เก การเทียบรายวิชา 

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

เพ่ือใหการเทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรตาง ๆ ของนักศึกษา เปนไปอยางถูกตองและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน อาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริ าตรี                
พ.ศ.  และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในคราวประชุมครั้งท่ี /   จึงกําหนด
เกณฑการเทียบรายวิชา โดยรายวิชาท่ีนํามาเทียบจะตองเปนไปตามเกณฑ ดังน้ี 

. เปนรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระและความยากงายเทียบเทากัน หรือมากกวา 

. จํานวนหนวยกิตตองเทากันหรือมากกวา 

. เปนรายวิชาท่ีมีชั่วโมงบรรยายเทากันหรือมากกวาและชั่วโมงปฏิบัติเทากันหรือมากกวา 
กรณีท่ีไมเปนไปตามขอ  หรือ  ใหอนุโลมเทียบกันไดโดยถือหลักวา รายวิชาในหลักสูตรท่ีไดเรียน

มาแลว หรือรายวิชาท่ีนํามาขอเทียบตองมีจํานวนหนวยกิต ชั่วโมงบรรยายและหรือชั่วโมงปฏิบัติเทากันหรือ
มากกวารายวิชาในหลักสูตรท่ีศึกษาอยูในปจจุบัน 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี    มิถุนายน  พ.ศ.  
 
 

    ประพันธ   ธรรมไชย 
   (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
                                                                   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรอง  หลักเก  ละวิธีการเทียบ อน ลการเรียน พ.ศ.  

…………………………………… 
 

เพ่ือใหการเทียบโอนผลการเรียน ของนักศึกษาเปนไปอยางถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียวกัน           
อาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับปริ าตรี พ.ศ.   
หมวด  ขอ  และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี /             
จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.   โดยจะตองเปนไปตามเกณฑ ดังน้ี 

ขอ  ผูขอเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศน้ีรายวิชาที่จะนํามาเทียบโอนผลการเรียน         
ตองสอบไดหรือเคยศึกษา เปนระยะเวลาดังน้ี 

.  หลักสูตร  ป จะตองไมเกิน  ป  

.  หลักสูตร  ป จะตองไมเกิน  ป 
นับถึงวันท่ีเขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดทาย 

ท่ีมีผลการเรียน  
    ขอ  ผูมีสิทธิไดรับการโอนผลการเรียน ตองเปน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม     
ผู ึ่งมีคุณสมบัติ เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและกลับมาศึกษาใหม 

ขอ  เง่ือนไขการเทียบโอนผลการเรยีน  
.   ผูขอโอนผลการเรียนตองไมเคยถูกสั่งใหพนสภาพ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับปริ าตรี พ.ศ.   หมวด  ขอ  
.   ผูขอโอนผลการเรียนตองมีระดับคะแนนสะสมเ ลี่ยไมต่ํากวา .  
.  การโอนผลการเรียนตองโอนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามา โดยไมจํากัด

จํานวนหนวยกิตท่ีขอเทียบโอนผลการเรยีน 
ขอ  ผูท่ีจะขอเทียบโอนผลการเรียนตองกระทําใหเสร็จสิ้นตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 
ขอ  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเปนผูพิจารณาผลการดําเนินการและระดับ

คะแนน 
ขอ  การเทียบโอนผลการเรียน นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศ                  

ของมหาวิทยาลัย 
ขอ  การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนใหถือเกณฑดังน้ี 

.  นัก ศึกษาภาคปกติ  ใหนับจํ านวนหน วย กิต   หน วย กิต  เปน                        
ภาคการศึกษาปกติ 
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.  นัก ศึกษาภาคพิเศษ ใหนับ จํานวนหนวยกิต  หนวยกิต เปน                     
ภาคการศึกษา 

.  การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาใหบันทึกไวในระเบียนผลการเรียน         
ของนักศึกษาในภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรน้ัน 

ขอ  นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียนจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอย         
หนึ่งปการศึกษา โดยไมนับภาคการศึกษาท่ีมีการลาพักการเรียน 

ขอ  ผูท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิท่ีจะไดรับปริ าเกียรตินิยม 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   มิถุนายน  พ.ศ.  
 
 

   ประพันธ   ธรรมไชย 
      (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรอง  หลักเก  ละวิธีการยกเวนการเรียน พ.ศ.  

…………………………………… 
 

เ พ่ือใหการยกเวนการเรียน ของนักศึกษาเปนไปอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน                
อาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับปริ าตรี พ.ศ.   
หมวด  ขอ  และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี /              
จึงกําหนดหลักเกณฑการยกเวนการเรียน โดยจะตองเปนไปตามเกณฑ ดังน้ี 
  “การยกเวนการเรียน” หมายถึง การนําเนื้อหาวิชาหรือสาระความรูจากการศึกษา       
ในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณทํางาน ึ่งมีเนื้อหาสาระความยากงาย
เทียบไดไมนอยกวาสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมาใชโดยไมตอง
ศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “การศึกษาในระบบ” หมายถึง เปนการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน 

“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาหรือการฝกอบรมเ พาะเรื่องจากหนวยงาน
ภาครัฐหรือ เอกชนหรือองคกรสวนทองถ่ิน ผูผานการศึกษาตองมีหลักฐานการศึกษาหรือฝกอบรมท่ีระบุชื่อ
หลักสูตรและระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาและใหหมายความรวมถึงผูผานการทดสอบท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมจัดสอบหรือรับรอง 
  “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาท่ีผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลง
ความรูอ่ืน ๆ 
  “การฝกอาชีพ” หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติท่ีเกิดจากการผาน
การศึกษา ฝกอบรมในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย จากการฝกอาชีพ การแสวงหาความรู                   
จากแหลงความรูตาง ๆ 
  “ประสบการณการทํางาน” หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติท่ีเกิดจาก
ประสบการณการทํางานท่ีผานมาท่ีสะทอนถึงกระบวนการทํางานและการพัฒนาอาชีพ 

ขอ  หลักเกณฑการยกเวนการเรียนรายวิชาการศึกษาในระบบ ดังน้ี 
.  ผูขอยกเวนการเรียนตามประกาศน้ีรายวิชาท่ีจะนํามายกเวนการเรียนตองสอบไดหรือ

เคยศึกษา  ฝกอบรมหรอืมีประสบการณ เปนระยะเวลาดังน้ี 
 . .  หลักสูตร  ป จะตองไมเกิน  ป 
 . .  หลักสูตร  ป จะตองไมเกิน  ป   
นับถึงวันท่ีเขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดทายท่ีมี            

ผลการเรียน  
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    .  ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียน จะตองสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาไมตํ่ากวา
ระดับอนุปริ าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  

.  เง่ือนไขการยกเวนการเรียน  
. .  เปนรายวิชาหรือกลุมเนื้อหาสาระ ครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา

หรือกลุมรายวิชาท่ีขอยกเวนการเรียน 
. .   จํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ไดเรียนมาจะตองไมนอยกวา

จํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีขอยกเวนการเรียนหรืออาจใชผลรวมของจํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีเรียน
มามากกวาหน่ึงรายวิชา เพ่ือนํามาขอเทียบหนึ่งรายวิชาในหลักสูตร 

. .   เปนรายวิชาท่ีไดรับสั ลักษณท่ีมีคาระดับคะแนนไมต่ํากวา  C  หรือเทียบเทา 
หรือคาระดับคะแนนไมนอยกวา .  

. .   จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนการเรียน รวมแลวตองไมเกินสามในสี่ของ
จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 

. .   ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริ าหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา             
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง ใหไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  หนวยกิต และใหเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจํานวน  หนวยกิต ดังนี้  

- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร     หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร     หนวยกิต 
- กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หนวยกิต 

โดยไมนําเงื่อนไขขอ .  และขอ . .  มาพิจารณา  
. .   ผู ท่ี สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ า ต รี จ า ก ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า                              

ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง ใหไดรับการยกเวนการเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท้ังหมดโดยไมนําเง่ือนไขขอ 
.  และขอ . .  มาพิจารณา 

. .   รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียน ใหบันทึกไวในระเบียนผลการเรียน               
ของนักศึกษา โดยใชสั ลักษณตามขอ (  ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยการศึกษา
ระดับปริ าตรี พ.ศ.  ในชองระดับคะแนน สําหรับผูท่ีไดรับการยกเวนการเรียนตามขอ . .  
และ . .   ใหนับหนวยกิตหมวดศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการ
เรียนเปนรายวิชา 

ขอ  หลักเกณฑการยกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางานเขาสูการศึกษาในระบบ ใหผูท่ีขอยกเวนการเรียนตาม
ประกาศนี้ดําเนินการวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีดังน้ี 
 .  การทดสอบมาตรฐาน (Standardized test   
 .   การทดสอบดวยการสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน ( -   
 .  การประเมินการศึกษา หรอือบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
(Training  
 .  การเสนอแ มสะสมผลงาน (  
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ขอ  ผูท่ีจะขอยกเวนการเรียนตองกระทําใหเสร็จสิ้นตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากมี
ป หาใหขอเปนรายกรณี 

ขอ  ใหคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณากําหนด ก เกณฑ วิธีการ
ดําเนินการยกเวนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตามประกาศนี้ รวมท้ังการอนุมัติการใชวิธีการใดวิธีหน่ึงตาม           
ขอ   ท่ีคณะ สถาบันหรือวิทยาลัยเสนอ และเปนผูพิจารณาผลการดําเนินการและระดับคะแนน 

ขอ  การยกเวนการเรียน นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ขอ  การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูท่ีไดยกเวนการเรียนรายวิชาใหถือเกณฑดังน้ี 

.  นักศึกษาภาคปกติ ใหนับจํานวนหนวยกิต  หนวยกิต เปน  ภาคการศึกษาปกติ 

.  นักศึกษาภาคพิเศษ ใหนับจํานวนหนวยกิต  หนวยกิต เปน  ภาคการศึกษา 
ขอ  นักศึกษาท่ีขอยกเวนการเรียนจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่ง                   

ปการศึกษา โดยไมนับภาคการศึกษาท่ีมีการลาพักการเรียน 
ขอ  ผูท่ีไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริ าเกียรตินิยม 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   มิถุนายน  พ.ศ.  

 
 

  ประพันธ   ธรรมไชย 
      (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย  
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรอง  เก การยายสา าวิชา พ.ศ.  

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

เพ่ือใหการดําเนินการยายสาขาวิชาของนักศึกษาเปนไปอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน 
อาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริ าตรี พ.ศ.  
หมวด   ขอ  และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม  ในคราวประชุมครั้งท่ี /                
จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายสาขาวิชา พ.ศ.  ดังนี้ 

. นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะยายสาขาวิชา ตองเรียนรายวิชาเอกตามแผนการเรียนและ               
มีผลการเรียนในสาขาวิชาเดิมไมนอยกวา  ภาคการศึกษาปกติสําหรับนักศึกษาภาคปกติหรือไมนอยกวา             

 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน 
. นักศึกษาตองมีระดับคะแนนสะสมเ ลี่ยไมต่ํากวา .  โดยใหนับถึงภาคการศึกษาท่ีขอยาย

สาขาวิชา 
. นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกของสาขาวิชาใหม ไมนอยกวา  รายวิชาและ                 

มีสั ลักษณท่ีมีคาระดับคะแนนแตละรายวิชาไมต่ํากวา “B”  
. การขอยายสาขาวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและคณะเดิม และสาขาวิชาและ 

คณะใหม 
. มหาวิทยาลัยไมอนุ าตใหนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนยายไปสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

หรือสาขาวิชาภายในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตดวยกัน 
. การยายสาขาวิชาจะสมบูรณ เม่ือนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมการยายสาขาวิชาแลว 
. การยายสาขาวิชาของนักศึกษา ใหนับจํานวนภาคการศึกษาตอเนื่องกันจากเดิม   
. เม่ือนักศึกษาไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาใหมแลว ไมสามารถยายกลับสาขาวิชาเดิมอีก 

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    มิถุนายน    พ.ศ.  
 
 

   ประพันธ   ธรรมไชย 
      (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรอง เก การเปลียนประเภทนักศก า 

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

เพ่ือใหการดําเนินการเปล่ียนประเภทนักศึกษา เปนไปอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน              
อาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริ าตรี พ.ศ.  
หมวด   ขอ   และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม  ในคราวประชุมครั้งท่ี /                
จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนประเภทนักศึกษา โดยจะตองเปนไปตามเกณฑ ดังน้ี 
 . การเปลี่ยนประเภทจากนักศึกษาภาคปกติเปนนักศึกษาภาคพิเศษจะสามารถเปลี่ยนไดเมื่อมี
สาขาวิชานั้นเปดสอนในภาคพิเศษ 
 . การเปลี่ยนประเภทนักศึกษาจะสมบูรณ เม่ือนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนประเภท
นักศึกษาแลว 
 . การพิจารณาการเปลี่ยนประเภทนักศึกษาใหอยูในดุลพินิจของอาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาสาขาวิชา
หรือหัวหนาภาควิชา และคณบดี 
 . นักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาเปนภาคปกติไมได 
 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี    มิถุนายน  พ.ศ.  
 
 

     ประพันธ   ธรรมไชย 
   (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
                                                                   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรอง เก การรับ อนนักศก าจากส าบันอดมศก าอน 

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

เ พ่ือใหการดํ า เนินการรับ โอนนักศึกษาจากสถาบัน อุดมศึกษา อ่ืน  เปน ไปอย าง ถูกตอง                     
และเปนมาตรฐานเดียวกัน อาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษา              
ระดับปริ าตรี พ.ศ.  หมวด   ขอ   และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม                     
ในคราวประชุมครั้งท่ี /  จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับโอนนักศึกษา โดยจะตองเปนไป                 
ตามเกณฑ ดังน้ี 

. มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนนักศึกษาเ พาะผูท่ีมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
. .  มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษา              

ระดับปริ าตรี พ.ศ.  หมวด  ขอ  
.   เปนนักศึกษาท่ีศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและศึกษาใน

หลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอน 
.   มีผลการเรียนทุกรายวิชาท่ีศึกษาในสถานศึกษาเดิม และไดคาระดับคะแนนสะสมเ ลี่ย            

ไมนอยกวา .  หรือเทียบเทา 
 .  การรับโอนนักศึกษาจะตองมีเวลาศึกษาอยู ในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาหน่ึงปการศึกษา                  
การนับเวลาท่ีใชในการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริ าตรี โดยใหนับระยะเวลา
การศึกษา ท้ังในสถาบันเดิมและระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 . การพิจารณารับโอนนักศึกษาใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสาขาวิชา หรือหัวหนาภาควิชา               
และคณบดีคณะท่ีจะรับโอน 

. การรับโอนนักศึกษาจะสมบูรณ เม่ือนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาแลว 

. มหาวิทยาลัยไมรับโอนนักศึกษาสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี    มิถุนายน  พ.ศ.  
 
 

     ประพันธ   ธรรมไชย 
   (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
                                                                   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรอง  นวปฏิบัติในการลาออกจากการเปนนักศก าระดับปริ าตรี 

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

 เพ่ือใหการดําเนินการลาออกจากการเปนนักศึกษาเปนไปอยางถูกตองและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน อาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  การศึกษาระดับปริ าตรี  
พ.ศ.  ขอ  และ หมวด   การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก ขอ  และ อาศัยอํานาจ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริ าตรี พ.ศ.  ขอ  และเพ่ือให
เปนไปตาม หมวด  การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก ขอ  
 จึงประกาศ แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอลาออกของนักศึกษา ดังตอไปนี้ 
 . ตองยื่นใบลาออกตามแบบ อรม คํารองขอลาออก (สสว.  ตามท่ีสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนกําหนด 
 . ตองยื่นหนังสือยินยอมจากผูปกครอง (เ พาะนักศึกษาท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  
 . เสนอคํารองตามขอ . ตออาจารยท่ีปรึกษา คณบดี ท่ีนักศึกษาสังกัด  
 . สงเอกสารตามขอ -  พรอมผลการพิจารณาท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนออธิการบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  
  ท้ังน้ีใหใชสําหรับนักศึกษาทุกระดับชั้นป 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี      มิถุนายน   พ.ศ.   

 
 

             ประพันธ   ธรรมไชย 
       (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรอง  นวปฏิบัติในการพิจาร าการ อสอบ องนักศก าที าดสอบกลางภา ละปลายภา   

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

 อาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  การศึกษาระดับปริ าตรี  
พ.ศ.   หมวด   การวัดผลและประเมินผลการศึกษา   
 เพ่ือใหเกณฑการพิจารณาการขอสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนของนักศึกษา  ไดรับ
การพิจารณาอยางเหมาะสมและเปนไปดวยความเรียบรอย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  จึงประกาศ             
แนวปฏิบัตใินการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาท่ีขาดสอบกลางภาคและปลายภาค  ดังตอไปนี้ 
 

 .   เกณฑในการพิจารณาการขอสอบ 
  นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาใหสอบกลางภาค และปลายภาคจะตองเปนผูที่อยูใน
เกณฑตอไปน้ี 
  .  ตองเปนผูมีรายชื่อในใบรายชื่อเขาสอบและมีสิทธิสอบในการสอบกลางภาคและ 
สอบปลายภาค  
  .  ตองเปนผูยื่นคํารองขอสอบกลางภาคและปลายภาค  
   . .  การสอบกลางภาค ใหยื่นคํารองตอคณะตนสังกัดรายวิชาน้ัน  พรอม
หลักฐานประกอบการพิจารณาภายในเวลา    สัปดาหนับจากวันสุดทายของการสอบกลางภาคการศึกษา 
   . .  การสอบปลายภาค  ให ย่ืนภายในเวลา   สัปดาห นับจากวันเปด 
ภาคการศึกษาถัดไป   และใหนับภาค ดูรอนเปนภาคการศึกษาถัดไปของภาคการศึกษาท่ี  
   . .  กรณี ปวย  หรือลาคลอด  หรือประสบอุบัติเหตุ  หรือเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ หรือมีเหตุจําเปนสุดวิสัย  จนไมสามารถมาสอบไดตามกําหนดการสอบของมหาวิทยาลัย  ท้ังน้ีตองมี
หลักฐานท่ีชัดเจนสามารถตรวจสอบและเชื่อถือได 
 . แนวปฏิบัติสําหรับคณะในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาใหดําเนินการ  ดังตอไปน้ี 
  .  การพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาตามเกณฑในขอ   ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการพิจารณาระดับคณะ 
  .  คณะจัดทําประกาศผลการพิจารณา อนุ าตหรือไมอนุ าตใหสอบแจงนักศึกษา  และ
แจงใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกรณีขาดสอบปลายภาค 
  .  คณะดําเนินการแจงอาจารยผูสอนในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุ าตใหสอบ และ
อาจารยผูสอนดําเนินการ  ดังน้ี   
 . .  กรณีสอบกลางภาคใหอาจารยผูสอนดําเนินการสอบใหแลวเสร็จกอนการ
สอบปลายภาคการศึกษา  อยางนอย     สัปดาห 
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 . .  กรณีสอบปลายภาคใหอาจารยกรอกผลการเรียนออนไลนแกสั ลักษณ  
“M”   
  .  กรณีท่ีคณะไมอนุ าตใหสอบ  ใหนักศึกษาไดรับคะแนนการสอบกลางภาคการศึกษา
เปนศูนย 
  .  กรณีขาดสอบปลายภาคใหคณะสงระดับคะแนนปลายภาคถึงสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนภายในระยะเวลาไมเกิน  วัน  นับจากวันเปดภาคการศึกษาถัดไป   และใหนับภาค ดูรอน
เปนภาคการศึกษาถัดไปของภาคการศึกษาท่ี     ท้ังนี้ตองไมเกินระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดไวในขอบังคับ     
 

 .   แนวปฏิบัติสําหรับผูขออนุ าตสอบ 
  นักศึกษาผูยื่นคํารองขอสอบรายวิชาท่ีขาดสอบกลางภาค และปลายภาค  ใหปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการขอสอบ  ดังตอไปนี้ 
 .  ผู มีสิทธิสอบและประสงคจะขอสอบรายวิชาท่ีขาดสอบ  ขอรับแบบคํารอง 
การขอสอบ  และยื่นคํารองไดท่ีคณะตนสังกัดรายวิชาท่ีขาดสอบ 
  . .  กรณีขาดสอบกลางภาค  ใหยื่นภายในระยะเวลาไมเกิน  วัน นับจาก 
วันสุดทายของการสอบกลางภาค   
  . .  กรณีขาดสอบปลายภาค ใหยื่นภายในระยะเวลาไมเกิน  วัน นับจาก 
วันเปดภาคการศึกษาถัดไปและใหนับภาค ดูรอนเปนภาคการศึกษาถัดไปของภาคการศึกษาท่ี  ท้ังนี้                    
ตองไมเกินระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดไวในขอบังคับ     
  .  กรอกแบบคํารองใหถูกตอง  ครบถวน  พรอมท้ังแนบหลักฐานท่ีชัดเจนและเชื่อถือได
ท่ีแสดงวามีเหตุจําเปนอยางแทจริง   
  .  นักศึกษาผูยื่นคํารองขอสอบ  ติดตามประกาศผลการพิจารณาการขอสอบจากคณะ 
ท่ียื่นคํารองภายในระยะเวลาท่ีคณะกําหนด 
  .  ผูไดรับอนุ าตใหสอบ  ตองนําหลักฐานจากคณะตนสังกัดรายวิชาท่ีขาดสอบ 
ไปติดตอขอสอบกับอาจารยผูสอนดวยตนเอง  ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในประกาศของคณะ   
  .  กรณีขาดสอบปลายภาค นักศึกษาไมไดรับอนุ าตใหสอบ  หรืออนุ าตใหสอบ
แลวแตนักศึกษาไมมาสอบตามกําหนด   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเปลี่ยนสั ลักษณ “M” 
เปน “F”  หรือ  “U”  แลวแตกรณี  
 
  ท้ังน้ีใหใชสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา    เปนตนไป 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี        มิถุนายน   พ.ศ.   

 
    ประพันธ  ธรรมไชย 

       (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรอง  นวปฏิบัติเกียวกับสั ลัก  “I” 

…………………………………… 
 

เพ่ือใหการดําเนินการการวัดผลและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนไปดวย
ความเรยีบรอยและมีประสิทธิภาพ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวย การศึกษาระดับ
ปริ าตรี พ.ศ.  หมวด  ขอ  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับสั ลักษณ “I” ไว
ดังตอไปนี้ 

.  ใหยกเลิกบรรดา ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือขอบังคับอ่ืนใด ท่ีอาจขัดหรือแยงกับประกาศ
บับนี้และใหใชประกาศ บับนี้แทน 

 .  การใหสั ลักษณ “I” จะใหไดในกรณีท่ีอาจารยผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการเรียนเนื่องจาก
นักศึกษายังไมสงงานท่ีไดรับมอบหมายใหทําในระหวางภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
 .  นักศึกษาท่ีไดสั ลักษณ “I” ใหติดตอผูสอนเพ่ือดําเนินการแก  “I”ภายในระยะเวลาไมเกิน  

 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาถัดไป และใหนับภาค ดูรอนเปนภาคการศึกษาถัดไปของภาค
การศึกษาท่ี  ท้ังนี้ตองไมเกินระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดไวในขอบังคับ  ถานักศึกษาไมสงงานท่ีคางอยู
ภายในกําหนดใหนักศึกษาไดรับคะแนนผลงานท่ีคางอยูเปนศูนย  และใหอาจารยผูสอนพิจารณาผล
การศึกษาจากคะแนนท่ีมีอยูแลวเทานั้น 
 .  อาจารยผูสอนจะตองเปลี่ยนสั ลักษณ “I” เปนระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นและสงผลการศึกษา
ตามแบบ อรมท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนด โดยผานความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
ภาควิชาและคณะถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาตามขอ  
 .  การหาคาระดับคะแนนเ ลี่ยหรือคาระดับคะแนนสะสมเ ลี่ยของภาคการศึกษาที่มีสั ลักษณ 
“I” ใหคิดคาเ ลี่ยเ พาะรายวิชาท่ีมีคาระดับคะแนน 
 
 ท้ังน้ีใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคเรียนท่ี  ปการศึกษา  เปนตนไป 

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    มิถุนายน พ.ศ.  
 
 

    ประพันธ   ธรรมไชย 
      (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรอง  กาหนดรายวิชาทีใชสั ลัก  IP 

…………………………………… 
 

เพ่ือใหการดําเนินการการวัดผลและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวย 
การศึกษาระดับปริ าตรี พ.ศ.  หมวด  ขอ  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดรายวิชาท่ีใชสั ลักษณ IP 
ตามตารางแนบทายน้ี 
 

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    มิถุนายน    พ.ศ.  
 
 
 

   ประพันธ  ธรรมไชย 
      (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81
คู่มือการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สรปรายวิชาทีใชสั ลัก  IP  
 

 

ที รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

ะวิทยาศาสตร ละเท น ลยี 

1 ARTC3901 โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ 3(250) 

2 ARTC4901 ป หาพิเศษศิลปประดิษฐ 2(90) 

3 BIO 4905 โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(0-9) 

4 CER 4902 การศึกษาคนควา 3(250) 

5 CHEM4901 โครงการวิจัยทางเคมี 2(0-4) 

6 COM 4902 การศึกษาอิสระดานคอมพิวเตอร 3(250) 

7 ENV 4902 การวิจัยสิ่งแวดลอม 3(250) 

8 FCL 4901 ป หาพิเศษผาและเครื่องแตงกาย 2(90) 

9 MATH4902 การศึกษาเอกเทศ 3(250) 

10 NUTR4901 ป หาพิเศษดานอาหารและโภชนาการ 2(90) 

11 PD 4901 โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑ(วิทยานิพนธ  3(250) 

12 PHYS4903 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร 2 3(135) 

13 PHYS4905 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร 3(2-3) 

14 STAT4902 โครงการพิเศษ 3(250) 

15 BCOM4604 โครงงานทางคอมพิวเตอรธุรกิจ  3(1-4-4) 

16 PHYS4902 โครงงานวิจัยทาง สิกส  3(250) 

17 SC 4902 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร  3(250) 

18 CHEM4901 โครงงานวิจัยทางเคมี  3(250) 

19 CHEM4902 โครงงานวิจัยทางเคมีการศึกษา  3(250) 

20 BIO 4902 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา  3(250) 

21 MATH4902 การศึกษาเอกเทศ  3(250) 

22 ENV 3902 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  3(250) 

23 HSC 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(250) 

24 COM 4906 การศึกษาอิสระดานเว็บเทคโนโลยี  3(250) 

25 COM 4905 การศึกษาอิสระดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(250) 

26 COM 4904 การศึกษาอิสระดานวิทยาการคอมพิวเตอร   3(250) 

27 CER 3902 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีเ รามิก  3(250) 

28 ARCH4901 งานวิจัยวิชาชีพทางสถาปตยกรรม   3(250) 

29 CONS4901 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง  3(250) 
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ที รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

ะ รศาสตร 

1 ER 3211 ปฏิบัติการวัดผลและการวิจัย  2(140) 

2 ER 3212 ปฏิบัติการวัดผลและการวิจัย 2 2(140) 

3 PG 4902 การศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยาและการแนะแนว 3(250) 

4 PG 4904 การศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยาองคการ 3(250) 

5 SPE 4902 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษาพิเศษ 1(60) 

6 PG 4902 การศึกษาเอกเทศทางจิตวิทยา 3(250) 

ะมน ยศาสตร ละสัง มศาสตร 

1 ENG 3902 การศึกษาเอกเทศ 3(250) 

2 GART 4904 ออกแบบประยุกตศิลปนิพนธ  4(335) 

3 ART 4904 ศิลปศึกษานิพนธ  4(335) 

4 THAI 4902 การวิจยัทางภาษาและวรรณกรรมไทย  3(250) 

5 DM 4907 ผลงานคนควาริเริ่มทางศิลปะการแสดง 4(2-4) 

6 DM 4906 นาฏยนพินธ 4(2-4) 

ะวิทยาการจัดการ 
1 BCOM4902 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 3(250) 

2 ECON4903 ป หาพิเศษ 3(250) 

ะเท น ลยีการเก ตร 
1 AGI 4902 ป หาพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สหกิจศึกษา 3(250) 

2 AGI 4907 หัวขอศึกษาพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(250) 

3 GAG 4902 ป หาพิเศษ 3(250) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรอง  นวปฏิบัติในการประเมินการสอน องอาจารยทางอินเทอรเนต 

 

 
 เพ่ือใหการประเมินการสอนของอาจารยผานระบบอินเทอรเน็ตเปนไปดวยความเรียบรอยและ                   
มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อาศัยอํานาจตามขอบังคับ  มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  การศึกษาระดับปริ าตรี  พ.ศ.   ขอ  จึงใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการสอนทางอินเทอรเน็ต  ประกาศ  ณ วันท่ี   
พ ษภาคม  พ.ศ.   และกําหนดแนวปฏิบัติในการประเมินการสอนของอาจารยทางอินเทอรเน็ต      
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ครั้งท่ี  เม่ือวันท่ี   มิถุนายน พ.ศ.   ดังนี้ 

๑.  ใหนักศึกษาทําการประเมินการสอนของอาจารยผานระบบอินเทอรเน็ต ผานเว็บไ ตของ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ( . . . . ) 
  .  การเขาสูระบบการประเมินการสอนของอาจารย โดยใชชื่อผูใชงาน เปน รหัสนักศึกษา 
และรหัสผาน เปน รหัสผานสําหรับการลงทะเบียน 
  .  ใหนักศึกษาทําการประเมินการสอนอาจารยทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน 
ยกเวนรายวิชาฝกงานหรือการฝกภาคสนาม การทําโครงงานหรือกิจกรรมเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย  
การคนควาอิสระ  และรายวิชาขอเปดแตละภาคการศึกษา 

.  ระยะเวลาการประเมินการสอนของอาจารย  ตั้งแตกอนสอบปลายภาคการศึกษา         
  สัปดาห  จนถึง หลังการสงผลการเรียนวันสุดทาย    สัปดาห  โดยใหกําหนดไวในปฏิทินวิชาการ 

  .  กรณีท่ีนักศึกษาไมประเมินการสอนของอาจารย   ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด                       
จะไมสามารถเขาดูผลการเรียนในรายวิชาท่ีไมไดประเมินการสอนของอาจารย 
 
  ท้ังน้ี  ตั้งแต ภาคเรียนท่ี  ปการศึกษา  เปนตนไป 

 
ประกาศ   ณ  วันท่ี    มิถุนายน   พ.ศ.    

