


 

 
 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงำนท่ีสนับสนุน
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
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ในทุก ๆ ดำ้นตลอดมำ    
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สว่นที ่1 
ข้อมลูเบือ้งตน้ของหนว่ยงาน 

 

 
 

ประวัติความเป็นมา 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหมเ่ป็นสถำบนัอุดมศึกษำท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในจงัหวดัเชียงใหม ่ภำรกิจ

เร่ิมแรก คือ กำรผลิตครูเพ่ือออกไปรบัใชส้งัคมทอ้งถ่ินในจงัหวดัภำคเหนือตอนบน นับแต่มีกำรก่อตั้ง

ขึ้ นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2466 มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ มีกำรเปล่ียนแปลงช่ือและสถำนภำพ

ของสถำบันหลำยครั้ง  โดยเมื่อแรกก่อตั้งมีช่ือว่ำ “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมมณฑล พำยพั”                    

ในปี พ.ศ. 2470  เปล่ียนช่ือเป็น  “โรงเรียนฝึกหัดครูประกำศนียบตัรเชียงใหม่  ท ำหน้ำท่ีผลิตครู

ระดบัประกำศนียบตัรกำรศึกษำ หลกัสตูร 2 ปี  เป็นเวลำนำนถึง  21  ปี  ต่อมำไดข้ยำยกำรผลิตครู

ถึงระดบัประกำศนียบตัรวิชำกำรศึกษำชั้นสูง จึงไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนฝึกหดัครู โดยมีสญัลกัษณ์

ประจ ำโรงเรียนคือ “พระพิฆเนศวร”  และสีประจ ำโรงเรียน  คือ สีด ำ - เหลือง  
 ปี พ.ศ. 2503  โรงเรียนฝึกหัดครูมีกำรเปล่ียนช่ืออีกครั้งหน่ึงเป็น “วิทยำลยัครูเชียงใหม่” 

และขยำยกำรผลิตครูถึงระดับปริญญำตรี ต่อมำพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ                   

ทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ พระรำชทำนนำม “สถำบนัรำชภัฏ” แทนค ำว่ำ “วิทยำลยัครู” เมื่อวนัท่ี             
14 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2535 

 วนัท่ี 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ                       

ลงพระปรมำภิไธยในพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำ  เมื่อวันท่ี 14  มิถุนำยน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้สถำบันรำชภัฏเชียงใหม่ มีควำมเป็น

สถำบนัอุดมศึกษำ อย่ำงสมบรูณภ์ำยใตช่ื้อ “มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่” มีภำรกิจในกำรพฒันำ

ดำ้นกำรจดักำรศึกษำ กำรวิจยั กำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม และกำร

พฒันำวิชำชีพ เพ่ือรองรบักำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจ สงัคม และวิทยำกำรท่ีพฒันำไปอยำ่งรวดเร็ว 
 ปี พ.ศ. 2530 ฝ่ำยวิชำกำร ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “ส ำนักวิชำกำร” อยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของ              

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร มีงำนในควำมรับผิดชอบ 4 งำน ได้แก่ งำนวัดผล-ประเมินผลงำน

ทะเบียน  งำนหลกัสตูรและจดักำรเรียนกำรสอน และงำนพฒันำวิชำกำร   
ปี พ.ศ. 2532 ต ำแหน่งผู ้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร เป็นหัวหน้ำส ำนักส่งเสริม

วิชำกำร และมีกำรขยำยงำนในควำมรบัผิดชอบเพ่ิมขึ้ นอีก 1 งำน  คือ งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ     

ในปีเดียวกนัไดเ้ร่ิมน ำระบบคอมพิวเตอรม์ำใชใ้นงำนทะเบียนและวดัผล 



 

2 >> รำยงำนประจ ำปี 2559 

ปี พ .ศ. 2534  มีกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงของหน่วยงำนให้มีควำมชัดเจนยิ่ งขึ้ น                     

โดยแบ่งกลุ่มงำนหลัก ในควำมรับผิดชอบเป็น 6 ฝ่ำย ไดแ้ก่  ฝ่ำยเลขำนุกำร ฝ่ำยหลักสูตรและ

แผนกำรเรียน ฝ่ำยทะเบียนและวดัผล ฝ่ำยหอ้งสมุด ฝ่ำยเทคโนโลยี และฝ่ำยเอกสำรต ำรำ และ              

มีงำนดำ้นโครงกำรและงำนเฉพำะกิจในกำรควำมดูแลรบัผิดชอบ ประกอบดว้ย ส ำนักคณะกรรมกำร

ประสำน กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โครงกำรสรรหำอำจำรย์

พิเศษ โครงกำรรณรงคท์ำงวิชำกำรเพ่ือสรรหำนักศึกษำ และโครงกำรพระธรรมจำริก ในช่วงเวลำ

ดังกล่ำว ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรได้พัฒนำกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ เช่น กำรจัดประชุมเพ่ือ                 

สรำ้งควำมเขำ้ใจในกำรท ำงำนร่วมกัน มีกำรกระจำยงำน และสรำ้งสรรค์งำนใหม่ ๆ หลำยงำน 

โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรเร่ิมตน้น ำระบบเครือขำ่ย LAN มำใชใ้นส ำนักงำน 

 ปี พ.ศ. 2538 ส ำนักวิชำกำร ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร” มีผูอ้ ำนวยกำร

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรเป็นผูบ้ริหำรหน่วยงำน มำจำกกำรแต่งตั้ง และอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของ

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  งำนในควำมรบัผิดชอบไดข้ยำยเพ่ิมเป็น 6 ฝ่ำย ไดแ้ก่  ฝ่ำยเลขำนุกำร 

ฝ่ำยทะเบียนและวดัผล ฝ่ำยหลกัสูตรและแผนกำรเรียน ฝ่ำยหอ้งสมุด ฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ และ

ฝ่ำยเอกสำรต ำรำ ในปีเดียวกันได้ทดลองน ำคอมพิวเตอร์  มำใช้ในงำนธุรกำรเป็นครั้งแรก                   

ในปีเดียวกัน มีประกำศพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏก ำหนดใหต้ ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักส่งเสริม

วิชำกำร มำจำกกำรสรรหำ และในปีถัดมำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรไดน้ ำเทคโนโลยีมำใชพ้ัฒนำงำน

หลำยดำ้น เช่น กำรจัดกำรเรียนกำรสอน งำนกำรเงิน งำนทะเบียน งำนแผนงำน งบประมำณ            

เป็นต้น และในปี 2539 ได้เร่ิมให้นักศึกษำช ำระค่ำเล่ำเรียนผ่ำนระบบธนำคำร ต่อมำในปี                  

พ.ศ. 2541  ไดน้ ำระบบ OMR (Optical Mark Reader) มำใชใ้นกำรตรวจขอ้สอบ  

 กำรปรับปรุงโครงสรำ้งของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรไดม้ีกำรพัฒนำมำตำมล ำดับ จนกระทัง่                

ในปี พ.ศ. 2543  งำนดำ้นวิทยบริกำร ไดแ้ยกออกไปเป็นหน่วยงำนอิสระโดยใชช่ื้อว่ำ “ศูนยว์ิทย

บริกำร” ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรจึงมีภำระงำนท่ีรบัผิดชอบ 3 ดำ้น คือ งำนธุรกำร งำนทะเบียนและ

วดัผล และ งำนจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน  ในขณะเดียวกันกำรน ำเทคโนโลยีมำใชพ้ัฒนำงำนก็ได้

ด ำเนินไปอย่ำงต่อเน่ือง  เช่น มีกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยกำรใช้บริกำรสำรสนเทศส ำหรับ                  

กำรลงทะเบียน และบริกำรขอ้มูลสำรสนเทศส ำหรับหน่วยงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต            
เป็นตน้ 
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมำ จนถึงปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้ถูกน ำมำสนับสนุน                 

กำรปฏิบัติงำนทุกดำ้นอย่ำงเต็มรูปแบบ เช่น กำรพัฒนำระบบกำรรบันักศึกษำภำคปกติและภำค

พิเศษ กำรช ำระเงินค่ำเล่ำเรียนผ่ำนธนำคำร กำรรบัสมัครนักศึกษำโควตำ กำรรำยงำนตวันักศึกษำ

ทุกประเภท กำรจดักำรเรียนกำรสอน กำรส่งผลกำรเรียน ตลอดจนกำรใหบ้ริกำรขอ้มูลสำรสนเทศ

ดำ้นอ่ืน ๆ โดยผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ต นอกจำกน้ียงัมีกำรพฒันำระบบกำรถ่ำยรูปติดใบรบัรองและ              

ใบระเบียนผลกำรศึกษำ ตลอดจนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใหทุ้กคณะท่ีมีกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนเขำ้มำมีส่วนร่วม เป็นตน้ 
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ในปี พ.ศ. 2547 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรได้เปล่ียนช่ือเป็น “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ                 

งำนทะเบียน” ตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำร ภำยใตใ้นพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม ่

พ.ศ. 2547   
ในปี พ.ศ. 2558 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “ส ำนักทะเบียน

และประมวลผล” ตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำรภำยใต้ในพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงใหม ่พ.ศ. 2547 
 

ท าเนียบผู้บริหาร 
อำจำรยส์มควร   ธรรมคุณ  2525-2528 

อำจำรยสุ์เทพ   พงศศ์รีวฒัน์  2528-2530 

อำจำรยท์ศันีย ์   ยอดอินทร ์  2530-2532 

ดร.มงคล    เอ่ียมส ำอำงค ์  2532-2534 

อำจำรยว์ฒัน์   สมประเสริฐ  2534-2537 

อำจำรยส์มผิว   ช่ืนตระกูล  2537-2538 

อำจำรยม์นตรี   ศิริจนัทรช่ื์น  2538-2544 

ผูช้่วยศำสตรำจำรยว์สนัต ์  จินดำรตันำภรณ ์ 2544-2548 

อำจำรยพ์วงทอง   พรอ้มไท  2548-2552 

อำจำรยพิ์ชยั   ระบอบ   2552-2554 

ผูช้่วยศำสตรำจำรยก์ลัยำ  หงษำวงศ ์  2554-2558 

ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ชำตรี มณีโกศล  2558-ปัจจุบนั 
 

 

ตราสัญลักษณ์ 
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ปรัชญา 
 เทคโนโลยีกำ้วไกล  ใส่ใจบริกำร  มำตรฐำนเท่ียงตรง 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 ภำยในปี พ.ศ. 2561  ส ำนักทะเบียนและประมวลผลจะเป็นหน่วยงำนชั้นน ำระดับภูมิภำค           

ในเร่ืองกำรใหบ้ริกำรดำ้นขอ้มลูสำรสนเทศงำนทะเบียนและประมวลผล 
 
 

พันธกิจ 
1.  พัฒนำระบบสำรสนเทศให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูลนักศึกษำ  อำจำรย์ของ

มหำวิทยำลยั 
2. พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำ  ระบบทะเบียนนักศึกษำ  ระบบลงทะเบียน   

ระบบประมวลผลกำรศึกษำ  ระบบตรวจสอบและรองรบักำรส ำเร็จกำรศึกษำ  และประสำนงำน    

กำรบริหำรหลกัสตูร  ตำรำงสอน  ตำรำงสอบ  ใหถู้กตอ้ง  รวดเร็วและตรวจสอบได ้
3. ปรบัปรุงรปูแบบกำรใหบ้ริกำรของส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
4. ส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกรดำ้นงำนวิจยั  เพ่ือน ำไปสู่กำรพฒันำงำน (R2R) 
5. ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคมตำมพนัธกิจของมหำวิทยำลยั 

 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้มีระบบสำรสนเทศท่ีเช่ือมโยงเครือข่ำยกำรใชข้อ้มูลกับหน่วยงำนอ่ืน

ภำยในมหำวิทยำลยั 
2. เพ่ือให้มีระบบกำรรับนักศึกษำ  ระบบทะเบียนนักศึกษำ  ระบบลงทะเบียน                

ระบบประมวลผลกำรศึกษำ  ระบบตรวจสอบและรองรบักำรส ำเร็จกำรศึกษำ  และประสำนงำน     

กำรบริหำรหลกัสตูร  ตำรำงสอน  ตำรำงสอบท่ีมีประสิทธิภำพ 
3. เพ่ือใหม้ีรปูแบบกำรใหบ้ริกำรท่ีสรำ้งควำมพึงพอใจสงูสุดใหแ้ก่ผูร้บักำรบริกำร 
4. เพ่ือใหบุ้คลำกรมีศกัยภำพในกำรพฒันำงำนโดยกำรท ำวิจยัแบบ R2R 
5. เพ่ือใหบ้ริกำรวิชำกำรแก่สงัคมตำมควำมตอ้งกำรของหน่วยงำนภำยนอก 

 

อัตลักษณ ์
 “บริกำรใหค้ ำปรึกษำดว้ยใจ ใชเ้ทคโนโลยีอยำ่งมีประสิทธิผล” 



