


 

 
 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงำนที่สนับสนุน 
กำรผลิตบัณฑิต  ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียนของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  2560  ตั้งแต่
วันที่   1  ตุ ลำคม  2559 ถึ ง  30  กันยำยน  2560 เพ่ือแสดงผล 
กำรด ำเนินงำนของส ำนักทะเบียนและประมวลผลที่ สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล และยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยข้อที่ 3 ยุทธศำสตร์กำร
จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  อีกทั้งยังเป็นหลักฐำนส ำคัญในกำร
ด ำเนินงำน  และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำต่อมหำวิทยำลัย              

ขอขอบคุณบุคลำกรทุกคนที่มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งพัฒนำงำนต่ำง ๆ จนส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผลมีควำมก้ำวหน้ำเชิงประจักษใ์นทุก ๆ ด้ำนตลอดมำ    

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนประจ ำปี 2560 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของส ำนักทะเบียนและประมวลผล และมหำวิทยำลัยในปีต่อ ๆ ไป 

 
 
 
 

           (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำตรี  มณีโกศล) 
     รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

            
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เร่ือง                                          หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน ............................................................................................... 1 

ประวัติควำมเป็นมำ .................................................................................................................. 1 
โครงสร้ำงองค์กร ....................................................................................................................... 6 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ...................................................................................................... 7 
รำยนำมผู้บริหำรและบุคลำกร .................................................................................................. 9 

 

ส่วนที่ 2 การด าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงาน .......................................................................... 17 
งบประมำณ ........................................................................................................................... 17 
กำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำ ........................................................................................ 24 
กำรรับสมัครนักศึกษำ ............................................................................................................ 31 
นักศึกษำ ................................................................................................................................ 34 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ................................................................................................................... 37 
กำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ...................................................................................... 38 
กำรบริหำรหลักสูตร ............................................................................................................... 40 
กำรจัดกำรประชุม .................................................................................................................. 44 
กำรประกันคุณภำพ ............................................................................................................... 51 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ท ำงำน ............................................................................ 56 
กำรบริกำรวิชำกำร ................................................................................................................. 64 
กำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ............................................................................................ 65 
กำรพัฒนำบุคลำกร ................................................................................................................ 69 
พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร .................................................................................................. 77 
 

ส่วนที่ 3 การด าเนนิโครงการที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ..................................................... 79 
กำรบริหำรจัดกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำ ....................................................................................... 79 
กำรอบรม/ประชุมสัมมนำ ...................................................................................................... 80 
กำรพัฒนำหลักสูตร ................................................................................................................ 83 

 

ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ....................................................................... 87 



 
รายงานประจ าปี 2560 | 1 

 

 

 
 

 

 
 

 ประวัติความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ภารกิจ

เริ่มแรก คือ การผลิตครูเพ่ือออกไปรับใช้สังคมท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือตอนบน นับแต่มีการก่อตั้งขึ้น  
ในปี พ.ศ. 2466 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและสถานภาพของสถาบันหลายครั้ง   
โดยเมื่อแรกก่อตั้งมีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมมณฑล พายัพ” ในปี พ.ศ. 2470  เปลี่ยนชื่อเป็น  
“โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรเชียงใหม่  ท าหน้าที่ผลิตครูระดับประกาศนียบัตรการศึกษา หลักสูตร 2 
ปี  เป็นเวลานานถึง  21  ปี  ต่อมาได้ขยายการผลิตครูถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง จึงได้
เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู โดยมีสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนคือ  “พระพิฆเนศวร”  และสีประจ า
โรงเรียน  คือ สีด า - เหลือง  

ปี พ.ศ. 2503  โรงเรียนฝึกหัดครูมีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น “วิทยาลัยครูเชียงใหม่” และ
ขยายการผลิตครูถึ งระดับปริญญาตรี  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ                   
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนค าว่า “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่             
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ                       
ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มีความเป็นสถาบันอุดมศึกษา  อย่าง
สมบูรณ์ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” มีภารกิจในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวิทยาการที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

ปี พ.ศ. 2530 ฝ่ายวิชาการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักวิชาการ” อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ              
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีงานในความรับผิดชอบ 4 งาน ได้แก่ งานวัดผล-ประเมินผลงานทะเบียน  งาน
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน และงานพัฒนาวิชาการ   
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ปี พ.ศ. 2532 มีเปลี่ยนชื่อหัวหน้าส านักส่งเสริมวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการ และมีการขยายงานในความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นอีก 1 งาน  คือ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ในปีเดียวกันได้เริ่มน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานทะเบียนและวัดผล 

ปี พ.ศ. 2534  มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานให้มีความชัดเจนยิ่ งขึ้น                     
โดยแบ่งกลุ่มงานหลัก ในความรับผิดชอบเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายหลักสูตรและ 
แผนการเรียน ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายเทคโนโลยี และฝ่ายเอกสารต ารา และมีงาน  
ด้านโครงการและงานเฉพาะกิจในการความดูแลรับผิดชอบ ประกอบด้วย ส านักคณะกรรมการประสาน  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน โครงการสรรหาอาจารย์พิเศษ โครงการ
รณรงค์ทางวิชาการเพ่ือสรรหานักศึกษา และโครงการพระธรรมจาริก ในช่วงเวลาดังกล่าว ส านักส่งเสริม
วิชาการได้พัฒนาการท างานอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการท างานร่วมกัน 
มีการกระจายงาน และสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ หลายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการเริ่มต้นน าระบบเครือข่าย 
LAN มาใช้ในส านักงาน 

ปี พ.ศ. 2538 ส านักวิชาการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักส่งเสริมวิชาการ” มีผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการเป็นผู้บริหารหน่วยงาน มาจากการแต่งตั้ง และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ  งานในความรับผิดชอบได้ขยายเพิ่มเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา และฝ่ายเอกสารต ารา ในปีเดียวกัน
ได้ทดลองน าคอมพิวเตอร์  มาใช้ในงานธุรการเป็นครั้งแรก  ในปีเดียวกัน มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏก าหนดให้ต าแหน่ง หัวหน้าส านักส่งเสริมวิชาการ มาจากการสรรหา และในปีถัดมาส านักส่งเสริม
วิชาการได้น าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางานหลายด้าน เช่น การจัดการเรียนการสอน งานการเงิน งานทะเบียน 
งานแผนงาน งบประมาณ เป็นต้น และในปี 2539 ได้เริ่มให้นักศึกษาช าระค่าเล่าเรียนผ่านระบบธนาคาร 
ต่อมาในปีพ.ศ. 2541  ได้น าระบบ OMR (Optical Mark Reader) มาใช้ในการตรวจข้อสอบ  

การปรับปรุงโครงสร้างของส านักส่งเสริมวิชาการได้มีการพัฒนามาตามล าดับ จนกระทั่ง                
ในปี พ.ศ. 2543  งานด้านวิทยบริการ ได้แยกออกไปเป็นหน่วยงานอิสระโดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์วิทยบริการ” 
ส านักส่งเสริมวิชาการจึงมีภาระงานที่รับผิดชอบ 3 ด้าน คือ งานธุรการ งานทะเบียนและวัดผล และ 
งานจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน  ในขณะเดียวกันการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางานก็ได้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  
เช่น มีการพัฒนาระบบเครือข่ายการใช้บริการสารสนเทศส าหรับการลงทะเบียน และบริการข้อมูล
สารสนเทศส าหรับหน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้ถูกน ามาสนับสนุน                 
การปฏิบัติงานทุกด้านอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การพัฒนาระบบการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  
การช าระเงินค่าเล่าเรียนผ่านธนาคาร การรับสมัครนักศึกษาโควตา การรายงานตัวนักศึกษาทุกประเภท 
การจัดการเรียนการสอน การส่งผลการเรียน ตลอดจนการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านอ่ืน ๆ  
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โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการถ่ายรูปติดใบรับรองและใบระเบียนผล
การศึกษา ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยให้ทุกคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนเข้ามามี
ส่วนร่วม เป็นต้น 

ในปี พ.ศ. 2547 ส านักส่งเสริมวิชาการได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักส่งเสริมวิชาการและ                 
งานทะเบียน” ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
พ.ศ. 2547   

ในปี พ.ศ. 2558 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักทะเบียน
และประมวลผล” ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
พ.ศ. 2547 

 

 ท าเนียบผู้บริหาร 
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 ตราสัญลักษณ ์

 

 

 ปรัชญา 

เทคโนโลยีก้าวไกล  ใส่ใจบริการ  มาตรฐานเที่ยงตรง 

 

 วิสัยทัศน์ 
ส านักทะเบียนและประมวลผลจะเป็นหน่วยงานชั้นน าระดับภูมิภาคในเรื่องการให้บริการด้าน  

ข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลภายในปี พ.ศ. 2563 
 

 พันธกิจ 

1.  พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลนักศึกษา  อาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบการรับนักศึกษา  ระบบทะเบียนนักศึกษา  ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผล

การศึกษา  ระบบตรวจสอบและรองรับการส าเร็จการศึกษา  และประสานงานการบริหารหลักสูตร  
ตารางสอน  ตารางสอบ  ให้ถูกต้อง  รวดเร็วและตรวจสอบได้ 

3. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของส านักทะเบียนและประมวลผล 
4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย  เพื่อน าไปสู่การพัฒนางาน (R2R) 
5. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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 วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงเครือข่ายการใช้ข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนภายใน
มหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือให้มีระบบการรับนักศึกษา  ระบบทะเบียนนักศึกษา  ระบบลงทะเบียน  ระบบประมวลผล
การศึกษา  ระบบตรวจสอบและรองรับการส าเร็จการศึกษา  และประสานงานการบริหารหลักสูตร  
ตารางสอน  ตารางสอบที่มีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีรูปแบบการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับการบริการ 
4. เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนางานโดยการท าวิจัยแบบ R2R 
5. เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคมตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก 

 

 อัตลักษณ ์

“บริการให้ค าปรึกษาด้วยใจ ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผล” 
 

 ยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดกระบวนการให้บริการการจัดเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ        

 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การประสานงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 

 

 ที่ตั้ง 

ส านักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อาคาร 1   เลขที่  202              
ถนนช้างเผือก  ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300 
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 โครงสร้างองค์กร 
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 คณะกรรมการประจ าส านัก 

ชุดที่ 1  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

                                                                                 
 
 
 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

รศ.ดร.สมศักดิ์ ภู่วภิาดาวรรธน ์

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 

ดร.ฐิติ  ฐิติจ าเริญพร 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 

รศ.ประทีป  จันทร์คง 

กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

รศ. ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิร ิ

กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล 

กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
 

อ.ภัทรกมล รักสวน 
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ชุดที่ 2  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน 
 

 

                                         

                                         

 