 
 
 
          ประพันธ   ธรรมไชย 
       (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
             อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรอง การกาหนดปการศก า  

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

 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดปการศึกษา   ใหสอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวย     
ปการศึกษา การเปดและปดสถานศึกษา  พ.ศ.   ขอ   วรรคสอง  ประกอบกับประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ  เรื่อง  ขอความรวมมือปรับปฏิทินการเปดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา              
จึงกําหนดปการศึกษา ไวดังน้ี 
  
 ในรอบปการศึกษาหน่ึง เร่ิมตนปการศึกษาคือวันท่ี  เดือนสิงหาคม สิ้นสุดปการศึกษาคือ                
วันท่ี   เดือนกรก าคม ของปถัดไป 
 
  
 ท้ังนี้  ตั้งแต ปการศึกษา    เปนตนไป 
 
 
   ประกาศ    ณ    วันท่ี      มิถุนายน   พ.ศ.   
 
 
 
              ประพันธ  ธรรมไชย 
                     (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย  
                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรอง กาหนดวัน นทะเบียนเปนนักศก า  

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

 เ พ่ือใหการดําเนินการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา เปนไปอยาง ถูกตอง                
และเปนมาตรฐานเดียวกัน  อาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
ปริ าตรี พ.ศ.  หมวด   ขอ   จึงกําหนดวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของนักศึกษา ปการศึกษา 

 เปนวันท่ีเปดภาคเรียนการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรน้ัน 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี      มิถุนายน  พ.ศ.  
 
 
                          ประพันธ  ธรรมไชย 
               (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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พระราชก ีกา 
วาดวยปริ าในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
พ.ศ.  

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

ภมิพลอดลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันท่ี    กุมภาพันธ  พ.ศ.  

เปนปท่ี    ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริ าในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ             
เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา    ของรัฐธรรมนู แหงราชอาณาจักรไทย  กับมาตรา    
วรรคสอง  และมาตรา    วรรคสอง  แหงพระราชบั ัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.   จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา   ใหตราพระราชก ษ ีกาข้ึนไว  ดังตอไปน้ี 
 มาตรา  พระราชก ษ ีกานี้เรียกวา  “พระราชก ษ ีกาวาดวยปริ าในสาขาวิชา  อักษรยอ
สําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
พ.ศ. ” 
 มาตรา  พระราชก ษ ีกาน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา              
เปนตนไป 
 มาตรา  ใหกําหนดปริ าในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  ดังตอไปน้ี 

( ) สาขาวิชาการบั ชี  มีปริ าสามชั้น  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “บั ชีดุษ ีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.ด.”  และ  “ปรัช าดุษ ีบัณฑิต”  

ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “บั ชีมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “บั ชีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.บ.” 
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( ) สาขาวิชาการศึกษา  มีปริ าสามชั้น  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “ครุศาสตรดุษ ีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ค.ด.”  และ  “ปรัช าดุษ ีบัณฑิต”  

ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “ครุศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ค.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “ครุศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ค.บ.” 

( ) สาขาวิชานิติศาสตร  มีปริ าสามชั้น  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “นิติศาสตรดุษ ีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.ด.”  และ  “ปรัช าดุษ ี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “นิติศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.บ.” 

( ) สาขาวิชานิเทศศาสตร  มีปริ าสามชั้น  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “นิเทศศาสตรดุษ ีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.ด.”  และ  “ปรัช าดุษ ี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “นิเทศศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.บ.” 

( ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริ าสามชั้น  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษ ีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.ด.”  และ  “ปรัช าดุษ ี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.บ.” 

( ) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มีปริ าสามชั้น  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรดุษ ีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.ด.”  และ  “ปรัช า

ดุษ ีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.บ.” 

( ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร  มีปริ าสามชั้น  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “วิทยาศาสตรดุษ ีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ด.”  และ  “ปรัช าดุษ ี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.” 

( ) สาขาวิชาศิลปศาสตร  มีปริ าสามชั้น  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปศาสตรดุษ ีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ด.”  และ  “ปรัช าดุษ ี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.บ.” 
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( ) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มีปริ าสามชั้น  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “เศรษฐศาสตรดุษ ีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.ด.”  และ  “ปรัช าดุษ ี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.บ.” 

( )สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  มีปริ าสองชั้น  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรดุษ ีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ส.ด.”  และ  “ปรัช าดุษ ี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ส.ม” 

ท้ังนี้  หากมีสาขาวิชาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริ าดวย 
มาตรา   ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มีสามชั้น  ดงัตอไปน้ี 
( ) ครุยดุษ ีบัณฑิต  ทําดวยผาหรือแพรสีดํา  เย็บเปนเสื้อคลุมยาวเหนือขอเทาพอประมาณ  ตัวเสื้อ

ผาอกตลอด  มีแถบกํามะหยี่สีดํา  กวาง    เ นติเมตร  เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาท้ังสองขางและ             
โอบรอบคอเสื้อ  และมีผาตวนสีเหลืองทอง  กวาง    เ นติเมตร  เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขาง
ถัดจากแถบกํามะหยี่สีดํา   แขนเสื้อยาวตกขอมือ  ตอนกลางแขนท้ังสองขางมีแถบกํามะหยี่สีดํ า                          
กวาง    เ นติเมตร  ยาว    เ นติเมตร  ขลิบริมดวยเชือกเกลียวสีทอง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง                  

.   เ นติเมตร  พับปลายแถบเปนมุมแหลม  จํานวนสามแถบติดเรียงกัน  ระยะหางระหวางแถบ                   

.   เ นติเมตร  ปลายแขนปลอยและมีแถบผาตวนสีดํา  กวาง    เ นติเมตร  โอบรอบ 
ใหมีผาคลองคอ  ดานในทําดวยผาตวนสีเหลืองทอง  ดานนอกทําดวยผาหรือแพรสีดําเชนเดียวกับ            

ตัวเสื้อ  ดานหนาเย็บเปนมุมแหลม  มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง  กวาง    เ นติเมตร  เย็บติดท่ีริมท้ังสองขาง  
ระหวางแถบผาตวนสีเหลืองทองท้ังสองขางมีแถบกํามะหยี่สีตามสีประจําสาขาวิชา  กวาง  .   เ นติเมตร   
ติดโดยมีระยะหางระหวางผาตวนสีเหลืองทองกับแถบกํามะหยี่สีตามสีประจําสาขาวิชา  ขางละ    
เ นติเมตร  ดานหลังเย็บเปนสี่เหลี่ยม  มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง  กวาง    เ นติเมตร  เย็บติดท่ีริมดานบน
และดานลาง  ดาน ายและดานขวาพับเปนจีบ อนกัน  จํานวนสองทบ  กวางทบละ    เ นติเมตร  มีเชือก
เกลียวสีทอง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  .   เ นติเมตร  ผูกดวยเง่ือนพิรอดตรงกลางแผนหลัง  และมีพูหอย           
สีทอง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  .   เ นติเมตร  ยาว    เ นติเมตร  มีตราสั ลักษณมหาวิทยาลัย               
ทําดวยผา  และปกดวยดายสีตามตราสั ลักษณมหาวิทยาลัยติดบนผาตวนสีเหลือทองรูปวงรี  ขนาด  .   
เ นติเมตร  ปดทับรอยตอของผาคลองคอดานหนาและดานหลังท้ังสองขาง 

( ) ครุยมหาบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยดุษ ีบัณฑิต  เวนแตแถบกํามะหยี่สีดํา  ตอนกลางแขนท้ังสอง
ขางมีจํานวนสองแถบ 

( ) ครุยบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยดุษ ีบัณฑิต  เวนแตแถบกํามะหยี่สีดํา  ตอนกลางแขนท้ังสองขาง
มีจํานวนหนึ่งแถบ 
 มาตรา   เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มีลักษณะเปนรูปตราสั ลักษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง  สูง  .   เ นติเมตร  ติดบนฐาน ึ่งรองรับดวยโลหะสีดํา  และมีอักษร
สีเหลืองทองเปนคติพจนของมหาวิทยาลัย  “นตถิ  ป าสมา  อาภา” 
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 มาตรา   ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหาร  และคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม          
มีดังตอไปนี้ 

( ) นายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยดวยผาหรือแพรสีดํา  เย็บเปนเสื้อคลุมยาวเหนือขอเทา
พอประมาณ  ตัวเสื้อผาอกตลอด  มีผาตาดสีเหลืองทอง  กวาง    เ นติเมตร  เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนา
ท้ังสองขางและโอบรอบคอเสื้อ  และมีแถบกํามะหยี่สีเหลืองทอง  กวาง    เ นติเมตร  เย็บติดเปนสาบตลอด
ดานหนาทั้งสองขางถัดจากผาตาดสีเหลืองทอง  แขนเสื้อยาวตกขอมือ  ตอนกลางแขนท้ังสองขางมีแถบ
กํามะหยี่สีดํา กวาง    เ นติเมตร  ยาว    เ นติเมตร  ขลิบริมดวยเชือกเกลียวสีทอง  ขนาด
เสนผาศูนยกลาง  .   เ นติเมตร  พับปลายแถบเปนมุมแหลม  จํานวนสี่แถบติดเรียงกัน  ระยะหางระหวาง
แถบ  .   เ นติเมตร  ปลายแถบท้ังสองดานมีกระดุมสีทองติดดานละหนึ่งเม็ด  ปลายแขนปลอยและมีแถบ
ผาตวนสีดํา  กวาง    เ นติเมตร  โอบรอบ 

ใหมีผาคลองคอ  ดานในทําดวยผาตวนสีเหลืองทอง  ดานนอกทําดวยผาหรือแพรสีดําเชนเดียวกับ            
ตัวเสื้อ  ดานหนาเย็บเปนมุมแหลม  มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง  กวาง    เ นติเมตร  เย็บติดที่ริมท้ังสองขาง  
ระหวางแถบผาตวนสีเหลืองทองท้ังสองขาง  มีผาตาดสีทอง  กวาง  .   เ นติเมตร   ติดโดยมีระยะหาง
ระหวางผาตวนสีเหลืองทองกับผาตาดสีทอง  ขางละ    เ นติเมตร  ดานหลังเย็บเปนสี่เหลี่ยม  มีแถบผาตวน
สีเหลืองทอง  กวาง    เ นติเมตร  เย็บติดที่ริมดานบนและดานลาง  ดาน ายและดานขวาพับเปนจีบ อนกัน  
จํานวนสองทบ  กวางทบละ    เ นติเมตร  มีเชือกเกลียวสีทอง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  .   เ นติเมตร  
ผูกดวยเงื่อนพิรอดตรงกลางแผนหลัง  และมีพูหอยสีทอง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  .   เ นติเมตร  ยาว    
เ นติเมตร  มีตราสั ลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยผา  และปกดวยดายสีตามตราสั ลักษณมหาวิทยาลัย               
ติดบนผาตวนสีเหลือทองรูปวงรี  ขนาด  .   เ นติเมตร  ปดทับรอยตอของผาคลองคอดานหนาและ
ดานหลังท้ังสองขาง 

ใหมีสายรอยประกอบครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําดวยโลหะสีทอง  ประกอบดวย
ตราสั ลักษณมหาวิทยาลัย  ก่ึงกลางสายสรอยประดับตราสั ลักษณมหาวิทยาลัย  ทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง  
สงู    เ นติเมตร  ประดับระหวางไหลท้ังสองขาง 

( ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย  เวนแตไมมีสายสรอยประดับ  
และมีตราสั ลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง  สูง    เ นติเมตร  ติดบนสาบดานหนา                   
ท้ังสองขาง 

( ) อธิการบดี  เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เวนแตสาบดานหนาท้ังสองขางและ             
โอบรอบคอเสื้อทําดวยแถบกํามะหยี่สีน้ําเงินเขม  กวาง    เ นติเมตร  และมีแถบกํามะหยี่สีเหลืองทอง  
กวาง    เ นติเมตร  เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาท้ังสองขางถัดจากแถบกํามะหยี่สีน้ําเงินเขม  และ             
มีสายสรอยทําดวยโลหะสีทองประกอบดวยตราสั ลักษณมหาวิทยาลัย  ก่ึงกลางสายสรอยประดับ                 
ตราสั ลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง  สูง    เ นติเมตร  ประดับระหวางไหลท้ังสองขาง 

( ) รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการ  หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ  เชนเดียวกับอธิการบดี  เวนแตไมสายสรอยประดับและมีตราสั ลักษณมหาวิทยาลัยทํา
ดวยโลหะดุนนูนสีทอง  สูง    เ นติเมตร  ติดบนสาบดานหนาท้ังสองขาง 
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( ) คณาจารย  เชนเดียวกับรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการ  หัวหนาสวนราชการหรือ
หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานนะเทียบเทาคณะ  เวนแตสาบดานหนาท้ังสองขางและโอบรอบคอเสื้อ             
ทําดวยแถบกํามะหยี่สีดํา  กวาง    เ นติเมตร  และมีแถบกํามะหยี่สีเหลืองทอง กวาง    เ นติเมตร  เย็บ
ติดเปนสาบตลอดดานหนาท้ังสองขางถัดจากแถบกํามะหยี่สีดํา  และมีตราสั ลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะ
ดุนนูนสีเงิน  สูง    เ นติเมตร  ติดบนสาบดานหนาท้ังสองขาง 
 มาตรา   สีประจําสาขาวิชา  มีดังตอไปน้ี 

( ) สาขาวิชาการบั ชี สี าเทา 
( ) สาขาวิชาการศึกษา สี า 
( ) สาขาวิชานิติศาสตร สีขาว 
( ) สาขาวิชานิเทศศาสตร สีนํ้าเงิน 
( ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สีชมพู 
( ) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สีนํ้าตาล 
( ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร สีเหลือง 
( ) สาขาวิชาศิลปะศาสตร สีแสด 
( ) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สีเขียวหัวเปด 
( )สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สีชมพูสม 
มาตรา   ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจัดทําครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจํา

ตําแหนงตามพระราชก ษ ีกานี้ข้ึนไวเปนตัวอยาง 
มาตรา   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชก ษ ีกานี้ 

 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
     อภิสิทธิ  เวชชาชีวะ 
       นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชก ษ ีกา บับน้ี  คือ  เนื่องจากไดมีการประกาศใชบังคับ
พระราชบั ัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.   ประกอบกับมาตรา    วรรคสอง  และมาตรา    
วรรคสอง  แหงพระราชบั ัติดังกลาวบั ัติวา  การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริ าชั้นใด  และจะใชอักษร
ยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  และการกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของ                            
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  ใหตราเปนพระราชก ษ ีกา  จึงจําเปนตองตราพระ
ราชก ษ ีกานี้ 
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อบัง ับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วาดวย การใช รยวิทย านะ เ มวิทย านะ  ละ รยประจาตา หนง 

------------------------------ 
 
 เพ่ืออนุวัติตามมาตรา    วรรคสาม  แหงพระราชบั ัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   (  แหงพระราชบั ัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.      
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในคราวประชุมครั้งท่ี  /   เม่ือวันท่ี    ตุลาคม  พ.ศ.   
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ   ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  การใชครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง พ.ศ. ” 
 ขอ   ขอบังคับน้ีใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ   บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับน้ี  
หรือ ึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับน้ีแทน 
 ขอ   ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “ผูบริหาร” หมายความวา อ ธิ ก า ร บ ดี   ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี   ค ณ บ ดี  
ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐาน
เทียบเทาคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “คณาจารย” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  ตามมาตรา    และใหหมายความรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติหนาท่ีผูสอนและทํางาน
ประจําในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 ขอ   ผูมีสิทธิสวมครุยวิทยฐานะ  ตองเปนผูไดรับปริ าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 ขอ   ผูมีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะ  ตองเปนผูไดรับปริ า  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 ขอ   ผูมีสิทธิสวมครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ตองเปนผูดํารงตําแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหารของมหาวิทยาลัย  และคณาจารยของ
มหาวิทยาลัย 
 ขอ   การสวมครุยวิทยฐานะ  ใหสวมทับเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบราชการหรือชุด
สุภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ขอ   การสวมครุยประจําตําแหนง  ใหสวมทับเครื่องแบบราชการ  หรือชุดสุภาพ 
 ขอ   การสวมครุยวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนง  ใหใชในโอกาสดังตอไปนี้ 

( พิธีพระราชทานปริ าบัตร 
( พิธีไหวครู 
( งานพิธีการอ่ืนของมหาวิทยาลัยหรือในโอกาสท่ีเหมาะสม 

 ขอ   การประดับเข็มวิทยฐานะ  ใหประดับท่ีอกเสื้อดานขวาเม่ือแตงเครื่องแบบหรือท่ีปกเสื้อ
สากลดาน าย 
 ขอ   ผูท่ีสวมครุยวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหนง  และประดับเข็มวิทยฐานะ  ตองประพ ติตน
สุภาพเรียบรอย  มีเกียรติ  และอยูในลักษณะทีเหมาะสมไมกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอตนเองและ
มหาวิทยาลัย 
 ขอ   ผูใดใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  โดยไมมีสิทธิท่ีจะใช  หรือ
แสดงดวยประการใด ๆ วา  ตนมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยหรือมีปริ า  ประกาศนียบัตรชั้นสูง  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยโดยท่ีตนไมมี  ถาไดกระทําเพ่ือใหบุคคลอ่ืนเชื่อวาตนมีสิทธิท่ีจะใช
หรือมีตําแหนงหรือมีวิทยฐานะเชนน้ัน  ตองระวางโทษตามมาตรา    แหงพระราชบั ัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ  พ.ศ.   คือ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ขอ   ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    ตุลาคม  พ.ศ.  
 
 
 
       อาวธ   ศรีศกรี 
    (ศาสตราจารยเกียรติคุณ  นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี  
     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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อบัง ับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วาดวย เ รอง บบ  เ รองหมาย  ละเ รอง ตงกายนักศก า 

พ.ศ.  
------------------------------ 

 
 เพ่ืออนุวัติตามมาตรา    แหงพระราชบั ัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.   ในสวนท่ีเก่ียวกับ
การกําหนดใหมีเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   (  แหงพระราชบั ัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.      
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในคราวประชุมครั้งท่ี  /   เม่ือวันท่ี    มิถุนายน  พ.ศ.   
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 
 ขอ   ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  เครื่องแบบ  
เครื่องหมาย  และเครื่องแตงกาย  พ.ศ. ” 
 ขอ   ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ   บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้  
หรือ ึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ีใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ   ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายความวา  นักศึกษาระดับปริ าตรีที่เขารับการศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยจัดใหเรียนในเวลาราชการ  และหากมีความจําเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการ
ดวยก็ได 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา  นักศึกษาระดับปริ าตรีท่ีเขารับการศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยจัดใหเรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ  และหากมีความเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดให
เรียนในเวลาราชการดวยก็ได 
  “นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมท่ีศึกษาในระดับสูงกวาระดับปริ าตรี 
 ขอ   เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแตงกายตามท่ีกําหนดในขอบังคับน้ี  ใหใชบังคับกับ
นักศึกษาภาคปกติ 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และนักศึกษาภาคพิเศษ  ใหแตงกายชุดสุภาพ  หรืออาจใชเครื่องแบบ  
เครื่องหมาย  และเครื่องแตงกายตามวรรคหนึ่งก็ได 
 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาและเขารวมพิธีรับพระราชทานปริ าบัตรของมหาวิทยาลัยอาจใช
เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแตงกายตามวรรคหนึ่งก็ได 
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ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ขอ   เครื่องแบบและเครื่องแตงกายของนักศึกษา  มีดังน้ี 
(ก นักศึกษาห ิง 

( เสื้อสีขาวปกเชิ้ต  แขนเสื้อเพียงศอก  ไมรัดรูป  ไมหลวมเกินไป  ไมมีกระเปาเสื้อ  
ไมมีลวดลายและแนวสาบหลัง  เน้ือผาไมบางเกินสมควร  ผาอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุมโลหะสีเงิน  มีลาย
ดุนนูนตราสั ลักษณของมหาวิทยาลัย  ติดเครื่องหมายนักศึกษาท่ีอกดาน าย  ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอ
สําหรับใหกระโปรงทับได  เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย 

( กระโปรงทรงตรง  เอวสูง  ดานหลังผาปายแบบสุภาพ  ไมรัดรูป  ยาวเสมอเขา  
ผาเนื้อเรียบ  ไมมีลวดลาย  สีดําหรือสีน้ําเงินเขม 

( เข็มขัดแบบสุภาพ  สีดํา  หัวเข็มขัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทําดวยโลหะรมดํา  มี
ดุนนูนตราสั ลักษณของมหาวิทยาลัย 

( รองเทาหนังหุมสน  สีดํา  ไมมีลวดลาย  ปดปลายเทา  ทรงสุภาพ  สนสูงไมเกิน  
  เ นติเมตร 

(ข นักศึกษาชาย 
( เสื้อสีขาวปกเชิ้ต  แขนสั้นเพียงศอก  ปลายแขนปลอยตรง  ไมผาปลายแขนหรือ

แขนยาวถึงขอมือ  ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป  ไมมีลวดลาย  ไมบางเกินสมควรผาอกตรงโดยตลอด  ติด
กระดุมสีขาว  มีกระเปาขนาดพอเหมาะท่ีอกเสื้อเบื้อง าย  ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกางเกงทับได  
เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอยและไมพับปลายแขน 

( กางเกงขาขาวแบบสากล  ทรงสุภาพ  สีดําหรือสีน้ําเงินเขม  ผาเน้ือเรียบ  ไมมี
ลวดลาย  ไมใชผายืดหรือผายีน  ไมรัดรูป  มีหูเข็มขัดเย็บดวยผาสีเดียวกับกางเกง  เจาะกระเปาดานขาง       
ท้ังสองดาน 

( เข็มขัดแบบสุภาพ  สีดํา  หัวเข็มขัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา  ทําดวยโลหะรมดํา  มี
ดุนตราสั ลักษณของมหาวิทยาลัย 

( ถุงเทาสีดําหรือสีน้ําเงินเขม  ไมมีลวดลาย 
( รองเทาหนังหุมสน  สีดํา  ไมมีลวดลาย  ปดปลายเทา  ทรงสุภาพ 
( สําหรับนักศึกษาชายชั้นปท่ี    ใหผูกเนคไทตามแบบท่ีมหาวิทาลัยกําหนดและ

ติดเครื่องหมายนักศึกษา 
  การกําหนดแบบเนคไทยตาม (   ใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 ขอ   เครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษาตามขอ   ใหใชในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก การมาเรียนและการเขาสอบ 
(ข การติดตอกับหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
(ค กรณีอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดหรือนัดหมาย 
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 ขอ   เครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษาท่ีใชงานพิธีการ  มีดังนี้ 
(ก นักศึกษาห ิง 

( เสื้อสีขาวปกเชิ้ต  แขนเสื้อเพียงศอก  ไมรัดรูป  ไมหลวมเกินไป  ไมมีกระเปาเสื้อ  
ไมมีลวดลายและแนวสาบหลัง  เนื้อผาไมบางเกินสมควร  ผาอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุมโลหะสีเงิน  มีลาย
ดุนนูนตราสั ลักษณของมหาวิทยาลัย  ติดเครื่องหมายนักศึกษาที่อกดาน าย  ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอ
สําหรับใหกระโปรงทับได  เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย 

( กระโปรงทรงตรง  เอวสูง  ดานหลังผาปายแบบสุภาพ  ไมรัดรูป  ยาวเสมอเขา  
ผาเนื้อเรียบ  ไมมีลวดลาย  สีดํา 

( เข็มขัดแบบสุภาพ  สีดํา  หัวเข็มขัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทําดวยโลหะรมดํา             
มีดุนนูนตราสั ลักษณของมหาวิทยาลัย 

( รองเทาหนังหุมสน  สีดํา  ไมมีลวดลาย  ปดปลายเทา  ทรงสุภาพ  สนสูงไมเกิน  
  เ นติเมตร 

(ข นักศึกษาชาย 
( เสื้อสีขาวปกเชิ้ต  แขนยาวถึงขอมือ  ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป  ไมมีลวดลาย  

ไมบางเกินสมควร  ผาอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุมสีขาว  มีกระเปาขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้อง าย                
ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกางเกงทับได  เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอยและ             
ไมพับปลายแขน 

( กางเกงขาขาวแบบสากล  ทรงสุภาพ  สีดํา ผาเนื้อเรียบ  ไมมีลวดลาย  ไมใช        
ผายืดหรือผายีน  ไมรัดรูป  มีหูเข็มขัดเย็บดวยผาสีเดียวกับกางเกง  เจาะกระเปาดานขางท้ังสองดาน 

( เข็มขัดแบบสุภาพ  สีดํา  หัวเข็มขัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา  ทําดวยโลหะรมดํา  มี
ดุนตราสั ลักษณของมหาวิทยาลัย 

( ถุงเทาสีดําหรือสีน้ําเงินเขม  ไมมีลวดลาย 
( รองเทาหนังหุมสน  สีดํา  ไมมีลวดลาย  ปดปลายเทา  ทรงสุภาพ 
( เนคไทตามแบบที่มหาวิทาลัยกําหนดและติดเครื่องหมายนักศึกษา 

 การกําหนดแบบเนคไทยตาม (   ใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 ขอ   เครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษาตามขอ    ใหใชในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  หรือพิธีตามหมายของสํานักพระราชวัง 
(ข พิธีพระราชทานปริ าบัตร 
(ค พิธีไหวครู 
(ง กรณีอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือนัดหมาย 

ขอ   เครื่องหมายนักศึกษา  มีดังนี้ 
(ก เครื่องหมายนักศึกษาห ิง  เปนเข็มกลัดตราสั ลักษณของมหาวิทยาลัย  ขนาด              

กวาง  เ นติเมตร  สูง  .   เ นติเมตร  ทําดวยโลหะ 
(ข เครื่องหมายนักศึกษาชาย  เปนเข็มตราสั ลักษณของมหาวิทยาลัย  ขนาดกวาง             

  เ นติเมตร  สูง  .   เ นติเมตร  ทําดวยโลหะ 
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 ขอ   เครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษาสําหรับการศึกษาในรายวิชาท่ีมีภาคปฏิบัติ             
ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ 
 ขอ   ใหมหาวิทยาลัยจัดทําเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแตงกายตามท่ีกําหนดใน
ขอบังคับน้ีข้ึนไวเปนตัวอยาง 
 ขอ   ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    มิถุนายน  พ.ศ.  
 