 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล << 5 

ยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศำสตรท่ี์ 1 กำรพฒันำกระบวนกำรรบันักศึกษำ 
  ประเด็นยุทธศำสตรท่ี์ 2 กำรจดักระบวนกำรใหบ้ริกำรกำรจดัเรียนกำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพ 
  ประเด็นยุทธศำสตรท่ี์ 3 กำรพฒันำระบบทะเบียนและประมวลผล 
  ประเด็นยุทธศำสตรท่ี์ 4 พฒันำกระบวนกำรใหบ้ริกำรตำมมำตรฐำนกำรใหบ้ริกำร        

 โดยยึดหลกัธรรมำภิบำล 
  ประเด็นยุทธศำสตรท่ี์ 5 กำรประสำนงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำรหลกัสูตรใหม้ีประสิทธิภำพ 
 

ที่ตั้ง 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  อำคำร 1 เลขท่ี  202              

ถนนชำ้งเผือก  ต ำบลชำ้งเผือก  อ ำเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม ่ 50300 
 

โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

ส ำนกังำนผูอ้  ำนวยกำร 

งำนทะเบียน

และประมวลผล 

งำนบริกำร

กำรศึกษำ 

งำนรบัเขำ้

ศึกษำ 

งำนบริหำร

ทัว่ไป 
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คณะกรรมการประจ าส านัก 

 

 

 

กรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ กรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ กรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ 

ดร.ฐิติ ฐิติจ  ำเริญพร    รศ.ดร.สมศกัดิ์  ภู่วิภำดำวรรธน ์

ประธำนกรรมกำร 

ผศ.ดร.ชำตรี  มณีโกศล 

กรรมกำรจำกคณำจำรยป์ระจ  ำ 

รศ. ว่ำท่ี ร.ต.สกล แกว้ศิริ 

กรรมกำรจำกคณำจำรยป์ระจ  ำ 

ผศ.ดร.กรวีร ์ชยัอมรไพศำล 

กรรมกำรจำกคณำจำรยป์ระจ  ำ 

อ.ภทัรกมล รกัสวน 

รศ.ประทีป จนัทรค์ง 



 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล << 7 

 

 

 

กรรมกำรจำกผูด้  ำรงต ำแหน่งบรหิำร 

ผศ.เกษรำ  ปัญญำ นำงเสำรค์  ำ  เมืองแกว้ 

เลขำนุกำร 

นำงพชัรินทร ์ เค็ดเวิรด์ 

ผูช่้วยเลขำนุกำร 

นำงมทัธำ  ปินทะนำ 

ผูช่้วยเลขำนุกำร 

น.ส.ยพุิน  ธิยำนนัต ์

กรรมกำรจำกผูด้  ำรงต ำแหน่งบรหิำร 

ผูช่้วยเลขำนุกำร 

นำยยงยทุธ แสนใจพรม 
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ผูป้ฏิบตัิหนำ้ท่ีในกำรประชุม 

น.ส.นิตยำ  ตำธิยะ 

ผูป้ฏิบตัิหนำ้ท่ีในกำรประชุม 

น.ส.รกัษิณำ  วงคช์ยัขนัธ ์

ผูป้ฏิบตัิหนำ้ท่ีในกำรประชุม 

นำงจริำพร  ปิตจิะ 



 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล << 9 

รายนามผู้บริหารและบุคลากร 
 

 
 

 
 

 
 

ผศ.ดร.ชำตรี  มณีโกศล 

ผูอ้  ำนวยกำร 

ผศ.เกษรำ ปัญญำ 

รองผูอ้  ำนวยกำร 

อ.วลยัพร  ทองหยอด 

รองผูอ้  ำนวยกำร 

นำงเสำรค์ ำ เมืองแกว้ 

รองผูอ้  ำนวยกำร 
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       นำยสำคร  เมืองแกว้                         นำงพชัรินทร ์ เค็ดเวิรด์ 

    นำยทะเบียน      รกัษำกำรในต ำแหน่ง 

          หวัหนำ้ส ำนักงำนผูอ้ ำนวยกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล << 11 

งานบริหารทั่วไป 

 
นำงมทัธำ  ปินทะนำ 

ต ำแหน่ง  เจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนทัว่ไป 

รกัษำกำรในต ำแหน่งหวัหน้ำงำนบริหำรทัว่ไป 

                 
        นำงวนัเพ็ญ  พิพฒันพ์งษก์มล                    นำงจริำพร  ปิติจะ 

                   ต ำแหน่ง  พนักงำนธุรกำร 4     ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรเงินและบญัชี 

                
             นำงพชัรินทร ์ เค็ดเวิรด์                    นำงสำวนิตยำ  ตำธิยะ 

                     ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรพสัดุ         ต ำแหน่ง  นักวเิครำะหน์โยบำยและแผน 



 

12 >> รำยงำนประจ ำปี 2559 

งานรับเข้าศึกษา 

 
นำงเสำรค์ ำ  เมืองแกว้ 

ต ำแหน่ง  รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

รกัษำกำรในต ำแหน่งหวัหน้ำงำนรบันักศึกษำ 

                
                     นำงสำวอญัชลำ  ทำมนั                        นำงสำวรกัษิณำ  วงคช์ยัขนัธ ์

              ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรคอมพิวเตอร ์                   ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล << 13 

งานบริการการศกึษา 

 
นำงสำวยุพิน  ธิยำนันต ์

ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรศึกษำ 

รกัษำกำรในต ำแหน่งหวัหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ 

                
                    นำงกญัญำภคั  เมธีวฒันำกุล             นำยเอนก  ณะชยัวงค ์

                     ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรศึกษำ            ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรศึกษำ 

                
                    นำงสำวพิชฌำยธ์รณ ์ ธรรมชยั            นำยบุญแทน  ฤทธิไตรภพ 

                      ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรศึกษำ            ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรคอมพิวเตอร ์
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งานทะเบยีนและประมวลผล 

        
นำยยงยุทธ  แสนใจพรม 

ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรศึกษำ 

รกัษำกำรในต ำแหน่งหวัหน้ำงำนทะเบียนและประมวลผล 

                      
      นำยสำคร  เมืองแกว้            นำยรำชนัย ์ จนัทรเ์ท่ียง      นำงอรสำ  วงคส์ว่ำง 

  ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรศึกษำ      ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรศึกษำ           ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรศึกษำ 

                
                  นำงสำวอำภำวรรณ  พนัธดี์อุโมงค ์       นำยวินัย  กนัขต์ิั 

                       ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรศึกษำ        ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรคอมพิวเตอร ์



 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล << 15 

รางวัลเชิดชูเกียรติ 
 

 
 

 นำงมัทธำ ปินทะนำ ไดร้ับรำงวัลตน้แบบคนศรีแผ่นดินและคน้แบบคนดีศรีเชียงใหม ่

ประจ ำปี 2558 จำกประธำนศูนยป์ระสำนงำนโครงกำรคนดีศรีเชียงใหม่ ในวนัท่ี 23 มกรำคม 

2559 ณ ศนูยป์ระชุมนำนำชำติ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ มหำวิทยำลยัลยันอรท์ เชียงใหม่ 
 
 

  
  
 นำงวันเพ็ญ  พิพฒันพ์งษก์มล ไดร้บัรำงวลัผูม้ีจรรยำบรรณดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2559 

ซ่ึงเป็นผูม้ีควำมประพฤติเหมำะสมดว้ยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม เป็นท่ียอมรบัของบุคลำกรใน

มหำวิทยำลัยและสังคม ในวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2559 วนัสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่            

ณ มณฑลพิธีสนำมฟุตบอล  



 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล << 17 

สว่นที ่2 
การด าเนนิงานตามภารกจิของหนว่ยงาน 

 

 
 

งบประมาณ  
  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับจัดสรรเงินงบประมำณในกำรบริหำรและจัดกำร                     

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งหมดจ ำนวน 13,832,425.00 บำท (งบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 

4,536,125.00 บำท และงบประมำณเงินรำยได ้จ ำนวน 9,296,300.00 บำท) โดยมีรำยละเอียด     

กำรใชเ้บิก-จ่ำยงบประมำณ ดงัน้ี 
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ประเภทงบประมาณ  :  เงินแผ่นดิน 

โครงการ 
งบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร 

งบประมาณที่ได้

เบิกจา่ย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

1. โครงการการพัฒนากระบวนการ

สอบคดัเลือกนกัศึกษา 

822,000.00 367,000.00 455,000.00 

2. โครงการประชาสัมพันธ์การรับ

นกัศึกษา 

647,200.00 487,494.00 159,706.00 

3. โครงการประชุมสมัมนาระบบและ

กลไกการรบันกัศึกษา 

200,000.00 35,965.00 164,035.00 

4. โครงการประเมินการสอนอาจารย ์ 12,000.00 4,580.00 7,420.00 

5. โครงการบริหารจัดการอาจารยท์ี่

ปรึกษา 

109,000.00 81,843.60 27,156.40 

6. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

467,500.00 99,759.00 367,741.00 

7. โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่าย

ร ะ บ บ ท ะ เ บี ย น นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ

ประมวลผลการศึกษา ครั้งที่ 10 

84,100.00 30,069.00 54,031.00 

8. โครงการจดัหากระดาษส าหรบัออก

เอกสารทางการศึกษา 

200,000.00 137,000.00 63,000.00 

9. โครงการอบรมโปรแกรมส านัก

ทะเบียนและประมวลผลบนเครือข่าย           

มือถือ iOS 

244,666.00 221,231.60 23,434.40 

10. โครงการจัดท าบัตรประจ าตัว

นกัศึกษาใหม่ 

850,000.00 620,700.00 229,300.00 

11. โครงการการบริหารจดัการส านัก

ทะเบียนและประมวลผล 

530,659.00 492,533.57 38,125.43 

12. โครงการพัฒนาดา้นการประกัน

คุณภาพการศึกษา การด าเนินการเพื่อ

การจัดการความรู ้ (KM) และการ

ด าเนินการดา้นการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน 

50,000.00 44,880.00 5,120.00 
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โครงการ 
งบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร 

งบประมาณที่ได้

เบิกจา่ย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

13. จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เอกสารแบบ

พิมพส์องหนา้อตัโนมตั ิ

78,000.00 78,000.00 0.00 

14. จดัซ้ือเกา้อ้ีหอ้งประชุม 75,000.00 72,500.00 2,500.00 

15. การจดัซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร ์

ประมวลผลแบบสูง  

116,000.00 116,000.00 0.00 

16. กิจกรรม 7 ทศวรรษกษัตราทรง

ครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้              

ป่ินราชนั 

40,000.00 17,180.00 22,820.00 

17. โครงการนิทรรศการแสดงผลการ

ด าเนินงานโครงการผลิตและพฒันาครู

สู่ความเป็นเลิศ 

10,000.00 2,721.00 7,279.00 

รวมงบประมาณเงินแผ่นดินทั้งหมด 4,536,125.00 2,909,456.77 1,626,668.23 
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ประเภทงบประมาณ  :  เงินรายได ้

โครงการ งบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร 

งบประมาณที่ได้

เบิกจา่ย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

1. โครงการการพัฒนากระบวนการ

สอบคดัเลือกนกัศึกษา 

1,248,300.00 864,837.30 383,462.70 

2. โครงการบริหารจัดการส านั ก

ทะเบียนและประมวลผล 

598,000.00 422,726.00 175,274.00 

3. โครงการอบรมพัฒนาโปรแกรม

ส านักทะเบียนและประมวลผลบน

เครือข่าย                มือถือ 

40,000.00 35,957.30 4,042.70 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรส านัก

ทะเบียนและประมวลผล 

95,000.00 91,894.00 3,106.00 

5. โครงการทบทวนแผนกลยุทธแ์ละ

การแปลงแผนสู่การปฏิบตั ิ

55,000.00 43,710.00 11,290.00 

6. โครงการพัฒนาซอฟตแ์วร์ระบบ

ฐานขอ้มูลและสารสนเทศนกัศึกษา 

7,150,000.00 อยูร่ะหวำ่ง 

กำรด ำเนินกำร 

7,150,000.00 

7. การจดัซ้ือเครื่องปรบัอากาศ 65,000.00 65,000.00 0.00 

8. ก า ร จัด ซ้ื อ เ ค รื่ อ ง สแกน เน อ ร์

ความเร็วสูง 

45,000.00 42,000.00 3,000.00 

รวมงบประมาณเงินรายไดท้ั้งหมด 9,296,300.00 1,566,124.60 7,730,175.40 

ขอ้มลู  ณ  วนัท่ี  30 กนัยำยน 2559 
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การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 
 

นิทรรศการตลาดนดัหลกัสูตรอุดมศึกษา 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรนิทรรศกำรตลำดนัดหลกัสูตรอุดมศึกษำ 

ครั้งท่ี 20  ณ  มหำวิทยำลยัเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่  และมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี จงัหวดั

นครรำชสีมำ  เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลหลักสูตรของมหำวิทยำลัย และเพ่ิมจ ำนวนผูส้มคัรเขำ้ศึกษำต่อใน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยด ำเนินกำรร่วมกับงำนประสัมพันธ์   ส ำนักงำนอธิกำรบดี                    

และคณะ/วิทยำลยั ของมหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม ่

 
 1)  นิทรรศการตลาดนดัหลกัสูตรอุดมศึกษา  ณ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ได้ร่วมเป็นเจำ้ภำพจัด