ประธานกรรมการ 

ผศ.กัลทิมา  พิชัย 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

รศ.ดร.สมศักดิ์ ภู่วภิาดาวรรธน ์

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 

รศ.ประทีป  จันทร์คง 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 

ดร.ฐิติ  ฐิติจ าเริญพร 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 

ผศ.ดร.ภูษิต  ปุกมณ ี

กรรมการและเลขานกุาร 

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล 
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 ผู้บริหาร 

ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558 – 19 มิถุนายน 2560 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตร ี มณีโกศล 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
 

                                     
          นางเสาร์ค า  เมืองแก้ว             ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกษรา  ปัญญา             อาจารย์วลัยพร  ทองหยอด 
       ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ     ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ      ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ 
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ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตร ี มณีโกศล 
ต าแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 

 

                            
              นางเสาร์ค า  เมืองแก้ว                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา  ปัญญา       
          ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ          ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ   
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 บุคลากร 

งานบริหารทั่วไป 
 

 
 

 

นางมัทธา  ปินทะเนา 
ต าแหน่ง   รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 

 
นางวันเพ็ญ  พิพัฒน์พงษ์กมล 

ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ ระดับ 4 
 

 
นางพัชรินทร์  เค็ดเวิร์ด 
ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 
 

 
 

นางจิราพร  ปิติจะ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
 

 
นางสาวนิตยา  ตาธิยะ 
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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งานรับเข้าศึกษา 
 

 
 
 

นางเสาร์ค า  เมืองแก้ว 
ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการและรักษาการหัวหน้างานรับเข้าศึกษา 
 

 
 

นางสาวรักษิณา  วงค์ชัยขันธ์ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

 

 
นางสาวอัญชลา  ทามัน 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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งานบริการการศึกษา 
 

 
 
นางสาวยุพิน  ธิยานันต์ 
ต าแหน่ง   รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา 
 นักวิชาการศึกษา 
 

 

 
นางกัญญาภัค  เมธีวัฒนากุล 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

 
 

 
นายเอนก  ณะชัยวงค์ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

 
 

 
นางสาวพิชฌาย์ธรณ์  ธรรมชัย 

ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

 
 
นายบุญแทน  ฤทธิไตรภพ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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งานทะเบียนและประมวลผล 
 

 
 
นายยงยุทธ  แสนใจพรม 
ต าแหน่ง   รักษาการหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล 
 นักวิชาการศึกษา 

 
 

นายสาคร  เมืองแก้ว 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

 

 
นางอรสา  วงศ์สว่าง 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

 
 

นางอาภาวรรณ  ยะปะนัน 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

 
 

นายราชันย์  จันทร์เที่ยง 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
 

 
 

นายวินัย  กันขัติ์ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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 รางวัลเชิดชูเกียรต ิ

 

 
  
 นายเอนก  ณะชัยวงค์ ได้รับรางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นผู้มีความ
ประพฤติเหมาะสมด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและสังคม 
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี  
ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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 งบประมาณ 
  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับจัดสรรเงินงบประมำณในกำรบริหำรและจัดกำร                     
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งหมดจ ำนวน 13,832,425.00 บำท (งบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 
4,536,125.00 บำท และงบประมำณเงินรำยได้ จ ำนวน 9,296,300.00 บำท) โดยมีรำยละเอียดกำรใช้เบิก-
จ่ำยงบประมำณ ดังนี้ 
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ประเภทงบประมาณ  :  เงินแผ่นดิน 

โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่ได้
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1. โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่าย
ระบบทะเบียนนักศึกษา 

84,100.00 31,090.00 53,010.00 

2. โครงการประชุมสัมมนาระบบและ
กลไกการรับนักศึกษา 

200,000.00 118,325.58 81,674.42 

3. โครงการพัฒนากระบวนการสอบ
คัดเลือกนักศึกษา 

375,000.00 259,815.00 115,185.00 

4. โครงการออกเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษา 

199,500.00 187,500.00 12,000.00 

5. โ ค ร งก า รปร ะชาสั มพั น ธ์ ก า ร รั บ
นักศึกษา 

475,600.00 349,364.00 126,236.00 

6. โครงการประเมินการสอนอาจารย์ 10,500.00 10,217.00 283.00 
7. โครงการบริหารจัดการอาจารย์ที่
ปรึกษา 

100,000.00 49,840.00 50,160.00 

8. โครงการบริหารจัดการหลั กสู ตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

152,300.00 49,186.00 103,114.00 

9. โครงการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 850,000.00 538,400.00 311,600.00 
10. โครงการการบริหารจัดการส านัก
ทะเบียนและประมวลผล 

518,000.00 302,461.19 215,538.81 

11. โครงการพัฒนาบุคลากร 95,000.00 79,346.00 15,654.00 
12. โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ ชิ ง
ปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 

55,000.00 32,990.00 22,010.00 

13. โครงการพัฒนาด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา การด าเนินการเพื่อการ
จัดการความรู้ (KM) และการด าเนินการ
ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

50,000.00 28,765.00 21,235.00 
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โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่ได้
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

14. โครงการวิเคราะห์ความต้องการของ
ต ล า ด แ ร ง ง า น แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อการจัด
การศึกษาในหลักสูตรที่สนับสนุนการ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งที่ย่ังยืน 

378,100.00 214,720.00 163,380.00 

รวมงบประมาณเงินแผ่นดินทั้งหมด 3,543,100.00 2,252,019.77 1,291,080.23 
 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30 กันยายน 2560 
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ประเภทงบประมาณ  :  เงินรายได้ 

โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
งบประมาณที่ได้

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
1. โครงการการพัฒนากระบวนการสอบ
คัดเลือกนักศึกษา 

1,034,500.00 983,733.40 50,766.60 

2. โครงการบริหารจัดการส านักทะเบียน
และประมวลผล 

280,000.00 132,838.00 147,162.00 

3. โครงการการประชุมสภาวิชาการ 518,300.00 507,597.00 10,703.00 
รวมงบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด 1,832,800.00 1,624,168.40 208,631.60 

 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30 กันยายน 2560 
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ประเภทงบประมาณ  :  เงินรายได้กันเหลื่อมปี 

โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
งบประมาณที่ได้

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

7,317,000.00 1,147,000.00 6,170,000.00 

รวมงบประมาณทั้งหมด 7,317,000.00 1,147,000.00 6,170,000.00 
 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30 กันยายน 2560 
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ประเภทงบประมาณ  :  เงินรายได้ที่อนุมัติเพิ่มเติมโดยมหาวิทยาลัย 

โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
งบประมาณที่ได้

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(งบเร่งด่วน) 

36,200.00 35,790.00 410.00 

2.  โครงการพัฒนาทักษะการจัดท า
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ
ปรนัย 

102,800.00 66,089.00 36,711.00 

3. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมใน
การสอบความรู้ ความสามารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

24,000.00 24,000.00 0.00 

รวมงบประมาณทั้งหมด 163,000.00 125,879.00 37,121.00 
 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30 กันยายน 2560 
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ประเภทงบประมาณ  :  เงินแผ่นดินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัย 

โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
งบประมาณที่ได้

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
1. จัดซื้อวัสดุส านักงานและค่าใช้จ่ายใน
การบริหารส านักงาน 

266,000.00 266,000.00 0.00 

2. จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ 280,500.00 280,500.00 0.00 
3. จัดซื้อ External Hard disk 34,680.00 34,680.00 0.00 

รวมงบประมาณทั้งหมด 581,180.00 581,180.00 0.00 
 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30 กันยายน 2560 
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 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 
 
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้ำร่วมโครงกำรนิทรรศกำรตลำดนัดหลักสูตรอุดมศึกษำ 
ครั้งที่ 20  ณ  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จังหวัด
นครรำชสีมำ  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรของมหำวิทยำลัย และเพ่ิมจ ำนวนผู้สมัครเข้ำศึกษำต่อใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยด ำเนินกำรร่วมกับงำนประสัมพันธ์  ส ำนักงำนอธิกำรบดีและคณะ/
วิทยำลัย ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

 
 1)  นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  โดย
ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ได้ร่วมเป็น
เจ้ำภำพจัด  นิทรรศกำรตลำดนัดหลักสูตรมำ
อย่ำงต่อเนื่อง ได้จัดนิทรรศกำรตลำดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษำ ครั้ งที่  21 และ CMU 
Open House ครั้งที่ 3 ขึ้น ระหว่ำงวันที่ 7-8 
พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น  2 5 5 9  ณ  ห อ ป ร ะ ชุ ม
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
หลักสูตรระดับอุดมศึกษำทั้งหลักสูตรภำษำไทย และภำษำอังกฤษ  และเป็นกำรกระจำยโอกำสให้
นักเรียน นิสิตนักศึกษำ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงำน และผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค  ได้
เข้ำถึงข้อมูลหลักสูตร และข้อมูลทำงกำรศึกษำอ่ืน ๆ เป็นศูนย์กลำงแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และข้อมูลใน

กำรศึกษำต่อระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำกับนักเรียน 
นิสิตนักศึกษำ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงำน และผู้ที่สนใจ
ทั่วไป  

นักเรียน นักศึกษำ อำจำรย์แนะแนว 
ตลอดจนผู้ที่สนใจที่เข้ำชมงำน จะได้รับฟังกำรบรรยำย
พิเศษ เรื่อง  “ช่องทำงกำรรับนักเรียนเข้ำมหำวิทยำลัย” 
จำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมด้วยนิทรรศกำร 

ประชำสัมพันธ์ กิจกรรมกำรแสดงจำกสถำบันอุดมศึกษำ ของรำงวัลและของที่ระลึกมำกมำย  
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 2)  นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

 

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ได้ก ำหนดจัดงำนนิทรรศกำรตลำดนัดหลักสูตรอุดมศึกษำ ครั้งที่ 
21 ประจ ำปี 2560 ระหว่ำงวันที่ 24-25 สิงหำคม 2560 ณ อำคำรสุรพัฒน์ 2 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
สุรนำรี  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้ำร่วมงำนนิทรรศกำรเพ่ือแนะแนวกำรศึกษำต่อให้กับนักเรียน 
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ตลอดจนชี้แจงแนวทำงกำรรับสมัครนักศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2561 
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โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา (กิจกรรมแนะแนวตามโรงเรียน) 
 

 มหำวิทยำลัยให้มีโครงกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำสัญจรในภำพรวมของมหำวิทยำลัย   
โดยให้คณะทุกคณะ  วิทยำลัยนำนำชำติ  และวิทยำลัยแม่ฮ่องสอน  มีส่วนในกำรประชำสัมพันธ์ 
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  เป็นกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรที่
เปิดรับสมัคร ระยะเวลำในกำรรับสมัคร วิธีกำร ขั้นตอนกำรรับสมัคร กำรเตรียมตัวเตรียมควำมพร้อมใน
กำรเข้ำศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัย ค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียน รวมทั้งให้ครูแนะแนวและนักเรียนที่มีค ำถำม
หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรรับสมัครของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ได้ซักถำม  และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบ
ค ำถำม ดังนี้ 
 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี จังหวัดล าปาง 
 