 
              อาวธ  ศรีศกรี 
     (ศาสตราจารยเกียรติคุณ  นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี  
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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อบัง ับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วาดวย กิจกรรมนักศก า  

พ.ศ.  
------------------------------ 

 
 โดยท่ีเปนการสมควรออกขอบังคับเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
เพ่ือใหการจัดตั้งองคกรดําเนินกิจกรรมนักศึกษาและการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   (  แหงพระราชบั ัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.     
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในคราวประชุมครั้งท่ี  /   เม่ือวันท่ี    กรก าคม                 
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ   ขอบังคับน้ีเรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  กิจกรรมนักศึกษา 
พ.ศ. ” 
 ขอ   ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ   บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับน้ี  
หรือ ึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ีใหใชขอบังคับน้ีแทน 
 ขอ   ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “รองอธิการบด”ี  หมายความวา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “คณะ”  หมายความวา  คณะหรือวิทยาลัยตามก กระทรวงการจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม  และใหหมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานภายใน  และหัวหนาหนวยงานภายในท่ีจัดตั้งข้ึน
โดยมติสภามหาวิทยาลัยเพ่ือจัดการศึกษา 
 “องคการนักศึกษา”  หมายความวา  องคการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “สภานักศึกษา”  หมายความวา  สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “สโมสรนักศึกษาคณะ”  หมายความวา  สโมสรนักศึกษาคณะท่ีเปดการศึกษาระดับปริ าตรี                
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “ชมรม”  หมายความวา  ชมรมท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจัดตั้งข้ึนตามท่ีกําหนดไวใน
ขอบังคับน้ี 
 “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายความวา  นักศึกษาระดับปริ าตรีท่ีเขารับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย            
จัดใหเรียนในเวลาราชการ  และหากมีความจําเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได 
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 “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา  นักศึกษาระดับปริ าตรีท่ีเขารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
จัดใหเรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ  และหากมีความเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนในเวลา
ราชการดวยก็ได 
 “นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมท่ีศึกษาใน
ระดับสูงกวาระดับปริ าตรี  ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ 
 “ประธานรุน”  หมายความวา  ผูแทนนักศึกษาหรือหัวหนากลุมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา              
ในแตละชั้นปของสาขาวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปดสอน  ท้ังการจัด
การศึกษาในสถานท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง 
 ขอ   ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 

หมวด   
น ยบาย ละวัต ประสง  

 
 

 ขอ   นโยบายของการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาตามขอบังคับน้ี  ใหเปนไปเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยตามมาตรา    และมาตรา    แหง
พระราชบั ัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  
 ขอ   การดําเนินกิจกรรมนักศึกษามีวัตถุประสงคดังนี้ 

( สงเสริมใหนักศึกษาได เ รียนรูการใชสิทธิและหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยฝกฝนและปลูกฝงนิสัยใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  
รวมท้ังเคารพสิทธิและหนาท่ีของผูอ่ืน 

( สงเสริมความรู  ความสามารถ  และความรับผิดชอบในกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา  เพ่ือ
ประโยชนในการพัฒนานักศึกษา  ท้ังในดานประสบการณ  วิชาการ  และวิชาชีพ 

( สงเสริมและปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  ความเสียสละ  ความสามัคคี  และ
ความรับผิดชอบ 

( เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา  ความสํานึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ิน
และของชาติ 

( สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

( เชื่อความสัมพันธ  แลกเปลี่ยนเรียนรู  ประสบการณ  และความรูความเขาใจระหวางนักศึกษา
กับมหาวิทยาลัยและกับสถาบันอ่ืน 

( สงเสริมใหนักศึกษามีความสามัคคี  ความมีนํ้าใจเปนนักกี า  มีบุคลิกภาพ  พลานามัย  และ
มนุษยสัมพันธท่ีดี 

( ผดุงและดําเนินงานเพ่ือเผยแพรเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย  รวมท้ังใหมีความรักและความ
ผูกพันตอมหาวิทยาลัย 
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หมวด   
สิทธิ ละหนาที องนักศก า 

 
 
 ขอ    สิทธิของนักศึกษามีดังน้ี 

( การไดรับการศึกษา  การบริการ  และการเขารวมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหแกนักศึกษา
โดยเทาเทียมกัน 

( การแสดงความคิดเห็นอยางเสรี  โดยเปดเผย  ภายใตบทบั ัติแหงก หมาย  ก   ระเบียบ  
ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

( การเสนอขอคิดเห็นใด ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอกรดําเนินกิจกรรมนักศึกษา  เพ่ือความ
เจริ กาวหนาของมหาวิทยาลัย 
 ขอ    หนาท่ีของนักศึกษามีดังนี้ 

( ศึกษาเลาเรียนตามหลักสูตรอยางเต็มกําลังความสามารถ 
( แตงกายใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
( รักษาไว ึ่งความสามัคคี  ชื่อเสียง  เกียรติของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
( ใหความรวมมือและชวยเหลือในการดําเนินกิจกรรมท่ีสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงค

ของขอบังคับนี้ 
( ปฏิบัติตามก   ระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับ  คําสั่งและประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด   

การจัดอง กรกิจกรรมนักศก า 
 

 
ขอ   การจัดองคกรกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ  ใหมีดังน้ี 
( สภานักศึกษา  เรียกชื่อวา  “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”  มีชื่อยอวา                 

“สน.มร.ชม.”  และเรียกชื่อเปนภาษาอังก ษวา  “Chiang Mai Rajabhat University Student Council” 
มีชื่อยอวา  “CMRUSC”   

( องคการนักศึกษา  เรียกชื่อวา  “องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”  มีชื่อยอวา  
“อน.มร.ชม.”  และเรียกชื่อเปนภาษาอังก ษวา  “Chiang Mai Rajabhat University Student Union”             
มีชื่อยอวา  “CMRUSU” 

( สโมสรนักศึกษาคณะหรือวิทยาลัย  เรียกชื่อวา  “สโมสรนักศึกษา (ตามดวยชื่อคณะหรือ
วิทยาลัย ” และเรียกชื่อเปนภาษาอังก ษวา  “Student Union of Faculty of (ตามดวยชื่อภาษาอังก ษ
ของคณะหรือวิทยาลัย ” 
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 ขอ   นักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษและระดับบัณฑิตศึกษา  ใหมีดังนี้ 
( คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ 
( คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ขอ   นักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษอาจรวมกลุมเ พ่ือจัดตั้ ง  “ชมรม” ข้ึน                  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินกิจกรรมดานใดดานหน่ึงโดยเ พาะ  และใหอยูในความดูแลของคณะกรรมการ
บริหารองคการนักศึกษาหรือคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษแลวแตกรณี 

ชมรมท่ีจัดตั้งข้ึนตามวรรคหน่ึงจะตองมีระเบียบการดําเนินกิจกรรมของชมรมนั้น ๆ ตามท่ีกําหนดไว
ในขอบังคับนี้ 
 

หมวด   
สภานักศก า 

 
  
 ขอ   สภานักศึกษาประกอบดวยสมาชิกสภานักศึกษา ึ่งไดมาจากการเลือกตั้งภายในของแตละ
คณะหรือวิทยาลัย  คณะหรือวิทยาลัยละสามคน  โดยไม ้ําชั้นป 
 หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 ใหอธิการบดีพิจารณาแตงตั้งผูไดรับเลือกตามวรรคสองเปนสมาชิกสภานักศึกษา 
 ขอ   ผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาตองมีสภาพเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี
กําหนดใหมีการเลือกตั้ง 
 ขอ   ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภานักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

( เปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีกําหนดใหมีการเลือกตั้ง 
( ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือถาเคยถูกลงโทษทางวินัยตองพนโทษมาแลว  

ไมต่ํากวาหน่ึงป  โดยนับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร 
( มีผลการศึกษาเ ลี่ยสะสมไมต่ํากวา  .  
( ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยมาแลวไมเกินสี่ป  ในปท่ีเขาดํารงตําแหนง 
ขอ   สมาชิกสภานักศึกษา  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหนึ่งปนับแตวันท่ี    มีนาคม             

ของแตละป 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหน่ึงแลว  สมาชิกสภานักศึกษาพนจากตําแหนงเม่ือ 
( ตาย 
( ลาออก 
( ลาพักการศึกษา 
( ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
( สมาชิกสภานักศึกษามีมติใหถอดถอน 
( อธิการบดีมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง  โดยระบุความผิดไวอยางชัดเจน 
การพนจากตําแหนงตาม (  ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาเทาท่ีมีอยู 
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ขอ   ใหท่ีประชุมสภานักศึกษาเลือกสมาชิกสภานักศึกษาเขาดํารงตําแหนงกรรมการสภา
นักศึกษา  ดังน้ี 

( ประธานสภานักศึกษา 
( รองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่ง 
( รองประธานสภานักศึกษาคนที่สอง 
( เลขานุการสภานักศึกษา 
( ประชาสัมพันธ 
โดยกรรมการตาม (   (   และ  (   ใหท่ีประชุมดําเนินการเลือกในการประชุมคร้ังแรก 
กรรมการตาม (  และ (  ใหประธานสภานักศึกษาเปนผูเสนอ 
ขอ   ใหผูไดรับเลือกเปนประธานสภานักศึกษาตามขอ  (  นํารายชื่อกรรมการสภานักศึกษา  

ตามขอ    เสนอตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 
เลขานุการสภานักศึกษาอาจเสนอขอแตงตั้งนักศึกษาเปนผูชวยเลขานุการสภานักศึกษาจํานวนไมเกิน

สามคนก็ได 
ประชาสัมพันธอาจเสนอขอแตงตั้งนักศึกษาเปนผูชวยประชาสัมพันธจํานวนไมเกินสองคนก็ได 
ขอ   ใหคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ึ่งอาจประกอบดวย 
( คณะกรรมการติดตามการบรหิารโครงการและงบประมาณ 
( คณะกรรมาธิการกิจการนักศึกษา 
( คณะกรรมาธิการอ่ืนตามความจําเปนท่ีสภานักศึกษาเห็นสมควร 
กรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง  ใหสภานักศึกษาแตงตั้งจากสมาชิกสภานักศึกษา  หรือหากมีความจําเปน

อาจแตงตั้งจากนักศึกษาท่ีมิไดเปนสมาชิกสภานักศึกษาก็ได 
ขอ   สมาชิกสภานักศึกษาจะดํารงตําแหนงในสภานักศึกษาตามขอ    และขอ    ไดเพียง

ตําแหนงเดียว 
ขอ   สภานักศึกษามีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปน้ี 
( กํากับและติดตามการดําเนินงานขององคการนักศึกษา  ใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดแถลงไว                

ตอสภานักศึกษา 
( พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการและงบประมาณประจําปขององคการนักศึกษา 
( ตรวจสอบทรัพยสินและการบั ชีขององคการนักศึกษา 
( ใหขอเสนอแนะตอองคการนักศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานดานจาง ๆ  
( เสนอมหาวิทยาลัยใหมีหรือใหแกไขเพ่ิมเติมระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ   

การดําเนินกิจกรรมนักศึกษา 
( เสนอความคิดตอมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาหรือกิจกรรมอ่ืน ในสวนท่ี

เก่ียวของหรือมีผลกระทบตอนักศึกษาโดยตรง 
( วางระเบียบหรือขอปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินงานภายในของสภานักศึกษา  ึ่งตองไมขัดหรือ

แยงกับระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
( แตงตั้งคณะกรรมาธิการของสภานักศึกษาเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีสภานักศึกษามอบหมาย 
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( การขอเอกสารหรือขอมูลและเชิ คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาหรือนักศึกษาท่ี
เก่ียวของมาชี้แจงและใหความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของสภานักศึกษา 

( ลงมติไมไววางใจคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือท้ังคณะ 
ขอ  สมาชิกสภานักศึกษาทีหนาท่ีดังตอไปน้ี 
( เขารวมประชุมและลงมติในการประชุมสภานักศึกษา 
( รับ งและรวบรวมความคิดเห็น  ตลอดจนขอเสนอแนะของนักศึกษาท้ังปวง  แลวกลั่นกรอง

เสนอตอสภานักศึกษา รวมท้ังคนควา  แสวงหาขอเท็จจริงเสนอตอท่ีประชุมสภานักศึกษา  เพ่ือประกอบ             
การพิจารณาในเรื่องตาง ๆ 

( ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีประธานสภานักศึกษาหรือสภานักศึกษามอบหมาย 
ขอ   ประธานสภานักศึกษามีหนาท่ีดังน้ี 
( เปนประธานในการประชุมสภานกัศึกษา 
( ควบคุมดูแลและดําเนินการในกิจการของสภานักศึกษา 
( เปนผูแทนของสภานักศึกษาในกิจการท้ังปวงของสภานักศึกษา 
( เสนอแตงตั้งเลขานุการและประชาสัมพันธตอสภานักศึกษา 
( ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีขอบังคัลหรือระเบียบกําหนดไว 
ขอ   รองประธานสภานักศึกษามีหนาที่ชวยประธานสภานักศึกษาในการประชุมและกิจการสภา

นักศึกษาตามท่ีประธานสภานักศึกษามอบหมาย 
ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภานักศึกษา  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหรอง

ประธานสภานักศึกษาคนท่ีหนึ่งทําหนาท่ีแทน  กรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรองประธานสภานักศึกษาคนท่ีหนึ่ง  
หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหรองประธานสภานักศึกษาคนท่ีสอง  ทําหนาท่ีแทน  และในกรณีนี้ให
รองประธานสภานักศึกษาคนท่ีหนึ่ง  หรือรองประธานสภานักศึกษาคนท่ีสอง  แลวแตกรณี  มีหนาที่
เชนเดียวกับประธานสภานักศึกษาตามท่ีกําหนดไวในขอ   

ขอ   เลขานุการสภานักศึกษามีหนาท่ี  ดังน้ี 
( ประสานงานท่ัวไปเก่ียวกับการดําเนินงานของสภานักศึกษา 
( เตรียมการกอนการประชุม  จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณที่ใช  จัดทําระเบียบวาระ                    

การประชุมดวยความเห็นชอบของประธานสภานักศึกษา  ดําเนินการนัดประชุมสภานักศึกษาพรอมจัดสง
เอกสารประกอบการประชุม 

( ดําเนินการระหวางการประชุมนับจํานวนสมาชิกสภานักศึกษามาประชุมครบองคประชุม
หรือไม  แจงระเบียบวาระการประชุมใหท่ีประชุมทราบ  เสนอรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเพ่ือการพิจารณา  
จดบันทึกคําอภิปรายและมติท่ีประชุมเพ่ือเรียบเรียงเปนรายงานการประชุมท่ีสมบูรณตอไป 

( ดําเนินการหลังการประชุม  จัดทํารายงานการประชุมเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมพิจารณารับรองใน
การประชุมครั้งตอไป  ดําเนินการแจงมติท่ีประชุมเพ่ือใหผูเก่ียวของทราบหรือดําเนินการตอไป 

( จัดเก็บรายงานการประชุมและมติท่ีประชุมสภานักศึกษาในเรื่องตาง ๆ ใหเปนระบบ  เปน
หมวดหมูเพ่ือสะดวกในการคนควา  เพ่ือเปนหลักฐานในการปฏิบัติงานหรือใชอางอิงรวมท้ังการเก็บรักษา
เอกสารและสื่อท่ีใชบันทึกการประชุมของสภานักศึกษา 
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( ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีประธานสภานักศึกษาหรือสภานักศึกษามอบหมาย  หรือตามท่ีกําหนดไว
ในขอบังคับน้ี 

ขอ   ประชาสัมพันธมีหนาท่ีดังนี้ 
( รับผิดชอบแถลงขาว หรือเผยแพรขาวสารการดําเนินงานของสภานักศึกษา 
( จัดทําเอกสาร  สิ่งพิมพ  และสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือการเผยแพรประชาสัมพันธกิจการของสภานักศึกษา 
( ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีประธานสภานักศึกษาหรือสภานักศึกษามอบหมาย  หรือตามท่ีกําหนดไว

ในขอบังคับนี้ 
ขอ   ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาใหมีการเรียกประชุมสภานักศึกษา

เพ่ือสมาชิกไดมาประชุมกันครั้งแรก  โดยตองมีสมาชิกสภานักศึกษามาประชุมไมนอยกวารอยละ                
ของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาท้ังหมด 

การเรียกประชุมตามวรรคท่ีหน่ึง  ใหกองพัฒนานักศึกษาเปนผูดําเนินการเรียกประชุมเพ่ือใหสมาชิก
สภานักศึกษาดําเนินการเลือกคณะกรรมการสภานักศึกษาตามขอ    โดยใหท่ีประชุมเลือกสมาชิกสภา
นักศึกษาคนหน่ึงทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมเปนการชั่วคราว 

การเลือกประธานสภานักศึกษา  สมาชิกสภานักศึกษาแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกไดหน่ึงชื่อ              
การเสนอนั้นตองมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวาหาคน  ถามีการเสนอชื่อผู ใดเพียงชื่อเดียว                        
ใหถือวาผูถูกเสนอชื่อน้ันเปนผูไดรับเลือก  ถามีการเสนอชื่อหลายชื่อใหออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ                
นับคะแนนโดยเปดเผย  กรณีมีผูไดรับคะแนนเทากันใหใชวิธีจับสลากเลือกเ พาะผูท่ีไดคะแนนสูงสุดท่ีเทากัน  
และใหประธานท่ีประชุมประกาศชื่อผูไดรับเลือกตอท่ีประชุม 

การเลือกรองประธานสภานักศึกษา  ใหใชวิธีการเชนเดียวกับการเลือกประธานสภานักศึกษา  โดยให
เลือกรองประธานสภานักศึกษาคนท่ีหนึ่งเสียกอน  แลวจึงเลือกรองประธานสภานักศึกษาคนท่ีสอง 

ขอ   การดําเนินการเก่ียวกับการประชุมสภานักศึกษา อาทิ  การเรียกประชุมสภานักศึกษา    
การจัดระเบียบวาระการประชุม  ผูมีสิทธิเสนอเรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุม  การลงมติ  ตลอดจน           
การดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับวิธีการดําเนินการประชุม  ใหเปนไปตามประกาศของสภานักศึกษา 
 

หมวด   
อง การนักศก า 

 
  

ขอ   องคการนักศึกษา  ประกอบดวย 
( คณะกรรมการบรหิารองคการนักศึกษา 
( คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา 

 ขอ   คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา  ประกอบดวย 
( นายกองคการนักศึกษา 
( อุปนายกองคการนักศึกษาคนท่ีหนึ่ง 
( อุปนายกองคการนักศึกษาคนท่ีสอง 
( เลขานุการ 
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( ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีประธานสภานักศึกษาหรือสภานักศึกษามอบหมาย  หรือตามท่ีกําหนดไว
ในขอบังคับนี้ 

ขอ   ประชาสัมพันธมีหนาท่ีดังน้ี 
( รับผิดชอบแถลงขาว หรือเผยแพรขาวสารการดําเนินงานของสภานักศึกษา 
( จัดทําเอกสาร  สิ่งพิมพ  และสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือการเผยแพรประชาสัมพันธกิจการของสภานักศึกษา 
( ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีประธานสภานักศึกษาหรือสภานักศึกษามอบหมาย  หรือตามท่ีกําหนดไว

ในขอบังคับน้ี 
ขอ   ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาใหมีการเรียกประชุมสภานักศึกษา

เพ่ือสมาชิกไดมาประชุมกันครั้งแรก  โดยตองมีสมาชิกสภานักศึกษามาประชุมไมนอยกวารอยละ                
ของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาท้ังหมด 

การเรียกประชุมตามวรรคท่ีหนึ่ง  ใหกองพัฒนานักศึกษาเปนผูดําเนินการเรียกประชุมเพ่ือใหสมาชิก
สภานักศึกษาดําเนินการเลือกคณะกรรมการสภานักศึกษาตามขอ    โดยใหท่ีประชุมเลือกสมาชิกสภา
นักศึกษาคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมเปนการชั่วคราว 

การเลือกประธานสภานักศึกษา  สมาชิกสภานักศึกษาแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกไดหนึ่งชื่อ              
การเสนอน้ันตอง มีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวาหาคน  ถา มีการเสนอชื่อผู ใดเพียงชื่อเ ดียว                        
ใหถือวาผูถูกเสนอชื่อน้ันเปนผูไดรับเลือก  ถามีการเสนอชื่อหลายชื่อใหออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ                
นับคะแนนโดยเปดเผย  กรณีมีผูไดรับคะแนนเทากันใหใชวิธีจับสลากเลือกเ พาะผูท่ีไดคะแนนสูงสุดที่เทากัน  
และใหประธานท่ีประชุมประกาศชื่อผูไดรับเลือกตอท่ีประชุม 

การเลือกรองประธานสภานักศึกษา  ใหใชวิธีการเชนเดียวกับการเลือกประธานสภานักศึกษา  โดยให
เลือกรองประธานสภานักศึกษาคนท่ีหน่ึงเสียกอน  แลวจึงเลือกรองประธานสภานักศึกษาคนท่ีสอง 

ขอ   การดําเนินการเก่ียวกับการประชุมสภานักศึกษา อาทิ  การเรียกประชุมสภานักศึกษา    
การจัดระเบียบวาระการประชุม  ผูมีสิทธิเสนอเรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุม  การลงมติ  ตลอดจน           
การดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับวิธีการดําเนินการประชุม  ใหเปนไปตามประกาศของสภานักศึกษา 
 

หมวด   
อง การนักศก า 

 
  

ขอ   องคการนักศึกษา  ประกอบดวย 
( คณะกรรมการบรหิารองคการนกัศึกษา 
( คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนกัศึกษา 

 ขอ   คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา  ประกอบดวย 
( นายกองคการนักศึกษา 
( อุปนายกองคการนักศึกษาคนท่ีหน่ึง 
( อุปนายกองคการนักศึกษาคนท่ีสอง 
( เลขานุการ 

( เหรั ิก 
( ประชาสัมพันธ 
( กรรมการอ่ืนอีกจํานวนไมเกิน  คน 
ขอ   นายกองคการนักศึกษาตามขอ  (  ไดมาจากการเลือกตั้งท่ัวไปของนักศึกษา 
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
ใหอธิการบดีพิจารณาแตงตั้งผูไดรับเลือกตามวรรคสองเปนนายกองคการนักศึกษา 
ขอ  ใหนายกองคการนักศึกษานํารายชื่อกรรมการบริหารองคการนักศึกษาตามขอ  (  (  

(  (  (  และ (  เสนอตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 
นายกองคการนักศึกษาอาจเสนออธิการบดีเพ่ือขอถอดถอนกรรมการบริหารองคการนักศึกษาตาม

วรรคหน่ึงก็ได 
ขอ  ผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเปนนายกองคการนักศึกษาตองมีสภาพเปนนักศึกษาในภาค

การศึกษาท่ีกําหนดใหมีการเลือกตั้ง 
ขอ  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการนักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
( เปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีกําหนดใหมีการเลือกตั้ง 
( ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือถาเคยถูกลงโทษทางวินัยตองพนโทษมาแลว  

ไมต่ํากวาหนึ่งป  โดยนับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร 
( มีผลการศึกษาเ ลี่ยสะสมไมต่ํากวา  .  
( ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยมาแลวไมเกินสี่ป  ในปท่ีเขาดํารงตําแหนง 
ขอ   นายกองคการนักศึกษาและกรรมการบริหารองคการนักศึกษาตามขอ  (  (  (  (  

(  และ (  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหน่ึงปนับแตวันท่ี  มีนาคมของแตละป 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหน่ึงแลว  นายกองคการนักศึกษาและกรรมการบริหาร

องคการนักศึกษาตามขอ  (  (  (  (  (  และ (  พนจากตําแหนงเม่ือ 
( ตาย 
( ลาออก 
( ลาพักการศึกษา 
( ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
( สภานักศึกษาลงมติไมไววางใจท้ังเปนรายบุคคลหรือท้ังคณะ 
( อธิการบดีมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง  โดยระบุความผิดไวอยางชัดเจน 
การพนจากตําแหนงตาม (  ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาเทาท่ีมีอยู

กอนครบวาระ และไดมีการดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูน้ันอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ี
เหลืออยูของผู ึ่งตนแทน 

เม่ือนายกองคการนักศึกษาพนจากตําแหนงใหกรรมการบริหารองคการนักศึกษา ตามขอ  (  (  
(  (  (  และ (  พนจากตําแหนงดวย  ในกรณีนี้ถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวา  วัน              
ใหอธิการบดีพิจารณาแตงตั้งผูรักษาการแทนนายกองคการนักศึกษา และใหผูรักษาการแทนนายกองคการ
ศึกษามีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับผู ึ่งตนแทน  แตถาวาระการดํารงตําแหนงอยูเหลือไมนอยกวา              
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 วัน  ใหดําเนินการเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน    วัน  นับแตวันท่ีพนตําแหนง 
และใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผู ึ่งตนแทน 

ขอ   คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษามีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
( บริหารกิจการท้ังปวงท่ีเก่ียวกับองคการนักศึกษา โดยไมขัดตอขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ

หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย 
( กําหนดนโยบาย รวมท้ังจัดทําโครงการและงบประมาณประจําปขององคการนักศึกษาเพ่ือเสนอ

ตอสภานักศึกษา 
( ดําเนินงานกิจกรรมขององคการนักศึกษาใหเปนไปตามนโยบายท่ีแถลงไวตอสภานักศึกษา 
( ออกประกาศเก่ียวกับการประชุมและการดําเนินงานภายในองคการนักศึกษา ึ่งไมขัดกับ

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย 
( สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม 
( ประสานงานการดําเนินการรวมกันระหวางองคการนักศึกษา คณะกรรมการประสานงาน

กิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ และคณะกรรมการดําเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

( แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการบรหิารองคการนกัศึกษา 

( จัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา และรายงานการเงิน เสนอใหสภานักศึกษา
พิจารณา อยางนอยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง 

ขอ   นายกองคการนักศึกษามีหนาท่ี ดังน้ี 
( เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา และคณะกรรมการ

ประสานงานกิจกรรมนกัศึกษา 
( ควบคุมและดําเนินการในกิจการขององคการนักศึกษา 
( เปนผูแทนขององคการนักศึกษาในกิจการท้ังปวงขององคการนักศึกษา 
( ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือตามท่ีขอบังคับหรือระเบียบกําหนดไว 
ขอ   อุปนายกองคการนักศึกษามีหนาท่ีชวยนายกองคการนักศึกษาในการประชุมและกิจการ

องคการนักศึกษาตามท่ีนายกองคการนักศึกษามอบหมาย 
ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงนายกองคการนักศึกษา หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหอุปนายก

องคการนักศึกษาคนท่ีหน่ึงทําหนาท่ีแทน  กรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงอุปนายกองคการนักศึกษาคนท่ีหนึ่ง หรือ
มีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหอุปนายกองคการศึกษาคนท่ีสอง ทําหนาท่ีแทน และในกรณีนี้ใหอุปนายก
องคการนักศึกษาคนท่ีหนึ่ง หรืออุปนายกองคการนักศึกษาคนท่ีสอง แลวแตกรณี มีหนาที่เชนเดียวกับนายก
องคการนักศึกษาตามท่ีกําหนดไวในขอ  
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ขอ   เลขานุการสภานักศึกษามีหนาท่ี ดังน้ี 
( ประสานงานท่ัวไปเก่ียวกับการดําเนินงานขององคการนักศึกษา 
( เตรียมการกอนการประชุม  จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณท่ีใช  จัดทําระเบียบวาระ                    

การประชุมดวยความเห็นชอบของนายกองคการนักศึกษา  ดําเนินการนัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
องคการศึกษาพรอมจัดสงเอกสารประกอบการประชุม 

( ดําเนินการระหวางการประชุมนับจํานวนสมาชิกคณะกรรมการบริหารองคการศึกษา                  
มาประชุมครบองคประชุมหรือไม  แจงระเบียบวาระการประชุมใหท่ีประชุมทราบ  เสนอรายงานการประชุม
ครั้งท่ีแลวเพ่ือการพิจารณา  จดบันทึกคําอภิปรายและมติท่ีประชุมเพ่ือเรียบเรียงเปนรายงานการประชุมท่ี
สมบูรณตอไป 

( ดําเนินการหลังการประชุม  จัดทํารายงานการประชุมเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมพิจารณารับรองใน
การประชุมครั้งตอไป  ดําเนินการแจงมติท่ีประชุมเพ่ือใหผูเก่ียวของทราบหรือดําเนินการตอไป 

( จัดเก็บรายงานการประชุมและมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารองคการศึกษาในเรื่องตาง ๆ 
ใหเปนระบบ  เปนหมวดหมูเพ่ือสะดวกในการคนควา  เพ่ือเปนหลักฐานในการปฏิบัติงานหรือใชอางอิงรวมท้ัง
การเก็บรักษาเอกสารและสื่อท่ีใชบันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา 

( ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีนายกองคการนักศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารองคการศึกษา
มอบหมาย  หรือตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับน้ี 

ขอ   เหรั ิก มีหนาท่ีดังน้ี 
( ดําเนินการเก่ียวกับการรับและการจายเงินทุกประเภทขององคการนักศึกษา ใหเปนไปตาม

ระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
( จัดทําบั ชีการเงินขององคการนักศึกษา 
( จัดทํารายงานการเงินตามขอ  (  
( ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคการนักศึกษาตามท่ีนายกองคการนักศึกษา

มอบหมาย 
ขอ   ดําเนินการเก่ียวกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารองคการศึกษา อาทิ การเรียก

ประชุม การจัดระเบียบวาระการประชุม ผูมีสิทธิเสนอเรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุม การลงมติ ตลอดจน
การดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับวิธีการดําเนินการประชุม ใหเปนไปตามประกาศขององคการนักศึกษา 

ขอ   ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประสานงาน
กิจกรรมนักศึกษา” ประกอบดวย 

( นายกองคการนกัศึกษา  เปนประธานกรรมการ 
( ประธานกรรมการ คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนกัศึกษาภาคพิเศษ เปนกรรมการ 
( ประธานกรรมการ คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เปน

กรรมการ 
( อุปนายกองคการนักศึกษา  เปนกรรมการ 
( นายกสโมสรคณะ  เปนกรรมการ 
( เลขานุการคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง มีหนาท่ีใหคําปรึกษาตอองคการนักศึกษา และประสานงานระหวาง
องคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ และ
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย 

มติท่ีประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงใหมีผลผูกพันกับองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ  
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ  และคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีทุกองคกรตองถือปฏิบัติ 

ขอ   การดําเนินการเก่ียวกับการประชุมของคณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษาให
เปนไปตามประกาศขององคการนักศึกษาตามขอ  โดยอนุโลม 

 
หมวด   

ส มสรนักศก า 
 

  
 ขอ   สโมสรนักศึกษาเปนองคกรนักศึกษาภาคปกติในคณะหรือวิทยาลัย 
 ขอ   คณะกรรมการบริหารนักศึกษา แตละคณะหรือวิทยาลัย  ประกอบดวย 

( นายกสโมสรนักศึกษา 
( อุปนายกสโมสรนักศึกษา 
( เลขานุการ 
( เหรั ิก 
( ประชาสัมพันธ 
( กรรมการอ่ืนอีกไมเกิน  คน 
ขอ   นายกสโมสรนักศึกษาตามขอ  (  ไดมาจากการเลือกตั้งท่ัวไปของนักศึกษาในคณะหรือ

วิทยาลัยนั้น ๆ 
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเลือกต้ังสโมสรนักศึกษาตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ใหคณบดีพิจารณาแตงตั้งผูไดรับเลือกตามวรรคสองเปนนายกสโมสรนักศึกษา 
ขอ   ใหนายกสโมสรนักศึกษานาํรายชื่อกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามขอ  (  (  (  

(  และ (  เสนอตอคณบดีเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 
นายกสโมสรนักศึกษาอาจเสนอคณบดี เ พ่ือขอถอดถอนกรมการบริหารสโมสรนักศึกษา                      

ตามวรรคหน่ึงก็ได  
ขอ   ผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาตองเปนนักศึกษาในคณะหรือวิทยาลัยน้ัน 

ๆ และตองเปนสภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ีกําหนดใหมีการเลือกตั้ง 
ขอ   ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาตองมีคุณสมบัตดิังน้ี 
( เปนนักศึกษาในสังกัดคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ  
( เปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีกําหนดใหมีการเลือกตั้ง 
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( ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือถาเคยถูกลงโทษทางวินัยตองพนโทษมาแลว  
ไมต่ํากวาหน่ึงป  โดยนับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร 

( มีผลการศึกษาเ ลี่ยสะสมไมต่ํากวา  .  
( ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยมาแลวไมเกินสี่ป  ในปที่เขาดํารงตําแหนง 
ขอ   นายกสโมสรนักศึกษาและกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามขอ  (  (  (  (  

และ (  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหน่ึงปนับแตวันท่ี  มีนาคมของแตละป 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหน่ึงแลว  นายกสโมสรนักศึกษาและกรรมการบริหาร

สโมสรนักศึกษาตามขอ  (  (  (  (  และ (  พนจากตําแหนงเม่ือ 
( ตาย 
( ลาออก 
( ลาพักการศึกษา 
( ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
( อธิการบดีมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง  โดยระบุความผิดไวอยางชัดเจน 
ในกรณีท่ีกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ตามขอ  (  (  (  (  และ (   พนจากตําแหนง

กอนครบวาระ  และไดดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ี
เหลืออยูของผู ึ่งแทนตน 

เม่ือนายกสโมสรนักศึกษาพนจากตําแหนงใหกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ตามขอ  (  (  
(  (  และ (   พนจากตําแหนงดวย  ในกรณีนี้ถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวา  วัน              
ใหคณบดีพิจารณาแตงตั้งผูรักษาการแทนนายกสโมสรนักศึกษา และใหผูรักษาการแทนนายกสโมสรศึกษา             
มีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับผู ึ่งตนแทน  แตถาวาระการดํารงตําแหนงอยูเหลือไมนอยกวา  วัน               
ใหดําเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน    วัน  นับแตวันท่ีพนตําแหนง และใหผูนั้น
อยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผู ึ่งตนแทน 

ขอ   คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
( บริหารกิจการท้ังปวงท่ีเก่ียวกับสโมสรนักศึกษา โดยไมขัดตอขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ

หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย 
( จัดทําโครงการและงบประมาณประจําปของสโมสรนักศึกษาเพ่ือเสนอตอองคการศึกษา 
( ออกประกาศเก่ียวกับการดําเนินงานภายในสโมสรนักศึกษา ึ่งไมขัดกับขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ และหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย 
( ใหความรวมมือเก่ียวกับการดําเนินงานขององคการนักศึกษา 
( ประสานงานการดําเนินการรวมกันระหวางองคการนักศึกษา คณะกรรมการประสานงาน

กิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ และคณะกรรมการดําเนินงาน
กิจกรรมนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

( แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหน่ึงเร่ืองใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
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( จัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา และรายงานการเงิน เสนอใหองคการนักศึกษา 
อยางนอยภาคการศึกษาละหน่ึงครั้ง 

( พิจารณาใหความเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาตอองคการ
นักศึกษา  สภานักศึกษา  หรือมหาวิทยาลัย 