นิทรรศกำรตลำดนัดหลกัสูตรมำอยำ่งต่อเน่ือง ไดจ้ดันิทรรศกำรตลำดนัดหลกัสูตรอุดมศึกษำ ครั้งท่ี 20 

และ CMU Open House ครั้งท่ี 2 ขึ้ น ระหว่ำงวันท่ี 

12-13 พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น  2 5 5 8  ณ  ห อ ป ร ะ ชุ ม

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลหลักสูตร

ระดับ อุดมศึกษำทั้ งหลักสูตรภำษำไทย และ

ภำษำอังกฤษ  และเป็นกำรกระจำยโอกำสให้

นักเรียน นิสิตนักศึกษำ ครู ผู ้ปกครอง หน่วยงำน 

และผูท่ี้สนใจทัว่ไปทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 

ได้เขำ้ถึงขอ้มูลหลักสูตร และขอ้มูลทำงกำรศึกษำ                  

อ่ืน ๆ เป็นศูนยก์ลำงแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น และขอ้มลูในกำรศึกษำต่อระหว่ำงสถำบนัอุดมศึกษำกบั

นักเรียน นิสิตนักศึกษำ คร ูผูป้กครอง หน่วยงำน และผูท่ี้สนใจทัว่ไป  

นักเรียน นักศึกษำ อำจำรยแ์นะ

แนว ตลอดจนผูท่ี้สนใจท่ีเขำ้ชมงำน จะไดร้ับ

ฟังกำรบรรยำยพิเศษ เร่ือง  “ช่องทำงกำรรับ

นักเรียนเข้ำมหำวิทยำลัย” จำกวิทยำกร

ผู ้ ท ร ง คุณ วุ ฒิ   พ ร้อ มด้ ว ย นิ ท ร ร ศก ำ ร 

ประชำสัมพันธ์  กิ จกรรมกำรแสดงจ ำก

สถำบนัอุดมศึกษำ ของรำงวลัและของท่ีระลึก

มำกมำย  
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 2)  นิทรรศการตลาดนดัหลกัสูตรอุดมศึกษา  ณ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 

 

 มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี ไดก้ ำหนดจดังำนนิทรรศกำรตลำดนัดหลกัสตูรอุดมศึกษำ ครั้ง

ท่ี 20 ประจ ำปี 2559 ระหวำ่งวนัท่ี 4-5 สิงหำคม 2559 ณ อำคำรสุรพฒัน์ 2 มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี

สุรนำรี  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ไดเ้ขำ้ร่วมงำนนิทรรศกำรเพ่ือแนะแนวกำรศึกษำต่อใหก้ับ

นักเรียน ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ตลอดจนช้ีแจงแนวทำงกำรรับสมัครนักศึกษำ                 

ในปีกำรศึกษำ 2560 
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โครงการประชาสมัพนัธก์ารรบันกัศึกษา (กิจกรรมแนะแนวตามโรงเรียน) 
 

 มหำวิทยำลยัไดใ้หม้ีโครงกำรประชำสมัพนัธก์ำรรบันักศึกษำสญัจรในภำพรวมของมหำวิทยำลยั  

โดยใหค้ณะทุกคณะ  วิทยำลยันำนำชำติ  และวิทยำลยัแมฮ่่องสอน  มีส่วนในกำรประชำสมัพนัธใ์นครั้งน้ี  

โดยกำรประชำสมัพนัธ์กำรรับนักศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  ในครั้งน้ีเป็นกำรประชำสมัพนัธ์

หลักสูตรท่ีเปิดรับสมัคร ระยะเวลำในกำรรับสมัคร วิธีกำร ขั้นตอนกำรรับสมัคร กำรเตรียมตัว                

เตรียมควำมพรอ้มในกำรเขำ้ศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัย  รวมทั้งใหค้รูแนะแนวและนักเรียนท่ีมี

ค ำถำมหรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกับกำรรับสมคัรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ไดซ้ักถำม  และใหผู้ท่ี้

เก่ียวขอ้งตอบค ำถำม ซ่ึงมีกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 
 

วนัที่ 9 ตลุาคม 2558 
  

          ส ำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมกบังำนประชำสมัพนัธ ์

ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ไดใ้หก้ำรตอ้นรับและใหข้อ้มูลหลักสูตร  

กำรเรียนกำรสอนใหก้บันักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 โรงเรียน

สนัป่ำตองวิทยำคม จงัหวดัเชียงใหม ่ในวนัท่ี 9 ตุลำคม 2558 ณ 

หอ้งมินิเธียเตอร ์ชั้น 4 ส ำนักดิจิทลัเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลยั

รำชภฏัเชียงใหม ่
 

 
 

วนัที่ 6 พฤศจกิายน 2558 
  

          ส ำ นักทะเ บียนและประมวลผลร่ วมกับวิทยำลัย

นำนำชำติ  ไดเ้ขำ้ร่วมจัดนิทรรศกำรแนะน ำสถำบัน และให้

ขอ้มลูหลกัสตูรกำรเรียนกำรสอน ในงำน Education Expo  เปิด

ประตูสู่รั้ วมหาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพ 59” ครั้ ง ท่ี  2            

ในวันท่ี 6 พฤศจิกำยน 2558 ณ โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง 
 

 
วนัที่ 11-12 มกราคม 2559 

  ส ำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับคณะ

และวิทยำลยั  เขำ้ร่วมจดันิทรรศกำรและแนะแนวกำรศึกษำใน

โครงกำรเปิดโลกกำรศึกษำและอำชีพ เพ่ือสรำ้งควำมรูค้วำม

เขำ้ใจเก่ียวกบัมหำวิทยำลยั ท่ีตั้ง หลกัสตูรท่ีเปิดสอน ค่ำใชจ้่ำย

ในกำรเรียน ฯลฯ ระหว่ำงวนัท่ี 11-12 มกรำคม 2559 ณ 

โรงเรียนพะเยำพิทยำคม จงัหวดัพะเยำ 
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วนัที่ 20 มกราคม 2559 
  

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ไดเ้ขำ้

ร่วมแนะแนวกำรศึกษำและใหค้วำมรู ้

แก่ นัก เ รียนระดับชั้ น  ม .6  ในงำน

สัปดำห์แนะแนวกำรศึกษำต่อของ

นักเรียน ในวนัท่ี 20 มกรำคม 2559 

ณ หอ้งศูนยก์ำรเรียนรูน้เรศวร อำคำรนเรศ โรงเรียนเทพบดินทรว์ิทยำเชียงใหม่ อ ำเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม ่

 

 

วนัที่ 20 มกราคม 2559 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะและ

วิทยำลยั ไดเ้ขำ้ร่วมจดันิทรรศกำรและแนะแนวกำรศึกษำ

ต่อ เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลทำงกำรศึกษำอันเป็นประโยชน์

ใหแ้ก่นักเรียนท่ีสนใจจะศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี และ

นักเรียนสำมำรถน ำขอ้มูลเป็นแนวทำงในกำรตดัสินใจเขำ้

ศึกษำต่อ  ในวันท่ี 20 มกรำคม 2559 ณ โรงเรียน

ฝำงชนูปถมัภ ์อ ำเภอฝำง จงัหวดัเชียงใหม ่
 

 
 

วนัที่ 4 กุมภาพนัธ ์2559 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้เขำ้

ร่วมจัดนิทรรศกำรและแนะแนวกำรศึกษำต่อ 

เพ่ือใหนั้กเรียนได้ใชเ้ป็นขอ้มูลส ำหรับวำงแผน

กำรศึกษำต่อในอนำคต ในกิจกรรมเปิดบ้ำน

วิชำกำร “สรำ้งทักษะกำรเรียนรู ้มุ่งสู่คุณธรรม เลิศล ้ำทำงควำมคิด มีจิตอำสำ สืบสำนภูมิปัญญำ               

เกิดทกัษะกำรศึกษำศตวรรษท่ี 21” ณ โรงเรียนสะเมิงพิทยำคม อ ำเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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วนัที่ 3-5 สิงหาคม 2559 

เส้นทำงเชียงรำย-พะเยำ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เดินทำงไปประชำสัมพันธ์                  

กำรรบั นักศึกษำ ระหวำ่งวนัท่ี 3-5 สิงหำคม 2559 จ ำนวน 6 

โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนแม่สรวยวิทยำคม โรงเรียนแม่ลำว

วิทยำคม โรงเรียนดอกค ำใตว้ิทยำคม โรงเรียนง ำเมืองวิทยำคม 

โรงเรียนจุนวิทยำคม และโรงเรียนปงรชัดำภิเษก 
 

  
 

 
 

วนัที่ 22-24 สิงหาคม 2559 

เสน้ทำงแม่สะเรียง-ปำย  

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

ได้เ ดินทำงไปประชำสัมพันธ์                  

กำรรับ  นักศึกษำ ระหว่ำงวันท่ี 

22-24 สิงหำคม 2559 จ ำนวน 

6 โรงเ รียน ได้แก่  โรงเ รียน            

ปำยวิทยำคำร โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 22 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์แม่ฮ่องสอน โรงเรียน                

หอ้งสอนศึกษำ ในพระอุปถมัภ ์โรงเรียนแมส่ะเรียงบริพตัรศึกษำ และโรงเรียนสบเมยวิทยำคม   

 
 

วนัที่ 29-31 สิงหาคม 2559 

เสน้ทำงล ำปำง-แพร่-น่ำน 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้

เดินทำงไปประชำสัมพันธ์กำรรับ  

นักศึกษำ ระหว่ำงวันท่ี 29-31 

สิงหำคม 2559 จ ำนวน 7 โรงเรียน 

ไดแ้ก่ โรงเรียนมธัยมวิทยำ โรงเรียนแม่ทะวิทยำ โรงเรียนน่ำน

นคร โรงเรียนสำ โรงเรียนถ่ินโอภำสวิทยำ โรงเรียนสงูเม่นชนูปถมัภ ์และโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ ์

 



  

26 >> รำยงำนประจ ำปี 2559 

วนัที่ 30 สิงหาคม – 1 กนัยายน 2559 

เสน้ทำงล ำพูน-ล้ี ส ำนักทะเบียน

แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล  ไ ด้ เ ดิ น ท ำ ง ไ ป

ประชำสัมพันธ์กำรรับ  นักศึกษำ ระหว่ำง

วนัท่ี 30 สิงหำคม – 1 กันยำยน 2559 

จ ำนวน 7 โรงเ รียน ได้แก่  โรงเ รียน                 

ร ำชประชำ นุ เครำะห์  26  โ ร ง เ รี ยน               

ธรรมสำธิตศึกษำ โรงเรียนวชิรป่ำซำง วิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำร

องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัล ำพนู โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยำ โรงเรียนแมตื่นวิทยำ 

และโรงเรียนธีรกำนทบ์ำ้นโฮ่ง 

                                                      
 
 ทั้งน้ี  ส ำนักทะเบียนแลประมวลผลยงัส่งขอ้มลูไปยงัโรงเรียนต่ำง ๆ  ใน 17 จงัหวดัภำคเหนือ  

จ ำนวน 770 โรงเรียน  เพ่ือประชำสมัพันธ์เก่ียวกับหลักสูตร  สำขำวิชำท่ีเปิดสอน และขอ้มูลกำรรับ

สมคัรเขำ้ศึกษำต่อในมหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม ่  
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การรับสมัครนักศึกษา 
 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  มีเป้ำหมำยในกำรรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ  2559             

ภำคปกติ  จ ำนวน 4,770 คน  ภำคพิเศษ จ ำนวน 2,335 คน  แยกประเภทกำรรบัสมคัรดงัน้ี 

 

ภาคปกต ิ(โควตา)  

 

คณะ/วิทยาลยั จ านวนประกาศผล รายงานตวัเขา้ศึกษา 

คณะครุศาสตร ์ 975 582 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 138 24 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 958 454 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 436 125 

คณะวิทยาการจดัการ 845 348 

วิทยาลยันานาชาติ 57 30 

รวม 3,409 1,563 

 

 *หมายเหต ุ: วทิยาลยัแม่ฮ่องสอน ด  าเนินการรบัตรง ณ วทิยาลยัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

 



  

28 >> รำยงำนประจ ำปี 2559 

ภาคปกต ิ(สอบคดัเลือก) 

  

คณะ/วิทยาลยั จ านวนประกาศผล รายงานตวัเขา้ศึกษา 

คณะครุศาสตร ์ 790 501 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 196 84 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 968 676 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 907 585 

คณะวิทยาการจดัการ 969 694 

วิทยาลยันานาชาติ 221 167 

รวม 4,051 2,707 

 

 *หมายเหต ุ: วทิยาลยัแม่ฮ่องสอน ด  าเนินการรบัตรง ณ วทิยาลยัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ภาคพิเศษ 

 

ประเภท จ านวนแผนรบั รายงานตวัเขา้ศึกษา 

ประเภทเรียนวนัเสาร ์- อาทิตย ์ 2,000 1,566 

ประเภทเรียนวนัศุกร ์- เสาร ์- อาทิตย ์ 1,045 293 

รวม 3,045 1,859 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

30 >> รำยงำนประจ ำปี 2559 

นักศึกษา 
 

นกัศึกษาทั้งหมด ระดบัปรญิญาตร ีประจ าปีการศึกษา 2559 

 