    
  

 
 
วันที่ 26 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 
  

   

 



 
รายงานประจ าปี 2560 | 27 

 
 
วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
  

 

 
 

วันที่  10  กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน 
 

    

 
 

วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

    

 
 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

    

 
 

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ 
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วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 เส้นทางเชียงราย-พะเยา 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะและวิทยำลัย แนะแนวกำรศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ เส้นทำงเชียงรำย-พะยำ ระหว่ำงวันที่ 16-18 สิงหำคม 2560 ณ โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำ
วิทยำคม โรงเรียนแม่สรวยวิทยำคม โรงเรียนสันติวิทยำคม โรงเรียนเชียงค ำวิทยำคม โรงเรียนประชำบ ำรุง 
และโรงเรียนฟำกกว๊ำนวิทยำคม 
 

    

 
 
วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 เส้นทางล าพูน-ล้ี 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะและวิทยำลัยแนะแนวกำรศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ เส้นทำงล ำพูน-ลี้ ระหว่ำงวันที่ 28-29 สิงหำคม 2560 ณ โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
โรงเรียนแม่ตืนวิทยำ โรงเรียนน้ ำดิบวิทยำคม  และโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 26 
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วันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 เส้นทางแม่สะเรียง-ปาย 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะและวิทยำลัยแนะแนวกำรศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ เส้นทำงแม่สะเรียง-ปำย ระหว่ำงวันที่ 28-30 สิงหำคม 2560 ณ โรงเรียนสบเมยวิทยำคม 
โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษำ โรงเรียนขุนยวมวิทยำ โรงเรียนห้องสอนศึกษำ โรงเรียนเทศบำลเมือง
แม่ฮ่องสอน โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 22 
 

    

 
 
วันที่ 5-7 กันยายน 2560 เส้นทางล าปาง-แพร่-น่าน 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะและวิทยำลัย แนะแนวกำรศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่  5-7 กันยำยน 2560 ณ โรงเรียนประชำวิทย์  โรงเรียนน่ำนนคร  
โรงเรียนนำน้อย โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ และโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 
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 การรับสมัครนักศึกษา 
 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  มี เป้ำหมำยในกำรรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560  
ภำคปกติ  จ ำนวน 4,610 คน  ภำคพิเศษ จ ำนวน 2,165 คน  แยกประเภทกำรรับสมัครดังนี้ 
 

ภาคปกติ (โควตา)  
 

คณะ/วิทยาลัย จ านวนประกาศผล รายงานตัวเข้าศึกษา 
คณะครุศาสตร ์ 99 26 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 98 14 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 981 452 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 500 146 
คณะวิทยาการจัดการ 728 268 
วิทยาลัยนานาชาติ 26 16 

รวม 2,432 922 
 

 *หมายเหตุ : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ด าเนนิการรับตรง ณ วิทยาลัยแม่ฮอ่งสอน จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ภาคปกติ (สอบคัดเลือก) 
  

คณะ/วิทยาลัย จ านวนประกาศผล รายงานตัวเข้าศึกษา 
คณะครุศาสตร ์ 1,219 989 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 130 84 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 867 707 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 785 582 
คณะวิทยาการจัดการ 908 737 
วิทยาลัยนานาชาติ 123 80 

รวม 4,032 3,179 
 

 *หมายเหต ุ: วทิยาลยัแม่ฮ่องสอน ด  าเนินการรบัตรง ณ วทิยาลยัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ภาคพิเศษ (ประเภทเรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 
 

ประเภท จ านวนแผนรับ รายงานตัวเข้าศึกษา 
ประเภทเรียนวันเสาร์ - อาทิตย ์ 2,165 1,598 

รวม 2,165 1,598 
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 นักศึกษา 
 

นักศึกษาทั้งหมด ระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนนักศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 
คณะครุศาสตร ์ 4,726 34 4,760 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 357 - 357 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,016 1,518 5,534 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,380 409 2,789 
คณะวิทยาการจัดการ 3,230 1,498 4,728 
วิทยาลัยนานาชาติ 616 89 705 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 502 - 502 

รวม 15,827 3,548 19,375 
  

ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2559 
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นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 (รหัสนักศึกษา 60) 
 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนนักศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 
คณะครุศาสตร ์ 983 - 983 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 99 - 99 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,233 431 1,664 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 751 120 871 
คณะวิทยาการจัดการ 1,078 601 1,679 
วิทยาลัยนานาชาติ 158 95 253 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 87 - 87 

รวม 4,389 1,247 5,549 
 

ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2559 
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นักศึกษาทั้งหมด ระดบับณัฑิตศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2560 
 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

นักศึกษาใหม่ นักศึกษาทั้งหมด 
ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม 

ครุศาสตร์ 116 10 - 126 116 85 - 201 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 7 - 7 - 13 - 13 
วิทยาการจัดการ - - - - - 40 - 40 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 10 - 10 - 47 - 47 
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - - 21 21 
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชมุชนแห่งเอเชีย 

- - 7 7 - - 11 11 

รวมทั้งหมด 116 27 - 150 116 185 32 333 
 

ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2560 
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 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2559 (1 สงิหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) 
 

วุฒิการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 11 6 17 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2 13 15 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - 1 1 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 5 10 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต - 1 1 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต - 2 2 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต - 19 19 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - 3 3 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 205 205 
ครุศาสตรบัณฑิต 1,399 9 1,408 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 92 90 182 
นิติศาสตรบัณฑิต 56 42 98 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 641 210  851 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 796 319 1,115 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 428 353 781 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 108 27 135 
บัญชีบัณฑิต 116 94 210 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 102 1 103 

รวม 3,756 1,400 5,156 
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 การบริหารการจัดการเรียนการสอน 
 

การจัดตารางสอนและตารางสอบ 
 กำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอบของงำนบริกำรกำรเรียนกำรสอน ได้ด ำเนินกำรตำมก ำหนด
ระยะเวลำก่อนเปิดภำคเรียนในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนกำรลงทะเบียนจองรำยวิชำ
ของนักศึกษำ  ซึ่งงำนบริกำรกำรเรียนกำรสอนได้ประสำนงำนกับคณะเพ่ือให้ส่งรำยวิชำที่ต้องกำรเปิดสอน
ในภำคเรียนนั้น ๆ จำกนั้นน ำรำยวิชำมำจัดตำรำงเรียนให้กับแต่ละหมู่เรียนก่อนที่จะท ำกำรลงตำรำงสอบ
แต่ละกลุ่มวิชำ ซึ่งขั้นตอนสุดท้ำยต้องมีกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของห้องเรียน เวลำเรียน และกลุ่มวิชำ 
ก่อนน ำขึ้นสู่ระบบจองรำยวิชำของนักศึกษำ โดยแต่ละปีกำรศึกษำมีจ ำนวนหมู่เรียนของนักศึกษำทุก
ประเภทที่ได้ท ำกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอบ แสดงได้ตำมตำรำงดังนี้ 
 

       หนว่ย : หมู่เรียน 
ประเภทนักศึกษา 2/2559 1/2560 2/2560 

ภาคปกติ 430 455 443 
ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ 117 127 107 

ภาคพิเศษศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ 30 19 14 
รวม 577 601 564 

 
การตรวจสอบโครงสร้างแผนการเรียน 
 กำรจัดท ำแผนกำรเรียนเสนอแนะแต่ละภำคเรียน โดยกำรก ำหนดสำขำวิชำที่เปิดและจ ำนวน
หมู่เรียนจำกแผนกำรรับนักศึกษำ และน ำมำจัดท ำร่ำงแผนกำรเรียนเสนอแนะเพ่ือส่งให้คณะตรวจสอบ
รำยวิชำที่ท ำกำรเปิดสอน เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว งำนบริกำรกำรเรียนกำรสอนก็จะน ำข้อมูลรำยวิชำที่เปิดลง
ฐำนข้อมูล จำกนั้นตรวจสอบแผนกำรเรียนเสนอแนะตำมโครงสร้ำงของหลังสูตร พร้อมกับปรับเปลี่ยนแก้ไข
ให้ถูกต้อง โดยประสำนงำนกับแต่ละคณะเพ่ือปรับแก้ไขรำยวิชำที่จะเปิดเป็นแผนกำรเรียนเสนอแนะแต่ละ
ภำคเรียน เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว จึงจัดเป็นต้นฉบับแผนกำรเรียนเสนอแนะส ำหรับให้นักศึกษำลงทะเบียน
ต่อไป โดยในปีกำรศึกษำ 2560 ที่ผ่ำนมำ มีจ ำนวนหมู่เรียนที่จัดแผนกำรเรียนเสนอแนะแยกตำมประเภท
นักศึกษำ แสดงได้ตำมตำรำงต่อไปนี้    
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       หนว่ย : หมู่เรียน 

ประเภทนักศึกษา 
หมู่เรียน 

ของนักศึกษาปีการศึกษา  2560 
ภาคปกติ 109 

ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย ์ 26 
ภาคพิเศษศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ - 

รวม 135 
 

 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนเป็นกรณีพิเศษ 
 ในแต่ละภำคเรียนจะมีนักศึกษำที่เรียนไม่จบตำมหลักสูตรหรือนักศึกษำที่ท ำกำรยกเลิกรำยวิชำ  
เอกบังคับ มำยื่นค ำร้องของเปิดรำยวิชำเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรำยวิชำในหลักสูตรเก่ำที่ไม่มี           
กำรเปิดรำยวิชำเพ่ือกำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนปกติแล้ว โดยนักศึกษำจะต้องท ำกำรยื่นค ำร้องขอเปิดรำยวิชำ
ผ่ำนระบบสำรสนเทศนักศึกษำ จำกนั้น จึงน ำไปค ำร้องเพ่ือขอควำมเห็นจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้วน ำมำยื่นต่อ
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือรวบรวมให้คณะเป็นผู้ พิจำรณำเปิดรำยวิชำ ซึ่งในแต่ละภำคเรียน  
จะมีจ ำนวนรำยวิชำที่เปิดสอนเป็นกรณีพิเศษ สรุปได้ตำมตำรำงต่อไปนี้ 
                                            หน่วย : วิชา  

ประเภทนักศึกษา 
ภาคการศึกษา 

2/2559 1/2560 2/2560 
ภาคปกติ 75 150 84 

ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ 35 58 41 
ภาคพิเศษศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ 22 24 14 

รวม 132 232 139 
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 การบริหารหลักสูตร 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกำรเรียนกำรสอน โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ในปีกำรศึกษำ 
2560  จ ำนวน 76 หลักสูตร ดังนี้ 