ขอ   นายกสโมสรนักศึกษามีหนาท่ี ดังนี้ 
( เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบรหิารสโมสรนักศึกษา  
( ควบคุมและดําเนินการในกิจการของสโมสรนักศึกษา 
( เปนผูแทนของสโมสรนักศึกษาในกิจการของสโมสรนักศึกษา 
( ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีองคการนักศึกษามอบหมาย  หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือตามท่ี

ขอบังคับหรือระเบียบกําหนดไว 
ขอ   อุปนายกสโมสรนักศึกษามีหนาท่ีชวยนายกสโมสรนักศึกษาในการประชุมและกิจการสโมสร

นักศึกษาตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย 
ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษา หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหอุปนายก

องคการสโมสรทําหนาท่ีแทน  และใหอุปนายกสโมสรนักศึกษามีหนาท่ีเชนเดียวกับนายกสโมสรนักศึกษาตามท่ี
กําหนดไวในขอ  

ขอ   เลขานุการสภานักศึกษามีหนาท่ี ดังน้ี 
( ประสานงานท่ัวไปเก่ียวกับการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษา 
( เตรียมการกอนการประชุม  จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณท่ีใช  จัดทําระเบียบวาระ                    

การประชุมดวยความเห็นชอบของนายกสโมสรนักศึกษา  ดําเนินการนัดประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร
ศึกษาพรอมจัดสงเอกสารประกอบการประชุม 

( ดําเนินการระหวางการประชุมนับจํานวนสมาชิกคณะกรรมการบริหารสโมสรศึกษา                  
มาประชุมครบองคประชุมหรือไม  แจงระเบียบวาระการประชุมใหท่ีประชุมทราบ  เสนอรายงานการประชุม
ครั้งท่ีแลวเพ่ือการพิจารณา  จดบันทึกคําอภิปรายและมติท่ีประชุมเพ่ือเรียบเรียงเปนรายงานการประชุมท่ี
สมบูรณตอไป 

( ดําเนินการหลังการประชุม  จัดทํารายงานการประชุมเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมพิจารณารับรองใน
การประชุมครั้งตอไป  ดําเนินการแจงมติท่ีประชุมเพ่ือใหผูเก่ียวของทราบหรือดําเนินการตอไป 

( จัดเก็บรายงานการประชุมและมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรศึกษาในเรื่องตาง ๆ ให
เปนระบบ  เปนหมวดหมูเพ่ือสะดวกในการคนควา  เพ่ือเปนหลักฐานในการปฏิบัติงานหรือใชอางอิงรวมท้ัง
การเก็บรักษาเอกสารและสื่อท่ีใชบันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหารสโมสรนกัศึกษา 

( ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสโมสรศึกษามอบหมาย  
หรือตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 

ขอ   เหรั ิก มีหนาท่ีดังน้ี 
( ดําเนินการเก่ียวกับการรับและการจายเงินทุกประเภทของสโมสรนักศึกษา ใหเปนไปตาม

ระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
( จัดทําบั ชีการเงินของสโมสรนักศึกษา 
( จัดทํารายงานการเงินตามขอ  (  
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( ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการเงินของสโมสรนักศึกษาตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษา
มอบหมาย 

ขอ   ประชาสัมพันธ  มีหนาท่ีดังน้ี 
( รับผิดชอบแถลงขาว หรือเผยแพรขาวสารการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษา 
( จัดทําเอกสาร สิ่งพิมพ และสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือการเผยแพรประชาสัมพันธกิจการของสโมสร

นักศึกษา 
( ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีนายกสโมสรศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามอบหมาย 

หรือทําตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 
ขอ   การดําเนินการเก่ียวกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  อาทิ               

การเรียกประชุม  การจัดระเบียบวาระการประชุม  ผูมีสิทธิเสนอเรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุม                    
การลงมติตลอดจนการดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับวิธีการดําเนินการประชุม  ใหเปนไปตามประกาศของ
สโมสรนักศึกษา 
 

หมวด   
ะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมนักศก าภา พิเศ  

ละ ะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมนักศก าระดับบั ิตศก า 
 

  
 ขอ   คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ  ประกอบดวย 

( ประธานกรรมการ 
( รองประธานกรรมการ 
( กรรมการอ่ืนอีกจํานวนไมเกิน    คน 
ขอ   ประธานกรรมการตามขอ   (   ไดมาจากการเลือกของท่ีประชุมหัวหนาหมูเรียนของ

นักศึกษาภาคพิเศษ 
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเลือกประธานกรรมการตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ขอ   ใหผูไดรับเลือกตามขอ    นํารายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาค

พิเศษตามขอ   (  และ (  เสนอตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 
ประธานกรรมการอาจเสนออธิการบดีเพ่ือขอถอดถอนกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาค

พิเศษตามขอ   (  และ (  ก็ได 
ขอ   คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ

หนึ่งป  นับแตวันท่ี    มีนาคม ของแตละป 
นอกจากการพนตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว  กรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ  

พนตําแหนงเม่ือ 
( ตาย 
( ลาออก 
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( ลาพักการศึกษา 
( ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
( อธิการบดีมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง  
ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษตามขอ   (  และ (   พนจากตําแหนง

กอนครบวาระ  และไดมีการดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระ
ท่ีเหลืออยูของผู ึ่งตนแทน 

เม่ือประธานกรรมการพนจากตําแหนงใหประธานดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษตามขอ   
(  และ (  พนจากตําแหนงดวย  ในกรณีน้ีใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีในการพิจารณาแตงต้ังประธาน
กรรมการใหม  และใหประธานกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนใหมนี้ดําเนินงานตามขอ    ตอไป  โดยให
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษท่ีต้ังข้ึนใหมนี้อยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยู
ของคณะกรรมการชุดเดิม 

ขอ   คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษมีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
( ดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษท้ังปวง โดยไมขัดตอขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ และหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย 
( กําหนดนโยบาย รวมท้ังจัดทําโครงการและงบประมาณประจําปของการดําเนินงานกิจกรรม

นักศึกษาภาคพิเศษเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัย 
( ประสานงานการดําเนินการรวมกันระหวางองคการนักศึกษา  คณะกรรมการประสานงาน

กิจกรรมนักศึกษา  คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ  และคณะกรรมการดําเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

( จัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ  และรายงานการเงิน เสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาอยางนอยภาคการศึกษาละหน่ึงครั้ง 

( แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเร่ืองใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ 

( พิจารณาใหความเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาตอ
มหาวิทยาลัย 
 ขอ   คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประกอบดวย 

( ประธานกรรมการ 
( รองประธานกรรมการ 
( กรรมการอ่ืนอีกจํานวนไมเกินเจ็ดคน 
ขอ   ประธานกรรมการตามขอ   (   ไดมาจากการเลือกของท่ีประชุมประธานรุนของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแตละสาขาวิชา 
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเลือกประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ขอ   ใหผูไดรับเลือกตามขอ    นํารายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาตามขอ   (  (  และ (  เสนอตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 
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ประธานกรรมการอาจเสนออธิการบดีเพ่ือขอถอดถอนกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตามขอ   (  และ (  ก็ได 

ขอ   คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละหน่ึงป  นับแตวันท่ี    มีนาคม ของแตละป 

นอกจากการพนตําแหนงตามวาระในวรรคหน่ึงแลว  กรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ  
พนตําแหนงเม่ือ 

( ตาย 
( ลาออก 
( ลาพักการศึกษา 
( ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
( อธิการบดีมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง  
ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามขอ   (  และ (   พนจาก

ตําแหนงกอนครบวาระ  และไดมีการดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียง
เทากับวาระท่ีเหลืออยูของผู ึ่งตนแทน 

เม่ือประธานกรรมการพนจากตําแหนงใหประธานดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตามขอ   (  และ (  พนจากตําแหนงดวย  ในกรณีน้ีใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีในการพิจารณา
แตงตั้งประธานกรรมการใหม  และใหประธานกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนใหมนี้ดําเนินงานตามขอ    
ตอไป  โดยใหคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีตั้งข้ึนใหมนี้อยูในตําแหนงเพียง
เทากับวาระท่ีเหลืออยูของคณะกรรมการชุดเดิม 

ขอ   คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีอํานาจและหนาท่ี 
ดังตอไปน้ี 

( ดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังปวง โดยไมขัดตอขอบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ และหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย 

( กําหนดนโยบาย รวมท้ังจัดทําโครงการและงบประมาณประจําปของการดําเนินงานกิจกรรม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัย 

( ประสานงานการดําเนินการรวมกันระหวางองคการนักศึกษา  คณะกรรมการประสานงาน
กิจกรรมนักศึกษา  คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ  และคณะกรรมการดําเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

( จัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และรายงานการเงิน เสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาอยางนอยภาคการศึกษาละหน่ึงครั้ง 

( แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหน่ึงเร่ืองใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการดําเนนิงานกิจกรรมนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

( พิจารณาใหความเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาตอ
มหาวิทยาลัย 
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ขอ   การดําเนินการเก่ียวกับการประชุมของคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา              
ภาคพิเศษ และคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ใหเปนไปตามประกาศของ
องคการนักศึกษาตามขอ  โดยอนุโลม 

หมวด   
ชมรม 

 
  

ขอ   ชมรมท่ีจัดตั้งข้ึนตองระบุลักษณะการดําเนินงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน ดังน้ี 
( วิชาการ 
( ศิลปวัฒนธรรม 
( บําเพ็ ประโยชน 
( กี าและนันทนาการ 
( คุณธรรมและจริยธรรมสิ่งแวดลอม 
( สิ่งแวดลอม 
( อ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศตามขอ  
ขอ   การจัดตั้งชมรมข้ึนใหม  ใหนักศึกษาเสนอโครงการจัดตั้งตอคณะกรรมการบริหารองคการ

นักศึกษา หรือคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ แลวแตกรณี เพ่ือเสนอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาออกประกาศจัดตั้งชมรม 

การเสนอขอจัดตั้งชมรมตามวรรคหนึ่ง ตองมีสมาชิกชมรมจํานวนไมนอยกวา  คน ท่ีมาจากคณะ
ตาง ๆ ไมนอยกวาสองคณะ 

ขอ   ชมรมท่ีมีอยู แลว  ตองยื่น เรื่ องตอคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา หรือ
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ แลวแตกรณี ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป  เพ่ือ
เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศจัดตั้งชมรม 

การยื่นเรื่องตามวรรคหน่ึง  ตองมีสมาชิกชมรมจํานวนไมนอยกวา    คน  ท่ีมาจากคณะตาง ๆ ไม
นอยกวาสองคณะ 

ขอ   คณะกรรมการบริหารชมรม  ประกอบดวย 
( ประธานชมรม 
( รองประธานชมรม 
( กรรมการอ่ืนอีกจํานวนไมเกินเจ็ดคน 
การไดมา ึ่งคณะกรรมการบริหารชมรมตามวรรคหน่ึง  ใหเปนไปตามระเบียบการดําเนินกิจกรรมของ

ชมรมนั้น ๆ  
ขอ   คณะกรรมการบริหารชมรม  มีอํานาจและหนาท่ีดังน้ี 
( บริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชมรม 
( กําหนดนโยบาย  จัดทําโครงการและงบประมาณประจําปของชมรมเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารองคการนักศึกษา หรือคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ  แลวแตกรณี 
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( จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบปเสนอตอคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา หรือ
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ  แลวแตกรณี 

ขอ   หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งชมรมตามขอ    และขอ    ตลอดจนการยุบเลิกชมรม  
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี    สงิหาคม  พ.ศ.  
 
 
             อาวธ  ศรีศกรี 
     (ศาสตราจารยเกียรติคุณ  นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี  
           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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หมายเหต :-  เหตุผลในการออกขอบังคับ บับน้ี  คือ  เพ่ือใหการจัดตั้งองคกรดําเนินกิจกรรมนักศึกษาและ
เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  และตามความในมาตรา  (  แหง
พระราชบั ัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.   ใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการออกก   ระเบียบ  
ประกาศ  และขอบังคับของมหาวิทยาลัยได  จึงจําเปนตองออกขอบังคับน้ี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เรอง  หลักเก การเ ารวมกิจกรรมเพอการเรียนร บบบร าการ องนักศก า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  พ.ศ.  

----------------------------- 
เพ่ือใหการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมท่ีมุงสงเสริมศักยภาพใหนักศึกษา              

เปนผูที่ประกอบดวย คุณธรรม จริยธรรม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง ขอกําหนดพ ติกรรม
ดานคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษา และเพ่ือใหการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริ าตรีของ
มหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามขอ   และ ขอ  (  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการศึกษา
ระดับปริ าตรี พ.ศ.   สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่               
เม่ือวันที่   พ ษภาคม    จึงประกาศมหาวิทยาลัยไวดังตอไปนี้ 

ขอ  ในประกาศนี้ 
“กิจกรรม” หมายความวา กิจกรรมนอกหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ไมเปนสวนหนึ่ง            

ของการเรียนการสอน ที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา สาขาวิชา องคกรนักศึกษา และหนวยงาน
สนับสนนุภายใน หรอืหนวยงานภายนอก 

“ระเบียนกิจกรรม” หมายความวา  หลักฐานแสดงผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 

“หนวยกิจกรรม” หมายความวา จํานวนหนวยนับ โดยเทียบจากระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่นักศึกษา 
เขารวมโครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ กําหนดให  หนวยกิจกรรมเทากับ   ชั่วโมง 

“องคกรนักศึกษา” หมายความวา องคกรกิจกรรมนักศึกษาตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.   

ขอ  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู                      

แบบบูรณาการ ประกอบดวย 

(  รองอธิการบดีที่อธิการบดีไดมอบหมาย เปน  ประธานกรรมการ 
(  คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย  หรือ ผูแทน  เปน  กรรมการ 
(  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปน  กรรมการ 
(  ประธานสภานักศึกษา เปน  กรรมการ 
(  นายกองคการนักศึกษา เปน  กรรมการ 
(  ประธานดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ เปน  กรรมการ 
(  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา เปน  กรรมการและเลขานุการ 
(  หัวหนางานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ    เปน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการและหรือผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมก็ได 
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ขอ  คณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการมีอํานาจ   และ
หนาที่ ดังนี้ 

(   กําหนดแนวปฏิบัติการเขารวมกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา  โดยจัดทํา
เปนประกาศมหาวิทยาลัย  

(   รวบรวมขอมูล แผนการจัดกิจกรรมจากคณะ  องคกรนักศึกษา และหนวยงานสนับสนุน
ภายใน เพ่ือจัดหมวดหมูกิจกรรม 

(   กําหนดและอนุ มัติหนวยกิจกรรมของแตละโครงการ และพิจารณาเทียบคา และ                 
เทียบโอนประสบการณใหเปนหนวยกิจกรรม 

(   กํากับ ติดตามและประเมินผลการรวมกิจกรรมของนักศึกษา 
(   แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(   หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

ขอ   ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาประจําคณะ  จํานวนไมเกิน    คน  
ประกอบดวย 

( คณบดี    เปน  ประธานกรรมการ 
( รองคณบดี ท่ีรับผิดชอบงานวิชาการ   เปน  กรรมการ 
( ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา จํานวน  คน เปน  กรรมการ 
( ผูแทนจากกองพัฒนานักศึกษา  เปน  กรรมการ 
( นายกสโมสรนักศึกษาของคณะ  เปน  กรรมการ 
( รองคณบดี หรือ ผูชวยคณบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา   

                                  เปน  กรรมการและเลขานุการ 
ขอ   ใหคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาประจําคณะ มีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 

(   รวบรวมขอมูล แผนการจัดกิจกรรมจากภาควิชา สาขาวิชา และสโมสรนักศึกษาคณะ             
เพ่ือจัดหมวดหมูกิจกรรม 

(   เสนอหนวยกิจกรรมของแตละโครงการ การเทียบคา และเทียบโอนประสบการณของ
นั ก ศึกษา ในสั ง กัด  ตามหลั ก เ กณฑ หรื อ แนวปฏิ บั ติ ต ามประกาศมหาวิ ทยาลั ย                            
ตอคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูแบบบูรณาการ               
เพ่ือพิจารณา 

(   กํากับ ติดตามและประเมินผลการรวมกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ 
(   หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ขอ  นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมดานตาง ๆ ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

(   ดานความเปนคนดี 
(   ดานความเปนผูมีความรูดี 
(   ดานความมีบุคลิกภาพดี 
(   ดานความมีสุขภาพดี 
(   ดานความเปนพลเมืองดี 
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ขอ  นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติปริ า ตองเขารวมกิจกรรมตามขอ  ใหครบ                
ทุกดานและตองผานหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (  นักศึกษาท่ีใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย  ปครึ่ง หรือนอยกวา ตองเขารวมกิจกรรม          
รวมทั้งสิ้น ไมนอยกวา  หนวยกิจกรรมตลอดหลักสูตร  

 (   นักศึกษาหลักสูตรปริ าตรี  ป และ  ป ตองเขารวมกิจกรรม รวมท้ังสิ้นไมนอยกวา            
  หนวยกิจกรรมตลอดหลักสูตร  

นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรรวมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือไดรับอนุ าตใหเดินทางไปศึกษาท่ี
สถาบันการศึกษาอ่ืน ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู
แบบบูรณาการกําหนด 

ขอ   ใหกองพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ออกระเบียนกิจกรรมใหแกนักศึกษา   
 
ท้ังนี้  ใหใชกับนักศึกษาระดับปริ าตรี ท่ีเขาศึกษาตั้งแต  ปการศึกษา  เปนตนไป 
 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี    พ ษภาคม  พ.ศ.  
 
 
 
         ประพันธ   ธรรมไชย 
     (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย  
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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หมายเหต :- เหตุผลในการออกประกาศน้ี คือ เพ่ือใหบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีความสมบูรณพรอม
ในทุกดาน สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคา มีน้ําใจไมตรี มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมดานตาง ๆ อาทิ  
เชน วินัย สติสัมปชั ะ กตั ู เมตตา อดทน ื่อสัตย ประหยัด ขยัน ไมเห็นแกตัว ล  ผานการทํางาน  ทํา
กิจกรรม  บําเพ็ ประโยชน  รวมท้ังเพ่ือใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม จึงจําเปนตองออกประกาศน้ี 
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ตอนที ตอนที  
นวปฏิบัติสาหรับนักศก าในเรองทีเกียว อง 
กับสานักสงเสริมวิชาการ ละงานทะเบียน 
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สานักสงเสริมวิชาการ ละงานทะเบียน 
 
เกียวกับสานักงาน 
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานสงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย ภารกิจหลักคือการประสานงานและใหบริการดานวิชาการแกหนวยงานและบุคลากรท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดูแลและกํากับการนําระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยในสวนท่ี
เก่ียวของกับงานดานวิชาการไปสูการปฏิบัติ ดังน้ัน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงมี
ความสําคั และเก่ียวของโดยตรงกับนักศึกษา นับตั้งแตการสมัครเขาเรียนการรายงานตัวเขาเปน
นักศึกษา จนกระท่ังวันสําเร็จการศึกษา นักศึกษาควรศึกษาระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ใหละเอียด
และถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพ่ือใหการเรียนเปนไปอยางราบรื่นและสําเร็จการศึกษาสมดังความตั้งใจ 
 
ทีตังหนวยงาน 
 ชั้น 1 อาคาร 1 ทิศเหนือ (ตรงขามกับโรงยิมเนเ ียม  
 
เวลาเปดทาการ 
 เปดบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัต กษ 
 อังคาร – เสาร เวลา 08.00 น. – 20.00 น. 
 อาทิตย – จันทร เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 
 

รงสรางอง กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สานักสงเสริมวิชาการ ละงานทะเบียน 

สานักงาน อานวยการ 

 

งานบริการ 
การเรียนการสอน 

 
 

งานบริหารทัวไป 

 

งานมาตร าน ละ 
หลักสตร 

 

งานทะเบียน ละ
ประมวล ล 
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รงสรางการบรหิารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ะกรรมการประกัน ภาพ
 

หัวหนางานบริการ           
การเรยีนการสอน 

หัวหนางานมาตรฐาน
และหลักสตูร 

หัวหนางานทะเบียน
และประมวลผล 

หัวหนาสานักงาน 
อานวยการ 

อานวยการ 

ะกรรมการประจาสานัก 

หัวหนางาน 
บริหารท่ัวไป 

ะกรรมการบริหารสานัก 

รอง อานวยการ ายหลักสตร ละ
บริการการเรียนการสอน 

รอง อานวยการ ายบริหาร ละ
นงบประมา  

รอง อานวยการ ายทะเบียน
ละประมวล ล 
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บริการ องสานักสงเสริมวิชาการ ละงานทะเบียน 
 

การลงทะเบียนเรียน 
 ในการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาตองลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ตตามระยะเวลาท่ี
กําหนดในปฏิทินวิชาการ  ตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 
 ข้ันท่ี  นักศึกษาศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนเสนอแนะพรอมท้ังปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา 
 ข้ันท่ี 2 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผานระบบอินเทอรเน็ตท่ี 
  www.academic.cmru.ac.th/regisonline_jong/ 
 ข้ันท่ี  นักศึกษาสามารถเพ่ิม ถอนรายวิชาหรือยาย Section ผานระบบการลงทะเบียนทาง

อินเทอรเน็ตตามวัน-เวลาท่ีกําหนดตามปฏิทินวิชาการ 
 ข้ันท่ี  นักศึกษา Print ใบลงทะเบียน เพ่ือนําไปชําระเงิน ณ ธนาคารท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดเริ่มการลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ตตั้งแตปการศึกษา 
25 7 เปนตนมา โดยมีขอแนะนําในการลงทะเบียน ดังนี้ 
 1. นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนไดไมนอยกวา  หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต               
ภาค ดูรอนไมเกิน  หนวยกิต 
 2. นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนไดไมนอยกวา  หนวยกิต แตไมเกิน 5  หนวยกิต  
ภาค ดูรอนไมเกิน  หนวยกิต 
 . ไมควรลงทะเบียนในกรณีตอไปนี้ 
  .  รายวิชา ้ํากับรายวิชาท่ีลงทะเบียนไดแลว 
  .2 วัน – เวลาเรียนหรือวัน – เวลาสอบ ้ํากับรายวิชาท่ีลงทะเบียนไดแลว 
  .  ลงทะเบียนใน Section ท่ีมีจํานวนผูลงทะเบียนครบแลว 
  .  จาํนวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเกินกวาท่ีกําหนดไว   
  .5 รายวิชาท่ีตองเรียนรายวิชาอ่ืนมากอน 
  .  ไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝกประสบการณรวมกับวิชาอ่ืนได  (เ พาะภาคปกติ  
 
การ อรหัส าน 
 1. นักศึกษาทุกคนจะมีรหัสนักศึกษา และรหัสผาน   ตัวอักษร เพ่ือ Login เขาสูระบบการ
ลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ต หากนักศึกษาทํารหัสผานสู หาย  หรือลืมรหัสผานนักศึกษา
สามารถยื่นคํารองขอใหมได 
 2. ยื่นคํารอง สสว. 2 ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีคาธรรมเนียม 5  บาท 
 
 ันตอนการดาเนินการ 
   นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอรหัสผาน (สสว. 2  ไดท่ี   
   www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php  พรอม ท้ังกรอก คําร อง ให

สมบูรณครบถวน 
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  2  นักศึกษานําคํารองไปชําระคาธรรมเนียมขอรหัสผานท่ีกองคลัง (หองการเงิน  
   จํานวน 5  บาท 
   นักศึกษานําคํารองขอรหัสผานมายื่นท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบพิมพรหัสผานใหนักศึกษาใหม 
 
การ อเพิมจานวนรับลงทะเบียนในรายวิชาทีมีจานวนรับเตม 
 1. เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ต แตปรากฏวาไมสามารถลงทะเบียนเรียน
ได เนื่องจากหมูเรียนในวัน เวลาท่ีตองการมีจํานวนนักศึกษาเต็มตามท่ีกําหนดแลว และไมสามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาในหมูเรียนอ่ืน ๆ ไดอีก  นักศึกษาสามารถขอเพ่ิม จํานวนรับลงทะเบียนในหมู
เรียนท่ีตองการได 
 2. นักศึกษาเขาไปขอเพ่ิมจํานวนรับในรายวิชาท่ีเต็ม ท่ีระบบสารสนเทศนักศึกษา 
(http:/www.acad . . .  กอนการขอเพ่ิมจํานวนใหนักศึกษา ตรวจสอบ 
วันเวลาเรียน  วันเวลาสอบ 
 . คนหารหัสวิชา Section ภาคเรียน แลวกด “Submit" แลวกด เพ่ิม รายวิชาท่ีเพ่ิมจะไป
ปรากฏในระบบคํารองออนไลน สําหรับที่ปรึกษาและสําหรับผูสอน 
 . ถาอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอน อนุมัติคํารองของนักศึกษา โดยผานระบบ
ออนไลนคํารองจะปรากฏในระบบ Admin ของ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  5. เม่ือไดรับการอนุมัติจาก สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แลว จะปรากฏรายวิชา
ดังกลาวในระบบลงทะเบียน นักศึกษาตองเขาไปตรวจสอบรายวิชาท่ีขอเพ่ิมในระบบลงทะเบียน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในปฏิทินวิชาการ ชวงเพ่ิม-ถอน 
 ันตอนการดาเนินการ 
   นักศึกษาเขาไปขอเพ่ิมจํานวนรับในรายวิชาท่ีเต็มท่ี ระบบสารสนเทศนักศึกษา   

( . . . .  กอนการขอเพ่ิมจํานวนให
นักศึกษาตรวจสอบจํานวนรับท่ีเปนปจจุบันในระบบลงทะเบียนและวันเวลาเรียน       
วันเวลาสอบ 

  2  นักศึกษาเขาไปใน ระบบสารสนเทศนักศึกษา ใหคนหารหัสวิชา Section ภาคเรียน 
แลวกด “Submit" แลวกด เ พ่ิม รายวิชาท่ีเ พ่ิมจะไปปรากฏในระบบ   
คํารองออนไลน สําหรับท่ีปรึกษา 

   ถาอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอน อนุมัติคํารองของนักศึกษา โดยผานระบบ
ออนไลนคํารองจะปรากฏในระบบ Admin ของ สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน       

   เ ม่ือได รั บการอนุ มั ติจาก สํ า นักส ง เสริมวิ ช าการและงานทะเบียน แล ว  
จะปรากฏรายวิชาดังกลาวในระบบลงทะเบียน นักศึกษาตองเขาไปตรวจสอบ
รายวิชาท่ีขอเพ่ิมในระบบลงทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในปฏิทินวิชาการ 
ชวงเพ่ิม-ถอน 
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การ อลงทะเบียนเรียน ามหลักสตรระหวางหลักสตรเดิมกับหลักสตรใหม 
 1. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรใหม และไมเปดรายวิชาในหลักสูตรเดิมอีก 
นักศึกษาในหลักสูตรเดิมสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรใหมได แตท้ังนี้ตองมีการเทียบรายวิชา
ระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหมไวแลว 
  กรณีบางรายวิชาในหลักสูตรเดิม ไมมีการเทียบไวและไมมีการเปดตามแผนเรียนอีก 
นักศึกษาสามารถขอหลักสูตร สาขาวิชาเปดรายวิชาใหจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 
 2. ยื่นคํารอง สสว. 7 ผานอาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชา คณะ  ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนไมมีคาธรรมเนียม 
 ันตอนการดาเนินการ 
   นักศึกษาเขาไปดาวนโหลดคํารองลงทะเบียนเรียนขามหลักสูตรระหวางหลักสูตรเดิม

กับหลักสูตรใหม (สสว. 7  ท่ีเว็บไ ตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
( . . . . .  

  2  ขอความเห็นการสงคํารองลงทะเบียนเรียนขามหลักสูตรระหวางหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรใหมจาก อาจารยท่ีปรึกษา 

   ขอความเห็นการสงคํารองลงทะเบียนเรียนขามหลักสูตรระหวางหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรใหม จาก สาขาวิชา ของวิชาท่ีจะเรียนขามหลักสูตร 

   ขอความเห็นการสงคํารองลงทะเบียนเรียนขามหลักสูตรระหวางหลักสูตรเดิมกับ
หลกัสูตรใหม จาก คณะ ของวิชาท่ีจะเรียนขามหลักสูตร 

  5  ยื่นคํารองลงทะเบียนเรียนขามหลักสูตรระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหมท่ี
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

   เม่ือสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนอนุมัติการขอลงทะเบียนเรียนขาม
หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม เรียบรอยแลวใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดท่ีระบบ
ลงทะเบียน ( . . . .  