คณะ/วิทยาลยั 
จ านวนนกัศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 

คณะครุศาสตร ์ 4,800 59 4,859 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 341 2 343 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 3,902 1,760 5,662 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2,439 544 2,983 

คณะวิทยาการจดัการ 3,490 2,242 5,732 

วิทยาลยันานาชาติ 784 84 868 

วิทยาลยัแม่ฮ่องสอน 567 - 567 

รวม 16,323 4,691 21,014 

  
ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
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นกัศึกษาใหม่ ระดบัปริญญาตร ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2559 (รหสันกัศึกษา 59) 

 

คณะ/วิทยาลยั 
จ านวนนกัศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 

คณะครุศาสตร ์ 998 - 998 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 98 - 98 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 1,056 655 1,711 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 669 164 833 

คณะวิทยาการจดัการ 983 866 1,849 

วิทยาลยันานาชาติ 204 52 256 

วิทยาลยัแม่ฮ่องสอน 113 - 113 

รวม 4,121 1,599 5,858 

 

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 

 



  

32 >> รำยงำนประจ ำปี 2559 

นกัศึกษาทั้งหมด ระดบับณัฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

คณะ/วิทยาลยั 

จ  านวนนกัศึกษา (คน) 

นกัศึกษาใหม่ นกัศึกษาทั้งหมด 

ป.บณัฑิต ป.โท ป.เอก รวม ป.บณัฑิต ป.โท ป.เอก รวม 

ครุศาสตร ์ 175 33 - 208 374 80 - 454 

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ - - - - - 27 - 27 

วิทยาการจดัการ - 11 - 11 - 72 - 72 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - 11 - 11 - 63 - 63 

บณัฑิตวิทยาลยั - - - - - - 29 29 

วิทยาลยัพฒันาเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยชุีมชนแห่งเอเชีย 

- - - - - 1 18 19 

รวมทั้งหมด 175 55 - 230 374 243 47 664 
 

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
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ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จ  านวนผูส้  าเรจ็การศึกษา  ปีการศึกษา 2558 (1 สงิหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 

 

วุฒิการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 1 2 3 

ครุศาสตรมหาบณัฑิต - 12 12 

รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - 1 1 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 2 3 5 

สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต - 9 9 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต - 8 8 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - 4 4 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต - 180 180 

ครุศาสตรบณัฑิต 1,419 24 1,443 

รฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต 94 82 176 

นิตศิาสตรบณัฑิต 49 59 108 

วิทยาศาสตรบณัฑิต 649 187 836 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 799 292 1,091 

บริหารธุรกิจบณัฑิต 469 236 705 

นิเทศศาสตรบณัฑิต 108 44 152 

บญัชีบณัฑิต 162 56 218 

เศรษฐศาสตรบณัฑิต 133 - 113 

รวม 3,865 1,199 5,064 

 

ขอ้มลู  ณ  วนัท่ี  31 กรกฎาคม  2559 

 
 
 
 
 
 



  

34 >> รำยงำนประจ ำปี 2559 

การบริหารการจัดการเรียนการสอน 
 

การจดัตารางสอนและตารางสอบ 

 กำรจดัตำรำงเรียนตำรำงสอบของงำนบริกำรกำรเรียนกำรสอน ไดด้ ำเนินกำรตำมก ำหนด

ระยะเวลำก่อนเปิดภำคเรียนในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยจะตอ้งด ำเนินกำรใหเ้สร็จส้ินก่อนลงทะเบียน                

จองรำยวิชำของนักศึกษำ  ซ่ึงงำนบริกำรกำรเรียนกำรสอนไดป้ระสำนงำนกบัคณะเพ่ือใหส้่งรำยวิชำ                    

ท่ีตอ้งกำรเปิดสอนในภำคเรียนน้ัน ๆ จำกน้ันน ำรำยวิชำมำจดัตำรำงเรียนใหก้บัแต่ละหมู่เรียนก่อนท่ีจะ

ท ำกำรลงตำรำงสอบแต่ละกลุ่มวิชำ ในขั้นตอนสุดทำ้ยตอ้งมีกำรตรวจสอบควำมซ ้ำซอ้นของหอ้งเรียน                

เวลำเรียน และกลุ่มวิชำ ก่อนน ำขึ้ นสู่ระบบจองรำยวิชำของนักศึกษำ โดยแต่ละปีกำรศึกษำมีจ ำนวนหมู่

เรียนของนักศึกษำทุกประเภทท่ีไดท้ ำกำรจดัตำรำงเรียน ตำรำงสอบ แสดงไดต้ำมตำรำงดงัน้ี 

 

       หน่วย : หมูเ่รียน 

ประเภทนกัศึกษา 2/2558 3/2558 1/2559 

ภาคปกติ 443 9 437 

ภาคพิเศษเสาร-์อาทิตย ์ 118 101 117 

ภาคพิเศษศุกร ์เสาร ์และอาทิตย ์ 57 45 30 

รวม 618 155 584 

 

การตรวจสอบโครงสรา้งแผนการเรียน 

 กำรจัดท ำแผนกำรเรียนเสนอแนะแต่ละภำคเรียน โดยกำรก ำหนดสำขำวิชำท่ีเปิดและ

จ ำนวนหมู่เรียนจำกแผนกำรรับนักศึกษำ และน ำมำจัดท ำร่ำงแผนกำรเรียนเสนอแนะเพ่ือส่งใหค้ณะ

ตรวจสอบรำยวิชำท่ีท ำกำรเปิดสอน เมื่อขอ้มูลถูกตอ้งแลว้ งำนบริกำรกำรเรียนกำรสอนก็จะน ำขอ้มูล

รำยวิชำท่ีเปิดลงฐำนขอ้มลู จำกน้ันตรวจสอบแผนกำรเรียนเสนอแนะตำมโครงสรำ้งของหลงัสูตร พรอ้ม

กับปรับเปล่ียนแกไ้ขใหถู้กต้อง โดยประสำนงำนกับแต่ละคณะเพ่ือปรับแกไ้ขรำยวิชำท่ีจะเปิดเป็น

แผนกำรเรียนเสนอแนะแต่ละภำคเรียน เมื่อขอ้มลูถูกตอ้งแลว้ จึงจดัเป็นตน้ฉบบัแผนกำรเรียนเสนอแนะ

ส ำหรบัใหนั้กศึกษำลงทะเบียนต่อไป โดยในปีกำรศึกษำ 2559 ท่ีผ่ำนมำ มีจ ำนวนหมูเ่รียนท่ีจดัแผนกำร

เรียนเสนอแนะแยกตำมประเภทนักศึกษำ แสดงไดต้ำมตำรำงต่อไปน้ี    
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       หน่วย : หมูเ่รียน 

ประเภทนกัศึกษา หมู่เรียน 

ของนกัศึกษาปีการศึกษา  2559 

ภาคปกติ 104 

ภาคพิเศษเสาร-์อาทิตย ์ 34 

ภาคพิเศษศุกร ์เสาร ์และอาทิตย ์ 3 

รวม 141 
 

 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนเป็นกรณีพิเศษ 

 ในแต่ละภำคเรียนจะมีนักศึกษำท่ีเรียนไมจ่บตำมหลกัสูตรหรือนักศึกษำท่ีท ำกำรยกเลิกรำยวิชำ  

เอกบงัคบั ยื่นค ำรอ้งของเปิดรำยวิชำเป็นจ ำนวนมำก โดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นรำยวิชำในหลกัสูตรเก่ำท่ีไม่มี           

กำรเปิดรำยวิชำเพ่ือกำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนปกติแลว้ โดยนักศึกษำจะตอ้งท ำกำรยื่นค ำรอ้งขอเปิด

รำยวิชำผ่ำนระบบสำรสนเทศนักศึกษำ จำกน้ัน จึงน ำไปค ำรอ้งเพ่ือขอควำมเห็นจำกอำจำรย์ท่ีปรึกษำ                

แลว้น ำมำยื่นต่อส ำนักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือรวบรวมใหค้ณะเป็นผูพิ้จำรณำเปิดรำยวิชำ ซ่ึงในแต่ละ

ภำคเรียน จะมีจ ำนวนรำยวิชำท่ีเปิดสอนเป็นกรณีพิเศษ สรุปไดต้ำมตำรำงต่อไปน้ี 

                                            หน่วย : วิชำ  

ประเภทนกัศึกษา ภาคการศึกษา 

2/2558 3/2558 1/2559 

ภาคปกติ 110 217 101 

ภาคพิเศษเสาร-์อาทิตย ์ 60 54 39 

ภาคพิเศษศุกร ์เสาร ์และอาทิตย ์ 33 45 36 

รวม 170 271 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

36 >> รำยงำนประจ ำปี 2559 

การบริหารหลกัสูตร 
 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ไดจ้ดักำรเรียนกำรสอน โดยมีหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ในปีกำรศึกษำ 

2559  จ ำนวน 70 หลกัสตูร ดงัน้ี 
 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษา จ านวนสาขาวิชา 

ปริญญาตรี  ครุศำสตรบณัฑิต 18 

ศิลปศำสตรบณัฑิต 16 

วิทยำศำสตรบณัฑิต 19 

บริหำรธุรกิจบณัฑิต 7 

บญัชีบณัฑิต 1 

นิติศำสตรบณัฑิต 1 

นิเทศศำสตรบณัฑิต 1 

เศรษฐศำสตรบณัฑิต 1 

รฐัประศำสนศำสตรบณัฑิต 1 

ป.บณัฑิต  ประกำศนียบตัรบณัฑิต 1 

ปริญญาโท  ครุศำสตรมหำบณัฑิต 2 

วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต 1 

บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 1 

รวม 70 
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รายละเอียดหลกัสูตรที่เปิดสอน 

ระดบักำรศึกษำ วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ 

ปริญญาตรี ครุศาสตรบณัฑิต กำรประถมศึกษำ 

กำรศึกษำปฐมวยั 

เกษตรศำสตร ์

คณิตศำสตร ์

คอมพิวเตอรศึ์กษำ 

เคมี 

ชีววิทยำ 

ดนตรีศึกษำ 

นำฏศิลป์ 

พลศึกษำ 

ฟิสิกส ์

ภำษำจีน 

ภำษำไทย 

ภำษำองักฤษ 

วิทยำศำสตรท์ัว่ไป 

ศิลปศึกษำ 

สงัคมศึกษำ 

อุตสำหกรรมและเทคโนโลยีศึกษำ 

ศิลปศาสตรบณัฑิต กำรท่องเท่ียว 

กำรพฒันำชุมชน 

จิตวิทยำ 

ดนตรีสำกล 

ภำษำเกำหลี 

ภำษำจีน 

ภำษำจีนธุรกิจ 

ภำษำญ่ีปุ่น 

ภำษำไทย 

ภำษำฝรัง่เศสธุรกิจ 

ภำษำองักฤษ 

ภำษำองักฤษธุรกิจ 

ภำษำองักฤษเพื่อกำรส่ือสำรระหวำ่ง

ประเทศ 



  

38 >> รำยงำนประจ ำปี 2559 

ระดบักำรศึกษำ วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ 

วฒันธรรมศึกษำ 

สำรสนเทศศำสตร ์

ศิลปะและกำรออกแบบ 

วิทยาศาสตรบณัฑิต กำรโปรแกรมและกำรรกัษำควำม

ปลอดภยับนเว็บ 

กำรออกแบบผลิตภณัฑ ์

เกษตรศำสตร ์

คณิตศำสตร ์

คหกรรมศำสตร ์ 

เคมี 

ชีววิทยำ 

เทคโนโลยีเซรำมิก 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เทคโนโลยีวิศวกรรมกำรก่อสรำ้ง 

เทคโนโลยีสถำปัตยกรรม 

ฟิสิกส ์

ภมูิสำรสนเทศ 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร ์

วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีกำรอำหำร 

วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม 

สถิติประยุกต ์

สำธำรณสุขชุมชน 

สตัวศำสตร ์

บริหารธุรกิจบณัฑิต กำรจดักำร 

กำรจดักำรธุรกิจนำนำชำติ 

กำรตลำด 

กำรบริหำรทรพัยำกรมนุษย ์

กำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

คอมพิวเตอรธุ์รกิจ 

ธุรกิจระหวำ่งประเทศ 

บญัชีบณัฑิต - 

นิตศิาสตรบณัฑิต - 
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ระดบักำรศึกษำ วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ 

นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศำสตร ์

เศรษฐศาสตรบณัฑิต - 

รฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต รฐัประศำสนศำสตร ์

ป.บณัฑิต ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชำชีพคร ู

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑิต กำรบริหำรกำรศึกษำ 

หลกัสตูรและกำรสอน 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กำรสอนวิทยำศำสตร ์

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

40 >> รำยงำนประจ ำปี 2559 

การจัดการประชุม 
 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทำงวิชำกำร

และงำนทะเบียนของมหำวิทยำลยั  ไดร้บัมอบหมำยใหด้ ำเนินกำรบริหำรจดักำรประชุม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งำน   ดำ้นวิชำกำรของมหำวิทยำลยั  เช่น  กำรประชุมสภำวิชำกำร  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