 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา จ านวนสาขาวิชา 
ปริญญาตรี  ครุศำสตรบัณฑิต 20 

ศิลปศำสตรบัณฑิต 18 
วิทยำศำสตรบัณฑิต 19 
บริหำรธุรกิจบัณฑิต 7 
บัญชีบัณฑิต 1 
นิติศำสตรบัณฑิต 1 
นิเทศศำสตรบัณฑิต 1 
เศรษฐศำสตรบัณฑิต 1 
รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 1 

ป.บัณฑิต  ประกำศนียบัตรบัณฑิต 1 
ปริญญาโท ครุศำสตรมหำบัณฑิต 2 

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 1 
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 1 
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 1 
สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต 1 

รวม 76 
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รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา 
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต กำรประถมศึกษำ 

กำรศึกษำปฐมวัย 
กำรศึกษำพิเศษ 
เกษตรศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์ศึกษำ 
เคมี 
ชีววิทยำ 
ดนตรีศึกษำ 
เทคโนโลยีกำรศึกษำ 
นำฏศิลป์ 
พลศึกษำ 
ฟิสิกส์ 
ภำษำจีน 
ภำษำไทย 
ภำษำอังกฤษ 
วิทยำศำสตร์ทั่วไป 
ศิลปศึกษำ 
สังคมศึกษำ 
อุตสำหกรรมและเทคโนโลยีศึกษำ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต กำรท่องเที่ยว 
กำรพัฒนำชุมชน 
จิตวิทยำ 
ดนตรีสำกล 
ดุริยำงค์ไทย 
ภำษำเกำหลี 
ภำษำจีน 
ภำษำจีนธุรกิจ 
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ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา 
ภำษำญี่ปุ่น 
ภำษำไทย 
ภำษำฝรั่งเศสธุรกิจ 
ภำษำอังกฤษ 
ภำษำอังกฤษธุรกิจ 
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรระหว่ำง
ประเทศ 
ภำษำอังกฤษธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
วัฒนธรรมศึกษำ 
สำรสนเทศศำสตร์ 
ศิลปะและกำรออกแบบ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต กำรโปรแกรมและกำรรักษำควำมปลอดภัย
บนเว็บ 
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เกษตรศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ 
คหกรรมศำสตร์  
เคมี 
ชีววิทยำ 
เทคโนโลยีเซรำมิก 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เทคโนโลยีวิศวกรรมกำรก่อสร้ำง 
เทคโนโลยีสถำปัตยกรรม 
ฟิสิกส์ 
ภูมิสำรสนเทศ 
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
สถิติประยุกต์ 
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ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา 
สำธำรณสุขชุมชน 
สัตวศำสตร์ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต กำรจัดกำร 
กำรจัดกำรธุรกิจนำนำชำติ 
กำรตลำด 
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

บัญชีบัณฑิต - 
นิติศาสตรบัณฑิต - 

นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศำสตร์ 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต - 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศำสนศำสตร์ 
ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชำชีพครู 
ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำธำรณสุขศำสตร์ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กำรสอนวิทยำศำสตร์ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภำษำไทย 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต กำรบริหำรกำรศึกษำ 

หลักสูตรและกำรสอน 
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 การจัดการประชุม 
 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทำงวิชำกำรและ
งำนทะเบียนของมหำวิทยำลัย  ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรประชุม  ที่เกี่ยวข้องกับงำน   
ด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย  เช่น  กำรประชุมสภำวิชำกำร  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร  
เป็นต้น  รวมทั้งกำรจัดประชุมเพ่ือกำรบริหำรงำนภำยในส ำนัก  เช่น  กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก  เป็นต้น 
 

การจัดประชุมสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
 สภำวิชำกำร  มีอ ำนำจและหน้ำที่ดังนี้ 

1.  พิจำรณำเสนอวิสัยทัศน์ ก ำหนดนโยบำยวิชำกำร และหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและ           
กำรวัดผลประเมินผลกำรศึกษำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภำระหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย 

2. พิจำรณำเสนอด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวิจัยกำรสอน กำรประเมินผลกำรสอนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

3. พิจำรณำเสนอกำรให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญำ และประกำศนียบัตร 

4. พิจำรณำเสนอกำรจัดตั้ง ยุบรวม และกำรยุบเลิกคณะ สถำบัน ส ำนัก ศูนย์ ส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ รวมทั้งกำรเสนอแบ่งส่วนรำชกำรหรือส่วนงำนใน
หน่วยงำนดังกล่ำว 

5. พิจำรณำเสนอกำรรับสถำบันวิชำกำรชั้นสูงหรือสถำบันวิจัยอื่นเข้ำสมทบในมหำวิทยำลัย 
6. พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์และ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
7. พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรย์พิเศษศำสตรำจำรย์

เกียรติคุณ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ และอำจำรย์พิเศษ 
8. แสวงหำวิธีกำรที่จะท ำให้กำรศึกษำ กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิ ชำกำรแก่สั งคม                 

กำรปรับปรุง กำรถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี กำรทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรพัฒนำท้องถิ่น 
กำรผลิตและส่งเสริมวิทยฐำนะครู กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติให้เจริญยิ่งขึ้น 

9. เสนอแนะแนวทำงกำรประสำนงำน กำรระดมสรรพก ำลังเ พ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น                   
กำรท ำข้อตกลงระหว่ำงมหำวิทยำลัยในควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ประสำนกำรใช้บุคลำกรทรัพยำกรและ
ควำมช ำนำญร่วมกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
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10. พิจำรณำให้ควำมเห็นต่อสภำมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกำรงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
11. เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนด้ำนวิชำกำรของ

มหำวิทยำลัย 
12. ให้ค ำปรึกษำแก่อธิกำรบดีและปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรืออธิกำรบดี

มอบหมำย 
13. แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระท ำกำรใด ๆ                     

อันอยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของสภำวิชำกำร 
 

รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(1) ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์  ปัญญำนุวัฒน์ 
(2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระพล  ทองมำ 
(3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสริมศรี  ไชยศร 
(4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  วัฒเนสก์ 
(5) รองศำสตรำจำรย์บุญสวำท  พฤกษิกำนนท์ 
(6) รองศำสตรำจำรย์อุษณีย์  ค ำประกอบ 
(7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิชชำ  สอำดสุด 
(8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ผจงกำญจน์  ภู่วิภำดำวรรธน์ 

 

ในปีงบประมำณ  2560  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ด ำเนินกำรจัดประชุมสภำวิชำกำร  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  จ ำนวนทั้งสิ้น  15  ครั้ง   

 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วันที่จัดการประชุม 
1 9/2559 14 ตุลำคม 2559 
2 10/2559 11 พฤศจิกำยน 2559 
3 11/2559 2 ธันวำคม 2559 
4 12/2559 9 ธันวำคม 2559 
5 13/2559 16 ธันวำคม 2559 
6 14/2559 27 ธันวำคม 2559 
7 1/2560 13 มกรำคม 2560 
8 2/2560 27 มกรำคม 2560 
9 3/2560 10 กุมภำพันธ์ 2560 
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ล าดับที่ ครั้งที ่ วันที่จัดการประชุม 
10 4/2560 10 มีนำคม 2560 
11 5/2560 21 เมษำยน 2560 
12 6/2560 11 พฤษภำคม 2560 
13 7/2560 13 กรกฎำคม 2560 
14 8/2560 11 สิงหำคม 2560 
15 9/2560 15 กันยำยน 2560 
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การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ   
 คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
 1. ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยแก่อธิกำรบดี 
 2. พิจำรณำกลั่นกรองหรือให้ควำมเห็นในเรื่องเก่ียวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 3. พิจำรณำกลั่นกรองหรือให้ควำมเห็นในเรื่องกำรออกระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ของ
มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับงำนวิชำกำร 
 ในปีงบประมำณ  2560  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรวิชำกำร  จ ำนวน  11  ครั้ง 

 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วันที่จัดการประชุม 
1 9/2559 4 ตุลำคม 2559 
2 10/2559 17 พฤศจิกำยน 2559 
3 11/2559 20 ธันวำคม 2559 
4 1/2560 24 มกรำคม 2560 
5 2/2560 24 กุมภำพันธ์ 2560 
6 3/2560 7 เมษำยน 2560 
7 4/2560 8 พฤษภำคม 2560 
8 5/2560 13 มิถุนำยน 2560 
9 6/2560 11 กรกฎำคม 2560 
10 7/2560 8 สิงหำคม 2560 
11 8/2560 12 กันยำยน 2560 
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การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับ
ปริญญาตรี   
 คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรโอนผลกำรเรียนและกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ  ระดับปริญญำตรี            
มีอ ำนำจและหน้ำที่ดังนี้     

1.  จัดท ำประกำศแนวปฏิบัติในกำรโอนผลกำรเรียนและยกเว้นรำยวิชำระดับปริญญำตรี             
เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับคณะ  วิทยำลัย  และนักศึกษำ 

2. ก ำหนดแบบทดสอบมำตรฐำนของมหำวิทยำลัยหรือจำกหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชนที่
ได้รับกำรรับรองจำกมหำวิทยำลัย เพ่ือใช้ในกำรทดสอบเพ่ือยกเว้นรำยวิชำในแต่ละรำยวิชำ 

3. แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรทดสอบควำมรู้ของนักศึกษำ  ทั้งกำรสอบข้อเขียน               
กำรสอบสัมภำษณ์  กำรสอบปฏิบัติ  โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรทดสอบ  กำรพัฒนำแบบทดสอบ  และ
กำรประเมินผลกำรสอบ 

4. แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพ่ือประเมินแฟ้มสะสมผลงำนผลกำรเรียนรู้ที่ผู้ขอยกเว้นกำรเรียน
จะต้องพิสูจน์หรือแสดงผลกำรเรียนรู้บนฐำนของวัตถุประสงค์และเนื้อหำสำระของรำยวิชำที่ขอยกเว้น 

5. แต่งตั้งอนุกรรมกำรพิจำรณำรำยละเอียดของรำยวิชำที่ได้ศึกษำมำและใช้เพ่ือกำรยกเว้น                
โดยพิจำรณำจำกเนื้อหำสำระควำมยำกง่ำยของรำยวิชำที่ใช้เพ่ือกำรยกเว้นเทียบได้ ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ
เนื้อหำในรำยวิชำของหลักสูตรที่ต้องกำรยกเว้นกำรเรียน 

6. พิจำรณำอนุมัติผลกำรขอโอนผลกำรเรียนและยกเว้นรำยวิชำที่นักศึกษำเสนอขอ                
เป็นรำยกรณ ี

7. แต่งตั้งอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร  

ซึ่งส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรโอน           
ผลกำรเรียนและกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ  ระดับปริญญำตรี  จ ำนวน 2 ครั้ง 