 
การ อเปดรายวิชาเรียน 
 1. ผูขอเปดรายวิชา ตองเปนนักศึกษาคางชั้นหรือลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนสุดทายและ
ไมไดยายมาจากสถาบันอ่ืน 
 2. การขอเปดรายวิชากระทําไดเม่ือ 
  -  ไมมีรายวิชาในรายการจัดสอนจัดสอบของนักศึกษาทุกประเภท 
  -  เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตรเกาท่ีไมมีการเปดสอนแลว 
  - เปนรายวิชาเลือกท่ีไมสามารถเลือกเรียนในกลุมวิชาเ ดียวกัน ไมสามารถ 
   ยื่นขอเรียนรวมกับนักศึกษาอ่ืนไดหรือเรียนแทนกันได 
 . การขอเปดรายวิชาตองผานความเห็นจากอาจารยท่ีปรึกษา 
 . ยื่นคํารอง สสว.  โดยตองผานการพิจารณาของอาจารยท่ีปรึกษา แลวสงสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนรวบรวมสงคณะพิจารณาสรุปสงกลับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพ่ือใหนักศึกษาลงทะเบียนตอไป ไมมีคาธรรมเนียม 
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 ันตอนการดาเนินการ 
  1  นักศึกษาพิมพรายวิชาท่ีขอเปดนอกเหนือจากแผนการเรียนในระบบสารสนเทศ

นักศึกษา (สสว.  (http:/www.academic.cm . .  
   หมายเหตุ  กอนการยื่นคํารองกรุณาตรวจสอบรายวิชาของภาคเรียนถัดไปใน

เว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  2  ผานความเห็นการขอเปดรายวิชาจากอาจารยท่ีปรึกษา 
   ยื่นคํารอง สสว.  ท่ี สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามกําหนดปฏิทิน 
   วิชาการ 
   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวบสงคณะ 
  5  คณะดําเนินการ 
   5.1 สรุปรายวิชาท่ีจะขอเปดท้ังหมดตามแบบ อรมท่ีกําหนด โดยแนบ 
                           หลักฐาน ท่ีผ านความ เห็ นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                           ประกอบการพิจารณา 
   5.2 บันทึกขอความ นําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  6  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ 
   6.1 แจงผลการพิจารณาผานระบบลงทะเบียน     
   6.2 เปดรายวิชาใหนักศึกษาลงทะเบียนชวงเพ่ิมถอนตามปฏิทินวิชาการ  
     (ชวงเพ่ิม-ถอนรายวิชาตามท่ีกําหนดในปฏิทินวิชาการ  
   .    การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูสอนวิชาขอเปดไมสามารถกระทําได 
                            เวนแตไดรับอนุ าตจากอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย  
 

การ อยกเลิกรายวิชาเรียน 
 1. การขอยกเลิกรายวิ ชา  กระทําให เสร็ จสิ้ น  ก อนสอบปลายภาคไมน อยกว า 
2 สัปดาห  หรือกําหนดการตามปฏิทินวิชาการ การยกเลิกรายวิชา (  เปนการยกเลิกการ
เรียนรายวิชาท่ีลงทะเบียนไปแลว แตนักศึกษามีความจําเปน หรือเห็นวาไมสามารถเรียนได หรือเรียน
ไดไมเต็มท่ีอาจไดรับผลการเรียนต่ํา หากนักศึกษาไมเขาเรียน เรียนไมสมํ่าเสมอ หรือไมทํากิจกรรม
ตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด โดยไมยื่นคํารองขอยกเลิกรายวิชานักศึกษาจะไดผลการเรียนตามเกณฑ
กําหนดไวน้ัน ถาขอยกเลิกแลว ผลการเรียนท่ีไดรับจะเปน  W 
 2. การยกเลิกรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยผูสอน 
 . ยื่นคํารอง สสว.5  ผานอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน  คณะ  ถึงสํานักสงเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน  ไมมีคาธรรมเนียม 
 ันตอนการดาเนินการ 
  1  เลือกรายวิชาท่ีตองการยกเลิก จากเมนูแบบ อรมยกเลิกรายวิชาเรียนในระบบ

สารสนเทศนักศึกษา  http://www.academic.cmru.ac.th/information/ 
  2  คลิกเลือกวิชาที่ตองการยกเลิกรายวิชาเรียนแลวกด Submit" เพ่ือสงขอมูลการ

ยกเลิกรายวิชาเรียนแลวพิมพแบบ อรมคํารองยกเลิกรายวิชาเรียน 
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   ขอความเห็นการยกเลิกรายวิชาจากอาจารยท่ีปรึกษา 
   ขอความเห็นของอาจารยผูสอนวิชาท่ีขอยกเลิก โดยอาจารยผูสอนตรวจสอบ 

Section รหัสวิชาและชื่อวิชาพรอมเ ็นชื่อกํากับ 
  5  ยื่นคํารองขอยกเลิกรายวิชาเรียนท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พรอมท้ัง

แสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนภายในเวลาท่ี มหาวิทยาลัยกําหนด 
(ดูกําหนดการขอยกเลิกรายวิชาในปฏิทินวิชาการ  

  6  เม่ือสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนอนุมัติการขอยกเลิกรายวิชาเรียนและมี
การบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวใหนักศึกษาตรวจสอบการ ยกเลิกรายวิชาไดท่ี
http://www.academic.cmru.ac.th/information/ แลวเขาเมนู “ตารางสอบ” 
แลวดูท่ีตารางสอบ จะมี W ตรงกับวิชาท่ีเรายกเลิก ถือเปนการเสร็จสิ้นการยกเลิก
รายวิชา 

 
การ อลาพักการเรยีน รกั าส านภาพ 
 การขอลาพักการศึกษา 
  1. เม่ือนักศึกษามีเหตุจําเปนท่ีไมอาจมาเรียนไดตามปกติ เชน เจ็บปวย  ติดภารกิจ
เดินทางไปตางจังหวัด ตางประเทศเปนเวลานาน ถูกสั่งพักการเรียน ไปอบรม หรือ อ่ืน ๆ นักศึกษา
สามารถลาพักการเรียนไวไดจนกวาจะพรอมกลับมาเรียนใหม 
  2. นักศึกษาตองยื่นคํารองและชําระเงินใหเสร็จสิ้น กอนวันเริ่มสอบปลายภาค มิ ะน้ัน 
   -  ในกรณีนักศึกษาท่ียังไมไดลงทะเบียน จะพนสภาพการเปนนักศึกษา 
   -  ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนแลวจะไดเกรดเปน  Fหรือ U 
  . ยื่นคํารอง สสว.8 ผาน ความเห็นของผูปกครอง  อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชา คณะ  
การเงินและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษา 
 การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 
  เม่ือนักศึกษาไมไดลงทะเบียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง นักศึกษาตองทําการรักษา
สถานภาพการเปนนักศึกษา โดยการชําระคาธรรมเนียม “การรักษาสถานภาพนักศึกษา” 
  กรณีท่ีนักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา เพ่ือคงสภาพการเปน
นักศึกษา มีดังนี้ 
  1. เม่ือนักศึกษาลาพักการศึกษา 
  2. เม่ือนักศึกษาเรียนครบหลักสูตรแลว และไมมีการลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นและยัง
ไมยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา  
 ันตอนการดาเนินการ  
   1  นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอลาพักการศึกษา (สสว.8  ไดท่ี  
    http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมท้ังกรอก 
    คํารองใหสมบูรณครบถวน 
 



130
คู่มือการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

   2  นักศึกษาขอความเห็นชอบจากผูปกครอง อาจารยท่ีปรึกษา อาจารย  หัวหนา
สาขาวิชา  และขออนุมัติจากคณบดี 

    นักศึกษานําคํารองท่ีผานความเห็นชอบไปชําระเงินคาธรรมเนียมการรักษา
สถานภาพนักศึกษาท่ีกองคลัง (หองการเงิน   ภาคเรียนละ 1,000  บาท  

    นักศึกษานําคํารองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาไป
ถายเอกสารเก็บไวเปนหลักฐาน 

   5  นักศึกษานําคํารองขอลาพักการศึกษา มายื่นคํารองท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

   6  ผูรับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกตองของคํารอง จากน้ันจะเสนอให
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือขอความเห็นชอบแลว
บันทึกขอมูลลงในระบบพรอมท้ังจัดเก็บเอกสารคํารอง 

   หมายเหตุ การลา ักการ ก า กระทําไดครังละไมเกิน 1 ภาคการ ก า            
ถาจําเปนตองลา ักการ ก าตอใ ยื่นคํารองใ ม  

 

การประกาศ ลการเรยีน 
 1. มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการเรียนทุกภาคการศึกษาทางอินเทอรเน็ตโดยนักศึกษา
สามารถตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาท่ีเรียนในแตละภาคเรียนหรือท้ังหมดไดจากระบบสารสนเทศ
สําหรับนักศึกษา (http://www.academic.cmru.ac.th/information  และสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนไดสงผลการเรียนใหผูปกครองทางไปรษณียดวย 
 2. นักศึกษาไดผลการเรียน “I”   ในรายวิชาใด จะตองติดตามและพบอาจารยผูสอนใน
รายวิชานั้นทันทีเพ่ือดําเนินการแกผลการเรียน  “I” ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เรื่อง
แนวปฏิบัติเก่ียวกับผลการเรียน “I” หากพนกําหนดงานทะเบียนและวัดผลจะเปลี่ยนเปน “F” หรือ 
“U” แลวแตกรณี 
 . นักศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคแตขาดสอบจะไดผลการเรียน “M” และจะตอง
ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง  แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาท่ี 
ขาดสอบกลางภาคและปลายภาค   ในกรณีท่ีไดรับอนุ าตใหสอบ  จะตองดําเนินการใหเรียบรอย
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  หากพนกําหนดงานทะเบียนและวัดผลจะปรับเปน “F” หรือ 
“U” แลวแตกรณี 
 

การ อ อน ลการเรียน ละยกเวนการเรยีน 
 1. การขอโอนผลการเรียนหรอืขอยกเวนการเรียน ใหยึดถือตามเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริ าตรี พ.ศ.2557 
 2. ผู มีสิทธิ ไดรับโอนผลการเรียน ไดแก  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม                   
ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงดังนี้ 
  1  ศึกษาในมหาวิทยาลัยและยายสาขาวิชา 
  2  เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและกลับมาเรียนใหม 
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     ผูขอโอนผลการเรียนตองไมถูกสั่งใหพนสภาพตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวยการศึกษาปริ าตรี พ.ศ.2557 หมวด  ขอ  

     เปลี่ยนสภาพของประเภทศึกษาของมหาวิทยาลัย   
  5  มีคะแนนสะสมเ ลี่ยไมต่ํากวา 2.  
 . สําหรับการยกเวนการเรียน มีคุณสมบัติดังน้ี  
  1   ใชสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จระดับอนุปริ าหรือเทียบเทาแลวเรียนตอใน               

ระดับปริ าตรี  
  2  นักศึกษาท่ียายสถานศึกษา 
    สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี            

สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 . การโอนผลการเรียนตองโอนหมดทุกรายวิชา โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิต ท้ังน้ี รายวิชา
ท่ีเทียบโอนน้ันตองสอบได หรือ เคยศึกษา อบรม มีประสบการณเปนระยะเวลาดังน้ี 
  .  หลักสูตร 5 ป จะตองไมเกิน  ป นับถึงวันท่ีเขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จ
การศึกษาหรือภาคเรียนสุดทายท่ีมีผลการเรียน 
  .2 หลักสูตร  ป จะตองไมเกิน  ป นับถึงวันท่ีเขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จ
การศึกษาหรือภาคเรียนสุดทายท่ีมีผลการเรียน 
 5. การขอยกเวนการเรียน ผูขอตองเปนนักศึกษาท่ีเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยน้ีหรือยาย
สถานศึกษามาจากสถานศึกษาอ่ืนและเคยอบรม หรือมีประสบการณ เปนระยะเวลาดังน้ี  
  5.1 หลักสูตร 5 ป จะตองไมเกิน  ป นับถึงวันท่ีเขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จ
การศึกษาหรือภาคเรียนสุดทายท่ีมีผลการเรียน 
  5.2 หลักสูตร  ป จะตองไมเกิน  ป นับถึงวันท่ีเขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จ
การศึกษาหรือภาคเรียนสุดทายท่ีมีผลการเรียน 
  โดยมีเง่ือนไขวา 

   - รายวิชาขอยกเวนตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา   

   -  รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนตองมีจํานวนหนวยกิตรวมกัน ไมเกิน  ใน   ของจํานวน
หนวยกิตท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีจะศึกษา  

 6. ผูไดรับการเทียบโอนผลการเรียน มีสิทธิไดรับเกียรตินิยมสวนผูไดรับการยกเวนการเรียน
ไมมีสิทธิไดรับเกียรตินิยม 
 7. ยื่นคํารอง สสว.   ผานอาจารยท่ีปรึกษา ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                
มีคาธรรมเนียม 
 ันตอนการดาเนินการ  
   กรณีนักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและนักศึกษาท่ีสําเร็จ

ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ อ นุ ป ริ า ห รื อ เ ที ย บ เ ท า   ใ ห เ ข า สู ร ะ บ บ ไ ด ท่ี  
http://www.reg.cmru.ac.th/ จากน้ันกรอกคํารองในระบบใหครบถวน  สมบูรณ  
พรอมแนบผลการเรยีน 
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  2  กรณีท่ีนักศึกษายายสถานศึกษาใหดาวนโหลดคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ย ก เ ว น ผ ล ก า ร เ รี ย น  ( ส ส ว .  ไ ด ท่ี  www.academic.cmru.ac.th/ 
admin_paper.php จากน้ันกรอกคํารองใหสมบูรณ ครบถวน 

  2  นําคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนผลการเรียนไปขอความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ีปรึกษาและนําคํารองมายื่นท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและ งานทะเบียน 
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในปฏิทินวิชาการ 

   เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบคํารองและเอกสารประกอบพรอมท้ังดําเนินการ
พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา 

   .1  กรณีท่ีเทียบโอน ยกเวนรายวิชาระหวางหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนจะพิจารณาคํารอง 

   .2  กรณีท่ียกเวนการเรียนระหวางหลักสูตรมหาวิทยาลัยอ่ืนกับมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเชียงใหม  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะจัดสงเอกสารใหกับ
คณะท่ีเก่ียวของพิจารณา 

   เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบนําเสนอผลการพิจารณาคํารองเสนอตออนุกรรมการพิจารณา
การโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา  ระดับปริ าตรี  เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติผล 

  5  นําผลการพิจารณาอนุมัติจากอนุกรรมการพิจารณาการโอนผลการเรียนและการ
ยกเวนรายวิชา  ระดับปริ าตรี  เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาการโอนผลการ
เรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาระดับปริ าตรี  เพ่ือจัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยและแจงใหนักศึกษาทราบตอไป 

  6  นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อท่ี  http://www.academic.cmru.ac.th (ขาวประกาศ
   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  7  นักศึกษาติดตอขอรับคํารองเทียบโอนผลการเรียน ยกเวนการเรียน และนําคํารองไป

ชําระเงินท่ีกองคลัง (หองการเงิน   มีคาธรรมเนียม  00  บาท  พรอม ท้ั ง สํ า เ น า
เอกสารคํารองเก็บไวเปนหลักฐาน  แลวสงคืนท่ีสํานักสงเสริมวิชาการ  

  8  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบบันทึกผลการเทียบโอนผลการเรียน ยกเวนการเรียนลงใน
ระบบและจัดเก็บเอกสาร 

 

การ อยายสา าวิชา 
 1. นักศึกษาสามารถขอยายสาขาวิชาหน่ึงไปยังอีกสาขาวิชาหน่ึงได โดยเปนไปตามเกณฑ
การยายสาขาวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 2. เกณฑการขอยายสาขาวิชา  
  1  นักศึกษาตองมีผลการเรียนในสาขาวิชาเดมิ  นักศึกษาภาคปกติ ไมนอยกวา  
  2   ภาคเรียนปกตินักศึกษาภาคพิเศษ ไมนอยกวา  ภาคเรียน (ไมนับภาคเรียนท่ีลา

หรือถูกสั่งพักการเรียน  
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  2  มีผลการเรียนเ ลี่ยสะสมกอนยื่นคํารอง ไมต่ํากวา 2.00 
   ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเองของสาขาวิชาใหม ท่ีจะยายไป               

ไมนอยกวา  2  รายวิชาและมีระดับคะแนนไมต่ํากวา  B  
   ตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและคณะเดิมท่ีสังกัด และ สาขาวิชาและคณะใหม 
  5  มหาวิทยาลัยไมอนุ าตใหนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนยายไปสาขาวิชาในหลักสูตร              

ครุศาสตรบัณฑิตหรือภายในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตดวยกัน 
  6  การยายจะสมบูรณไดเม่ือนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมแลว 
  7  เม่ือนักศึกษายายไปสาขาวิชาใหมแลวจะขอยายกลับสาขาวิชาเดิมอีกไมได  
  8  ยื่นคํารอง สสว.2  ผานอาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา คณะเกา  ใหม  ถึงสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีคาธรรมเนียม 500 บาท 
 ันตอนการดาเนินการ  
  1  นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอยายสาขาวิชา (สสว.2  ไดท่ี 
   http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมท้ังกรอกคํารอง

ใหสมบูรณครบถวน  
  2  นักศึกษานําใบคํารองไปยื่นขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชาเดิม 

คณะเดิมสาขาวิชาใหม คณะใหม และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   นักศึกษาติดตอรับคํารองคืนไดท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   จากน้ันนําคํารอง ไปชําระเงินคาธรรมเนียมขอยายสาขาวิชาท่ีกองคลัง (หองการเงิน  
  5  นักศึกษานําคํารองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมขอยายสาขาวิชาไปถายเอกสาร

เก็บไวเปนหลักฐาน 
  6  นักศึกษานําคํารองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมขอยายสาขาวิชา ( บับจริง              

มายื่นท่ีหองสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือขอรับการเปลี่ยนรหัส
นักศึกษาและเปลี่ยน Passwordใหม 

 

การเปลียนส านภาพนักศก า 
 1. นักศึกษาภาคปกติสามารถขอเปลี่ยนสถานภาพไปเปนนักศึกษาภาคพิเศษได              
ในวิชาเอกท่ีมีอยูในภาคพิเศษ ระดับเดียวกัน 
 2. ยื่นคํารอง ผานอาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชา คณะ ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มีคาธรรมเนียม 500 บาท 
 ันตอนการดาเนินการ 
  1  นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอยายสถานภาพ (สสว.1  ไดท่ี    
   http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมท้ังกรอกคํารอง

ใหสมบูรณ ครบถวน  
  2  นักศึกษานําใบคํารองไปยื่นขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชา คณะ

และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   นักศึกษาติดตอรับคํารองคืนไดท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



134
คู่มือการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

   จากน้ันนําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนียมขอยายสถานภาพท่ีกองคลัง (หองการเงิน  
  5  นักศึกษานําคํารองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมขอยายสถานภาพไป 
   ถายเอกสารเก็บไวเปนหลักฐาน 
  6  นัก ศึกษานํ า คําร องและใบ เสร็ จรับ เ งินค าธรรมเนี ยมขอย ายสถานภาพ 

( บับจริง  มายื่นท่ีหองสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือขอรับการเปลี่ยน
รหัสนักศึกษาและเปลี่ยน Password ใหม 

 

การ อยายส านศก า 
 1. เม่ือนักศึกษามีความจําเปนตองยายไปศึกษาตอท่ีสถาบันการศึกษาแหงอ่ืน ดวยเหตุผล
ยายกลับภูมิลําเนา ยายตามผูปกครอง ยายสถานท่ีทํางาน นักศึกษาสามารถ ยื่นคํารองขอยายไปได
โดยตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาค 
 2. เม่ือนักศึกษายื่นคํารอง   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะทําหนังสือติดตอไป
ยังสถาบันท่ีนักศึกษาขอยายไป เม่ือสถาบันแหงนั้นมีหนังสือตอบรับวาสามารถรับนักศึกษาเขาศึกษา
ตอได  นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือรับหนังสือสงตัวและผลการเรียนไปยังสถาบันแหงน้ัน 
 . ยื่นคํารอง สสว.11 ผาน ความเห็นของผูปกครอง อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชา คณะ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงสํา นักสง เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มีคาธรรมเนียม  2,000  บาท 
 ันตอนการดาเนินการ 
  1  นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอยายสถานศึกษา (สสว.11  ไดท่ี   
   http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมท้ังกรอกคํารอง

ใหสมบูรณครบถวน 
  2  นักศึกษาขอความเห็นชอบจากผูปกครอง อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยหัวหนา  

สาขาวิชา ขออนุมัติจากคณบดี และสํานักวิทยบริการ  (หองสมุด  
   นักศึกษานําคํารองขอยายสถานศึกษา มายื่นคํารองท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
   เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกตองของคํารอง จากน้ันจะเสนอให

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือขอความเห็นชอบ 
  5  เม่ือคํารองขอยายสถานศึกษาผานความเห็นชอบของผูอํานวยการสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน แลวผูรับผิดชอบจะจัดทําหนังสือสอบถามไปยัง
สถานศึกษา สถาบันท่ีนักศึกษาจะยายไป 

   5.1 ถาสถานศึกษา สถาบัน ตอบรับ การยายสถานศึกษา ผูรับผิดชอบจะทําหนังสือ
สงตัวใหกับนักศึกษา จากน้ันใหนักศึกษาไปชําระเงินคาธรรมเนียมการขอยาย
สถานศึกษาท่ีหองการเงิน ก็ถือวาสิ้นสุดกระบวนการขอยายสถานศึกษา 

   5.2 ถาสถานศึกษา สถาบัน ปฏิเสธ การยายสถานศึกษา ผูรับผิดชอบจะแจงให
นักศึกษาทราบ 
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การ อสาเรจการศก า 
 1. นักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนสุดทาย ตองยื่นคํารองขอสําเร็จ
การศึกษา โดยแนบหลักฐาน ใบตรวจสอบสําเร็จการศึกษา (นักศึกษาสามารถกรอกขอมูลขอสําเร็จ
การศึกษาผานระบบออนไลน http://www.academic.cmru.ac.th/completions  เพ่ือสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะไดดําเนินการในข้ันตอนการตรวจสอบผลการศึกษาและ
ดําเนินการเพ่ือขออนุมัติสําเร็จการศึกษาตามข้ันตอนตอไป   นักศึกษาสามารถติดตามผลไดจาก
ประกาศชื่อผูสําเร็จการศึกษาทาง www.academic.cmru.ac.th 
 2. เม่ือนักศึกษายื่นผานระบบอินเทอรเน็ตแลว ใหพิมพคํารอง และนําคํารองผานอาจารยท่ี
ปรึกษา อาจารยควรชวยตรวจสอบรายวิชาและผลการศึกษาเพ่ือใหม่ันใจไดวา ถูกตอง ครบตาม
หลักสูตร 
 . ยื่นคํารอง สสว.  ท่ีพิมพออกมาจากระบบอินเทอรเน็ต ผานอาจารย ท่ีปรึกษา                 
ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไมมีคาธรรมเนียม 
 ันตอนการดาเนินการ  
  1  ใหนักศึกษา กรอกคํารองขอสําเร็จการศึกษาในระบบขอสําเร็จการศึกษาท่ี 

http://www.academic.cmru.ac.th/completion/ หลังจากนั้นใหนักศึกษาพิมพ 
คํารองออกมาจากระบบและแนบเอกสาร ผลการเรียนตลอดหลักสูตร แลวนําสงให
อาจารยท่ีปรึกษา ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาเบื้องตน พรอมท้ังลงนามกํากับ   
นําสงใหงานทะเบียนและประมวลผลสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

   หมายเหตุ  ในการยื่นคํารองขอสําเร็จการ ก า ใ นัก ก ายื่นคํารองภายในวันท่ี
20 ของแตละเดือน ม าวิทยาลัยจะอนุมัติ ลการสําเร็จการ ก าตามป ิทินการ
อนุมัติการสําเร็จการ ก า นัก ก าสามารถดป ิทินการอนุมัติการสําเร็จการ ก า
ไดท่ีบอรดประชาสัม ัน  ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเว็บไซต
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://www.academic.cmru.ac.th/  
ขาวประกา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

 

   อนึ่ง หากนักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา แตผลการเรียนยังไมผาน            
การพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ(เกรดไมออก  ภายในสิ้นเดือนน้ันๆ คํารองขอสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาถือเปนโม ะ นักศึกษาตองสงคํารองขอสําเร็จการศึกษาใหม เม่ือผลการเรียน
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะแลว (เกรดออก  
  2  นําคํารองท่ีกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว สงงานทะเบียนและประมวลผลจะมี

เจาหนาท่ีรับคํารอง เพ่ือตรวจสอบเบื้องตน เชน มีรายวิชาท่ียังไมมีผลการเรียน
หรือไม  เปนตน  

   เม่ือเจาหนาท่ีรับคํารองเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกคํารองขอสําเร็จการศึกษาของ
นั ก ศึ ก ษ า ล ง ใ น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร  แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม 
ผลการพิจารณาคํารองได ท่ี  http://www.academic.cmru.ac.th/graduate/  
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ใหนักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาลงในชองวาง เพ่ือตรวจสอบสถานะของคํารองของ
นักศึกษา  

   กรณีนักศึกษาสงคํารองขอสําเร็จการศึกษาแลว หลังจากวันสุดทายของการรับคํา
รอง นักศึกษาเขาตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษา ระบบจะแจงสถานะวา 
“เจาหนาท่ีไดรับคํารองขอสําเร็จการศึกษาแลว”  

  5  หากคํารองขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ไดรับการตรวจสอบจาก เ จ า ห น า ท่ี
งานทะเบียนอยางละเอียด แลว กรณีพบวานักศึกษามีป หาเก่ียวกับผลการเรียน 
เชน ไมมีผลการเรียน ระบบตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษา จะแจงสถานะ               
ตามป หาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหนักศึกษามาติดตองานทะเบียนและประมวลผล  

  หมายเหตุ  ลังจากท่ีนัก ก าสงคํารองขอสําเร็จการ ก าเรียบรอยแลวใ 
นัก ก าติดตามตรวจสอบ ลการสําเร็จการ ก าของนัก ก าเอง ทุกระยะเ ื่อใ 
สามารถแกป าไดทันทวงที 

  6  หากคํารองขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ไดรับการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีงาน
ทะเบียนอยางละเอียดแลว พบวานักศึกษาไมมีป หาใด ๆ เก่ียวกับผลการเรียน 
เจาหนาท่ีก็จะแจงผลการสงคํารองขอสําเร็จการศึกษาในระบบวา “คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษารอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย”  

   หมายเหตุ  ากนัก ก าย่ืนคํารองขอสําเร็จการ ก าแลว แตไมสําเร็จการ ก า
ใ นัก ก ายื่นคํารอง สสว 13  ใ มอีกครัง 

 

การลงทะเบียนบั ิต 
 นักศึกษาท่ีสํา เร็จการศึกษาในระดับปริ าตองไปลงทะเบียนบัณฑิตท่ีกองคลั ง            
(หองการเงิน   จํานวน 1,000 บาท แลวนําหลักฐานการลงทะเบียนบัณฑิตมารับใบรับรองผลการ
เรยีนและใบรับรองคุณวุฒิท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวัน-เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 การรับปริ า 
  นักศึกษาควรติดตามรายละเอียดและถือปฏิบัติดังนี้ 
   1  มหาวิทยาลัยจะกําหนดรับพระราชทานปริ าบัตรปละครั้งทุก ๆ ป โดย

ติดตามกําหนดการรับรายงานตัวจากกองพัฒนานักศึกษาทางอินเทอรเน็ต 
   2  มหาวิทยาลัยจะประกาศใหนักศึกษามารายงานตัวเพ่ือขอรับพระราชทาน

ปริ าบัตรลวงหนา 1 เดือน 
    การมารายงานตัวใหนักศึกษานําสําเนาใบรับรองคุณวุฒิมาแสดง  
    นักศึกษาท่ีไมประสงคจะไปรับพระราชทานปริ าบัตรใหมาขอรับปริ า

บัตรท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายหลังจากวันกําหนดรับ
พระราชทานปริ าบัตรไปแลว1สัปดาหพรอมท้ังแสดง (หลักฐานตามขอ  
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การ อเอกสารการศก า 
 1. นักศึกษาสามารถขอเอกสารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไดดังน้ี    

   -  ใบรับรองการเปนนักศึกษา  -  ใบรับรองผลการเรียน (   

   -  ใบเกรดเพ่ือตรวจสอบ             -  ใบรับรองคุณวุฒ ิ                

   -  ใบปริ าบัตร                     -  ใบอนุปริ าบัตร 

   -  ใบประกาศนียบัตร                 -  ใบสุทธิ        
 2. ยื่นคํารอง สสว.10 ตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีคาธรรมเนียม 
 ันตอนการดาเนินการ 
  1  หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา 
   1.1 นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอเอกสารทางการศึกษา (สสว.10  ไดท่ี 

http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมท้ังกรอก
คํารองใหสมบูรณครบถวน 

   1.2 นักศึกษานําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการเปนนักศึกษาท่ี
กองคลัง (หองการเงิน  

   1.  นักศึกษานําคํารองขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษามายื่นท่ีสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน พรอมท้ังรับใบนัดหมายการรับหนังสือรับรอง             
การเปนนักศึกษา 

   1.  นักศึกษาจะมารับหนังสือรับรองการเปนนักศึกษาไดหลังจากยื่นคํารอง 1 วัน
ทําการ โดยนักศึกษาจะตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัว
ประชาชน  หากไมมารับภายใน  เดือน ใหเขียนคํารองใหม 

  2  ใบรับรองผลการเรยีน (  
   2.1 นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอเอกสารทางการศึกษา (สสว.10  ได ท่ี

http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมท้ังกรอก            
คํารองใหสมบูรณครบถวน 

   2.2 นักศึกษานําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนียมใบรับรองผลการเรียนท่ีกองคลัง 
(หองการเงิน  

   2.  นักศึกษานําคํารองมายื่นท่ีสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียนพรอมท้ังรับ
ใบนดัหมายการรบัใบรับรองผลการเรียน 

   2.  กรณีท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว นักศึกษานํารูปถายสีขนาด  2 น้ิว าก
หลังรูปถายสีขาว บับละ 2 รูป ระดับปริ าสวมชุดครุย  ตามสาขาท่ี
สําเร็จการศึกษา สวนระดับอนุปริ า,ป.กศ.,ป.กศ.  ชั้นสูงสวมชุดนักศึกษา 
รูปถายไมเกิน 6 เดือน มายื่นท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

   2.5 นักศึกษาจะมารับใบรับรองผลการเรียนไดหลังจากยื่น คํารอง  วัน           
ทําการ โดยนักศึกษาจะตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัว
ประชาชน  หากไมมารับภายใน  เดือน ใหเขียนคํารองใหม 
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   ใบเกรดเพ่ือตรวจสอบ 
   ใช ในการ เทียบโอนผลการ เรียน ยกเวนผลการเรียน  กรณีสอบเข า ใหม  
   หรือใชในการตรวจสอบรายวิชาท่ีเรียน 
   .1 นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอเอกสารทางการศึกษา (สสว.10  ไดท่ี 

http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมท้ังกรอก          
คํารองใหสมบูรณครบถวน 

   .2 นักศึกษานําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนียมใบเกรดเพ่ือตรวจสอบนักศึกษาท่ี
กองคลัง (หองการเงิน  

   .  นักศึกษานําคํารองขอใบเกรดเพ่ือตรวจสอบ มายื่นท่ีสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน พรอมท้ังรับใบนัดหมายการรับใบเกรดเพ่ือตรวจสอบ 

   .  นักศึกษาจะมารับใบเกรดเพ่ือตรวจสอบไดหลังจากยื่นคํารอง 1 วันทําการ 
โดยนักศึกษาจะตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัว
ประชาชน  หากไมมารับภายใน  เดือน ใหเขียนคํารองใหม   

   ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ, ใบแทนปริ าบัตร, ใบแทนอนุปริ า, ใบแทน
ประกาศนยีบัตร, ใบแทนใบสุทธิ  (เ พาะผูท่ีสําเร็จการศึกษาแลวเทานั้น  

   .1 ดาวน โหลดคํารองขอเอกสารทางการศึกษา (สสว .10  ได ท่ี 
http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมท้ังกรอก         
คํารองใหสมบูรณครบถวน 

   .2 นําคํารองไปชําระเงินคาธรรมเนียมกองคลัง (หองการเงิน  
   .  นําคํารองขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ, ปริ าบัตร, อนุปริ า,

ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิและรูปถายสีขนาด 2 น้ิว ากหลังรูปถายสีขาว บับ
ละ 2 รูป ระดับปริ าสวมชุดครุยตามสาขาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริ า, ป.กศ.  ป.กศ.ชั้นสูง สวมชุดนักศึกษา ถายไมเกิน 6 เดือน พรอม
ใบแจงความ  มายื่นท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พรอมท้ังรับ          
ใบนัดหมาย 