วิชำกำร  เป็นต้น  รวมทั้งกำรจัดประชุมเพ่ือกำรบริหำรงำนภำยในส ำนัก  เช่น  กำรประชุม

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก  เป็นตน้ 

 

การจดัประชุมสภาวิชาการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   

 สภำวิชำกำร  มีอ ำนำจและหนำ้ท่ีดงัน้ี 

1.  พิจำรณำเสนอวิสัยทัศน์ ก ำหนดนโยบำยวิชำกำร และหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและ           

กำรวดัผลประเมินผลกำรศึกษำใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละภำระหนำ้ท่ีของมหำวิทยำลยั 

2. พิจำรณำเสนอด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรวิจัยกำรสอน กำรประเมินผลกำรสอนและกำร

ประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

3. พิจำรณำเสนอกำรใหป้ริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญำ และประกำศนียบตัร 

4. พิจำรณำเสนอกำรจดัตั้ง ยุบรวม และกำรยุบเลิกคณะ สถำบนั ส ำนัก ศูนย ์ส่วนรำชกำร

หรือหน่วยงำนท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ รวมทั้งกำรเสนอแบ่งส่วนรำชกำรหรือส่วนงำน

ในหน่วยงำนดงักล่ำว 

5. พิจำรณำเสนอกำรรบัสถำบนัวิชำกำรชั้นสูงหรือสถำบนัวิจยัอ่ืนเขำ้สมทบในมหำวิทยำลยั 

6. พิจำรณำใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรแต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์

และผูช้่วยศำสตรำจำรย ์

7. พิจำรณำใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรแต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรยพิ์เศษศำสตรำจำรย์

เกียรติคุณ รองศำสตรำจำรยพิ์เศษ ผูช้่วยศำสตรำจำรยพิ์เศษ และอำจำรยพิ์เศษ 

8. แสวงหำวิ ธีกำรท่ีจะท ำให้กำรศึกษำ กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม                 

กำรปรบัปรุง กำรถ่ำยทอดและพฒันำเทคโนโลยี กำรทะนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม กำรพฒันำทอ้งถ่ิน 

กำรผลิตและส่งเสริมวิทยฐำนะคร ูกำรอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มและทรพัยำกรธรรมชำติใหเ้จริญยิ่งข้ึน 

9. เสนอแนะแนวทำงกำรประสำนงำน กำรระดมสรรพก ำลังเพ่ือกำรพัฒนำท้องถ่ิน                   

กำรท ำขอ้ตกลงระหว่ำงมหำวิทยำลยัในควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ประสำนกำรใชบุ้คลำกรทรพัยำกรและ

ควำมช ำนำญร่วมกนัในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของมหำวิทยำลยัเพื่อกำรพฒันำทอ้งถ่ิน 

10. พิจำรณำใหค้วำมเห็นต่อสภำมหำวิทยำลยัเก่ียวกบักำรงำนดำ้นวิชำกำรของมหำวิทยำลยั 

11. เสนอควำมเห็นเก่ียวกับกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนด้ำนวิชำกำรของ

มหำวิทยำลยั 
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12. ใหค้ ำปรึกษำแก่อธิกำรบดีและปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ืนตำมท่ีสภำมหำวิทยำลัยหรืออธิกำรบดี

มอบหมำย 

13. แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือกระท ำกำรใด ๆ                     

อนัอยูใ่นอ ำนำจและหนำ้ท่ีของสภำวิชำกำร 

ในปีงบประมำณ  2559  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ด ำเนินกำรจดัประชุมสภำวิชำกำร  

มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม ่ จ ำนวนทั้งส้ิน  8  ครั้ง   
 

ล าดบัที่ ครั้งที่ วนัที่จดัการประชุม 

1 14/2558 2 ตุลำคม 2558 

2 15/2558 17 พฤศจิกำยน 2558 

3 16/2558 21 ธนัวำคม 2558 

4 1/2559 14 มกรำคม 2559 

5 2/2559 12 กุมภำพนัธ ์2559 

6 3/2559 11 มีนำคม 2559 

7 4/2559 1 เมษำยน 2559 

8 5/2559 17 พฤษภำคม 2559 

9 6/2559 10 มิถุนำยน 2559 

10 7/2559 15 กรกฎำคม 2559 

11 8/25559 16 กนัยำยน 2559 

 

       
 
 
 
 
 
 



  

42 >> รำยงำนประจ ำปี 2559 

การจดัประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ   

 คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร  มีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัน้ี 

 1. ใหค้ ำปรึกษำและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรบริหำรงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลยัแก่อธิกำรบดี 

 2. พิจำรณำกลัน่กรองหรือใหค้วำมเห็นในเร่ืองเก่ียวกบักำรบริหำรงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลยั 

 3. พิจำรณำกลัน่กรองหรือใหค้วำมเห็นในเร่ืองกำรออกระเบียบและขอ้บังคับต่ำง ๆ ของ

มหำวิทยำลยัท่ีเก่ียวกบังำนวิชำกำร 

 ในปีงบประมำณ  2559  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ไดด้ ำเนินกำรจดัประชุมคณะกรรมกำร

บริหำรวิชำกำร  จ ำนวน  10  ครั้ง 

 

ล าดบัที่ ครั้งที่ วนัที่จดัการประชุม 

1 9/2558 6 ตุลำคม 2559 

2 10/2558 9 พฤศจิกำยน 2559 

3 1/2559 12 มกรำคม 2559 

4 2/2559 25 กุมภำพนัธ ์2559 

5 3/2559 15 มีนำคม 2559 

6 4/2559 3 พฤษภำคม 2559 

7 5/2559 7 มิถุนำยน 2559 

8 6/2559 13 กรกฎำคม 2559 

9 7/2559 9 สิงหำคม 2559 

10 8/2559 6 กนัยำยน 2559 
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การจดัประชุมคณะกรรมการประจ าส านกัทะเบียนและประมวลผล 

 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก  มีอ ำนำจและหนำ้ท่ีดงัน้ี 

1.  พิจำรณำเสนอนโยบำยและแผนพัฒนำของส่วนรำชกำรเก่ียวกับกำรศึกษำ  กำรวิจยั             

กำรใหบ้ริกำรวิชำกำรแก่สังคม  ปรับปรุง  ถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี  กำรท ำ นุบ ำรุงศิลปะและ

วฒันธรรม  กำรอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มและทรพัยำกรธรรมชำติ  ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยและแผนพฒันำ

มหำวิทยำลยั 

2. พิจำรณำเสนอกำรจดัระบบบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

3. พิจำรณำเสนองบประมำณและเงินรำยไดป้ระจ ำปี  รวมถึงกำรจดัหำผลประโยชน์จำก

ทรพัยสิ์นของมหำวิทยำลยัท่ีอยูใ่นควำมดแูลของส่วนรำชกำร 

4. ด ำเนินกำรออกระเบียบ  ประกำศ  และขอ้บังคับต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรตำมท่ี                  

สภำมหำวิทยำลยัมอบหมำย 

5. ปฏิบติัหน้ำท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจกำรของส่วนรำชกำรตำมท่ีสภำมหำวิทยำลยัหรืออธิกำรบดี

มอบหมำย 

6. เสนอรำยงำนประจ ำปีเก่ียวกบักิจกำรดำ้นต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรต่ออธิกำรบดี 

7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร  หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือกระท ำกำรใด ๆ อนัอยูใ่นอ ำนำจ

และหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรประจ ำส่วนรำชกำร 

 

 ซ่ึงส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำ นัก                          

จ ำนวน  4  ครั้ง 

 

ล าดบัที่ ครั้งที่ วนัที่จดัการประชุม 

1 3/2558 19 พฤศจิกำยน 2558 

2 1/2559 7 มกรำคม 2559 

3 2/2559 16 มิถุนำยน 2559 

4 3/2559 23 กนัยำยน 2559 
 

 



  

44 >> รำยงำนประจ ำปี 2559 

การจดัประชุมคณะกรรมการพิจารณาการโอนผลการเรียนและการยกเวน้การเรียนรายวิชา  ระดบั

ปริญญาตรี   

 คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรโอนผลกำรเรียนและกำรยกเวน้กำรเรียนรำยวิชำ  ระดบัปริญญำตรี            

มีอ ำนำจและหนำ้ท่ีดงัน้ี     

1.  จดัท ำประกำศแนวปฏิบติัในกำรโอนผลกำรเรียนและยกเวน้รำยวิชำระดับปริญญำตรี             

เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรบัคณะ  วิทยำลยั  และนักศึกษำ 

2. ก ำหนดแบบทดสอบมำตรฐำนของมหำวิทยำลยัหรือจำกหน่วยงำนของรฐัหรือเอกชนท่ี

ไดร้บักำรรบัรองจำกมหำวิทยำลยั เพ่ือใชใ้นกำรทดสอบเพ่ือยกเวน้รำยวิชำในแต่ละรำยวิชำ 

3. แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรทดสอบควำมรูข้องนักศึกษำ  ทั้งกำรสอบขอ้เขียน               

กำรสอบสมัภำษณ์  กำรสอบปฏิบติั  โดยก ำหนดผูร้บัผิดชอบในกำรทดสอบ  กำรพฒันำแบบทดสอบ  

และกำรประเมินผลกำรสอบ 

4. แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพ่ือประเมินแฟ้มสะสมผลงำนผลกำรเรียนรูท่ี้ผูข้อยกเวน้กำรเรียน

จะตอ้งพิสจูน์หรือแสดงผลกำรเรียนรูบ้นฐำนของวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหำสำระของรำยวิชำท่ีขอยกเวน้ 

5. แต่งตั้งอนุกรรมกำรพิจำรณำรำยละเอียดของรำยวิชำท่ีไดศึ้กษำมำและใชเ้พ่ือกำรยกเวน้                

โดยพิจำรณำจำกเน้ือหำสำระควำมยำกง่ำยของรำยวิชำท่ีใชเ้พ่ือกำรยกเวน้เทียบได้ ไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี

ของเน้ือหำในรำยวิชำของหลกัสูตรท่ีตอ้งกำรยกเวน้กำรเรียน 

6. พิจำรณำอนุมัติผลกำรขอโอนผลกำรเรียนและยกเวน้รำยวิชำท่ีนักศึกษำเสนอขอ                

เป็นรำยกรณี 

7. แต่งตั้ งอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนให้ปฏิบัติหน้ำ ท่ีตำมอ ำนำจหน้ำ ท่ีของ

คณะกรรมกำร  

ซ่ึงส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ไดด้ ำเนินกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรโอน           

ผลกำรเรียนและกำรยกเวน้กำรเรียนรำยวิชำ  ระดบัปริญญำตรี  จ ำนวน 2 ครั้ง 
 

ล าดบัที่ ครั้งที่ วนัที่จดัการประชุม 

1 2/2558 9 พฤศจิกำยน 2558 

2 1/2559 25 กุมภำพนัธ ์2559 
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การจดัประชุมอนุกรรมการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวน้การเรียนรายวิชา 

ระดบัปริญญาตรี 

 อนุกรรมกำรพิจำรณำกำรเทียบโอนผลกำรเรียน  มีหน้ำท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำร

พิจำรณำกำรโอนผลกำรเรียนฯ  มอบหมำย  ซ่ึงส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ไดด้ ำเนินกำรจดัประชุม

อนุกรรมกำรพิจำรณำกำรเทียบโอนผลกำรเรียนฯ  จ ำนวน  1 ครั้ง 
 

ล าดบัที่ ครั้งที่ วนัที่จดัการประชุม 

1 2/2558 27 ตุลำคม 2558 

2 1/2559 18 กุมภำพนัธ ์2559 

3 2/2559 26 กนัยำยน 2559 

 
การจดัประชุมบุคลากรส านกัทะเบียนและประมวลผล   

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ไดด้ ำเนินกำรจดัประชุมบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล  

จ ำนวน 8 ครั้ง 

 

ล าดบัที่ ครั้งที่ วนัที่จดัการประชุม 

1 3/2558 30 ธนัวำคม 2558 

2 1/2559 28 มกรำคม 2559 

3 2/2559 5 กุมภำพนัธ ์2559 

4 3/2559 26 กุมภำพนัธ ์2559 

5 4/2559 25 มีนำคม 2559 

6 5/2559 27 พฤษภำคม 2559 

7 6/2559 4 กรกฎำคม 2559 

8 7/2559 16 สิงหำคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

46 >> รำยงำนประจ ำปี 2559 

การประกันคุณภาพ 
 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ตระหนักถึงควำมส ำคญัและควำมจ ำเป็นของกำรประกนัคุณภำพ

หน่วยงำน จึงได้ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพตำมมำตรฐำน

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือแสดงถึงภำรกิจในกำรรบัผิดชอบ มุ่งเน้นใหม้ี               

กำรพฒันำระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ ใหม้ีควำมต่อเน่ืองและสำมำรถสนับสนุนกำรจดักำรเรียน  

กำรสอนใหเ้กิดประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุด โดยไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรประกันคุณภำพหน่วยงำนไว ้ 