 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วันที่จัดการประชุม 
1 2/2559 4 ตุลำคม 2559 
2 1/2560 7 เมษำยน 2560 
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การจัดประชุมอนุกรรมการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับ
ปริญญาตรี 
 อนุกรรมกำรพิจำรณำกำรเทียบโอนผลกำรเรียน  มีหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรโอนผลกำรเรียนฯ  มอบหมำย  ซึ่งส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม
อนุกรรมกำรพิจำรณำกำรเทียบโอนผลกำรเรียนฯ  จ ำนวน  2 ครั้ง 
 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วันที่จัดการประชุม 
1 1/2560 15 มีนำคม 2560 
2 2/2560 1 สิงหำคม 2560 

 
การจัดประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล 
 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก  มีอ ำนำจและหน้ำที่ดังนี้ 

1.  พิจำรณำเสนอนโยบำยและแผนพัฒนำของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ  กำรวิจัย             
กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม  ปรับปรุง  ถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ  ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนพัฒนำ
มหำวิทยำลัย 

2. พิจำรณำเสนอกำรจัดระบบบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 
3. พิจำรณำเสนองบประมำณและเงินรำยได้ประจ ำปี  รวมถึงกำรจัดหำผลประโยชน์จำก

ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยที่อยู่ในควำมดูแลของส่วนรำชกำร 
4. ด ำเนินกำรออกระเบียบ  ประกำศ  และข้อบังคับต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรตำมที่                  

สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรของส่วนรำชกำรตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรืออธิกำรบดี

มอบหมำย 
6. เสนอรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกิจกำรด้ำนต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรต่ออธิกำรบดี 
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระท ำกำรใด ๆ อันอยู่ในอ ำนำจ

และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ ำส่วนรำชกำร 
รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์  ภู่วิภำดำวรรธน์ 
(2) รองศำสตรำจำรย์ประทีป  จันทร์คง 
(3) ดร.ฐิติ  ฐิติจ ำเริญพร 
(4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภูษิต  ปุกมณี 
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 ในปีงบประมำณ  2560  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก  จ ำนวน  3  ครั้ง 

 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วันที่จัดการประชุม 
1 4/2559 27 ตุลำคม 2559 
2 1/2560 15 มิถุนำยน 2560 
3 2/2560 4 กันยำยน 2560 

 
 
 

      
 

 
การจัดประชุมบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล   
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล  
จ ำนวน 5 ครั้ง 

 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วันที่จัดการประชุม 
1 8/2559 13 ตุลำคม 2559 
2 9/2559 24 พฤศจิกำยน 2559 
3 10/2559 28 ธันวำคม 2559 
4 1/2560 28 กุมภำพันธ์ 2560 
5 2/2560 1 พฤษภำคม 2560 
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 การประกันคุณภาพ 
 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ตระหนักถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพ
หน่วยงำน จึงได้ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพตำมมำตรฐำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือแสดงถึงภำรกิจในกำรรับผิดชอบ มุ่งเน้น  
ให้มีกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ ให้มีควำมต่อเนื่องและสำมำรถสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียน  กำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุด โดยได้ก ำหนดนโยบำยในกำรประกันคุณภำพหน่วยงำนไว้  
ดังนี้ 

1. สร้ำงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพของส ำนักทะเบียนและประมวลผล และส่งเสริม 
ให้มีกำรพัฒนำระบบและกลไกอย่ำงต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับกำรตรวจสอบจำกภำยนอก และเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

3. ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนของส ำนักทะเบียนและประมวลผล มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพ 

4. สนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักทะเบียน
และประมวลผล 

 

20 พฤษภาคม 2560 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำร

ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์
และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ” ในวันที่ 20 พฤษภำคม 
2560 ณ โรงแรมแอมบำสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน โดยมีผู้บริหำร
และบุคลำกรจ ำนวน 14 คน ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร รอง
ผู้อ ำนวยกำร ผู้ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

และบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกันทบทวนกำรประเมินสภำพกำรณ์ปัจจุบัน วิเครำะห์
ปัจจัยกลยุทธ์ โดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์แบบ SWOT Analysis ก ำหนดปรัชญำ กำรทบทวนวิสัยทัศน์ 
ทบทวนวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงำน ค่ำนิยมหลัก อัตลักษณ์ ทบทวนประเด็น
ยุทธศำสตร์ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย  
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2 สิงหาคม 2560 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้เข้ำร่วมงำนนิทรรศกำรกำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง “KM กับ 
กำรพัฒนำองค์กร” ในวันที่ 2 สิงหำคม 2560 ณ ศำลำร่มโพธิ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  
 

   

 
 
20-21 สิงหาคม 2560 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำร “ประชุมสัมมนาติดตามการด าเนินการประกัน
คุณภาพและจัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองประจ าปีงบประมาณ 2560” ในวันที่ 20-21 
สิงหำคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิสต้ำ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพ และพิจำรณำ (ร่ำง) รำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
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22 สิงหาคม 2560 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “การทบทวน

แผนกลยุทธ์และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560” ในวันที่ 22 
สิงหำคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหำรและบุคลำกรจ ำนวน 14 คน 
ร่วมกันจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

    

 
 

 

19 กันยายน 2560 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน
สนับสนุน  วันที่ 19 กันยำยน 2560 ณ  ห้องประชุมเอ้ืองค ำ ชั้น 3 อำคำรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผล
กำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.75 คะแนน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1 ด้านประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีของ 
 การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
 มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 75 3.00 4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
 หน่วยงานหรือผู้บริหารหน่วยงาน 

4 ข้อ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 4.58 4.25 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 2 ด้านคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
  สอดคล้องกับความต้องการของ 
  ผู้รับบริการ 

3 ข้อ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3 คะแนน 3.74 3.74 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 

5 ข้อ 5.00 4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การจัดการความรู้ 3 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  การบริหารความเสี่ยง 4 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 การเงินและงบประมาณ 4 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง 
  ศิลปะและวัฒนธรรม 

3 ข้อ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ 
  การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

3 ข้อ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ระบบการพัฒนาบุคลากร 4 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บ 
  ข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพของ 
  มหาวิทยาลัย (เฉพาะหน่วยงานที่ 
  รับผิดชอบข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
  ของมหาวิทยาลัย) 

3 ข้อ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) 4.75 4.75 
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 การแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ท างาน 
 

15 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน 
การสื่อสารภายในองค์กร เพ่ือเปิดโลกทัศน์กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์จำก
สถำบันกำรศึกษำและองค์กรที่ประสบควำมส ำเร็จด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ในวันที่ 15 ธันวำคม 2559 ทั้งนี้
ได้รับเกียรติจำก ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้ช่วยอธิกำรบดี กล่ำวต้อนรับพร้อมบรรยำยพิเศษเรื่ อง  
“กลยุทธ์กำรสร้ำงและส่งเสริมภำพลักษณ์ขององค์กร” ณ ศำลำกวนอิม มหำวิทยำลัยรังสิต  
 

    

 
 

15 ธันวาคม 2559 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด มหาชน ส านักงานใหญ่ 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน 
การสื่อสารภายในองค์กร เพ่ือเปิดโลกทัศน์กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนโซเชียล
มีเดีย แอปพิเคชั่นไลน์ ในวันที่ 15 ธันวำคม 2559 ณ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด มหำชน ส ำนักงำนใหญ่ 
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19 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในวันที่ 
19 ธันวำคม 2559 ณ วิทยำลัยพลังงำนทดแทน มหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือสำมำรถให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้พลังงำนแก่บุคลำกรและรณรงค์กำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดในส ำนักงำน 

    

 
 

20-21 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมโครงการศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ด้านงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และงานบริการ ในวันที่ 20-21 ธันวำคม 2559 ณ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี และมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
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19-22 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมโครงกำรศึกษำดูงำนควำมเชื่อมโยงระบบกำรให้บริกำร
นักศึกษำ เพ่ือศึกษำข้อมูลกำรให้บริกำรนักศึกษำ และสำมำรถน ำมำพัฒนำระบบกำรให้บริกำรนักศึกษำให้
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ในวันที่ 19-20  ธันวำคม 2559  ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี  จังหวัดอุดรธำนี 
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17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล จัดประชุมหำรือเก่ียวกับงำนด้ำนวิชำกำรและ
กำรจัดกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำที่ 1/2560 ในวันที่ 17 มีนำคม 2560 ณ ห้องประชุมส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนกำรเรียนเสนอแนะ 
ล ำดับขั้นตอนในกำรจัดวิชำหมวดศึกษำทั่วไปและรำยวิชำชีพครูในแผนกำรเรียนตลอดหลักสูตร  และ 
กำรจัดท ำโครงกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและศักยภำพของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
เพ่ือกำรจัดกำรศึกษำในหลักสูตรที่สนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่นให้มีควำมเข้มแข็งที่ยั่งยืน 
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14 มิถุนายน 2560 
 ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในส ำนักงำน กำรด ำเนินกำรรับนักศึกษำ กำรตรวจสอบคุณวุฒิ กำรออกเอกสำรทำงกำรศึกษำ รวมถึง
กำรจัดตำรำงเรียนและตำรำงสอบของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนำยน 2560  
ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
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24 กรกฎาคม 2560 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคกำร
เป็นพิธีกร “มือใหม่จับไมค์ เริ่มต้นอย่ำงไรเมื่อรับหน้ำที่พิธีกร” ในวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 ณ โรงแรม 
อโมร่ำท่ำแพ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยงำนประชำสัมพันธ์ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลั ย 
รำชภัฏเชียงใหม่ให้มีทักษะด้ำนกำรพูดต่อสำธำรณชนและด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยได้  
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11 กันยายน 2560  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้เข้ำศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ  กำรออกเอกสำรทำงกำรศึกษำ และกำรรับนักศึกษำ  ในวันที่ 11 กันยำยน 2560 ณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี   
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12 กันยายน 2560  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้เข้ำศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรรับนักศึกษำ  
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ  กำรอนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำ  กำรออกเอกสำรทำงกำรศึกษำ และกำร
บริกำรนักศึกษำ ในวันที่ 12 กันยำยน 2560 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  จังหวัดนครปฐม   
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 การบริการวิชาการ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรออกข้อสอบ 
คัดเลือกข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ เก็บรักษำข้อสอบ ด ำเนินกำรสอบและประมวลผลในกำรด ำเนินกำร
คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันส ำหรับพนักงำนจ้ำงที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนครู  ให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเทศบำลต่ำง ๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน วันที่จัดสอบ 
1 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 10 ตุลำคม 2559 
2 เทศบำลต ำบลแม่ข่ำ จังหวัดเชียงใหม่ 27 มกรำคม 2560 
3 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 28 มกรำคม 2560 
4 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกื้ดช้ำง จังหวัดเชียงใหม่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 
5 เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ จังหวัดเชียงใหม่ 18 มีนำคม 2560 
6 เทศบำลต ำบลป่ำเมี่ยง จังหวัดเชียงใหม่ 28 มีนำคม 2560 
7 เทศบำลต ำบลแม่นะ จังหวัดเชียงใหม่ 18 เมษำยน 2560 
8 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยเต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ 18 เมษำยน 2560 
9 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 24 กรกฎำคม 2560 
10 เทศบำลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 สิงหำคม 2560 
11 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่แวน จังหวัดเชียงใหม่ 8 สิงหำคม 2560 
12 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ศึก จังหวัดเชียงใหม่ 12 กันยำยน 2560 
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 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ผ่ำนเว็บไซต์   

www.academic.cmru.ac.th  ในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 

บริการระบบสารสนเทศ ด้านงานทะเบียน 
1. ระบบจองรำยวิชำเรียน 
2. ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษำ 
3. ระบบขอยกเลิกรำยวิชำ   
4. ระบบขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
5. ระบบเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำ 
6. ประกำศรำยชื่อผู้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
7. ดำวน์โหลดแบบฟอร์มค ำร้องต่ำง ๆ 
8. ตรวจสอบผลกำรเรียน   