   .  การรบัใบแทน ใบรับรองคุณวุฒิ, ปริ าบัตร, อนุปริ า, ประกาศนียบัตร, 
ใบสุทธิไดหลังจากยื่นคํารอง  วันทําการ โดยจะตองแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชน 

    หมายเหตุ 

    -   ากไมมารับภายใน 3 เดือน ใ เขียนคํารองขอยื่นใ ม 

    -  ถานัก ก าขอใบแทน ใบรับรองคุณวุ ิ, ปริ าบัตร, อนุปริ า, 
ประกา นียบัตร, ใบสุท ิ บับภา าไทยใ แนบใบแจงความ กรณีขอ บับ
ภา าอังก ไมตองมีใบแจงความ ใ ถายเอกสาร บับภา าไทยแนบทาย   
คํารอง  
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การ อเปลียน ปลง อมลสวนตัว 
 1. การขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัวไดแก คํานําหนานาม  ชื่อ  นามสกุล  ท่ีอยู นักศึกษา
ควรยื่น คํารองขอเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง เพ่ือประโยชนของตัวนักศึกษาใน เรื่องหลักฐานสําคั ของ
ตนเอง เชน บัตรประจําตัว ใบแสดงผลการศึกษา ปริ าบัตร เปนตน โดยยื่นกอนสอบปลายภาค 1 
เดอืน 
 2. ยื่นคํารอง สสว.7 ผานอาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชา ถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนไมมีคาธรรมเนียม 
 ันตอนการดาเนินการ  
  1  นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว(สสว.7 ไดท่ี  
   http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมท้ังกรอกคํารอง

ใหสมบูรณครบถวน 
  2  นักศึกษานําคํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัวไปขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ี

ปรึกษาและอาจารยหัวหนาสาขาวิชา 
   นักศึกษานําคํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว มายื่นท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 
 หมายเหตุ  ลังจากยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมลสวนตัว 2 วันทําการขอมลจะ
ถกเปลี่ยนแปลง 

 
การ อลาออก 
 1. เมื่อนักศึกษามีความจําเปนไมสามารถเรียนใหครบตามหลักสูตร และประสงคจะลาออก
จากสภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ใหดําเนินการไดทันที การขอลาออกใชในกรณีท่ีนักศึกษา 
  1  ตองการสอบเขาศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืน 
  2  ตองการสอบเขาศึกษาในสาขาวิชาใหม 
   ไมมีเวลาศึกษา 
   เกรดเ ลี่ยไมถึงเกณฑท่ีกําหนด 
  5  ไมมีทุนทรัพย 
 2. นักศึกษาท่ีบรรลุนิติภาวะแลว สามารถลาออกโดยไมตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง 
 . สถานภาพของนักศึกษาจะตองไมพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 ันตอนการดาเนินการ  
  1  นักศึกษาดาวนโหลดคํารองขอลาออก (สสว.  ไดท่ี    
   http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมท้ังกรอกคํารอง

ใหสมบูรณ ครบถวน 
  2  นักศึกษายื่นหนงัสือยินยอมจากผูปกครอง (เ พาะนักศึกษาท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  
   นักศึกษานําคํารองขอลาออกไปเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา คณบดีท่ีนักศึกษาสังกัด 
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   สงเอกสารตามขอ -2 พรอมผลการพิจารณาท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนออธิการบดี เพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ

  5  หลังจากท่ีนักศึกษายื่นคํารองขอลาออก 1 วันทําการใหมารับสําเนาคํารอง 
   ขอลาออกเพ่ือรับเงินคาประกันของเสียหายคืนท่ีกองคลัง (หองการเงิน  
 
ารองทัวไป 

 1. ใชในกรณีขอรับบริการทางวิชาการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว โดยยื่นได
ตลอดเวลา  ท้ังนี้ อาจารยท่ีปรึกษาควรใหขอเสนอแนะดวย 
 2. ยื่ น คํ า ร อ ง  สสว .15  ผ านอาจารยที่ ป รึ กษา  ถึ งสํ านั กส ง เ ส ริ มวิ ช าการและ 
งานทะเบียนไมมีคาธรรมเนียม 
 ันตอนการดาเนินการ 
  1  นกัศึกษาดาวนโหลดคํารองท่ัวไป (สสว.15  ไดท่ี  
   http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมท้ังกรอกคํารอง

ใหสมบูรณครบถวน 
  2  นักศึกษานําคํารองท่ัวไปเสนออาจารยท่ีปรึกษาใหขอเสนอแนะและรับรอง 
   นักศึกษานําคํารองท่ัวไปมายื่นท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะพิจารณาและใหคําแนะนําแกนักศึกษาเปนรายกรณี 
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การใหบริการ อมลสารสนเทศ านระบบอินเทอรเนตสาหรับนักศก า 
นักศึกษาสามารถใชบริการผานเว็บไ ต http://www.academic.cmru.ac.th 

 
ในสวนของบริการท่ีเก่ียวกับนักศึกษาจะประกอบไปดวยหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 ปฏิทินวิชาการ 
 ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา 
 ระบบลงทะเบียนเรยีน 
 ระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษา 
 ระบบขอสําเร็จการศึกษา 
 ระบบประเมินพ ติกรรมการสอนอาจารย 
 ระบบเทียบโอนรายวิชา 
 ตรวจสอบรายวิชาท่ีเปดสอน 
 ตรวจสอบแผนการเรยีนเสนอแนะ 
 ตรวจสอบรายชื่อผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 ตรวจสอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา 
 คูมือนักศึกษา 
 คําถามท่ีพบบอยในการติดตอสํานักสงเสริมวิชาการ  
 ขาวประกาศ สสว.  
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นักศึกษาจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานเปนอยางดี  ในการใชงานระบบสารสนเทศใหนักศึกษา
ปอนขอมูลตาง  ๆ ใหถูกตองตามคําแนะนําในวิธีใชงาน ึ่งในแตละสวนนั้นอาจมีการปอนรูปแบบ
ขอมูลแตกตางกัน นักศึกษาตองศึกษาวิธีการใชงานใหละเอียดจึงจะสามารถเขาใชงานไดโดยท่ีไมเกิด
ป หาใด ๆ 

 
1. ปฏิทินวิชาการ จะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมทางวิชาการทุกเดือนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
โดยนักศึกษาตองปฏิบัติตามกําหนดการตาง ๆ ในปฏิทินวิชาการอยางเครงครัด 

 
2. ระบบทะเบียนประวัตินักศก า เปนระบบสําหรับนักศึกษาใหมกรอกประวัติของตนเองผาน 
อินเทอรเน็ตเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใชเลขบัตรประจําตัว
ประชาชนเพ่ือ Login เขาสูระบบ 

 



143
คู่มือการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3. ระบบลงทะเบียนเรียน เปนระบบท่ีใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ                 
ผ านระบบอินเทอร เน็ต  นักศึกษาสามารถลงทะเบียน เ พ่ิม – ถอน รายวิชาและพิมพ                  
ใบชําระเงินในแตละภาคเรียน  สําหรับนักศึกษาเขาใหม  ใหสรางรหัสผานเองโดยใชวันเดือนปเกิด  
(รูปแบบ  :  วว ดด ปป   เขาไปใชงานสารสนเทศนักศึกษากอน  แลวจึงจะสามารถสรางรหัสผาน
สําหรับเขาใชงานระบบลงทะเบียน 

 
. ระบบสารสนเทศสาหรับนักศก า เปนระบบท่ีนักศึกษาสามารถตรวจสอบทะเบียนประวัติ ตาราง

เรียน ตารางสอบ ผลการเรียน รวมถึงสามารถยื่นคํารองตางๆ ผานระบบนี้ได โดยมีรูปแบบการเขาสู
ระบบ ดังน้ี 
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5. ระบบ อสาเรจการศก า นักศึกษาสามารถยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาผานอินเทอรเน็ตเม่ือ
เรียนครบหลักสูตรแลว โดยทําตามข้ันตอนท่ีระบบกําหนด 

 
 

6. ระบบประเมินพ ติกรรมการสอนอาจารย เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคเรียนแลว
นักศึกษาจะตองประเมินพ ติกรรมการสอนของอาจารยผูสอนประจําวิชา จึงจะสามารถดูผลการเรียน
ของตนเองได 
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. ระบบเทียบ อนรายวิชา สําหรับนักศึกษาท่ีตองการลงทะเบียนเรียนขามหลักสูตรใชตรวจสอบ
รายวิชาท่ีสามารถเรียนแทนกันได  

 
 
8. ตรวจสอบ นการเรียนเสนอ นะ นการเรียนเสนอ นะ  เปนแผนการเรียนตลอดหลักสูตรท่ี
สาขาวิชาจัดให นักศึกษาตองเรียนใหครบเพ่ือจะสามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรได  ดังน้ันสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงไดพัฒนาการตรวจสอบแผนการเรียนผานระบบอินเทอรเน็ตข้ึน 
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบแผนการเรียนไดดวยตนเองและวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตรได 
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9. ตรวจสอบรายวิชาทีเปดสอน นักศึกษาสามารถตรวจสอบไดวามีรายวิชาใดบางท่ีจะเปดสอนใน
ภาคเรียนถัดไป รวมท้ังสามารถตรวจสอบขอมูลการจัดรายวิชาไดถูกตองครบถวนตามแผนการเรียน
และหลักสูตรหรือไม ึ่งหากมีขอผิดพลาด อาจเนื่องจากเปดผิดรายวิชาหรือไมครบถวนก็สามารถแจง
ตองานบริการการเรียนการสอนไดกอนเปดภาคการศึกษานั้น ๆ 

 
.  ตรวจสอบรายชอ ทีพนสภาพการเปนนักศก า นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผูพนสภาพ

การเปนนักศึกษาไดจากระบบน้ี การพนสภาพอาจจะเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน ผลการเรียนไมถึง
เกณฑท่ีกําหนดตามขอบังคับ การขาดการติดตอ การไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา การเปน
นักศึกษาครบตามกําหนดระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

การตรวจสอบรายชื่อผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาเปนสิ่งสําคั เพราะจะมีเรื่องการขอเงิน
คืนจากมหาวิทยาลัยเขามาเก่ียวของดวย เพราะถาพนกําหนดแลวนักศึกษาจะไมสามารถขอคืนเงิน
จากทางมหาวิทยาลัยได ดังน้ันเม่ือนักศึกษาเขามาเรียนแลวตองตรวจสอบตนเองใหผลการเรียนอยูใน
เกณฑตามท่ีระเบียบกําหนดและตรวจสอบการชําระเงินลงทะเบียนในแตละภาคเรียนรวมท้ัง
ระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยดวย 
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. ตรวจสอบรายชอ สาเรจการศก า  การตรวจสอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาผานระบบ
อินเทอรเน็ตเปนบริการสําหรับนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบไดดวย
ตนเอง ึ่งจะเปนความสะดวกตอนักศึกษาเปนอยางมาก เม่ือทราบวันท่ีสําเร็จการศึกษาแลว 
นักศึกษาสามารถติดตอเพ่ือขอเอกสารทางการศึกษา ใบรับรองตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ีไดกําหนดจาก
มหาวิทยาลัยตอไปได 

 
.  มอนักศก านักศึกษาสามารถอานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ขอปฏิบัติของมหาวิทยาลัยได

จากคูมือนักศึกษาตามปการศึกษาท่ีเขาเรียน 
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13. า ามทีพบบอยในการติดตอ  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนไดรวบรวมคําถามท่ีนักศึกษาสวนให ไดติดตอ สอบถาม นักศึกษาสามารถเขาไป
อานรายละเอียดในสิ่งท่ีสงสัยเปนขอมูลเบื้องตนได 
 

 
 
14.  บริการ าวสาร อง สสว. เปนการประกาศขาวทางดานวิชาการท่ีเปนปจจุบัน ึ่งนักศึกษาควร
เขามาติดตามอานประกาศขาวสารท่ีทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดประกาศอยาง
สมํ่าเสมอ เพ่ือการปฏิบัติตนและสามารถทําตามขอกําหนดตางๆ ของมหาวิทยาลัยได 
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การใหบริการ อมล านระบบอินเทอรเนตดานอน  
 
1.  สรรสาระ สานักสงเสริมวิชาการ ละงานทะเบียน  
 สรรสาระ เปนจดหมายขาวแสดงขาวสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสํานักสงเสริมวิชาการ  ึ่งจะ
ออกเปนรายเดือน นักศึกษาสามารถติดตามขาวสารยอนหลังได 
 

 

 
 

.  สนทนาออนไลนกับ สสว. Academic Chat) 
 นักศึกษาสามารถสอบถามป หาขอสงสัยหรือพูดคุยกับเจาหนาท่ีของสํานักสงเสริมวิชาการ  
โดยตรงไดจากระบบสนทนาออนไลนของสํานักตามกําหนดเวลาท่ีไดกําหนดไว 
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3. Facebook องสานักสงเสริมวิชาการ ละงานทะเบียน 
เปนบริการสาธารณะท่ีสามารถเขาถึงนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปไดเปนอยางดี โดยสามารถ

ติดตอสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับงานวิชาการ การรับสมัครนักศึกษาใหม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ึ่งฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานัก  เปนผูดูแลระบบและตอบคําถาม ผูสอบถามตองใชถอยคําท่ี
เหมาะสมและเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน หากมีถอยคําที่ไมเหมาะสมผูดูแลระบบจะทําการลบ
และจํากัดการเขาใชงานทันที 
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ตอนที ตอนที  
นวปฏิบัติสาหรับนักศก าในเรองทีเกียว อง 
กับหนวยงานสนับสนนการเรียนการสอน 

 

 ส าบันภา า ศิลปะ ละวั นธรรม 

 สานักวิทยบริการ ละเท น ลยีสารสนเทศ 

 กองพั นานักศก า 
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ส าบันภา า ศิลปะ ละวั นธรรม  
      

 
ปรัช า    

“ภาษาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เ พ่ือพัฒนาตน พัฒนาชาติ สรางเครือขาย  
ความรวมมือ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล” 

 
วิสัยทัศน 

“เปนแหลงเรียนรูท่ีมีความเปนเลิศดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม ในระดับภูมิภาคลุมน้ําโขง” 
 
อัตลัก ส าบันภา า ศิลปะ ละวั นธรรม 

“รักษภาษาและวัฒนธรรม” 
 

เอกลัก ส าบันภา า ศิลปะ ละวั นธรรม 
“อนุรักษวัฒนธรรม ผูนําทางภูมิป า แหลงเรียนรูดานภาษา พัฒนาสูสากล” 

 
พันธกิจ 

1. สงเสริมใหศูนยภาษาเปนแหลงเรียนรู พัฒนาทักษะภาษาตางๆและสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศ 

2. จัดระบบวิเทศสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ ทําหนาท่ีประสานงานหนวยงานภายในและ
ตางประเทศท่ีปฏิบัติภารกิจรวมกับมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาศูนยศิลปวัฒนธรรม ใหเปนหนวยงานประสานและสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

4. บูรณาการภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมหรือ           
การวิจัย เพ่ือสรางระบบการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปประยุกตใชท้ังภายใน
มหาวิทยาลัยและในทองถ่ิน  

 
ทีตังหนวยงาน 
 สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม แบงหนวยงานท่ีใหบริการ 4 สวน ดังนี้ 
 1.   ศูนยภาษา     ชั้น  อาคารราชภัฏเ ลิมพระเกียรติ 
 2.   ศูนยศิลปวัฒนธรรม  ชั้น  อาคารเทพรัตนราชสุดา 
 .   สํานักงานวิเทศสัมพันธ  ชั้น  อาคารราชภักเ ลิมพระเกียรต ิ
 .   สํานักงานผูอํานวยการ   ชั้น  อาคารเทพรัตนราชสุดา 
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 น ังทีตัง องหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
เวลาเปดทาการ 
 

ศนยภา า  เปดบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัต กษ 
วันอังคาร–วันศุกร เวลา . –2 .  น. 
วันจันทร วันเสารและวันอาทิตย เวลา . – .  น. 

โทร. 5 - 5 7 

ศนยศิลปวั นธรรม เปดบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัต กษ   
วันจันทร–วันอาทิตย  เวลา  .3  – 16.3  น.    

โทร. 5 - 5  
 

สานักงานวิเทศสัมพันธ เปดบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัต กษ 
วันอังคาร–วันศุกร เวลา . –2 .  น. 
วันจันทร วันเสารและวันอาทิตย เวลา . – .  น. 

โทร. 5 - 5 5 
 

สานักงาน อานวยการ  เปดบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัต กษ 
วันอังคาร–วันศุกร เวลา .  – 2 .  น. 
วันจันทร วันเสารและวันอาทิตย เวลา . – .  น. 

โทร. 5 - 5  
 

 
การบริการ องหนวยงาน 
 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีหนวยงานใหบริการนักศึกษา อยู  หนวยงาน โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
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ศนยภา า  
 1.  จัดฝกอบรมทักษะภาษาตางประเทศสําหรับอาจารย บุคลากร นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป 
 1.1   จัดฝกอบรมภาษาตางประเทศระยะสั้น เชน TOEIC TOEFL IELTS ภาษาอังก ษสําหรับ

การสื่อสาร การอานภาษาอังก ษ การเขียนภาษาอังก ษ  การฝกออกเสียงภาษาอังก ษ 
ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษา ี่ปุน เปนตน 

 1.2  จัดการฝกอบรมภาษาในกลุมประเทศอาเ ียน อาทิ ภาษาพมา ภาษากัมพูชา และ           
ภาษาลาว  

 1.3   จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังก ษเพ่ือการประกอบอาชีพ เชน ภาษาอังก ษสําหรับงาน
ภัตตาคาร ภาษาอังก ษสําหรับงานมัคคุเทศก ภาษาอังก ษสําหรับการแปล ภาษาอังก ษ
สําหรับครูประถมและภาษาอังก ษสําหรับการทําอาหารไทย เปนตน 

 1.4  จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังก ษเพ่ือการสื่อสารในองคกร 
 1.5  จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังก ษเพ่ือการนําเสนองานวิจัย 

2.  จัดโครงการเรียนรูภาษาอังก ษผานวัฒนธรรม  (English Through Culture) 
3.  จัดโครงการวัฒนธรรมนานาชาติ 
4.  จัดสอบวัดทักษะทางภาษาไทยและภาษาอังก ษ 

4.1  จัดสอบวัดความรูและทักษะทางภาษาไทย CMRU TP TEST สําหรับนักศึกษาตางชาติท่ี
มีความประสงคจะศึกษาตอระดับปริ าตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

4.2  จัดสอบการวัดความรูและทักษะภาษาอังก ษ CMRU GEP TEST สําหรับนักศึกษาท่ีมี
ความประสงคจะศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

4.3  จัดการเรียนการสอนภาษาอังก ษสําหรับบัณฑิตศึกษา 
5.  การบริการวิชาการแกสังคม 

5.   จัดอบรมหลักสูตรภาษาตางประเทศหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
5.2  จัดสัมมนา – เสวนา ดานภาษาตางประเทศ ตามโครงการแลกเปลี่ยน 

 . การใหบริการแกนักศึกษา 
 6.1.  หองปฏิบัติการทางภาษา (Multimedia Lab) มีการบริการคอมพิวเตอร จํานวน 5  

เครื่อง สําหรับการใชโปรแกรมฝกทักษะภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังก ษ จีน เกาหลี 
ี่ปุน ฝรั่งเศส จากโปรแกรมมัลติมีเดีย 

 6.2.  หองชมภาพยนตรภาษาตางประเทศ (Mini Theater) มีการบริการภาพยนตรท้ังรูปแบบท่ี
เปน VCD DVD Sound Track ภาษาตางประเทศ ท้ังภาษาอังก ษ  จีน ี่ปุน ฝรั่งเศส 
เยอรมัน จํานวนมากมายใหเลือกชม โดยสามารถชมแบบสวนตัวหรือเปนหมูคณะไดในหอง 
Mini Theatre ของศูนยภาษา 

7. พัฒนาขอสอบวัดสัม ทธิผลทางการเรียนภาษาอังก ษ Exit-Exam สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

. ใหคําปรึกษาและบริการขอมูล การใชโปรแกรมฝกทักษะภาษาตางประเทศดวยตนเอง           
Tell Me More Online  
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วิธีการเ าใชงาน ปร กรม กทัก ะทางภา าดวยตนเอง     
 

ขอแนะนําในการใชโปรแกรม TMM  
 -  ใชกับ     ตั้งแต   ลงมาเทานั้น ไมสามารถใชกับ 
Version 11 ใน   ได                   
 -  ปด -   ใน Browser Internet Explorer                                         
 -  Update โปรแกรม                                                              

-  ทดสอบ วามพรอม องเ รอง อมพิวเตอรในการใช ปร กรมทีหนาเวบไ ต 
-  ทําการ Uninstall โปรแกรมตางๆ เหลาน้ี (ถามี) คือ Google Toolbar, Kaspersky 

Antivirus    
 
วิธีการทดสอบเ รอง อมพิวเตอรสาหรับเตรียม วามพรอมการใชงาน ปร กรม    

 ในการใชงาน ปร กรม รัง รก 
 

1. เขาสูเว็บไ ต . . . .   ดวยโปรแกรม     

 
 
 

2. ทําการปด Pop-Up Blocker โดยเลือกท่ี Menu Bar ดังน้ี Tools> Pop-Up Blocker> 
Turn Off Pop-Up Blocker 
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3. ทําการทดสอบความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรกอนใชงานโปรแกรม TMM ได 2 วิธี ดังน้ี 
 

3.1 คลิกท่ีเมนู ตรวจสอบ สมบัติเ รองกอนใชงาน 
 

 
 

.2 ทดสอบความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรกอนใชงานโปรแกรม TMM ท่ีเว็บไ ต

โปรแกรม TMM โดยคลิกท่ี ทดสอบเ รอง อมพิวเตอรสาหรับเตรียม วามพรอมใน

การใชงาน    ลิกทีนี”  

 
 

4. ระบบจะทําการวิเคราะหคอมพิวเตอรของผูใช และแสดงผลการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร  
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 เม่ือระบบทําการทดสอบความพรอมเสร็จ จะแจงสถานะ ดังน้ี   
 สีเ ียว  –  พรอมใชงาน 
 สี ดง  –  ไมสามาร ใชงานได 
 สีสม  –  ใหปรับปรง 
 

5. หากเครื่องของทานยังไมไดทําการติดตั้ง   เพ่ือใชงานในกิจกรรมท่ีมี
การสังเคราะหเสียง ใหคลิก ติดตัง    

 
 

6. คลิก  ติดตัง    

 
 
 
 
 
 



159
คู่มือการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

7. ระบบจะใหทําการติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอรของทานโดยการกด   

 
 

. ระบบจะทําการดาวนโหลดไ ลท่ีจําเปนในการใชงาน โปรแกรม Tell Me More มาติดต้ังใน
เครื่องคอมพิวเตอรของทาน กรุณารอใหการดาวนโหลดเสร็จสมบูรณสักครู  

 
 

9. เม่ือดาวนโหลดเสร็จสิ้น ระบบจะใหทานทําการยนยันการติดตัง    

 
 

.  เม่ือดําเนินการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้นระบบจะแสดงสภาวะเหมาะสมตอการใชงาน 
  เปนสีเ ยีว ดังรูป 
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วิธีการ   เ าใชงาน ปร กรม กทัก ะทางภา าดวยตนเอง       

1. เขาสูเว็บไ ต . . . .   ดวยโปรแกรม     

2. ผูใชสามารถ Log In เขาใชงานโปรแกรม TMM ได 2 วิธี คือ 
 2.1  Log In ท่ี เมนู Log In TELL ME MORE 

 

 2.2  Log In ท่ีหนาโปรแกรม Tell Me More Online  
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3. ท้ังนี้ผูใชสามารถเปลี่ยนภาษาของตัวโปรแกรมตามท่ีตองการไดท่ีเมนู เลอกภา าที สดง 
บนเวบ  

 
 

4. รูปแบบวิธีการ Log In เขาใชงานโปรแกรม TMM จะแตกตางกันตามสถานะของผูใชงาน
โปรแกรม ดังนี้ 

- นักศก า ปริ าตรี ละบั ิตศก า  
ใส User name และ Password การใชงานของตนเอง โดย Password การใชงานจะถูก

สงไปยัง E-Mail Address ของนักศึกษาแตละคน ดังนี้ 

o ชื่อผูใชงาน : รหัสนักศก า เชน 55 2 5  
o รหัสผาน : วันเดอนปเกิด องตนเองในรูปแบบ วว ดด ปป” เชน 2 5  
o กด ยนยัน” 
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- อาจารย ละบ ลากร 
o ชื่อผูใชงาน : ชอ -  มหาวิทยาลัย เชน panupong_chi (ไมตองใส 

@cmru.ac.th) 
o รหัสผาน :  สงไปทาง E-mail มหาวิทยาลัย 
o กด ยนยัน” 

5. วิธีการสรางบทเรียนดวยตนเอง สามารถทําไดโดยเลือกเมนู วัต ประสง การเรียน หรอ 
  

6. แลวเลือก ส านการ  หรอ  ท่ีตองการ เชน   แลว
คลิกปุม   

 
 

7. เลอกระดับทีตองการ เชน   แลวคลกิปุม  
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. เลอกทัก ะทีตองการ เชน    แลวคลิกปุม    

 
 

9. จะปรากฏบทเรียนท่ีผูใชสรางข้ึน เม่ือจะเขาใชงานใหคลิกเลือกท่ีบทเรียนท่ีตองการ เชน  
   เพ่ือเขาสูบทเรียน 

 
. เม่ือจะหยุดใชงานโปรแกรมใหทําการคลิกเมนู หยดการเชอมตอ หรอ  ทุกครั้ง 

เพ่ือใหโปรแกรมบันทึกการใชงานโดยสมบูรณ 
11. หากมีป หาในการใชงานโปรแกรม Tell Me More Online (TMM) หรือตองการติดตอ

สอบถาม สามารถใชชองทางติดตอ ดังน้ี 
โทรศัพท : -  5 - 5  

e-mail : tmmsupport@cmru.ac.th 

facebook : facebook.com/tmm cmru  
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ศนยศิลปวั นธรรม  
 

 1.  งานพิพิธภัณฑ ประกอบไปดวย 
  1.1   เรอนอนสารสนทร ึ่งเปน สถาปตยกรรมเรือนลานนา และเปนหอแสดงเครื่องดนตรี
พ้ืนบานลานนา (ขณะน้ีอยูระหวางการบูรณะ   
  1.2   อา ารเทพรัตนราชสดา ึ่งใชเปนสถานท่ีจัดแสดงและแหลงขอมูลดานตาง ๆ ดังนี้              
 1.2.1  วิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุลานนา ึ่งอาศัยในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก 
ไทยยวน ไทยลื้อ ไทยเขิน ไทยยอง ไทยให และชนเผาลัวะ  
 1.2.2  ภูมิป าพ้ืนบาน อาทิเชน ภาษาและวรรณกรรมลานนา ศิลปหัตถกรรม
ดนตรีและนาฏศิลปพ้ืนบาน 
 1.2.3  แพทยแผนไทยลานนาหรือท่ีเรียกกันวา “หมอเมือง” และพิพิธภัณฑ              
ภูมิป าลานนา 
 1.2.4 องคความรูเก่ียวกับพุทธศาสนและเครื่องสักการะแบบลานนา 

2.   งานศึกษาคนควา  วิจัยและพัฒนา  มีหนาท่ีรับผิดชอบ  ดังน้ี 
2.1 สงเสริมสนับสนุนงานดานการวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมอยางกวางขวาง 
2.2 ศึกษาวิจัยเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิป าไทยอันเปนรากฐานสําคั ในการสราง

ชุมชนท่ีเขมแข็งและแกป หาวิก ติของชาติในปจจุบัน 
2.3 หองศูนยขอมูลภูมิป าลานนา  โดยมีระเบียบการใชบริการหองศูนยขอมูลภูมิป า

ลานนา (โดยโครงการศูนยใบลานศึกษา   ดังน้ี 
 2.3.1 โปรดแตงกายสุภาพและเคารพตอสถานท่ี 
 2.3.2 กรุณาลงชื่อเขาใชบริการหองทุกครั้ง 
2.3.3 หามสงเสียงดังอันเปนการรบกวนผูอ่ืน 
2.3.4   ปดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด กอนเขาใชหอง (อนุ าตใหใชระบบสั่นได  
2. .5   หามนําอาหาร ของขบเค้ียว และเครื่องดื่ม เขามารับประทานในหอง 
2.3.6   หามสูบบุหรี่ในหอง 
2. .7   หามทําลายหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทในหอง 
2. .    คอมพิวเตอรในหองอนุ าตใหใชในการสืบคนขอมูลใบลานเทานั้น 
2.3.9  นําหนังสือออกมาอานครั้งละไมเกิน 2 เลม 
2. .  เวลาเปดใหบริการ . – 5.  น.          

 นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถสืบคนหาหนังสือหายาก ในหมวดตาง ๆ ผานทาง ระบบ
สบ นสารสนเทศ หองศนย อมลภมิป าลานนา”   
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 3.   งานอนุรักษสงเสริม และเผยแพร  มีหนาท่ีรับผิดชอบ  ดังน้ี 
3.1 สงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3.2 วางแผนและดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน 
3.3 จัดฝกอบรมภาษาถ่ิน   ใหองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิป าพ้ืนบานลานนา 
3.4 ประชาสัมพันธเก่ียวกับคานิยมไทยทางสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ อยางกวางขวางและ

ตอเนื่อง 
.5 เผยแพรขอมูลทางวิชาการผานระบบสื่อสารสนเทศท่ีทันสมัย 

3.6 เผยแพรขอมูลดานวัฒนธรรมทางอินเตอรเน็ต เอกสารสื่อพิมพ วิทยุ และโทรทัศน 
4.   งานขอมูลทองถ่ินทางวัฒนธรรมและภูมิป า  มีหนาท่ีรับผิดชอบ  ดังน้ี 

4.1 จัดหอวัฒนธรรมแสดงเครื่องดนตรีพ้ืนบานลานนา ดวยระบบ ีดี–รอม 
4.2 จัดทําระบบขอมูลทางวัฒนธรรม โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.3 จัดแสดงนิทรรศการ และผลงานทางวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ  
4.4 จัดหองสมุดวัฒนธรรม ศูนยขอมูลทองถ่ิน เพ่ือใชเปนศูนยบริการวิชาการ  

5.   งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มีหนาท่ีรับผิดชอบ  ดังน้ี 
5. รวบรวมเอกสารสําคั ในอดีตของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ี

เปนลายลักษณอักษรชัดเจน 
5.2 รวบรวมและแสดงภาพถายหรือภาพเหมือนของผูบริหาร ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  
5. รวบรวมและจัดแสดงภาพถายสถานท่ีและเหตุการณตาง ๆ ท่ีเ ก่ียวเ น่ืองกับ

มหาวิทยาลัยในอดีตจนกระท่ังถึงปจจุบัน 
5. รวบรวมสิ่งของเครื่องใชท่ีสําคั ท่ีเ ก่ียวของกับประวัติศาสตรความเปนมาของ

มหาวิทยาลัยเทาท่ีจะสามารถรวบรวมได 
5.5 รวบรวมแถบภาพเก่ียวกับบุคคล  เหตุการณ  และกิจกรรมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยใน

อดีตจนถึงปจจุบัน 
6.   งานอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรมและธรรมชาติทองถ่ิน  มีหนาท่ีรับผิดชอบ  ดังน้ี 

6.1 จัดเก็บและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตรและโบราณคดีในแตละอําเภอใหเปน
ระบบเพ่ือประโยชนแกการศึกษา คนควา และตรวจสอบดูแล 

6.2 สนับสนุน และดําเนินงานดานการประชาสัมพันธเผยแพรสถานท่ีท่ีเปนแหลงรวบรวม  
โบราณวัตถุ เพ่ือเปดใหประชาชนเขาชม เนนถึงการปฏิบัติท่ีสอดคลองและเปนไปตามก หมายโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ 

6.3 การปฏิบัติหนาท่ีหลักของหนวยอนุรักษในระดับทองถ่ินมีดังน้ี 
6.3.1 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับแหลงสิ่งแวดลอมศิลปกรรมและธรรมชาติในทองถ่ินให

หนวยงานกลาง 
6.3.2 ประชาสัมพันธไปยังประชาชนในทองถ่ินโดยการเผยแพรความรู ความเขาใจ

ในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการสงวนรักษาสมบัติของชาติ 
6.3.3 ตรวจสอบและดูแลสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 



166
คู่มือการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

6.3.4 สนับสนุนใหมีการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในแตละทองถ่ินใหถูกวิธีเปน
ระบบและเหมาะสมกับลักษณะสภาพของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

. .5 ปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนพัฒนาการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมของศูนย
งานแผนและนโยบายสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม 

7.   การใหบริการตาง ๆ แกนักศึกษา ดังนี้ 
 7.  รบัจองหองประชุม สําหรับผูเขารวมประชุม จํานวน  คน พรอมโสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัย 
      7.2 ใหบริการและอํานวยความสะดวกดานสถานท่ีจัดกิจกรรมดานหนาอาคารเทพรัตนราชสุดา  
      7.  ใหบริการเชาชุดพ้ืนเมือง สําหรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

 

งานวิเทศสัมพันธ ชัน  อา ารราชภัฏเ ลิมพระเกียรติ  
1. อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน กับสถาบันการศึกษาในและตางประเทศ  
2. สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ เพ่ือ

นําไปสูการพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3. ประสานงานเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนและอํานวยความสะดวกในสวนที่เกี่ยวของกับ

การปฏิบัติงานของผู เชี ่ยวชา อาจารยชาวตางประเทศและในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาของ
นักศึกษาชาวตางประเทศและนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน สามารถศึกษา 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดอยางมีคุณภาพและดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

4. ใหบริการแกอาจารย บุคลากรและนักศึกษา ดังนี้  
4.1 อํานวยความสะดวกอาจารยชาวตางประเทศ ในการขอใบอนุ าตทํางานและการขอวี

าทํางาน  การขอตอวี า การรายงานตัว  วัน และการจัดทําสั าจาง 
4.2  อํานวยความสะดวกในการขอวี านักเรียน การขอตอวี า และการรายงานตัว  วัน

ใหกับนักศึกษาชาวตางประเทศ 
4.3  จัดทําหนังสือประกอบการขอวี า หนังสือรับรองและหนังสือท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เปน

ภาษาอังก ษใหกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ีจะเดินทางไปตางประเทศ 
4.4 ประสานงานเก่ียวกับการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน การรับผูเชี่ยวชา จากตางประเทศ 

การรับสมัครนักศึกษาแลกเปล่ียนชาวตางประเทศ การสงอาจารยไปปฏิบัติงาน ณ ตางประเทศ 
.5 ประสานงานและตอนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ผูเชี่ยวชา และอาจารยชาว

ตางประเทศ  
4.6  ประสานงานดานท่ีพักสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนและชาวตางประเทศ ท่ีเดินทางมา

ศึกษาและปฏิบัติภารกิจตามโครงการความรวมมือดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
.7  ประสานงานการประกันสุขภาพของนักศึกษาชาวตางชาติ  

(สามารถดาวนโหลดแบบ อรมขอใชบริการไดท่ี  www.ilac.cmru.ac.th) 

5. ประสานงาน รับ งและใหคําปรึกษาในเรื่องอ่ืนๆ ใหแกผูเชี่ยวชา  อาจารยและนักศึกษา
ชาวตางประเทศ และบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ีจะเดินทางไปตางประเทศ
และกําลังศึกษาอยู ณ ตางประเทศ 
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สานักวิทยบริการ ละเท น ลยีสารสนเทศ 
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ประวัต ิ
สานักวิทยบริการ ละเท น ลยีสารสนเทศ 

 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มกอตั้งเม่ือวันท่ี  พ ษภาคม พุทธศักราช 

2 7 พรอมกับการกอตั้งโรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรมโดยใชชื่อวา “หองสมุด” ตอมาปพุทธศักราช 
2 5 ไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนฝกหัดครูมูลจังหวัดเชียงใหม จนถึงปพุทธศักราช 25  ไดยกฐานะ
เปนวิทยาลัยครูเชียงใหมและหองสมุดต้ังอยูในอาคารเรียน  ชั้น 2 ในปพุทธศักราช 25 7  
พัฒนาการของหองสมุดไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนหอสมุดวิทยาลัยครูเชียงใหม  ไดยายมายังอาคาร   
เอกเทศ   ชั้น  ตั้งอยูบริเวณทิศใตของสนาม ุตบอล ปจจุบันคือ  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในป
พุทธศักราช 25 5 วิทยาลัยครู   แหงท่ัวประเทศ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวพระราชทานนามเปน “สถาบันราชภั ” หอสมุดจึงเปลี่ยนชื่อตามเปน “หอสมุดสถาบัน
ราชภั เชียงใหม”ตอมาในปพุทธศักราช  25  ไดยายมายังอาคารใหม  ชั้น   และปรับฐานะและ
ลักษณะงานบริการเปน “ศูนยวิทยบริการ” 

ตอมาในปพุทธศักราช 25  สถาบันราชภัฏเชียงใหมไดปรับปรุง อมแ มอาคาร  จาก
หอสมุดเดิมเปนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนยบริการคอมพิวเตอร  และศูนยบริการอินเทอรเน็ต
มาท่ีทําการใหม การพัฒนาปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหเปนแหลงทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดดําเนินการเรื่อยมาจนกระท่ังปพุทธศักราช 25  สถาบันไดรวมศูนยบริการ
อินเทอรเน็ตเขากับศูนยบริการคอมพิวเตอร ใชชื่อหนวยงานวา “ศูนยบริการคอมพิวเตอร”                  
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ปพุทธศักราช 25  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดปรับโครงสรางการบริหารงาน และได
รวมศูนยวิทยบริการและศูนยบริการคอมพิวเตอรเปนหนวยงานเดียวกันใชชื่อวา  “สานักวิทยบริการ
ละเท น ลยีสารสนเทศ” 
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หอสมด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

    

  
 

อ วรปฏิบัติ ละมารยาทในการใชบริการสานักวิทยบริการ ละเท น ลยีสารสนเทศ 
 

 เพ่ือใหการบริการของงานหอสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ดําเนินไปดวยความเรียบรอย เปนประโยชนตอผูใชบริการโดยสวนรวม จึงกําหนดขอ
ปฏิบัติสําหรับผูเขาใชหอสมุดไว ดังตอไปนี้ 

. ตองเคารพตอสถานท่ีราชการโดยแตงกายใหสุภาพเรียบรอย หามใสกางเกงขาสั้น 
2. ตองสํารวมกริยา ไมพูดคุยเสียงดัง และไมปฏิบัติตนเปนท่ีรบกวนผูอ่ืน 
. ตองปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดกอนเขาหอสมุด 
. หามนําอาหาร เครื่องดื่มเขาหอสมุด (ยกเวนน้ําเปลา  

5. หามนําสัตวทุกชนิดเขาหอสมุด 
. หามทําความสกปรกในหอสมุด 

7. หามเลนการพนันและเกมในหอสมุด 
. หาม ีก กรีด หรือขีดเขียนหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพทุกชนิดของหอสมุด 
. ไมนําทรัพยากรหอสมุดท่ีไมไดยืมอยางถูกตองตามระเบียบออกจากหอสมุด 
. ตองนําทรัพยากรหอสมุดท่ียืมไป สงคืนหอสมุดตามเวลาท่ีกําหนด 
. ตองดูแล ระมัดระวังทรัพยสินสวนตัว หากสู หาย หอสมุดจะไมรับผิดชอบ 

2. ใหความรวมมือในการสอดสองดูแลบุคคลท่ีมีพ ติกรรมไมนาไววางใจ และ             
แจงบรรณารักษหรือเจาหนาท่ีหอสมุด 
 หากผูเขาใชหองสมุดไมปฏิบัติตาม หรือฝาฝนขอปฏิบัติขางตน งานหอสมุด                
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจลงโทษตามความเหมาะสม 
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พนทีใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
หอสมด อา ารวิทยบริการ  

 

ชั้น   บริเวณจดันทิรรศการ  
 บริการตูรับคืนหนังสือนอกเวลา (    
 บริการ Working Area   
 บริการยมื-คืนทรพัยากรสารสนเทศ  
 บริการชวยการสืบคนงานวิจัย วิทยานิพนธ 
 บริการหอง ายภาพยนตรระบบ  มิติ (  
 บริการจองหนังสือออนไลน  
 บริการยืมตอดวยตนเอง (    
 บริการมุมเ ลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช   
 บริการมุมแนะนําหนังสือและสื่อโสตทัศนใหม (    
 บริการหอง Edutainment  
 บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC  
 บริการวารสาร หนังสือพิมพ บับปจจุบัน 
 
ชั้น 2 บริการหนังสือภาษาไทยหมวด -    
 บริการวารสาร หนังสือพิมพ บับลวงเวลา วารสารเย็บเลม ก ตภาคและจุลสาร  
 บริการหองปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาด   
 บริการหองคนควากลุม (     
 บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC 
 
ชั้น  บริการหนังสือภาษาไทยหมวด -5   
 หองสมุดสาขานิติศาสตร  
 ราชกิจจานุเบกษา 
 บริการหองคนควากลุม (     
 บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC 
 
ชั้น   บริการหนังสือภาษาไทยหมวด -7   

หองสมุดประชาคมอาเ ียน (    
 บริการหนังสือนวนยิาย  
 บริการมุมความรูตลาดทุน (     
 บริการชมเคเบิลทีวี (   
 บริการหองคนควากลุม (      
 บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC  
 บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
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ชั้น 5  บริการหนังสือภาษาไทยหมวด -  แบบเรียน คูมือครู  
 บริการหนังสือภาษาตางประเทศหมวด -   

หองหนังสือเยาวชน 
 บริการขอมูลลานนา  
 บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC  
 บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 

ชั้น  ศูนยตะวันออกกลางศึกษา (     
 บริการหนังสืออางอิง สิ่งพิมพรัฐบาล ราชกิจจานุเบิกษา งานวิจัย วิทยานิพนธ  
 บริการตอบคําถามและชวยการคนควา  
  บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC  
 

ชั้น 7 บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
 บริการหองอินเทอรเน็ต 
 บริการสื่อโสตทัศน 
 บริการอบรมการใชหองสมุด 
 บริการอบรมการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน 
 

ชั้น  สํานักงานผูอํานวยการ  
 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 งานวิเคราะหและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
  งานกรา ค 
 
ระเบียบ อปฏิบัติในการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
เวลาเปดบริการ 
 

หองสมด 
เปดภา เรียน ปดภา เรียน 

อาทิตย-จันทร อัง าร-เสาร อาทิตย-จันทร อัง าร-เสาร 
สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

.  – .  น. . –2 .  น. . – .  น. . –2 .  น. 

 จันทร-ศกร เสาร-อาทิตย จันทร-ศกร เสาร-อาทิตย 
หองสมุด คณะวิทยาการจัดการ . – .  น. - . – .  น. - 
หองสมุด คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

. – .  น. - . – .  น. - 

หองสมุด ศูนยแมริม . – .  น.  . – .  น.  
หองสมุด วิทยาลัยแม องสอน . – .  น. - . – .  น. - 

 

 

เวลาปดบริการ 
หองสมุดปดใหบริการในวันหยุดนักขัต กษ และวันหยุดชดเชย 

   

 

ชั้น 5  บริการหนังสือภาษาไทยหมวด -  แบบเรียน คูมือครู  
 บริการหนังสือภาษาตางประเทศหมวด -   

หองหนังสือเยาวชน 
 บริการขอมูลลานนา  
 บรกิารสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC  
 บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 

ชั้น  ศูนยตะวันออกกลางศึกษา (     
 บริการหนังสืออางอิง สิ่งพิมพรัฐบาล ราชกิจจานุเบิกษา งานวิจัย วิทยานิพนธ  
 บริการตอบคําถามและชวยการคนควา  
  บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC  
 

ชั้น 7 บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
 บริการหองอินเทอรเน็ต 
 บริการส่ือโสตทัศน 
 บริการอบรมการใชหองสมุด 
 บริการอบรมการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน 
 

ชั้น  สํานักงานผูอํานวยการ  
 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 งานวิเคราะหและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
  งานกรา ค 
 
ระเบียบ อปฏิบัติในการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
เวลาเปดบริการ 
 

หองสมด 
เปดภา เรียน ปดภา เรียน 

อาทิตย-จันทร อัง าร-เสาร อาทิตย-จันทร อัง าร-เสาร 
สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

.  – .  น. . –2 .  น. . – .  น. . –2 .  น. 

 จันทร-ศกร เสาร-อาทิตย จันทร-ศกร เสาร-อาทิตย 
หองสมุด คณะวิทยาการจัดการ . – .  น. - . – .  น. - 
หองสมุด คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

. – .  น. - . – .  น. - 

หองสมุด ศูนยแมริม . – .  น.  . – .  น.  
หองสมุด วิทยาลัยแม องสอน . – .  น. - . – .  น. - 
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หองสมุดปดใหบริการในวันหยุดนักขัต กษ และวันหยุดชดเชย 
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 บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 

ชั้น  ศูนยตะวันออกกลางศึกษา (     
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ชั้น 7 บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
 บริการหองอินเทอรเน็ต 
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ชั้น  สํานักงานผูอํานวยการ  
 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 งานวิเคราะหและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
  งานกรา ค 
 
ระเบียบ อปฏิบัติในการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
เวลาเปดบรกิาร 
 

หองสมด 
เปดภา เรียน ปดภา เรียน 

อาทิตย-จันทร อัง าร-เสาร อาทิตย-จันทร อัง าร-เสาร 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

.  – .  น. . –2 .  น. . – .  น. . –2 .  น. 

 จันทร-ศกร เสาร-อาทิตย จันทร-ศกร เสาร-อาทิตย 
หองสมุด คณะวิทยาการจัดการ . – .  น. - . – .  น. - 
หองสมุด คณะเทคโนโลยี 
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. – .  น. - . – .  น. - 

หองสมุด ศูนยแมริม . – .  น.  . – .  น.  
หองสมุด วิทยาลัยแม องสอน . – .  น. - . – .  น. - 

 

 

เวลาปดบรกิาร 
หองสมุดปดใหบริการในวันหยุดนักขัต กษ และวันหยุดชดเชย 
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มีสิทธิในการใชบริการสานักวิทยบริการ ละเท น ลยีสารสนเทศ 
. อาจารยประจําและอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

2. ขาราชการพลเรือน บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
. อาจารยโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
. นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

5. บุคคลภายนอก อนุ าตเขาใชบริการ แตไมมีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
 

มีสิทธิในการใชบริการยม- นทรพัยากรสารสนเทศ 

 นิสิต นักศึกษา ขาราชการพลเรือน บุคลากร อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม             
ท่ีสมัครเปนสมาชิกหองสมุดเรียบรอยแลว 
 

การสมั รสมาชิก 
. ผูมีสิทธิสมัครเปนสมาชิก ไดแก นิสิต นักศึกษา ขาราชการพลเรือน บุคลากร และ

อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
2. ผูประสงคจะสมัครเปนสมาชิก กรุณาติดตอท่ีเคานเตอรงานบริการยืม-คืนทรพัยากร

สารสนเทศ ชั้น  อาคารวิทยบริการ โดยตองแสดงหลักฐานดังน้ี 
2.  นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  -  บัตรประจําตัวนักศึกษา  
  -  ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน หรือใบแสดงผลการลงทะเบียนของภาค

เรียนปจจุบัน 

2.2  อาจารย ขาราชการพลเรือน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 -  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ 
 - บันทึกขอความจากคณะหรือหนวยงานตนสังกัด 
 
การตออายสมาชิก 
 นักศึกษาทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัย ตองทําการตออายุสมาชิกหองสมุด “ทกภา
การศก า” โดยนําใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนหรือใบแสดงผลการลงทะเบียนภาคเรียนปจจุบัน 
พรอมบัตรประจําตัวนักศึกษา มาขอตออายุสมาชิกไดท่ีเคานเตอรงานบริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศ ชั้น  อาคารวิทยบริการ 
 

การหมดสิทธิยม 
. ผูใชบริการมีหนังสือคางสง หรือคางชําระคาปรับ 

2. ผูใชบริการอาจจะถูกตัดสิทธิการยืม ในกรณีท่ีฝาฝนระเบียบอ่ืน ๆ 
. ผูใชบริการหมดอายุสมาชิกของหองสมุด 

 

เบอร ทรศัพท 
 งานบริการยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศ ชั้น  อาคารวิทยบริการ โทร. 5 - 5  
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ระเบียบงานบริการยม- นทรพัยากรสารสนเทศ 
การยม 

. ผูใชบริการท่ีประสงคจะยืมทรัพยากรสารสนเทศออกนอกหองสมุด จะตองแสดงบัตร
ประจําตัวนักศึกษา และหามใชบัตรของผูอ่ืนมายืมโดยเด็ดขาด หากฝาฝนทางหองสมุด
จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

2. ผูใชบริการยืม จะตองยืมทรัพยากรสารสนเทศใหเรียบรอยกอนออกจากหองสมุด 
. ผูใชบริการยืม จะตองรับผิดชอบ ระวังรักษาทรัพยากรสารสนเทศท่ียืมใหอยูในสภาพดี 

เม่ือสงคืน 
. นิสิต นักศึกษา ท่ีสําเร็จการศึกษา และอาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีลาออกหรือ

โอนยายออกจากมหาวิทยาลัย จะตองแสดงหลักฐานการชําระหนี้สินท่ีคงคางกับ
หองสมุดใหเรียบรอยกอนท่ีเคานเตอรบริการยืม-คืน 

 

การ น 

. ทรัพยากรสารสนเทศท่ียืมออกนอกหองสมุดทุกรายการ จะตองสงคืนตามหรือกอนวัน
กําหนดสงท่ีประทับในใบกําหนดสง หากสงคืนทรัพยากรลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนด
ผูใชบริการยืมจะตองเสียคาปรับตามอัตรา ราคา 5 บาท รายการ วัน 

2. ทรัพยากรสารสนเทศท่ียืมออก จะตองนํามาสงคืนท่ีเคานเตอรบริการยืม-คืน ชั้น  
อาคารวิทยบริการ ทุกครั้ง ยกเวนในกรณีท่ีหองสมุดปดทําการ หรือวันหยุดนักขัต กษ 
ผูใชบริการสามารถสงคืนทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท “หนังสอ” นอกเวลาทําการได 
โดยใหหยอนหนังสือลงในตูรับคืนหนังสือนอกเวลา ึ่งตั้งอยูบริเวณทางเขาหนาอาคาร
วิทยบริการ  

. หากผูใชบริการทําทรัพยากรสารสนเทศหายหรือชํารุด ผูใชบริการจะตองแจงท่ี
เคานเตอรบริการยืม-คืน ทันที พรอมท้ัง ื้อทรัพยากรสารสนเทศชิ้นดังกลาว มาทดแทน 
หรือชําระคาปรับตามราคาจริง 

 
จานวนทรัพยากรสารสนเทศ ละระยะเวลาทีใหยม 
 

ประเภทวัสด 
ตีพิมพ ไมตีพิมพ 

นักศก าประกาศนียบัตร  
ปริ าตรี 

บั ิตศก า อาจารย าราชการ พนักงาน 

จานวน ระยะเวลา จานวน ระยะเวลา จานวน ระยะเวลา 
หนังสือท่ัวไป 7 เลม 7 วัน  เลม 5 วัน 5 เลม  ภาคการศึกษา 
วิจัย  เลม 7 วัน  เลม 5 วัน  เลม  ภาคการศึกษา 
วิทยานิพนธ  เลม 7 วัน  เลม 5 วัน  เลม  ภาคการศึกษา 
สื่อโสตทัศน  ช้ิน 7 วัน  ช้ิน 7 วัน  ช้ิน 7 วัน 
วารสารลวงเวลา 2 เลม  วัน 2 เลม  วัน 2 เลม  วัน 
วารสารเย็บเลม 2 เลม 7 วัน 2 เลม 7 วัน 2 เลม 7 วัน 
รวม  เลม 23 เลม  เลม    
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หมายเหต 

. หองสมุดใหยืมวัสดุตีพิมพออกนอกหองสมุดไดตามตาราง ยกเวน หนังสืออางอิง 
สิ่งพิมพรัฐบาล หนังสือพิมพ 

2. หองสมุดใหยืมวัสดุไมตีพิมพออกนอกหองสมุดไดตามตาราง ยกเวน   แผนท่ี  
รูปภาพ นิทรรศการสําเร็จรูป 

. จํานวนและระยะเวลาการยืมวารสาร และสื่อโสตทัศนใหเปนไปตามประกาศ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กร ีทรัพยากรสารสนเทศทียมส หาย 
 ในกรณีท่ีผูยืมทําทรัพยากรสารสนเทศสู หาย ผูยืมตองแจงใหเจาหนาท่ีฝายบริการยืม-คืน
ทราบทันที  ึ่งตองเสียคาปรับทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีท่ีเกินกําหนดสงจนถึงวันท่ีมาแจงหาย         
ถาภายใน 7 วัน หากยังหาทรพัยากรสารสนเทศไมพบใหผูยืมปฏิบัติดังน้ี 

. ื้อทรัพยากรสารสนเทศตามประเภท ภายใตชื่อเร่ืองเดียวกันมาใชคืน 
2. หาก ื้อภายใตชื่อเรื่องเดียวกันไมไดตองหา ื้อทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาใกลเคียง

มาทดแทน 
. กรณีท่ีสามารถหาทรัพยากรสารสนเทศตามประเภทท่ีทําสู หายกลับคืนมาไดโดยไม

ชํารุดเสียหาย ผูยืมตองจายคาปรับยอนหลังตามจํานวนวันท่ีคางสง 
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งานเท น ลยีสารสนเทศ 
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยูท่ีอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีท้ังหมด  ชั้น ประกอบดวย 
ชั้นท่ี   มีหองใหบริการคือ 
  -  หองใหบริการคอมพิวเตอร  มีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน  เครื่อง 
 -  หองใหบริการคอมพิวเตอร 2 มีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน  เครื่อง 
 

 
 
ชั้นท่ี 2  มีหองใหบริการคือ 
 -  หองอบรมคอมพิวเตอร 2  มีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 5  เครื่อง 
  -  หองประชุมทางไกล   จํานวน 2 หอง 
  -  หอง อมบํารุงและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร 
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ชั้นท่ี   มีหองใหบริการคือ 
  -  สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -  หองประชุมเอ้ืองสายสองแสง  
  -  หองบริหารจัดการเครือขายคอมพิวเตอร 
 

    
 
ชั้นท่ี   มีหองใหบริการคือ 
  -  หอง   
  -  หอง  io 
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การใหบริการงานเท น ลยีสารสนเทศ 
 
1. บริการเ รอง อมพิวเตอร 
  ใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับพิมพงาน บริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน และ
การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพ่ือสนับสนุนดานการเรียนการสอน การวิจัย สําหรับ นักศึกษา 
อาจารย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการท่ีชั้น  
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ จาํนวน 2  เครื่อง 
 

   
 

 
 
ขอปฏิบัติการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

. อนุ าตใหใชงานเ พาะ นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมเทานั้น 

2. หามนํารหัสผูใชงานของผูอ่ืนมาใชงาน 
. กรณีมีผู ท่ีประสงคจะติดตอกับผูมาใชบริการท่ีอยู ในระหวางการใชเครื่องนั้น                   

ใหผูมาติดตอ  ติดตอกับเจาหนาท่ีประจําหองน้ันกอน และรอพบท่ีจุดรอบริการเทาน้ัน  (หามเขาไปใน
หองกอนไดรับอนุ าต  

. การแตงกาย  ควรแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับการมาใชบริการ                      
ไมสวมเสื้อกลาม  กางเกงขาสั้น  รองเทาแตะ  เขามาใชบริการ 

5. หามนํา อาหารหรือเครื่องดื่ม  เขามารับประทานในหองโดยเด็ดขาด 
. หามสงเสียงดังในหองรบกวนผูอ่ืน 

7. หามทําการเคลื่อนยาย สับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ  ทําการดัดแปลง
ระบบคําสั่งงาน  ถอดอุปกรณคอมพิวเตอรหรือนําอุปกรณท่ีมิใชของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  มา
ตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอร  โดยไมไดรับอนุ าตจากเจาหนาท่ีดูแลหองปฏิบัติการ 
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. หามเปดโปรแกรมหรือเว็บไ ตท่ีมีเนื้อหาไมเหมาะสมเด็ดขาด  ตามพระราชบั ัติ
วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  

. หามปรับแตงเครื่องคอมพิวเตอร   หรือ    โปรแกรมใดๆ  ลงในเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยไมไดรับอนุ าตจากเจาหนาท่ีดูแลหองปฏิบัติการ 

. กรณีท่ีตองการนําอุปกรณเชื่อมตอมาใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอร  ใหทําการ
ตรวจสอบไวรสักอนการใชงานทุกครั้ง ไมอนุ าตใหเก็บงานหรือบันทึกไวในเครื่อง ถาหากเกิดการสู
หายหรือเสียหาย  ทางสํานัก จะไมรับผิดชอบ 

. หากเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณตอพวง  เกิดการชํารุดเสียหาย  อันไมไดเกิดจาก
การเรียนการสอน  ผูท่ีนั่งประจําเครื่องหรือผูท่ีมาใชบริการ  จะตองรับผิดชอบคาเสียหายตามมูลคา 

2. ทรัพยสินทุกชนิดภายในหองน้ี  ลวนเปนสมบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
โปรดชวยกันบํารุงดูแลรักษา 
 
บทลงโทษ  สําหรับผูท่ีไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติ 

หากตรวจพบวาทานใดท่ีฝาฝนขอปฏิบัติ  การใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
เจาหนาท่ี ท่ีดูแลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จะบันทึกการกระทําไวเปนลายลักษณอักษร  ดังน้ี 

ผิดครั้งท่ี   ตักเตือนดวยวาจา 
ผิดครั้งท่ี 2  ตักเตือนดวยลายลักษณอักษร 
ผิดครั้งท่ี   ตัดสิทธิการใชงาน  เปนเวลา   สัปดาห 
ผิดครั้งท่ี   ตัดสิทธิการใชงาน  เปนเวลา    เดือน 
ผิดครั้งท่ี 5  ตัดสิทธิการใชงาน  เปนเวลา    ภาคเรียน 

 
2. บริการศนย อมบารง 
  ใหบริการแนะนําแกไขป หาเก่ียวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณทางดานคอมพิวเตอรท้ัง 

 และ   บริการติดตั้งลงโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิของมหาวิทยาลัย 

   
 

การขอใชบริการศูนย อมบํารุง 
 .  แสดงบัตรพรอมอุปกรณท่ีตองการ อม ตอเจาหนาท่ีเพ่ือทําการกรอกขอมูลลงใน

ฐานขอมูลการ อมบํารุง 
 2.  รับใบรับเครื่องคืนจากเจาหนาท่ีเพ่ือติดตอขอรับอุปกรณคืน 
 .  ทางศูนย อม  จะทําการ อมใหแลวเสร็จภายใน  วัน หรือแลวแตกรณีตามท่ี

เจาหนาท่ี นัดหมาย โดยสามารถตรวจสอบสถานการณ อมไดจากทางเว็บไ ต 
. . . .  
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 .  เจาหนาท่ีจะแจงกลับ กรณีมีป หานอกเหนือจากท่ีแจงใหทราบ 
 5.  นําใบรับเครื่องคืนมารับอุปกรณคืนตามวันเวลาท่ีกําหนดหรือตามท่ีเจาหนาท่ีแจงไป

อาจารย บุคลากร และนักศึกษา  
**ติดตอขอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 5 - 5 25- ** 

 

3. บริการหอง อมพิวเตอรสาหรับการอบรม ละสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
  ใหบริการหองคอมพิวเตอรสําหรับการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหกับ อาจารย 
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
 

การขอใชหองคอมพิวเตอรสําหรับการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 .  กรอกแบบ อรมขอใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
 2.  นําแบบ อรมยื่นตอเจาหนาท่ี เพ่ือเสนอผูบริหารหนวยงานอนุมัติตอไป 
 .  เม่ือไดรับการอนุมัติ เจาหนาท่ีจะทําการแจงตอผูมาขอใชบริการจองหองปฏิบัติการ

ตอไป (กรณีท่ีเปนหนวยงานภายนอกมาขอใชบริการใหทําเปนหนังสือแจงตอ
มหาวิทยาลัย เพ่ือจะไดทําหนังสือตอบรับพรอมกับการคิดอัตราคาใชจายในการขอใช
หองปฏิบัติการ   

**ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 5 - 5 2 ** 
 

4. บรกิารดานเ รอ าย อมพิวเตอร ประกอบดวย 
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 .  บริการบั ชีผูใชงานระบบเครือขาย  บั ชีผูใชงานสําหรับอาจารย  บุคลากรและ
บั ชีผูใชงานสําหรับนักศึกษา 

 2.  บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส  บั ชีผูใชงานสําหรับอาจารย  บุคลากร  และบั ชี
ผูใชงานสําหรับนักศึกษา 

 .  บริการพ้ืนท่ีสําหรับสรางเว็บเพจ ใหบริการสําหรับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม และสําหรับนักศึกษาในดานการเรยีนการสอน และการวิจัย 

 .  บริการเครือขาย  บริการ  หรือ       
 5.  บริการตอบคําถามป หาเก่ียวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

**ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท  5 - 5 ** 
 
5. บริการดานการจัดการระบบการเรียนการสอนออนไลน 
  ดูแลบริหารจัดการและใหบรกิารระบบการเรยีนการสอนออนไลน (    
พรอมท้ังสนับสนุน  สงเสริมการผลิตและการใชงานสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนการสอน                   
( -   ไดแก  นักศึกษา และอาจารย ของมหาวิทยาลัย  จัดอบรม โปรแกรม และระบบ               
ท่ีชวยเสริมการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-  ทุกปการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใหบริการ มีดังนี้ 

. อบรมหลักสูตรการสรางรายวิชาออนไลน บนระบบ    แก 
อาจารย 

2. อบรมหลักสูตรการใชงานรายวิชาออนไลน บนระบบ    แก 
นักศึกษา 

. อบรมหลักสูตรการสรางสื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

. บริการให คําปรึกษาดานการผลิตบทเรียน e-  และตอบป หา                 
การใชงาน 
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6. บริการสอสนับสนนการเรียนการสอน PowerPoint Template  
                   ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเ อียดเ พ่ิมเติมได ท่ีหมายเลขโทรศัพท                       
5 - 5  หรือ . . . .   