ดงัน้ี 

1. สรำ้งระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพของส ำนักทะเบียนและประมวลผล และส่งเสริม 

ใหม้ีกำรพฒันำระบบและกลไกอยำ่งต่อเน่ือง 

2. ส่งเสริมใหม้ีกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเน่ือง  เพ่ือเตรียมควำม

พรอ้มส ำหรบักำรตรวจสอบจำกภำยนอก และเพ่ือรบักำรประเมินคุณภำพภำยใน 

3. ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนของส ำนักทะเบียนและประมวลผล มีส่วนร่วมในกำร

ด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกนัคุณภำพ 

4. สนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนัก

ทะเบียนและประมวลผล 

 

 

17-18 ธนัวาคม 2558 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ไดด้ ำเนินกำร

ประชุมสมัมนำเชิงปฏิบติักำร เร่ือง “การทบทวนแผนกล

ยุทธแ์ละการแปลงแผนสู่การปฏิบตัิ” ในวนัท่ี 17-18 

ธันวำคม 2558 ณ หอ้งประชุมบำ้นนก วิทยำลยัพัฒนำ

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย โดยมีผูบ้ริหำร

และบุคลำกรจ ำนวน 21 คน ประกอบดว้ย ผูอ้ ำนวยกำร 

รองผู ้อ ำนวยกำร ผู ้ปฏิบัติหน้ำ ท่ีหัวหน้ำส ำนักงำน

ผูอ้ ำนวยกำร และบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกนัทบทวน

กำรประเมินสภำพกำรณ์ปัจจุบนั วิเครำะหปั์จจยักลยุทธ์ โดยใชเ้ทคนิค

กำรวิเครำะหแ์บบ SWOT Analysis ก ำหนดปรชัญำ กำรทบทวนวิสยัทศัน์ 

ทบทวนวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของหน่วยงำน ค่ำนิยมหลกั 

อัตลักษณ์ ทบทวนประเด็นยุทธศำสตร์ให้สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศำสตรข์องมหำวิทยำลยั  
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13-14 มิถุนายน 2559 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ไดด้ ำเนินกำร

ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “ทบทวนแผนกลยุทธ์

และการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2560” ในวนัท่ี 13-14 มิถุนำยน 2559 

ณ โรงแรมอิสติน ตนั จงัหวดัเชียงใหม ่โดยมีผูบ้ริหำรและ

บุคลำกรจ ำนวน 16 คน ร่วมกนัทบทวนและจดัท ำแผน

กลยุทธ ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) พรอ้มทั้งจดัท ำ

ค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2560 เพ่ือเสนอมหำวิทยำลยัต่อไป 

 

 

9 กนัยายน 2559 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำร

ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “การจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

2559” ในวนัท่ี 9 กนัยำยน 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม ่โดยมีผูบ้ริหำรและบุคลำกรจ ำนวน 

16 คน ร่วมกนัจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำร ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

 

 

13-14 กนัยายน 2559 

ส ำ นั ก ท ะ เ บี ย น แ ล ะ

ป ร ะ ม ว ล ผ ล  ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก ำ ร

ประชุมสัมมนำ “ติดตามผลการ

ด าเนินการประกันคุณภาพและ

จัดท า  (ร่ าง)  รายงานการประเ มินตนเองประจ า ปี

งบประมาณ 2559” ในวนัท่ี 13-14 กนัยำยน 2559 ณ โบ

ทำนิค รีสอรท์ จงัหวดัเชียงใหม ่โดยมีผูบ้ริหำรและบุคลำกรจ ำนวน 23 คน ร่วมกนัจดัท ำ (ร่ำง) รำยงำน

กำรประเมินตนเองประจ ำปีงบประมำณ 2559 

 

 

8 พฤศจิกายน 2559 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน

สนับสนุน  วนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2559 ณ  หอ้งประชุมเอ้ืองไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยำกำรจดักำร  โดยมี

ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัดีมำก  มีคะแนนเฉล่ียเท่ำกบั 4.75 คะแนน โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 



  

48 >> รำยงำนประจ ำปี 2559 

 

ตวับ่งช้ี เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

ประเมินตนเอง 
ประ เมิ น โ ดย

คณะกรรมกำร 

องคป์ระกอบที่ 1 ดา้นประสิทธิผล 

ตวับ่งช้ีที่ 1.1  กระบวนการพฒันาแผน 5 ขอ้ 5.00 5.00 

ตวับ่งช้ีที่ 1.2  การบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีของ 

 การปฏิบตังิานตามแผนยุทธศาสตร์

 ของมหาวิทยาลยั 

รอ้ยละ 75 4.00 4.00 

ตวับ่งช้ีที่ 1.3  ภาวะผูน้  าของคณะกรรมการประจ า

 หน่วยงานหรือผูบ้ริหารหน่วยงาน 

4 ขอ้ 5.00 5.00 

คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบที่ 1 4.67 4.67 

องคป์ระกอบที่ 2 ดา้นคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีที่ 2.1  ระดบัความส าเร็จของการ

ใหบ้ริการที่  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

   ผูร้บับริการ 

3 ขอ้ 5.00 5.00 

ตวับ่งช้ีที่ 2.2  ระดบัความพึงพอใจของ

ผูร้บับริการ 

3 คะแนน 3.70 3.70 

ตวับ่งช้ีที่ 2.3 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

  การศึกษา 

5 ขอ้ 4.00 4.00 

คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบที่ 2 4.23 4.23 

องคป์ระกอบที่ 3 ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบตังิาน 

ตวับ่งช้ีที่ 3.1  การจดัการความรู ้ 3 ขอ้ 5.00 5.00 
ตวับ่งช้ีที่ 3.2  การบริหารความเสี่ยง 4 ขอ้ 5.00 5.00 
ตวับ่งช้ีที่ 3.3 การเงินและงบประมาณ 4 ขอ้ 5.00 5.00 
ตวับ่งช้ีที่ 3.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง

   ศิลปะและวฒันธรรม 

3 ขอ้ 5.00 5.00 

คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบที่ 3 5.00 5.00 
องคป์ระกอบที่ 4 ดา้นการพฒันาหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ีที่ 4.1  การพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อ 

  การบริหารจดัการภายในหน่วยงาน 

3 ขอ้ 5.00 5.00 

ตวับ่งช้ีที่ 4.2  ระบบการพฒันาบุคลากร 4 ขอ้ 5.00 5.00 
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ตวับ่งช้ี เป้ำหมำย 

คะแนนกำรประเมิน 

ประเมินตนเอง 
ประ เมิ น โ ดย

คณะกรรมกำร 

ตวับ่งช้ีที่ 4.3 ระดบัความส าเร็จของการจดัเก็บ 

  ขอ้มูลตามตวับ่งช้ีคุณภาพของ 

  มหาวิทยาลยั (เฉพาะหน่วยงานที่

  รบัผิดชอบขอ้มูลตามตวับ่งช้ีคุณภาพ

  ของมหาวิทยาลยั) 

3 ขอ้ 5.00 5.00 

คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบที่ 4 5.00 5.00 
ค่าคะแนนเฉล่ียรวม 4 องคป์ระกอบ (13 ตวับ่งช้ี) 4.75 4.75 
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การแลกเปล่ียนเรียนรูป้ระสบการณ์ท างาน 

 

6 มกราคม 2559 

       บุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล จ ำนวน     

2 คน ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรูใ้นหัวขอ้ “ท ำควำมรูจ้ักกับ

มือใหม่หดัเขียนหนังสือรำชกำร” ณ โรงแรมอโมร่ำ ท่ำแพ 

จงัหวดัเชียงใหม ่ในวนัท่ี 6 มกรำคม 2559 เพ่ือน ำควำมรู ้

ท่ี ไ ด้ รั บ ม ำ ป รั บ ป รุ ง ก ำ ร เ ขี ย น ห นั ง สื อ ร ำ ช ก ำ ร                           

กำรใชภ้ำษำไทยใหถู้กตอ้งและเป็นไปตำมระเบียบงำน 

สำรบรรณฯ 

 

 

29 มกราคม 2559 

 ผู ้บริหำรและบุคลำกร

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

จ ำนวน 16 คน ได้แลกเปล่ียน

เรียนรูเ้ก่ียวกับกำรใหบ้ริกำรของ

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ณ 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ในวนัท่ี 29 

มกรำคม 2559 เพ่ือน ำควำมรูท่ี้ไดร้ับมำปรับปรุงและพัฒนำกำรใหบ้ริกำรของส ำนักทะเบียนและ

ประมวลผลของมหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ 

 

 

29-30 มิถุนายน 2559 

 ผูบ้ริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล จ ำนวน 2 คน ไดเ้ขำ้ร่วมแลกเปล่ียน

เรียนรู ้เร่ือง “แนวปฏิบัติท่ีดีในกำรเบิกจ่ำยเงินยืม” ในวันท่ี 29-30 มิถุนำยน 2559 ณ โรงแรม              

เบลวิลล่ำ รีสอร์ท เชียงใหม่ อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน                

ดำ้นกำรเงินกำรคลงั 
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20 เมษายน 2559 

 ผู ้บ ริหำรและ บุคลำกรส ำ นักทะ เ บียนและ

ประมวลผล ตอ้นรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย

รำชภฏัอุบลรำชธำนี จงัหวดัอุบลรำชธำนี เพ่ือแลกเปล่ียน

เรียนรูสู้่แนวปฏิบติัท่ีดี เร่ือง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร

ท ำงำนในหน่วยงำนและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน โดยมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรูเ้ก่ียวกับกำรบริหำร

จดักำรภำยในส ำนักงำน และแนวทำงในกำรด ำเนินกำร

ประกนัคุณภำพท่ีดีของส ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ 

 

 

12 กรกฎาคม 2559 

 บุคลำกรส ำนักทะเบียนและ

ประมวลผล จ ำนวน 1 คน ไดเ้ขำ้

ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู ้เร่ือง แนว

ปฏิบัติกำรบริกำรนักศึกษำท่ีดี ใน

วนัท่ี 12 กรกฎำคม 2559 ณ หอ้ง

ประชุมเอ้ืองสำยส่องแสง ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ เพ่ือระดมควำมคิดหำแนวปฏิบัติท่ีดีในกำร

ใหบ้ริกำรนักศึกษำ 

 

 

2-3 กรกฎาคม 2559 

 ผู ้บ ริ ห ำรและ บุคลำกรส ำ นั ก

ทะเบียนและประมวลผล จ ำนวน 2 คน ได้

เขำ้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู ้เร่ือง “ขั้นตอน

กำรจดัซ้ือจดัจำ้งโดยวิธีตกลงรำคำ” ในวนัท่ี 

29-30 มิถุนำยน 2559 ณ โรงแรมเบล             

วิลล่ำ รีสอร์ท เชียงใหม่ อ ำเภอหำงดง 

จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ               

กำรจดัซ้ือจดัจำ้งโดยวิธีตกลงรำคำ 
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14-17 สิงหาคม 2559 

  ผูบ้ริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

จ ำนวน 8 คน ไดเ้ขำ้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู ้เก่ียวกบักำรจดัเก็บ

เอกสำรงำนทะเบียน กำรออกเอกสำรทำงกำรศึกษำ กำรอนุมติั

กำรส ำเร็จกำรศึกษำ และกำรใชร้ะบบสำรสนเทศ MIS ในวนัท่ี 

14-17 สิงหำคม 2559 ณ มหำวิทยำลยัรำชภฏับุรีรมัย ์เพ่ือ

น ำควำมรูท่ี้ไดร้ับมำพฒันำ/ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนของ

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

 

 
4-5 กนัยายน 2559 

  ผู ้บริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและ

ประมวลผล จ ำนวน 5 คน ไดเ้ขำ้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู ้

เก่ียวกบักำรปฏิบติังำนและกำรใหบ้ริกำรของงำนทะเบียน

และประมวลผล ในวนัท่ี 4-5 กันยำยน 2559 ณ ส ำนัก

ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงรำย เพ่ือสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกับเกณฑ์กำร

ประกนัคุณภำพภำยใน ระดบัหน่วยงำนสนับสนุน ประจ ำปี

งบประมำณ 2558 

 

 
22-23 กรกฎาคม 2559 

      ผู ้บ ริหำรและบุคลำกร

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

จ ำนวน 5  คน ได้เ ข ้ำ ร่ วม

โครงกำรสมัมนำเชิงปฏิบติักำร

ก ำ ร จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม รู ้ เ ร่ื อ ง               

“KM กับกำรพัฒนำองค์กร” ในวันท่ี 22-23 กรกฎำคม ณ              

อิมพีเรียล เชียงใหม่ รีสอรท์ แอนดส์ปอรต์คลบั เพ่ือส่งเสริมใหม้ีกำรน ำควำมรู ้ทกัษะและประสบกำรณ์

ในกำรท ำงำน มำแลกเปล่ียนร่วมกนัระหวำ่งบุคลำกรในมหำวิทยำลยั 
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12 กนัยายน 2559 