 
บริการระบบสารสนเทศ ด้านบริการการเรียนการสอน 

1. ระบบจัดกำรเรียนกำรสอน  
2. ระบบตรวจสอบห้องว่ำง 
3. ตรวจสอบแผนกำรเรียน   
4. ตรวจสอบรำยวิชำที่จะเปิดสอนตำมหมู่เรียน   
5. ตรวจสอบตำรำงเรียน/ตำรำงสอบ 
6. ตำรำงกำรใช้ห้องเรียน 
7. ค้นหำรำยวิชำที่เปิดสอนตำมรำยวิชำและสำขำวิชำ 
8. คู่มือหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
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บริการระบบสารสนเทศ ด้านรับสมัครนักศึกษา 
1. ระบบรับสมัครนักศึกษำ ประเภทคัดเลือก (โควตำ)   
2. ระบบรับสมัครนักศึกษำภำคปกติ 
3. ระบบรับสมัครนักศึกษำภำคพิเศษ 
4. ตรวจสอบข้อมูลกรรมกำรก ำกับห้องสอบคัดเลือกนักศึกษำ 
5. ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภำคปกติ 
6. ตรวจสอบผลกำรสอบคัดเลือก นักศึกษำภำคปกติ 
7. ตรวจสอบผลกำรสอบคัดเลือก นักศึกษำภำคพิเศษ 

 
บริการระบบสารสนเทศ ด้านสถิตินักศึกษา 

1. สถิตินักศึกษำแยกตำมชั้นปี   
2. สถิตินักศึกษำแยกตำมสถำนะ 
3. สถิตินักศึกษำแยกตำมสำขำวิชำ   
4. สถิติกำรลงทะเบียนเรียน 

 
 

 

บริการระบบสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาและหน่วยงาน 
1. ระบบสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ 
2. ระบบสำรสนเทศส ำหรับหน่วยงำน 
3. ระบบสำรสนเทศส ำหรับคณะ 

 
 
 

บริการระบบสารสนเทศ ส าหรับอาจารย์ 
1. ระบบสำรสนเทศอำจำรย์/ที่ปรึกษำ  
2. ระบบภำระงำนของอำจำรย์ 
3. ระบบส่งผลกำรเรียนผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
4. ระบบส่งผลกำรแก้สัญลักษณ์  I,  IP,  M  ผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
5. ระบบจัดส่งรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน 
6. ระบบประเมินพฤติกรรมกำรสอนอำจำรย์ 
7. ระบบจัดเก็บแบบรำยงำน มคอ. 
8. ระบบบริหำรจัดกำรค ำร้องออนไลน์ 
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บริการระบบสารสนเทศ ส าหรับอาจารย์ 
9. ใบเก็บคะแนนนักศึกษำ   
10. ใบเซ็นชื่อนักศึกษำเข้ำห้องสอบกลำงภำค 
11. ใบเซ็นชื่อนักศึกษำเข้ำห้องสอบปลำยภำค 
12. ตรวจสอบตำรำงสอนของอำจำรย์ 

 
 
 

 
 

 
 

บริการระบบสารสนเทศอื่น ๆ 
1. ระบบลงเวลำนักศึกษำจ้ำงงำน 
2. ระบบรับรำยงำนตัวบัณฑิต 
3. ระบบสรุปและแก้ไขผลกำรเรียนของคณะ   
4. ระบบสรุปกำรส่งผลกำรเรียนแต่ละภำคเรียน 
5. เว็บไซต์งำนประกันคุณภำพ 
6. คู่มือนักศึกษำออนไลน์ 
7. ระบบค้นหำระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศเกี่ยวกับวิชำกำร 

 
บริการระบบสารสนเทศบน Smart Phone 

1. ระบบสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำบนระบบปฏิบัติกำร Android  
2. ระบบสำรสนเทศส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำบนระบบปฏิบัติกำร Android 
3. ระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรบนระบบปฏิบัติกำร Android 
4. ระบบสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำบนระบบปฏิบัติกำร iOS 
5. ระบบสำรสนเทศส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำบนระบบปฏิบัติกำร iOS 
6. ระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรบนระบบปฏิบัติกำร iOS 

 

บริการระบบสารสนเทศ ด้านข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
1. ปฏิทินวิชำกำร   
2. ข่ำวย้อนหลัง 
3. กระดำนข่ำว   
4. Facebook  (www.facebook.com/regcmru)   
5. LINE@ ส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
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ทั้งนี้  ในปีงบประมำณ 2560 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ รับงบประมำณจำก

มหำวิทยำลัยเพ่ือพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศนักศึกษำจะพัฒนำให้มีกำรท ำงำนเป็นแบบ Real 
Time ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 5 ระบบงำนหลัก ดังนี้ 

1. ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ครอบคลุมตั้งแต่กำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่  
จนส ำเร็จกำรศึกษำ รวมทั้งระบบค ำร้องออนไลน์ส ำหรับนักศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 

2. ระบบกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ ประกอบด้วย 
 2.1  ข้อมูลกิจกรรม 
 2.2  กำรบันทึกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ 
 2.3  กำรตรวจสอบคุณสมบัติกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 2.4  กำรตรวจสอบกำรผ่ำนกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติส ำเร็จกำรศึกษำ 
3. ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ ครอบคลุมกำรท ำงำนตั้งแต่กำรขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

กำรช ำระเงิน และตัดเงินค่ำขึ้นทะเบียนบัณฑิต กำรตรวจสอบสถำนะกำรช ำระเงิน กำรแสดงรำยงำน
ข้อมูลบัณฑิต 

4. ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ครอบคลุมกำรท ำงำนตั้งแต่กำรบันทึกข้อมูล 
แบบถำมภำวะกำรมีงำนท ำผ่ำนเว็บไซต์ พร้อมออกรำยงำนจ ำนวนตำมคณะ/วิทยำลัย 

5. ระบบศิษย์เก่าออนไลน์ ครอบคลุมกำรท ำงำนเกี่ยวกับทะเบียนศิษย์เก่ำ และประวัติ 
กำรท ำงำน ระบบบันทึกศิษย์เก่ำดีเด่น ประวัติกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในมหำวิทยำลัย ประวัติกำรได้รับ
รำงวัลหรือเกียรติบัตร ข้อเสนอแนะของศิษย์เก่ำ 
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 การพัฒนาบุคลากร        

 
14-15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำยพัฒนำ
ระบบงำนบริหำรและธุรกำร ครั้งที่ 5  ในวันที่ 14-15 พฤศจิกำยน 2559  ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง 
จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ “กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำยสนับสนุนเพ่ือเข้ำสู่  Thailand 4.0”  
เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถปรับปรุงบุคลิกภำพกำรให้บริกำร และกำรพัฒนำตนเองโดยใช้หลัก Smart HR 
 

 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
นำงมัทธำ  ปินทะนำ ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

    

 
 

21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน  
เพ่ือเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น ประจ ำปีงบประมำณ 2560  ในวันที่ 21-22 พฤศจิกำยน 2559  ณ โรงแรมโลตัส
ปำงสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนจำกงำนประจ ำให้สอดคล้องกับ
ต ำแหน่งของตนเองได ้
 

 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
1. นำยวินัย  กันขัติ์ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
2. นำงสำวรักษิณำ  วงค์ชัยขันธ์ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ 
3. นำงอำภำวรรณ  ยะปะนัน ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ 
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4. นำงสำวพิชฌำย์ธรณ์  ธรรมชัย ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ 
5. นำงจิรำพร  ปิติจะ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
6. นำงสำวนิตยำ  ตำธิยะ ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

 

    

 
 

20-21 มีนาคม 2560 ณ ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี 2560 ในวันที่ 20-21 มีนำคม 2560  ณ ส ำนักดิจิทัลเพ่ือ
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในหัวข้อ “กำรสร้ำงและบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม 
WordPress” เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถสร้ำงและออกแบบเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม WordPress และน ำมำ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

นำยวินัย  กันขัติ์ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
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7-9 เมษายน 2560 ณ ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี 2560 ในวันที่ 16-18 มิถุนำยน 2560  ณ ส ำนักดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในหัวข้อ “กำรออกแบบกรำฟิกและมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม 
illustrator/Photoshop” เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถสร้ำงและออกแบบกรำฟิกในงำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงสวยงำม 
 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

นำยวินัย  กันขัติ์ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
 

    

 
 
16-18 มิถุนายน 2560 ณ ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี 2560 ในวันที่ 7-9 เมษำยน 2560  ณ ส ำนักดิจิทัลเพ่ือ
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในหัวข้อ “กำรพัฒนำระบบและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Android 
Programming)” เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถน ำต่อยอดกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นของส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผลในขั้นสูงต่อไป 
 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

1. นำยวินัย  กันขัติ์ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
2. นำยรำชันย์  จันทร์เที่ยง ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ 
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23-25 มิถุนายน 2560 ณ ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี 2560 ในวันที่ 23-25 มิถุนำยน 2560  ณ ส ำนักดิจิทัลเพ่ือ
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในหัวข้อ “กำรวิเครำะห์ข้อมูลเทคนิค Predictive Modeling 
เพ่ือสนับสนุนกำรวิจัยเชิงประยุกต์ โดยซอฟต์แวร์ Rapid Miner Studio 7 และ R (ขั้นปำนกลำงและสูง)” 
เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูล Data Mining ด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio ได้ เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรท ำงำนวิจัยได้ 
 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