 
7. บริการหองประชมเอองสายสอง สง 
  หองประชุมเอ้ืองสายสองแสงอยูท่ีชั้น  เปนหองประชุมขนาด 57 ท่ีน่ัง  ใชสําหรับจัด
ประชุมเชิงวิชาการและสัมมนา ใหบริการใหกับอาจารย บุคลากร นักศึกษา และหนวยงานท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
 
 
 
 

 
 
การขอใชบริการหองประชุมเอ้ืองสายสองแสง 
 .  กรอกแบบ อรมขอใชหองประชุมเอ้ืองสายสองแสง 
 2.  นําแบบ อรมยื่นตอเจาหนาท่ี เพ่ือเสนอผูบริหารหนวยงานอนุมัติตอไป 
 .  เม่ือไดรับการอนุมัติ เจาหนาท่ีจะทําการแจงตอผูมาขอใชบริการ                    

**ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 5 - 5 7** 
 

8. บริการหองภาพยนตร นาดเลก  
  หองภาพยนตรขนาดเล็ก หรือหองมินิเธียเตอร อยูท่ีชั้น   เปนหองใหบริการดานการ
เรียนการสอนและความบันเทิงมีจํานวน  ท่ีนั่ง  ใหบริการใหกับอาจารย บุคลากร นักศึกษา และ
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 

การขอใชบริการหองภาพยนตรขนาดเล็ก 
  .  กรอกแบบ อรมขอใชหองภาพยนตรขนาดเล็ก               
  2.  นําแบบ อรมยื่นตอเจาหนาท่ี เพ่ือเสนอผูบริหารหนวยงานอนุมัติตอไป 
  .  เม่ือไดรับการอนุมัติ เจาหนาท่ีจะทําการแจงตอผูมาขอใชบริการ       

**ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 5 - 5 7** 



182
คู่มือการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9. บริการหองมินิสตดิ อ  
  หองมินิสตูดิโออยูชั้น  ใหบริการดานงานถายภาพและสื่อสิ่งพิมพ  งานบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวและงานตัดตอ สําหรับอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขอใชบริการหองมินิสตูดิโอ 
  .  กรอกแบบ อรมขอใชหองมินิสตูดิโอ  
  2.  นําแบบ อรมยื่นตอเจาหนาท่ี เพ่ือเสนอผูบริหารหนวยงานอนุมัติตอไป 
  .  เม่ือไดรับการอนุมัติ เจาหนาท่ีจะทําการแจงตอผูมาขอใชบริการ      

** ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 5 - 5 7** 
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กองพั นานักศก า 
 

กองพัฒนานักศึกษา  เปนองคกรท่ีเสริมสรางใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมและเปนตัวอยางท่ีดี
ของสังคมในดานความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยันหม่ันเพียรและความ ื่อสัตยสุจริต  
พรอมท่ีจะเปนผูใหและชวยเหลือดวยความเต็มใจ  รวมท้ังเปนองคกรท่ีชวยสนับสนุนภารกิจ หรือ
นโยบายของมหาวิทยาลัยในดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุก ๆ ดานท่ีเก่ียวของและจําเปน โดยได
แบงงานท่ีรับผิดชอบออกเปน 2 งาน ดังนี้ 

 
1.  งานบริการนักศก า ประกอบดวย 
 

1.1   บริการส ภาพนักศก า 
จัดใหมีหองพยาบาล เพ่ือบริการสุขภาพ ณ  อาคาร 3 ชั้น 1  

1.   ใหบริการพยาบาลเบ้ืองตน สําหรับผูปวยท่ีเจ็บปวยเล็กนอย ตองการยาเพ่ือ
บรรเทาหรอืนอนพักผอน สามารถใชบริการได     

  1.1  วันอังคาร – วันเสาร เปดทําการ 08.00 – 20.00 น.  
  1.2  วันจันทร เปดทําการ 08.00 – 16.00 น. 
 1.3  วันอาทิตย เปดทําการ .  – 16.  น.  

2.  บริการตรวจและวินิจ ัยโรค โดยแพทย ึ่งใหบริการทุกวันจันทร-อาทิตย            
เวลา  11.00-12.00 น. 

3.  บริการกระเปายาเวชภัณฑใหกับนักศึกษา อาทิเชน  เขาคาย  ทัศนศึกษา                
กี าสาขาวิชา  กี าคณะ เปนตน 

 

1.2   ประกันอบัติเหต 
 มหาวิทยาลัยไดหวงใยในเรื่องสุขภาพของนักศึกษาเพราะเปนสิ่งท่ีสําคั  นักศึกษาสามารถ
เลือกทําประกันอุบัติเหตุดวยความสมัครใจ เพ่ือเปนสวัสดิการในการดูแลสุขภาพใหแกตนเอง 
 

1. จํานวนเงินเอาประกัน  กรณีคารักษาพยาบาลตอครั้งรายละไมนอยกวา  5   
บาท 

2. จํานวนเงินเอาประกัน  กรณีเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ  รายละไมนอยกวา  
2   บาท 

3. จํานวนเงินเอาประกัน  กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร  รายละไมนอยกวา  
2   บาท 

4. จํานวนเงินเอาประกัน  กรณีสู เสียมือ เทา สายตา 2 สวน รายละไมนอยกวา  
2  บาท 

5. จํานวนเงินเอาประกัน  กรณีสู เสียมือ เทา สายตา  สวน รายละไมนอยกวา  
72  บาท 
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6. จํานวนเงินเอาประกัน  กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการขับข่ี  หรือประสบอุบัติเหตุจาก
การ อนทายรถจักรยานยนต  รายละไมนอยกวา  2   บาท 

7. จํานวนเงินเอาประกัน  กรณีเสียชีวิตเนื่องจากถูก าตกรรม  หรือลอบทําราย 
รายละไมนอยกวา 2   บาท 

8. จํานวนเงินเอาประกัน  กรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไขเจ็บท่ีไมใชอุบัติเหตุ (คาปลง
ศพ  ไมนอยกวา  5  บาท 

9. ใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุ  อบ.  เปนอยางต่ํา 
10. ใหความคุมครองอุบัติเหตุทุกสถานท่ี  ตลอด  2   ชั่วโมง 
11. กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุ  เร่ิมคุมครองตั้งแตวันท่ี  25  พ ษภาคม  2557   

เวลา  2.  น. ถึงวันท่ี    มิถุนายน  255   เวลา  2.   น. 
     
ันตอนการเรียกรอง าสินไหมทด ทน เนองจากอบัติเหต 

1. หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุใหเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลท่ีเครือขายท่ี
บริษัทประกันกําหนด โดยไมเสียคาใชจาย 

2. กรณีไมใช โรงพยาบาลเครือขาย ท่ีบริ ษัทกําหนด ให นักศึกษาสํารองจายเงิน                
คารักษาพยาบาลกอน แลวนําหลักฐานท่ีตองใชในการเบิกคารักษาพยาบาล  

2. .  แบบ อรมเรียกรองคาสินไหมทดแทน จํานวน 1 บับ (ขอรับไดท่ีกองพัฒนา
นักศึกษา  

2.2.  ใบเสร็จคารักษาพยาบาล จํานวน 1 บับ 
2. .  ใบรับรองแพทย จํานวน 1 บับ 
2. .  สําเนาบัตรนักศึกษา จํานวน 1 บับ 
2.5.  สําเนาบั ชีธนาคาร (หนาท่ีมีเลขท่ีบั ชี  จํานวน 1 บับ 

ติดตอท่ี หนวยบริการสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา 
 

1.3   นะ นวการศก า ละอาชีพ 
การให าปรก า  เพ่ือชวยเหลือนักศึกษา ใหสามารถปรับตัวและมีความสุขกับ

การศึกษาเลาเรียน โดยการรับ งป หา แกไขป หา ตลอดจนใหคําปรึกษาในดานการเรียน ครอบครัว 
เพ่ือน อาจารย การเงิน สุขภาพ หรือ  เรื่องอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษามีความคับของใจ ไมสามารถตัดสินใจหรือ
แกป หาไดดวยตนเองสามารถขอรับคําปรึกษาได 

การอบรม ละ นะ นวอาชีพ นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะมีรายไดเสริม   ระหวาง
เรียน  หรือกําลังจะสําเร็จการศึกษา  สามารถติดตอและขอทราบขอมูลได  โดยมีการประสานสถาน
ประกอบการมารับสมัครงาน  หรือใหขอมูลเก่ียวกับการทํางาน  จัดฝกอบรม  อาชีพอิสระ  เพ่ือสราง
ธุรกิจตาง ๆ  ใหกับนักศึกษาท่ีสนใจ 

นักศก าชวยปฏิบัติงานราชการ มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ชวยเหลือนักศึกษาที่
ตองการหารายไดเสริมระหวางเรียน 
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 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1.   ปฏิบัติงานภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัย  
 2.   สามารถปฏิบัติงานไดทุกอยาง ตามท่ีหนวยงานมอบหมาย  อาทิ  
ธุรการ พิมพเอกสาร  รับสงหนังสือ จัดสถานท่ี ลงทะเบียน เตรียมเอกสาร ภาคสนาม คอมพิวเตอร 
และอ่ืน ๆ 
 เกณฑการพิจารณา       

.  เปนนักศึกษาท่ีมีความขยัน อดทน ื่อสัตย และรับผิดชอบ 
2. เปนนักศึกษาท่ีตองการหารายไดระหวางเรียน 

 คาตอบแทน       
 เดือนละไมเกิน 2 5  บาท  คน  เดือน 
 อานวย วามสะดวก  กากับด ลนักศก าทนจากมลนิธิ บริ ัท  หางรานตาง   
เชน  ทุนกรุงไทยการไ า  ทุนพระเมตตาสมเด็จยา  ทุนทานนอยเปาโรหิตย และทุนอ่ืน ๆ  ตลอดจน
จัดหาทุนใหกับนักศึกษาท่ีมีความลําบากและขาดแคลนทุนทรัพย 
 

1.4   นักศก าวิชาทหาร ละ อน ันการเก ทหาร 
การ อน ันการเก ทหาร 
 นักศึกษาชายท่ีตองการผอนผันการเขารับตรวจเลือกเปนทหารกองประจําการ   

เม่ือไดรับหมายเรียก (สด. 5  หากไมตองการเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ  ในขณะกําลัง
ศึกษาอยู  ใหดําเนินการยื่นคํารองขอผอนผันการเกณฑทหารไดในชวงเดือนกันยายน – มกราคม           
ของทุกป  โดยจะประกาศใหนักศึกษายื่นคํารองขอผอนผันการเกณฑทหาร  ไดท่ีฝายวิชาทหาร               
กองพัฒนานักศึกษา มีหลักฐานท่ีตองจัดเตรียม  ดังน้ี 
  1.   สําเนาใบสําคั  สด.9 จาํนวน  2  ชุด  

 2.   สําเนาหมายเรียก สด. 5 จํานวน  2  ชุด  
 3.   สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  2  ชุด  
 4.   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จาํนวน  2  ชุด  
 5.   สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน  2  ชุด 

 6.  สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก สด.43   จํานวน  2  ชุด               
(กรณีท่ีนักศึกษาเคยรับการผอนผันจากสถานศึกษาเดิม    

นักศก าวิชาทหาร 
 นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะเรียนวิชาทหารตอชั้นปท่ี 3  4 และ 5 สามารถ

สงคํารองไดท่ี  กองพัฒนานักศึกษา โดยจะเรียนและฝกท่ีมหาวิทยาลัยทุกวันเสาร  และฝกตามหวง
เวลาท่ีศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกท่ี 33  และศูนยการฝกเขาชนไก จังหวัด
กา จนบุรีกําหนด  เมื่อเรียนจบชั้นปที่  5 และสําเร็จการศึกษา  ในระดับปริ าตรี หรือ
อนุปริ า จะไดรับการแตงตั้งยศเปนวาท่ีรอยตรี 
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1.5   บริการจดหมาย  ธนา ัติ  ละพัสด 
นักศึกษาติดตอรับจดหมาย  ธนาณัติ  และพัสดุ  ได ท่ีฝายบริการนักศึกษา                    

กองพัฒนานักศึกษา  ในกรณีมีธนาณัติ  จดหมายหรือพัสดุ  สงถึงนักศึกษาโดยระบุใหสงมาท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ใหนักศึกษาติดตอรับ  พรอมแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา 
 

1.6   กองทนเงินใหกยมเพอการศก า 
 สมบัติ มีสิทธิกยมเงิน 
 1. เปนผูมีสั ชาติไทย 
 2. เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด ดังน้ี 
  ผู ข าดแคลน ทุนทรั พย  หมายความว า  ผู ท่ี มี ร า ย ได ต อค รอบครั ว                  
ไมเกิน  200 000  บาทตอป  รายไดตอครอบครัวพิจารณาตามหลักเกณฑขอใดขอหน่ึงดังตอไปนี้ 

(1   รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายไดของ
บิดามารดา ในกรณีท่ีบิดามารดาเปนผูใชอํานาจปกครอง 

(2  รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายได                 
ของผูปกครองในกรณีท่ีผูใชอํานาจปกครองมิใชบิดา มารดา 

(3   รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายได                  
ของคูสมรสในกรณีท่ีผูขอกูยืมไดทําการสมรสแลว 
 3. มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ดังน้ี 
   3.1 เปนผู ท่ีมีผลการเรียนดีหรือผานเกณฑการวัดและประเมินผล                   
ของสถาบันการศึกษา 
   3.2  เ ป น ผู ท่ี มี ค ว า ม ป ร ะ พ ติ ดี  ไ ม ฝ า ฝ น ร ะ เ บี ย บ ข อ บั ง คั บ                         
ของสถาบันการศึกษาข้ันรายแรง หรือไมเปนผูมีความประพ ติเสื่อมเสีย เชน หมกมุนในการพนัน                  
เสพยาเสพติดใหโทษ  ดื่มสุราเปนอาจิณ  หรือเท่ียวเตรในสถานบันเทิง เริงรมยเปนอาจิณ เปนตน 
   3.3   เปนผู ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือประกาศการสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในโรงเรียน  สถานศึกษา  หรือสถาบันการศึกษาท่ีอยูในสังกัดการควบคุม               
หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือ สวนราชการอ่ืน ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย 
รัฐวิสาหกิจ 
   3.4   ไมเคยเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริ าตรีในสาขาใด ๆ มากอน 
   3.5  ไมเปนผูท่ีทํางานประจําในระหวางการศึกษา 
   3.6  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   3.7   ไมเปนหรือเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก            
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   3.8  ตองมีอายุในขณะท่ีขอกูโดยเม่ือนับรวมกับระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ป 
และระยะเวลาผอนชําระอีก 5 ปรวมกันแลวตองไมเกิน  60  ป 
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ันตอนการกยมเงินจากกองทนกยมเงินเพอการศก า นักเรียน นักศึกษา  ตองยื่น
ขอกูยืมผานระบบ e-Studentloan ทาง www.studentloan.or.thตามปฏิทินเวลาท่ีกองทุน  กําหนด 
โดยตองดําเนินการตามข้ันตอนลงทะเบียนรับรหัสผานและยื่นแบบคําขอกูยืมโดยใชเลขบัตรประจําตัว
ประชาชนเปน username 

 
 

ผูกูยืมทําการ  เพื่อรับรหัสผานในระบบ e-Studentloan  (http://www.studentloan.or.th)

ผูกูยืมทําการยื่น แบบคําขอกูยืม  แบบยืนยันการกูยืม

สถานศึกษาดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูยืม

สถานศึกษาทําการบันทึกกรอบวงเงินกูทั้งป (โดยระบุแยกแตละภาคการศึกษา  

ผานระบบ -Studentloan

ผูกูยืมทําการบันทึกและพิมพเอกสารสั ากูยืมเงินผานระบบ e-Studentloan

และนําสงเอกสารที่ไดลงนามแลวใหสถานศึกษาตรวจสอบความถูกตอง

สถานศึกษาทําการบันทึกขอมูลและพิมพแบบลงทะเบียน  แบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียน 
คาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและคาครองชีพของภาคเรียนที่ผูกูกําลังจะศึกษาใหผูกูยืม 

กับผูมีอํานาจกระทําแทนสถานศึกษาตรวจสอบยอดเงินกู

สถานศึกษาตรวจสอบและทําการยืนยันขอมูล แบบลงทะเบียน  แบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียน

คาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ

ผูกูยืมไดรับเงินคาครองชีพเปนรายเดือน โดยเงินโอนเงินเขาบั ชีธนาคารของผูกู

ธนาคารตรวจสอบเอกสารการกูเงินที่สถานศึกษาสงมาถูกตอง

แลวจึงโอนเงินคาเลาเรียนและคาใชจายเกี่ยวเนื่องเขาบั ชีธนาคารของสถานศึกษา

START

END  
 

สาหรับ กยม 

หมายเหต :  สําหรับภาคการศึกษาตอไป ผูกูยืมและสถานศึกษาจะดําเนินการเ พาะข้ันตอนท่ีมเีครื่องหมาย  เทานั้น 
 

* 

* 

* 

* 

* 



188
คู่มือการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1.7 การกยมเพอการศก าที กพันกับรายไดในอนา ต กรอ.  
 สมบัติ อกยม 

 1.  ผูขอรับทุนตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 (   มีสั ชาติไทย 
 (2   อายุไมเกิน  ปบริบูรณ ในวันท่ี  มกราคม 2557 
 (   เปนผูรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืนในปการศึกษา 2555 ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ.25  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 (   เปนนักศึกษารายใหมท่ีขอรับทุนเพ่ือเขาศึกษาในชั้นปท่ี 1 ในปการศึกษา 
255  ท่ีมิใชผูกูยืมเงินรายเกาของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.  หรือเปนนักศึกษาท่ีเปนผูกูยืม
เงินรายเกาของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.  ท่ีเปลี่ยนระดับจากชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  หรือ
เทียบเทาทั้งสายสามั และสายอาชีพเปนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงหรือเทียบเทาระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเทา ในปการศึกษา 255  
 (5  นักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาระดับ
อนปุริ าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.  หรือเทียบเทาระดับปริ าตรีหรือเทียบเทา ตอบ
รับใหเขาศึกษา โดยผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
 2.  นักศึกษาผูมีสิทธิขอรับทุนจะตองศึกษาอยูในสถานศึกษาท่ีมีรายชื่อเขารวม
โครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคตตามประกาศของสํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา 
 3. นักศึกษาผูมีสิทธิขอรับทุนจะตองศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร
ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 
 (   ระดับการศึกษา ระดับอนุปริ า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.  หรือเทียบเทา ระดับปริ าตรีหรือเทียบเทา 
 (2   หลักสูตร ประเภทวิชาและสาขาวิชา เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
กองทุนเพ่ือการศึกษา เรื่อง กําหนดหลักสูตร ประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีเปนความตองการหลักและมี
ความชัดเจนของการผลิตกําลังคน สําหรับนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการปการศึกษา 255  พ.ศ. 255  
 4.  นักศึกษาสามารถขอรับทุนไดเพียงหนึ่งหลักสูตรในแตละปการศึกษาไมเกิน
อัตราคาเลาเรียนท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ ตามจํานวนปท่ีกําหนดไวแตละหลักสูตร 
กรณีท่ีผูขอรับทุนมีสิทธิเบิกคาเลาเรียนจากหนวยงานของรัฐ ใหผูขอรับทุน ขอรับทุนไดเ พาะคาเลา
เรียนสวนตางเทานั้นท้ังนี้ตองไมเกินอัตราท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 
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ระดับอนปริ า ละปริ าตรี หนวย บาท ปการศก า  
 

กลุมสาขาวิชา อัตราสูงสุด 
สังคมศาสตร ศิลปศาสตร มุนษยศาสตร ศึกษาศาสตร 

 ศิลปกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เกษตรศาสตร 
สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร เภสัชศาสตร 
แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร 

 
7  
7  
7  

 
2  

 

 5. นักศึกษาที่มีสิทธิไดรับคาครองชีพ ตองเปนผูมีรายไดครอบครัวไมเกิน 
2  บาทตอป และใหไดรับคาครองชีพในอัตราเดือนละ 2 2  บาท 
 การพิจารณารายไดครอบครัว ใหผูบริหารสถานศึกษาตรวจสอบรายไดครอบครัวท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานา  สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูบริหารสถานศึกษาท่ีนักศึกษาผูขอรับทุนศึกษาอยูไดรับรองไวแลว 
ตามหลักเกณฑขอใดขอหน่ึง ดังตอไปน้ี 

 (   รายไดรวมของนักศึกษาผูขอรับทุนรวมกับรายไดของบิดาและมารดา
กรณีท่ีบิด มารดาเปนผูใชอํานาจปกครองไมใชบิดา มารดา 

 (2   รายไดรวมของนักศึกษาผูขอรับทุนรวมกับรายไดของผูปกครองในกรณีท่ี
ผูใชอํานาจปกครองไมใชบิดา มารดา 

 (   รายไดรวมของนักศึกษาผูขอรับทุนรวมกับรายไดของคูสมรสในกรณีท่ีผู
ขอรับทุนสมรสแลว 
 6. นักศึกษาผูใดประสงคจะขอรับทุนใหยื่นคําขอกูผานระบบท่ีสํานักงานกองทุน
เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาจัดทําไวดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ภายในระยะเวลาที่กําหนด เวนแต
คณะกรรมการจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 7.  นักศึกษาท่ีประสงคจะขอรับทุน หรือผูรับทุน (ผูกูยืมเงิน  รับรองวาจะปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 (   ใหขอมูลเก่ียวกับการกูยืมตรงกับความเปนจริง 
 (2  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารกองทุนเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ.25  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตลอดจนขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ และวิธีการของ
คณะกรรมการตลอดระยะเวลาท่ีขอรับทุน 
 (   ดําเนินการเก่ียวกับการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง และ
ตองเก็บรักษารหัสผานท่ีไดรับจากกองทุนเพ่ือการศึกษาไวเปนความลับ หากผูใดยินยอมใหบุคคลอ่ืน
ดําเนินการเก่ียวกับการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสแทน ใหถือวาเปนการดําเนินการดวยตนเอง 
 (   แจงการเปลี่ยนชื่อ ยายท่ีอยูหรือยายสถานศึกษา และจบการศึกษา หรือ
พนสภาพการเปนนักศึกษา ภายในสิบหาวันนับแตวันเปลี่ยนชื่อ ยายท่ีอยู ยายสถานศึกษา จบการศึกษา 
หรือพนสภาพการเปนนักศึกษา ตอผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม 
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 (5   แจงสภาพการเปนนักศึกษาทุกปท่ีผูรับทุน (ผูกูยืมเงิน  ไมไดรับทุนแตยัง
ศึกษาอยู ตอผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม 
 (   หนาท่ีอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 8. กองทุนเพ่ือการศึกษา จะจายทุนการศึกษาแบบตองใชคืนใหตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

 (   คาเลาเรียน จายใหสถานศึกษาท่ีผูรับทุน (ผูกูยืมเงิน  โดยตรง                    
โดยโอนเขาบั ชีชื่อ “กรอ.(ระบุชื่อสถานศึกษา ”ของกองทุนเพ่ือการศึกษา กระทรวงการคลัง              
ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษาเรื่อง การกําหนดหนาท่ี วิธีปฏิบัติ และ                    
ความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีเขารวมกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.  
ปการศึกษา 255  พ.ศ. 255  

 (2   คาครองชีพ จายใหนักศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับคาครองชีพผูรับทุน               
(ผูกูยืมเงิน  โดยโอนเขาบั ชีของผูรับทุน (ผูกูยืมเงิน  ตามท่ีไดแจงใหแกกองทุนเพ่ือการศึกษา 
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ันตอนการดาเนินการ อง อรับทน กรอ. ในระบบ e-Studentloan 

ผูขอรับทุนทําการ  เพื่อรับรหัสผานในระบบ e-Studentloan  (http://www.studentloan.or.th)

ผูขอรับทุนทําการยื่น แบบคําขอกูยืม  แบบยืนยันการกูยืม

สถานศึกษาดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับทุน

สถานศึกษาทําการบันทึกกรอบวงเงินกูทั้งป (โดยระบุแยกแตละภาคการศึกษา  

ผานระบบ e-Studentloan

ผูขอรับทุนบันทึกจํานวนเงินคาเลาเรียน และคาใชจายเกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา                                   

ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผานระบบ e-Studentloan

สถานศึกษาทําการบันทึกขอมูลและพิมพแบบลงทะเบียน  แบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียน คาใชจาย
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและคาครองชีพของภาคเรียนที่ผูกูกําลังจะศึกษาให อรับทนกับ มีอานาจ

กระทา แทนสถานศึกษาตรวจสอบยอดเงินกู

สถานศึกษาตรวจสอบและทําการยืนยันขอมูล แบบลงทะเบียน  แบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียน

คาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ

ผูขอรับทุนไดรับเงินคาครองชีพเปนรายเดือน โดยเงินโอนเงินเขาบั ชีธนาคารของผูกู

ธนาคารตรวจสอบเอกสารการกูเงินที่สถานศึกษาสงมาถูกตอง

แลวจึงโอนเงินคาเลาเรียนและคาใชจายเกี่ยวเนื่องเขาบั ชีธนาคารของสถานศึกษา

START

END  
 
 
 
 
 

 

หมายเหต :  สําหรับภาคการศึกษาตอไป ผูกูยืมและสถานศึกษาจะดําเนินการเ พาะข้ันตอนท่ีมเีครื่องหมาย  เทานั้น 
 

* 

* 

* 

* 

* 
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1.8  หนังสอรับรอง วามประพ ติ ละหนังสอรับรองอน  
การออกหนังสือรับรองความประพ ติ  และหนังสือรับรองอ่ืน ๆ ออกใหเ พาะ

นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู เพ่ือใชในการขอรับทุน สมัครงาน เปนหลักฐานทางคดีเพ่ือประกอบการ
พิจารณาในชั้นศาล  หรืออ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปน   

หลัก านประกอบยน ารอง อใบรับรอง 
1.   รูปถายนักศึกษาแตงกายถูกตองตามระเบียบ ภาพสี ขนาด 1 น้ิว จาํนวน 1 ใบ 
2.   สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จาํนวน 1 บับ 
.   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จาํนวน 1 บับ 

   หมายเหต  สามารถยื่นคํารองไดท่ีฝายวินัยนักศึกษา 
 

2.   งานกิจกรรม ละพั นานักศก า 
 

2.1 กิจกรรมนักศก า   
กิจกรรมนักศึกษามีสวนสําคั ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ใหมีความสมบูรณ  

พรอมท้ังความรูดานวิชาการ  วิชาชีพและวิชาชีวิต  สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  เปนการ
พัฒนานักศึกษาใหปฏิบัติตนเปนแบบอยางแกสังคม  มีความเสียสละใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอ
ตนเองและผูอ่ืน  โดยสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการตางๆ  ผานสาขาวิชา  คณะ  องคการ
นักศึกษา  สภานักศึกษา  และสโมสรนักศึกษา  ระดับคณะ  และวิทยาลัย 

 

2.2  การพั นานักศก า 
กองพัฒนานักศึกษาไดวางระบบ  และกลไกการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพเรียน

อยางมีความสุข  ภายใตสภาพแวดลอม  โครงสรางพ้ืนฐาน  การบริการและสวัสดิการของนักศึกษาท่ี
จําเปนในการดํารงชีวิต  เพ่ือใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยตอไป  เชน  การพัฒนา
นักศึกษาในดานคุณธรรม  จริยธรรม  ดานวินัยข้ันพ้ืนฐาน  ดานจิตอาสา  จิตสํานึก  ดานความพรอมใน
การเรียน  และการใชชีวิตท่ีเกิดประโยชนในระดับอุดมศึกษา 

 

2.3  กี า ละนันทนาการ 
  สงเสริมใหนักศึกษาไดดูแลสุขภาพของตนเองใหดี  ใหมีการออกกําลังกายอยาง
สมํ่าเสมอ   ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด  โดยผานกิจกรรมตาง ๆ  เชน  กี าคณะ  กี านองใหม  ตลอดจน
สนับสนุนใหนักศึกษา  ท่ีมีความสามารถทางดานกี าสมัครเขาเปนนักกี าของมหาวิทยาลัย  เพ่ือเขา
รวมการแขงขันในรายการตาง ๆ  ท้ังระดับภาค ประเทศ  และนานาชาติ 
 

2.4  ศิ ยเกาสัมพันธ 
  ทําหนาท่ีเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานเก่ียวกับการประสานงานกับนักศึกษาเกา  วิทยาลัย
ครูเชียงใหม  สถาบันราชภัฏเชียงใหม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ท่ีสําเร็จการศึกษา  โดย
มุงเนนใหนักศึกษาเกาทุกรุน ทุกป  ท่ีแยกยายไปประกอบอาชีพไดมีความสัมพันธอันดี  กับมหาวิทยาลัย
และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  กลุม  ชมรม  สมาคม  ตลอดจนใหมีสวนรวมใน
การใหขอเสนอแนะและสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย  ในดานตาง ๆ  ใหกาวตอไปในอนาคต                  
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โดยมีกิจกรรมตาง ๆ  อาทิ เชน  กิจกรรมคืนสู เหย าชาวดํา เหลือง  วารสารนักศึกษาเก า                          
การประชุมสัมมนานักศึกษาเกา  และพัฒนาเว็บไ ตนักศึกษาเกา  เปนตน 
 

สามาร ติดตาม าวสาร องกองพั นานักศก า านเวบไ ต  . . . .  
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บันทึกข้อความ