 ผู ้บ ริ ห ำรและ บุคลำกรส ำ นัก

ทะเ บียนและประมวลผล จัดประ ชุม

ผูบ้ริหำรระดบัคณะ/วิทยำลยั และผูป้ฏิบติั

หน้ำท่ีดำ้นวิชำกำร ในวนัท่ี 12 กนัยำยน 

2559 ณ โรงแรมอโมร่ำ ท่ำแพ จังหวัด

เชียงใหม ่เพ่ือร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรูเ้ก่ียวกบัระบบแผนกำรเรียนออนไลน์ ตำรำงสอนและตำรำงสอบ 

กำรลงทะเบียนเรียน ในภำคกำรศึกษำท่ี 1/2559 

 

 

19 กนัยายน 2559 

  ผู ้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะ

บุคลำกรส ำนักทะเบียนและ

ประมวลผล จ ำนวน 2 คน ได้

เขำ้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู ้ดำ้น

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ระหว่ำงส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำและส ำนักศิลปะและ

วฒันธรรม ในวนัท่ี 19 กนัยำยน 2559 ณ หอ้งประชุมชั้น 2 อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสรำ้ง

ควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกับเกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับหน่วยงำนสนับสนุน ประจ ำปี

งบประมำณ 2558 
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การบรกิารวชิาการ 

 

 มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม ่ ไดร้ับคัดเลือกใหเ้ป็นหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบกำรออกขอ้สอบ 

คัดเลือกขอ้สอบ พิมพ์ขอ้สอบ เก็บรักษำขอ้สอบ ด ำเนินกำรสอบและประมวลผลในกำรด ำเนินกำร

คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ตอ้งสอบแข่งขนัส ำหรบัพนักงำนจำ้งที่ปฏิบ ัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ               

เพื ่อบรรจุและแต่งตั้ง เ ป็นพนักงำนครู  ใหก้ ับองค ์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเทศบำลต่ำง ๆ                       

ในจังหวดัเชียงใหม่และจังหวดัล ำพูน ดังน้ี 

 

ล าดับที่ หน่วยงาน วันที่จดัสอบ 

1 เทศบำลต ำบลจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 28 ธันวำคม 2558 

2 เทศบำลต ำบลชมภู จังหวดัเชียงใหม่ 29 ธันวำคม 2558 

3 เทศบำลต ำบลชำ้งเผือก จังหวดัเชียงใหม่ 29 ธันวำคม 2558 

4 เทศบำลต ำบลยำงเน้ิง จังหวดัเชียงใหม่ 29 ธันวำคม 2558 

5 เทศบำลต ำบลสุเทพ จังหวดัเชียงใหม่ 29 ธันวำคม 2558 

6 เทศบำลต ำบลหนองผ้ึง จังหวดัเชียงใหม่ 29 ธันวำคม 2558 

7 เทศบำลต ำบลหนองแฝก จังหวดัเชียงใหม่ 29 ธันวำคม 2558 

8 เทศบำลต ำบลหนองตองพัฒนำ จังหวดัเชียงใหม่ 5 มกรำคม 2559 

9 เทศบำลต ำบลป่ำสัก จังหวดัล ำพูน 17 กุมภำพันธ์ 2559 

10 เทศบำลเมืองตำก จังหวดัตำก 2 มีนำคม 2559 

11 เทศบำลต ำบลศรีเต้ีย จังหวดัล ำพูน 11 มิถุนำยน 2559 

12 เทศบำลต ำบลทุ่งตอ้ม จังหวดัเชียงใหม่ 14 กันยำยน 2559 

13 เทศบำลเมืองตำก จังหวดัตำก 26 กันยำยน 2559 
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การบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้ใหบ้ริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ผ่ำนเว็บไซต์   

www.academic.cmru.ac.th  ในดำ้นต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 

บริการระบบสารสนเทศ ดา้นงานทะเบียน 

1. ระบบจองรำยวิชำเรียน 

2. ระบบทะเบียนประวติันักศึกษำ 

3. ระบบขอยกเลิกรำยวิชำ   

4. ระบบขอส ำเร็จกำรศึกษำ 

5. ระบบเทียบโอน/ยกเวน้รำยวิชำ 

6. ประกำศรำยช่ือผูพ้น้สภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

7. ดำวน์โหลดแบบฟอรม์ค ำรอ้งต่ำง ๆ 

8. ตรวจสอบผลกำรเรียน   

 
บริการระบบสารสนเทศ ดา้นบริการการเรียนการสอน 

1. ระบบจดักำรเรียนกำรสอน  

2. ระบบตรวจสอบหอ้งวำ่ง 

3. ตรวจสอบแผนกำรเรียน   

4. ตรวจสอบรำยวิชำท่ีจะเปิดสอนตำมหมูเ่รียน   

5. ตรวจสอบตำรำงเรียน/ตำรำงสอบ 

6. ตำรำงกำรใชห้อ้งเรียน 

7. คน้หำรำยวิชำท่ีเปิดสอนตำมรำยวิชำและสำขำวิชำ 

8. คู่มือหลกัสตูรมหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ 
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บริการระบบสารสนเทศ ดา้นรบัสมคัรนักศึกษา 

1. ระบบรบัสมคัรนักศึกษำ ประเภทคดัเลือก (โควตำ)   

2. ระบบรบัสมคัรนักศึกษำภำคปกติ 

3. ระบบรบัสมคัรนักศึกษำภำคพิเศษ 

4. ตรวจสอบขอ้มลูกรรมกำรก ำกบัหอ้งสอบคดัเลือกนักศึกษำ 

5. ตรวจสอบเลขท่ีนัง่สอบของผูมี้สิทธ์ิสอบคดัเลือก ภำคปกติ 

6. ตรวจสอบผลกำรสอบคดัเลือก นักศึกษำภำคปกติและภำคพิเศษ 

 
บริการระบบสารสนเทศ ดา้นสถิตนิกัศึกษา 

1. สถิตินักศึกษำแยกตำมชั้นปี   

2. สถิตินักศึกษำแยกตำมสถำนะ 

3. สถิตินักศึกษำแยกตำมสำขำวิชำ   

4. สถิติกำรลงทะเบียนเรียน 
 

 
 

บริการระบบสารสนเทศ ส าหรบันักศึกษาและหน่วยงาน 

1. ระบบสำรสนเทศส ำหรบันักศึกษำ 

2. ระบบสำรสนเทศส ำหรบัหน่วยงำน 

3. ระบบสำรสนเทศส ำหรบัคณะ 
 

 

 
 

บริการระบบสารสนเทศ ส าหรบัอาจารย ์

1. ระบบสำรสนเทศอำจำรย/์ท่ีปรึกษำ  

2. ระบบภำระงำนของอำจำรย ์

3. ระบบส่งผลกำรเรียนผ่ำนอินเทอรเ์น็ต 

4. ระบบส่งผลกำรแกส้ญัลกัษณ ์ I,  IP,  M  ผ่ำนอินเทอรเ์น็ต 

5. ระบบจดัส่งรำยช่ืออำจำรยผ์ูส้อน 

6. ระบบประเมินพฤติกรรมกำรสอนอำจำรย ์

7. ระบบจดัเก็บแบบรำยงำน มคอ. 

8. ระบบบริหำรจดักำรค ำรอ้งออนไลน์ 

9. ใบเก็บคะแนนนักศึกษำ   

10. ใบเซ็นช่ือนักศึกษำเขำ้หอ้งสอบกลำงภำค 

11. ใบเซ็นช่ือนักศึกษำเขำ้หอ้งสอบปลำยภำค 

12. ตรวจสอบตำรำงสอนของอำจำรย ์
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บริการระบบสารสนเทศอื่น ๆ 

1. ระบบลงเวลำนักศึกษำจำ้งงำน 

2. ระบบรบัรำยงำนตวับณัฑิต 

3. ระบบสรุปและแกไ้ขผลกำรเรียนของคณะ   

4. ระบบสรุปกำรส่งผลกำรเรียนแต่ละภำคเรียน 

5. เว็บไซตง์ำนประกนัคุณภำพ 

6. คู่มือนักศึกษำออนไลน์ 

7. ระบบคน้หำระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกำศเก่ียวกบัวิชำกำร 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการระบบสารสนเทศ ดา้นข่าวสารและการประชาสมัพนัธ ์

1. ปฏิทินวิชำกำร   

2. ขำ่วยอ้นหลงั 

3. กระดำนขำ่ว   

4. Facebook  (www.facebook.com/regcmru)   
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การพัฒนาบคุลากร 

 

12 พฤศจกิายน 2558 

        น ำ ง วั น เ พ็ ญ  พิ พั ฒ น์             

พงษ์กมล ไดเ้ขำ้ร่วมอมรมหลกัสูตร 

“ศิลปะงำนใบตองดอกไม้สด : 

กระทงใบตองดอกไมส้ด” ในวนัท่ี 

12 พฤศจิกำยน 2558 ณ ส ำนัก

ศิลปะและวฒันธรรม อำคำรเทพรตันรำชสุดำ ซ่ึงท ำใหบุ้คลำกรมีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรประดิษฐ์

กระทงและสวยดอกจำกใบตองดว้ยตนเอง 

 

 

25-26 พฤศจกิายน 2558 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งบุคลำกร             

เขำ้ร่วมประชุมวิชำกำร “เครือข่ำยพฒันำระบบงำนบริหำร

และธุรกำร ครั้งท่ี 4” ในวนัท่ี 25-26 พฤศจิกำยน 2558 

ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จงัหวดัเชียงใหม่ จ ำนวน 5 คน 

ดงัน้ี 

 1. นำยเอนก  ณะชยัวงค ์

 2. น.ส.รกัษิณำ  วงคช์ยัขนัธ ์

 3. น.ส.อำภำวรรณ  พนัธดี์อุโมงค ์

 4. น.ส.จิรำพร  ตำกลม 

 5. น.ส.นิตยำ  ตำธิยะ 

 ผู ้เข ้ำร่วมประชุมวิชำกำร สำมำรถน ำ

ควำมรูท่ี้ไดร้บัมำพฒันำและสรำ้งนวตักรรมในกำร

ท ำงำนส ำหรับกำรให้บริกำร กำรประเมินผล

โครงกำรแต่ละโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ

สำมำรถท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งมีควำมสุข 
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24 พฤศจกิายน – 9 ธนัวาคม 2558 และ 5-20 มกราคม 2559 

 ผูบ้ริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล

ทุกคน ได้เ ข ้ำ ร่ วม โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษและ

ภำษำต่ำงประเทศ ระหวำ่งวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน – 9 ธนัวำคม 

2558 และ 5-20 มกรำคม 2559 

 ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร สำมำรถน ำควำมรูท่ี้ไดร้บั มำปรบั

ใชใ้นชีวิตประจ ำวันได ้สำมำรถส่ือสำรใหข้อ้มูลและบริกำร

นักศึกษำ อำจำรย ์และบุคลำกรทัว่ไปท่ีเป็นชำวต่ำงชำติได ้

 

 

14-15 ธนัวาคม 2558 

 นำยสำคร เมืองแกว้ และนำยยงยุทธ  แสนใจพรม ไดเ้ขำ้ร่วมอมรมหลักสูตร “กลยุทธ์และ

เทคนิคกำรตัดสินใจและแกปั้ญหำของนักบริหำร” ในวันท่ี 14-15 ธันวำคม 2558  ณ โรงแรม

เชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงท ำให้บุคลำกรสำมำรถน ำไปพัฒนำปรับปรุงในงำนท่ีได้รับ

มอบหมำยใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งเป้ำประสงคไ์ว ้

 

 

10-11 พฤศจกิายน 2558 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลไดส้่งผูบ้ริหำรและบุคลำกรเขำ้ร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบติักำร 

เร่ือง “กำรประเมินค่ำงำนเพ่ือก ำหนดต ำแหน่งบุคลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งสูงขึ้ น ระยะท่ี 1 

ในวนัท่ี 10-11 พฤศจิกำยน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหมแ่กรนดว์ิว เชียงใหม ่จ ำนวน 11 คน  ดงัน้ี 

 1. นำงพชัรินทร ์ เค็ดเวิรด์ 

 2. น.ส.ยุพิน  ธิยำนันต ์

 3. นำงมทัธำ  ปินทะนำ 

 4. น.ส.อญัชลำ  ทำมนั 

 5. นำงอรสำ  วงคส์วำ่ง 

 6. นำงกญัญำภคั  เมธีวฒันำกุล 

 7. นำยสำคร  เมืองแกว้ 

 8. นำยเอนก  ณะชยัวงค ์

 9. นำยยงยุทธ  แสนใจพรม 

 10. นำยรำชนัย ์ จนัทรเ์ท่ียง  
 11. นำยบุญแทน  ฤทธิไตรภพ 

 ผู ้เขำ้ร่วมโครงกำร มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจและสำมำรถประเมินค่ำงำนเพ่ือก ำหนดต ำแหน่ง

บุคลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งท่ีสงูขึ้ น เสนอมหำวิทยำลยัได ้
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พฤศจกิายน 2558 – มกราคม 2559 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้จัดโครงกำรอบรมพัฒนำโปรแกรมส ำนักทะเบียนและ

ประมวลผลบนเครือข่ำย ณ หอ้งประชุมส ำนักทะเบียนและประมวลผล โดยมีบุคลำกรเขำ้ร่วมโครงกำร 