1. นำยวินัย  กันขัติ์ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
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5  กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคกำร
ติดต่อสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ” ในวันที่ 5 กรกฎำคม 2560  ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ท่ำพระจันทร์ 
เพ่ือให้บุคลำกรตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรติดต่อสื่อสำรในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนมำกข้ึน และสำมำรถ
น ำควำมรู้ที่ได้รับมำปรับใช้ภำยในหน่วยงำน 
 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

1. นำงวันเพ็ญ  พิพัฒน์พงษ์กมล ต ำแหน่ง  พนักงำนธุรกำร ระดับ 4 
2. นำงอรสำ  วงค์สว่ำง ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ 

 

    

 
 

27-28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมมหกรรมแสดงผลงำนด้ำนนวัตกรรม 

และกำรพัฒนำงำนประจ ำของบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กรกฎำคม 
2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ “สร้ำงสรรค์ พัฒนำ เพ่ือประชำคมอุดมศึกษำ
ไทย” เพ่ือให้บุคลำกรมีแนวทำงในกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัยได้ 
 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

1. นำงพัชรินทร์  เค็ดเวิร์ด ต ำแหน่ง  รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำน 
       ผู้อ ำนวยกำรและนักวิชำกำรพัสดุ 

2. นำยสำคร  เมืองแก้ว ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ 
3. นำยยงยุทธ  แสนใจพรม ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ 
4. นำงสำวยุพิน  ธิยำนันต์ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ 
5. นำยเอนก  ณะชัยวงค์ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ 
6. นำงกัญญำภัค  เมธีวัฒนำกุล ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ 
7. นำงสำวอัญชลำ  ทำมัน ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
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10-11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมอบรมหัวข้อ “กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์

องค์กร เพ่ือควำมเป็นเลิศส ำหรับผู้บริหำร” ในวันที่ 10-11 สิงหำคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนกลยุทธ์ของส ำนักทะเบียน
และประมวลผล 
 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

1. นำงจิรำพร  ปิติจะ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
2. นำงสำวนิตยำ  ตำธิยะ ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
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17-18 สิงหาคม 2560 ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมอบรมหัวข้อ “สร้ำงคน สร้ำงสมรรถนะ

เพ่ือสร้ำงผลงำน” ในวันที่ 17-18 สิงหำคม 2560 ณ ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพ่ือให้
บุคลำกรสำมำรถวิเครำะห์งำนเพ่ือให้เข้ำใจสถำนกำรณ์และปรับปรุงพัฒนำงำนบริกำร โดยกำรใช้วิธีกำร
แก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบเข้ำมำพัฒนำและสร้ำงสรรค์กำรท ำงำน 
 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

1. นำงสำวพิชฌำย์ธรณ์  ธรรมชัย ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ 
2. นำงอำภำวรรณ  ยะปะนัน ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ 
3. นำงมัทธำ  ปินทะนำ ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
4. นำยเจนณรงค์  ทุ่งปันค ำ ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
5. นำยวินัย  กันขัติ์ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

 

    

 
 

22-24 สิงหาคม 2560 ณ ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมอบรมหัวข้อ “พัฒนำระบบ Push 

Notification ส ำหรับ iOS ด้วยภำษำ Swift” ในวันที่ 22-24 สิงหำคม 2560 ณ ส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยเชิญวิทยำกรจำกบริษัท Training Wanlaya.com เพ่ือให้
บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้พัฒนำระบบเดิมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกขึ้น 
 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

1. นำยบุญแทน  ฤทธิไตรภพ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
2. นำยวินัย  กันขัติ์ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
3. นำยรำชันย์  จันทร์เที่ยง ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ 
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26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมอบรมหัวข้อ “พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560” ในวันที่ 26 สิงหำคม 2560 ณ โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์  
กรุงเทพมหำนคร เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับมำปรับใช้ในงำนที่รับผิดชอบ เพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรเบิกจ่ำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐให้เป็นไปตำมกฎระเบียบของภำครัฐ 
 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

1. นำงพัชรินทร์  เค็ดเวิร์ด ต ำแหน่ง  รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำน 
       ผู้อ ำนวยกำรและนักวิชำกำรพัสดุ 

2. นำงจิรำพร  ปิติจะ ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
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 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร        
 

ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคเหนือ  ระหว่ำง
วันที่  6-9  มกรำคม  2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ปฏิบัติหน้ำที่ในเตรียมรำยชื่อบัณฑิตเพ่ือมอบให้คณะกรรมกำรเบิกตัว
บัณฑิต  เรียงล ำดับปริญญำบัตร และล ำเลียงปริญญำบัตรขึ้นพำน เพ่ือใช้ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ตลอดจนรับรำยงำนตัวบัณฑิต  ตรวจสอบรำยชื่อบัณฑิต  ในวันที่  2  มกรำคม  2560  ณ  หอประชุมทีปัง
กรรัศมีโชติ  ซึ่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มีบัณฑิตเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี 2559 
จ ำนวน 3,081 คน  
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 การบริหารจัดการอาจารย์ที่ปรึกษา 
  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดสัมมนำอำจำรย์ที่ปรึกษำ ในวันที่ 26 กรกฎำคม 2560 ณ 
ห้องประชุมเอ้ืองสำมปอยหลวง ชั้น 15 อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อำจำรย์
ทุกคณะ / วิทยำลัย ที่ปฏิบัติหน้ำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำได้มีโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรและเทคนิค
ต่ำงๆ ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระดับปริญญำตรี ตลอดจนชี้แจง 
บทบำทหน้ำที่ แนวปฏิบัติในกำรท ำหน้ำที่แผนปฏิบัติกำรรำยภำคเรียนและรำยปีของกำรด ำเนินงำนของ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ ในกำรนี้ มีตัวแทนอำจำรย์ที่ปรึกษำจำก 5 คณะ ได้แก่ อำจำรย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญำ 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อำจำรย์วลัยพร ทองหยอด คณะครุศำสตร์ อำจำรย์สุรชำติ พุทธิมำ  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ อำจำรย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ คณะวิทยำกำรจัดกำร และอำจำรย์
เบญจมำศ สันต์สวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เป็นวิทยำกรในกำรเสวนำและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำในกรณีศึกษำต่ำงๆ อำทิ ปัญหำด้ำนกำรลงทะเบียน ผลกำรศึกษำ  
แผนกำรเรียนเสนอแนะระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษำ กำรสื่อสำรระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ 
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 การอบรม/ประชุมสัมมนา 
 
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดกำรโครงกำรอบรมพัฒนำทักษะกำรจัดท ำข้อสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแบบปรนัย ในวันที่ 7-8 สิงหำคม 2560  ณ  ห้องประชุมเอ้ืองค ำ ชั้น 3  
อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือให้อำจำรย์สำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะเกี่ยวกับกำรเขียนข้อสอบ  
รูปแบบของข้อสอบ และวิธีกำรสร้ำงข้อสอบไปใช้ ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอ น โดยมี 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน) เป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ในกำรอบรมครั้งนี ้
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โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบควำมรู้ 
ควำมสำมำรถด้ำนทักษะภำษำอังกฤษ (TOEIC) หลักสูตร 20 ชั่วโมง ขึ้น ให้กับนักศึกษำคณะครุศำสตร์ที่
สอบผ่ำนกำรคัดเลือกในโครงกำรผลิตครู เ พ่ือพัฒนำท้องถิ่น จ ำนวน 82 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ (TOEIC) จนผ่ำนเกณฑ์
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนด โดยได้รับเกียรติจำก อำจำรย์รชฏ  นุเสน  
และ อำจำรย์พรรษกร  ชำตรีภิญโญ อำจำรย์ภำควิชำภำษำตะวันตก คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้  ในวันเสำร์และวันอำทิตย์ที่ 15-16 และ 22-23 
กรกฎำคม 2560 ณ ศูนย์ภำษำ ชั้น 4 อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 

    
 

    

 
 

วันที่ 1 กันยำยน 2560 ณ โรงแรมโลตัสปำงสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดกำรประชุมสัมมนำระบบและกลไกกำรเข้ำศึกษำต่อ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กันยำยน 2560  ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ครูแนะแนว  ครูฝ่ำยวิชำกำร  และผู้บริหำรสถำนศึกษำใน 17 จังหวัดภำคเหนือ  
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ได้เข้ำใจในบริบทของมหำวิทยำลัย กระบวนกำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
รวมถึงระบบกำรรับสมัครนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  ส ำหรับนักเรียนและอำจำรย์ 
แนะแนว ซึ่งมีหัวข้อกำรบรรยำย ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเนชั่น 
ประธำนคณะอนุกรรมกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ  บรรยำยพิเศษหัวข้อ “ระบบ
คัดเลือกเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำระบบใหม่ (TCAS61)” 

2. นำงเสำร์ค ำ  เมืองแก้ว  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้น ำเสนอ
เกี่ยวกับรูปแบบกำรรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

3. นำงสำวรักษิณำ  วงค์ชัยขันธ์  นักวิชำกำรศึกษำ งำนรับเข้ำศึกษำ ได้น ำเสนอ
ขั้นตอนและระบบกำรรับสมัครนักศึกษำภำคปกติ รอบที่ 1 กำรรับด้วยแฟ้มสะสมผลงำน ครั้งที่ 1/1  
ปีกำรศึกษำ 2561 
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 โครงการพัฒนาหลักสูตร 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มีภำรกิจในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรให้
เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ซึ่งปีงบประมำณ 2560 ได้ปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตร จ ำนวน 24 หลักสูตร  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
สภาวิชาการให้ความ

เห็นชอบ 
สภามหาวิทยาลัยให้

ความเห็นชอบ 
ส่ง สกอ. 

ครุศาสตรบัณฑิต    
- กำรประถมศึกษำ 16 ธันวำคม 2559 

(ครั้งที่ 13/2559) 
11 มกรำคม 2560 
(ครั้งที่ 1/2560) 

6 กุมภำพันธ์ 2560 

- วิทยำศำสตร์ทั่วไป 2 ธันวำคม 2559 
(ครั้งที่ 11/2559) 

26 ธันวำคม 2559 
(ครั้งที่ 16/2559) 

17 มกรำคม 2560 

- ฟิสิกส์ 2 ธันวำคม 2559 
(ครั้งที่ 11/2559) 

26 ธันวำคม 2559 
(ครั้งที่ 16/2559) 

17 มกรำคม 2560 

- ชีววิทยำ 2 ธันวำคม 2559 
(ครั้งที่ 11/2559) 

26 ธันวำคม 2559 
(ครั้งที่ 16/2559) 

17 มกรำคม 2560 

- เคมี 9 ธันวำคม 2559 
(ครั้งที่ 12/2559) 

11 มกรำคม 2560 
(ครั้งที่ 1/2560) 

6 กุมภำพันธ์ 2560 

- อุตสำหกรรมศิลป์ 16 ธันวำคม 2559 
(ครั้งที่ 13/2559) 

11 มกรำคม 2560 
(ครั้งที่ 1/2560) 

6 กุมภำพันธ์ 2560 

- คณิตศำสตร์ 9 ธันวำคม 2559 
(ครั้งที่ 12/2559) 

11 มกรำคม 2560 
(ครั้งที่ 1/2560) 

6 กุมภำพันธ์ 2560 

- กำรศึกษำปฐมวัย 16 ธันวำคม 2559 
(ครั้งที่ 13/2559) 

11 มกรำคม 2560 
(ครั้งที่ 1/2560) 

6 กุมภำพันธ์ 2560 

- สังคมศึกษำ 9 ธันวำคม 2559 
(ครั้งที่ 12/2559) 

11 มกรำคม 2560 
(ครั้งที่ 1/2560) 

6 กุมภำพันธ์ 2560 

- ดนตรีศึกษำ 27 ธันวำคม 2559 
 (ครั้งที่ 14/2559) 

1 กุมภำพันธ์ 2560 
(ครั้งที่ 2/2560) 

27 กุมภำพันธ์ 2560 

- ภำษำอังกฤษ 13 มกรำคม 2560 
(ครั้งที่ 1/2560) 

1 กุมภำพันธ์ 2560 
(ครั้งที่ 2/2560) 

27 กุมภำพันธ์ 2560 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 
สภาวิชาการให้ความ

เห็นชอบ 
สภามหาวิทยาลัยให้

ความเห็นชอบ 
ส่ง สกอ. 

- ภำษำจีน 27 ธันวำคม 2559 
 (ครั้งที่ 14/2559) 

1 กุมภำพันธ์ 2560 
(ครั้งที่ 2/2560) 

27 กุมภำพันธ์ 2560 

- ภำษำไทย 27 ธันวำคม 2559 
 (ครั้งที่ 14/2559) 

1 กุมภำพันธ์ 2560 
(ครั้งที่ 2/2560) 

27 กุมภำพันธ์ 2560 

- ศิลปศึกษำ 27 มกรำคม 2560 
(ครั้งที่ 2/2560) 

8 กุมภำพันธ์ 2560 
(ครั้งที่ 3/2560) 

1 มีนำคม 2560 

- นำฏศิลป์ 27 มกรำคม 2560 
(ครั้งที่ 2/2560) 

8 กุมภำพันธ์ 2560 
(ครั้งที่ 3/2560) 

1 มีนำคม 2560 

- พลศึกษำ 10 กุมภำพันธ์ 2560 
(ครั้งที่ 3/2560) 

1 มีนำคม 2560 
(ครั้งที่ 4/2560) 

23 มีนำคม 2560 

- เกษตรศำสตร์ 10 มีนำคม 2560 
(ครั้งที่ 4/2560) 

15 มีนำคม 2560 
(ครั้งที่ 5/2560) 

3 เมษำยน 2560 

ศิลปศาสตรบัณฑิต    
- ภำษำจีนธุรกิจ 27 ธันวำคม 2559 

 (ครั้งที่ 14/2559) 
1 กุมภำพันธ์ 2560 
(ครั้งที่ 2/2560) 

27 กุมภำพันธ์ 2560 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต    
- สำธำรณสุขศำสตร์** 27 มกรำคม 2560 

(ครั้งที่ 2/2560) 
8 กุมภำพันธ์ 2560 
(ครั้งที่ 3/2560) 

1 มีนำคม 2560 

- สำธำรณสุขชุมชน 11 สิงหำคม 2560 
(ครั้งที่ 8/2560) 

6 กันยำยน 2560 
(ครั้งที่ 13/2560) 

25 กันยำยน 2560 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต    
- กำรบริหำรกำรศึกษำ 11 พฤษภำคม 2560 

(ครั้งที่ 6/2560) 
5 กรกฎำคม 2560 
(ครั้งที่ 11/2560) 

20 กรกฎำคม 2560 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    
- ภำษำอังกฤษศึกษำ 10 กุมภำพันธ์ 2560 

(ครั้งที่ 3/2560) 
15 มีนำคม 2560 
(ครั้งที่ 5/2560) 

3 เมษำยน 2560 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    
- พลังงำนและสิ่งแวดล้อมชุมชน 10 มีนำคม 2560 

(ครั้งที่ 4/2560) 
5 เมษำยน 2560 
(ครั้งที่ 6/2560) 

24 เมษำยน 2560 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 
สภาวิชาการให้ความ

เห็นชอบ 
สภามหาวิทยาลัยให้

ความเห็นชอบ 
ส่ง สกอ. 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    
- พลังงำนและสิ่งแวดล้อมชุมชน 10 มีนำคม 2560 

(ครั้งที่ 4/2560) 
5 เมษำยน 2560 
(ครั้งที่ 6/2560) 

24 เมษำยน 2560 

 

**หมายเหตุ  ยุติการปรับปรุงหลกัสูตรตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 11 สิงหาคม 2560 
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พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร 
 ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ทั้งนี้
อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เจ้าส านักสุขิโต จ.เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ด าเนินพิธีกรรม ให้กับทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ลานพระพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  
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ปั่นจักรยาน น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท 
 ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน น้อมศิระกราน 
กราบแทบพระยุคลบาท เพ่ือถวายความอาลัยและด้วยในส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุด
ไม่ได้  ที่ทรงพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ อันมีความหมายว่า คนของพระราชา อีกทั้ งยั ง  
ทรงตราพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ เป็นตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบัน และเพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์การจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระองค์ท่าน ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่  
28 ตุลาคม 59 บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

    

 
 
พิธีบ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิ
ราช บรมนาถบพิตรด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวราชภัฏและประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
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สะพานลอยท่ีถูกลืม 
  ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลร่วมโครงการรณรงค์ให้ผู้สัญจรบนถนนใช้
สะพานลอยในการข้ามถนนเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภายใต้โครงการ “สะพานลอยที่ถูกลืม” ใน
วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

 
 
พิธีท าบุญตักบาตรบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 

  ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรบ าเพ็ญกุศล
ปัญญาสมวาร (50 วัน) เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ในวันที่ 1 
ธันวาคม 2559 เวลา 06.39 น. ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
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พิธีวันพ่อ ประจ าปี 2559 
  ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมการเดินขบวนถวายความอาลัย และ 
การประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมด้วยการจุดเทียนถวายความอาลัย เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อประชาชนชาวไทย 

    

 
 

พิธีถวายค าปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 
 ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดง
ความจงรักภักดี จัดพิธีถวายค าปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ใน
วโรกาสเสด็จขึ้นทรงราชย์ สืบสันตติวงศ์ และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวราชภัฏทุกแห่ง ในการ
เสด็จพระราชด าเนินไปใน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 36 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 
2559 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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พิธีท าบุญตักบาตรบ าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 
 ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรบ าเพ็ญ 
พระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  
ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 06.39 น. ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

    

 
 

กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีท่ี 4 
 บุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพ่ือน
มนุษย์ ปีที่ 4” เพ่ือน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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โครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” 
  ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจ
สุขภาพ” มุ่งเสริมสร้างสุขภาวะกายและใจที่ดีให้แก่คณาจารย์และบุคลากร สร้างความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมสนองมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาวะโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมแบ่งออกเป็นการส่งเสริมสุขภาพกาย ได้แก่ กิจกรรมแอโรบิกและกิจกรรมร าวงย้อนยุค ทั้งนี้
ก าหนดให้คณาจารย์และบุคลากรทุกคนร่วมกิจกรรมและแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส 
เปตอง ฟุตซอล วอลเลย์บอล และแชร์บอล โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสี จ านวน 6 สี มีก าหนดเริ่มกิจกรรมและ
การแข่งขันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2560  
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พิธีบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ  
 ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จ านวน 999 รูป เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เช้าวันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีบรรพชา
อุปสมบทหมู่ ณ บริเวณลาน ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

    

 
 

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีสระเกล้าด าหัวผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส 
 ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ  
พิธีสระเกล้าด าหัวผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจ าปี 2560 ร่วมสืบสานประเพณีป๋าเวณี 
ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระพุทธรูปประจ ามหาวิท ยาลัย  
พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร พิธีท าบุญปีใหม่เมืองและท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คณาจารย์ -บุคลากรผู้ล่วงลับ 
และพิธีสระเกล้าด าหัวผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ประจ าปี 2560 ในกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม สระเกล้าด าหัว แต่งหย้องคัวงาม” ในวันที่  
22 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
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โครงการพัฒนาผู้บริหารวิชาการ 

 ผู้บริหารส านักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารวิชาการมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 23 เมษายน 2560 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ 
เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบริหารงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย และการด าเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

 
 
พิธีเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลพระพิฆเนศวรประจ าปี 2560 
 ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลพระ
พิฆเนศวรแก่บุคลากรและนักศึกษา ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอ่ืนในด้านการอุทิศตน 
ในการปฏิบัติงานจนปรากฎชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์กับภารกิจมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
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การเเข่งขันกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งท่ี 8 
 ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 8 “พิงคนครเกมส์” ระหว่างวันที่ 15-17 
พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

    

 
 
พิธีหล่อเทียน หลอมใจ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 
 ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมพิธี  หล่อเทียน หลอมใจ  
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในงานประเพณี
เข้าพรรษา ประจ าปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จะน าเทียนที่ได้จากการหล่อเทียนไปถวาย ณ วัดกู่เต้า ต าบลศรีภูมิ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจัดเป็นพิธีแห่เทียนพรรษา  
น าพาอ่ิมใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในงาน
ประเพณีเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 
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โครงการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับการศึกษาและ
พัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ส านักทะเบียนและประมวลผลได้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการผลิตและพัฒนาครู  
สู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

    

 
 

โครงการราชภัฏเชียงใหม่รวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ 
 ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมโครงการราชภัฏเชียงใหม่รวมใจภักดิ์
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560   ประกอบด้วยกิจกรรมปล่อยปลานิล 6,600 ตัว  
ณ อ่างเก็บน้ าเวียงบัว กิจกรรมปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ จ านวน 100 คู่ ณ บริเวณสามแยกทางเข้า
หอประชุมทีปังกรรัศมี และกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก พืชอนุรักษ์ ดิน น้ าและผืนป่า จ านวน 50,000 ต้น 
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  
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พิธีท าบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ร.10 
 ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรและพิธีถวายพระ
พรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ลาน 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

 

 
 
ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ 
 ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมโครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์
ดอกดารารัตน์ เพ่ือทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9”  
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดท าดอกดารารัตน์ ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา  
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วันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2560 
 ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ  
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
85 พรรษา และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2560 เพ่ือเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่นและลูกกตัญญู” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปี 2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ 

    

 
 

พิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ เรือชนะคลื่น 2560 
 ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการ  
ผู้ เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” 2560 ในวันที่  18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 15  
อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ 
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