จ ำนวน 3 คน  ดงัน้ี 

  1. นำยวินัย  กนัขต์ิั 

 2. นำยรำชนัย ์ จนัทรเ์ท่ียง 

 3. นำยบุญแทน  ฤทธิไตรภพ   

 ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร ฝึกปฏิบติักำรใชโ้ปรแกรม Android Studio โดยใชภ้ำษำ JAVA สำมำรถน ำ

ควำมรูท่ี้ไดร้บัมำพฒันำแอปพลิเคชัน่ของส ำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นระบบปฏิบติักำร Android  

 

 

24-26 มกราคม 2559 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลไดส้่งผูบ้ริหำรและบุคลำกรเขำ้ร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบติักำร 

เร่ือง “กำรจดัท ำคู่มือปฏิบติังำนเพ่ือก ำหนดต ำแหน่งบุคลำกรสำยสนับสนุนใหด้ ำรงต ำแหน่งสูงข้ึน ระยะ

ท่ี 2 ในวนัท่ี 24-26 มกรำคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหมแ่กรนดว์ิว เชียงใหม ่จ ำนวน 11 คน  ดงัน้ี 

  1. นำงพชัรินทร ์ เค็ดเวิรด์ 

 2. น.ส.ยุพิน  ธิยำนันต ์

 3. นำงมทัธำ  ปินทะนำ   

 4. น.ส.อญัชลำ  ทำมนั 

 5. นำงอรสำ  วงคส์วำ่ง 

 6. นำงกญัญำภคั  เมธีวฒันำกุล 

 7. นำยสำคร  เมืองแกว้   

 8. นำยเอนก  ณะชยัวงค ์

 9. นำยยงยุทธ  แสนใจพรม   

 10. นำยรำชนัย ์ จนัทรเ์ท่ียง 

 11. นำยบุญแทน  ฤทธิไตรภพ 

 ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร สำมำรถจดัท ำคู่มือปฏิบติังำนเพ่ือก ำหนดต ำแหน่งบุคลำกรสำยสนับสนุน 
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4 กุมภาพนัธ ์2559 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้

ส่งผู ้บริหำรและบุคลำกรเข ้ำร่วมอบรม

หลักสูตรผู ้ประเมินคุณภำพภำยใน ระดับ

สถำบัน ในวันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2559 ณ 

โรงแรมอโมร่ำ ท่ำแพ จงัหวดัเชียงใหม ่จ ำนวน 2 คน  ดงัน้ี 

 1. ผศ.เกษรำ  ปัญญำ 

 2. น.ส.รกัษิณำ  วงคช์ยัขนัธ ์

 ผูเ้ขำ้ร่วมอบรมหลกัสูตร มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ำรประเมิน

คุณภำพภำยในระดับสถำบันได ้และเตรียมควำมพรอ้มรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

 

 

7 มีนาคม 2559 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้ส่ งผู ้บ ริหำรและบุคลำกรเข ้ำร่วมโครงกำรอบรม                      

สัมมนำ เสริมสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก                  

ในวนัท่ี  7 มีนำคม 2559  ณ หอ้งประชุมเอ้ืองสำมปอยหลวง ชั้น 15 อำคำรรำชภฏัเฉลิมพระเกียรติ 

จ ำนวน 5 คน  ดงัน้ี 

    1. ผศ.ดร.ชำตรี  มณีโกศล 

    2. ผศ.เกษรำ  ปัญญำ 

    3. นำงเสำรค์ ำ  เมืองแกว้ 

    4. น.ส.รกัษิณำ  วงคช์ยัขนัธ ์

    5. น.ส.นิตยำ  ตำธิยะ 

 ผู ้เข ้ำร่วมโครงกำร มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ

เก่ียวกบัระบบกำรประกนัคุณภำพกบัเกณฑม์ำตรฐำน

หลกัสตูร ระดบัปริญญำตรี และระดบับณัฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึน 
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18 มีนาคม 2559 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลไดส้่งผู ้บริหำรบุคลำกรเขำ้ร่วมอบรมหลักสูตร “กำรพัฒนำ

ควำมคิดเชิงกลยุทธ์” ในวนัท่ี 18 มีนำคม 2559 ณ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ท่ำพระจนัทร ์จ ำนวน  

5 คน ดงัน้ี 

 1. นำงเสำรค์ ำ  เมืองแกว้ 

 2. นำงพชัรินทร ์ เค็ดเวิรด์ 

 3. น.ส.รกัษิณำ  วงคช์ยัขนัธ ์

 4. น.ส.อำภำวรรณ  พนัธดี์อุโมงค ์

 5. นำงจิรำพร  ปิติจะ 

 ผูเ้ขำ้ร่วมอบรมหลักสูตร สำมำรถน ำควำมรูท่ี้ไดร้ับ

มำพัฒนำ/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล โดยใหค้รอบคลุมถึงขั้นตอนกำร

ด ำเนินกำร กำรติดตำมตรวจสอบใหม้ีประสิทธิภำพ ซ่ึงในกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพน้ัน ตอ้ง

รูจ้กัปรบักลยุทธใ์หม ่ๆ เพื่อใหม้ีกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 

 

 

7 เมษายน 2559 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ไดส้่งบุคลำกร

เขำ้ร่วมอบรมหลกัสตูร “กำรสรำ้งวฒันธรรมบริกำรท่ี

น่ำประทับใจ” ในวันท่ี 7 เมษำยน 2559 ณ ศูนย์

วิทยำบริกำร มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต จ ำนวน 3 

คน ดงัน้ี 

    1. นำงอรสำ  วงคส์วำ่ง 

    2. นำงวนัเพ็ญ  พิพฒัน์พงษ์กมล 

    3. น.ส.กญัญำภคั  เมธีวฒันำกุล 

 ผูเ้ขำ้ร่วมอบรมหลกัสูตร สำมำรถน ำควำมรูท่ี้ไดร้บัมำพฒันำ/ปรบัปรุงกำรใหบ้ริกำรของส ำนัก

ทะเบียนและประมวลผล สำมำรถใหบ้ริกำรท่ีน่ำประทบัใจ และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนใหดี้ยิ่งขึ้ น 
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27-30 มิถุนายน 2559 และ 2-9 กรกฎาคม 2559 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งบุคลำกรเขำ้ร่วมอบรมหลักสูตร “กำรพัฒนำระบบ               

ดว้ย Web Application ASP.NET (VB)” ในวนัท่ี 27-30 มิถุนำยน 2559 และ 2-9 กรกฎำคม 2559 

จดัโดย Thai Development จ ำนวน 2 คน ดงัน้ี 

 1. น.ส.ยุพิน  ธิยำนันต ์

 2. น.ส.อญัชลำ  ทำมนั 

 ผูเ้ขำ้ร่วมอบรมหลกัสูตร สำมำรถน ำควำมรูท่ี้ไดร้บัมำพฒันำ/ปรบัปรุงระบบสำรสนเทศของ

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล และสำมำรถออกแบบฐำนขอ้มลูเบ้ืองตน้ โดยใช ้Microsoft Access หรือ 

My SQL Sever ส ำหรบังำนบริกำรกำรศึกษำได ้

 

 

30 มิถุนายน 2559 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

ไดส้่งบุคลำกรเขำ้ร่วมโครงกำรอบรมเชิง

ปฏิบติักำร “แนวปฏิบติัท่ีดีในกำรเขียน

ขำ่วเพ่ือกำรประชำสมัพนัธ”์ ในวนัท่ี 30 

มิถุนำยน ณ หอ้งประชุมเอ้ืองสำยส่อง

แสง ชั้น 3 ส ำนักดิจิทลัเพ่ือกำรศึกษำ จ ำนวน 1 คน ไดแ้ก่ น.ส.รกัษิณำ วงคช์ยัขนัธ์ 

 ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบติักำร สำมำรถน ำควำมรูแ้ละทกัษะท่ีไดร้บัมำปรบัปรุงกำรเขียน

ขำ่วประชำสมัพนัธง์ำนวิชำกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 

 

14 กรกฎาคม 2559 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งผู ้บริหำรและบุคลำกรเข ้ำร่วมอบรมเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ ในวนัท่ี 14 กรกฎำคม 

2559 ณ หอ้งประชุมเอ้ืองค ำ ชั้น 3 อำคำรำชภฏัเฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน 2 คน ดงัน้ี 

 1. นำงเสำรค์ ำ  เมืองแกว้ 

 2. น.ส.รกัษิณำ  วงคช์ยัขนัธ ์

 ผูเ้ขำ้ร่วมอบรมมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพเป็นมำตรฐำนเดียวกนั 
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21-23 กรกฎาคม และ 28-30 กรกฎาคม 2559 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดอบรมหลักสูตร “Android 

Development training Course” ระหว่ำงวันท่ี 21-23 กรกฎำคม 2559 และ

วันท่ี 28-30 กรกฎำคม 2559 ณ TRAINING.WANLAYA.COM ใหก้ับบุคลำกร

จ ำนวน 3 คน ดงัน้ี 

 1. นำยวินัย  กนัขต์ิั 

 2. นำยรำชนัย ์ จนัทรเ์ท่ียง 

 3. นำยบุญแทน  ฤทธิไตรภพ  
 ผูเ้ขำ้ร่วมอบรมหลักสูตร สำมำรถน ำควำมรูท่ี้ไดร้ับมำปรับปรุงระบบ 

Android App ของส ำนักทะเบียนและประมวลผลใหม้ีประสิทธิภำพเพิ่มข้ึน 

 

 

24-27 กรกฎาคม 2559 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ไดส้่งบุคลำกรเขำ้ร่วมโครงกำร

พฒันำบุคลำกรสำยสนับสนุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 และ

ประชุมบุคลำกรสำยสนับสนุน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 รุ่นท่ี 1 

ระหว่ำงวนัท่ี 24-25 กรกฎำคม 2559 และ รุ่นท่ี 2 ระหว่ำงวนัท่ี 

26-27 กรกฎำคม 2559 ดงัน้ี 

 ผูเ้ขำ้ร่วมอบรมหลกัสูตร สำมำรถน ำควำมรูแ้ละกำรฝึกปฏิบติั

ไปปรบัใชใ้นกำรปฏิบติังำน ประกอบดว้ยควำมรูเ้ก่ียวกบักำรท ำงำน

ท่ีก่อใหเ้กิดควำมสุขในกำรท ำงำน ควำมรูค้วำมเขำ้ใจดำ้นจริยธรรม

และจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง กำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของ

มหำวิทยำลยัใหเ้กิดประสิทธิภำพและมีคุณภำพ ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีกำรปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 

 

 

1-2 สิงหาคม 2559 

 น.ส.กญัญำภคั เมธีวฒันำกุล ไดเ้ขำ้ร่วมอบรมหลกัสตูร “ชินนสำสมำธิ” สมำธิเบ้ืองตน้ส ำหรบั

กำรปฏิบติังำน ในวนัท่ี 1-2 สิงหำคม 2559 ณ สถำบนัพลงัจิตตำนุภำพ สำขำ 24 บำ้นศรีศุกรี อ ำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงท ำใหบุ้คลำกรมีสมำธิในกำรท ำงำน ลดขอ้ผิดพลำดของกำรท ำงำน และ

สำมำรถท ำงำนส ำเร็จลุลวงไปไดด้ว้ยดี 
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31 สิงหาคม – 2 กนัยายน 2559 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งบุคลำกรเขำ้ร่วมอบรมหลักสูตร “กำรเขียนหนังสือ

รำชกำรและรำยงำนกำรประชุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ” ในวนัท่ี 31 สิงหำคม – 2 กนัยำยน 2559 ณ 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ จ ำนวน 3 คน ดงัน้ี 

 1. นำงพชัรินทร ์ เค็ดเวิรด์ 

 2. น.ส.รกัษิณำ  วงคช์ยัขนัธ ์

 3. น.ส.อำภำวรรณ  พนัธดี์อุโมงค ์

 ผู ้เขำ้ร่วมอบรมหลักสูตร สำมำรถน ำควำมรูท่ี้ได้รับมำ

พัฒนำ/ปรับปรุงกำรเขียนหนังสือรำชกำรและกำรท ำรำยงำนกำร

ประชุมของส ำนักทะเบียนและประมวลผลใหค้รอบคลุมถึงขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และสำมำรปฏิบติัตำม

ระเบียบงำนสำรบรรณไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภำพ 

 

 

สิงหาคม – กนัยายน 2559 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้จัดโครงกำรอบรมพัฒนำโปรแกรมส ำนักทะเบียนและ

ประมวลผลบนเครือข่ำยบนเครือข่ำยมือถือ iOS ณ หอ้งประชุมส ำนักทะเบียนและประมวลผล โดยมี

บุคลำกรเขำ้ร่วมโครงกำร จ ำนวน 3 คน  ดงัน้ี 

  1. นำยวินัย  กนัขต์ิั 

 2. นำยรำชนัย ์ จนัทรเ์ท่ียง 

 3. นำยบุญแทน  ฤทธิไตรภพ   

 ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร ฝึกปฏิบติักำรใชโ้ปรแกรม xcode โดยใชภ้ำษำ Swift สำมำรถน ำควำมรูท่ี้

ไดร้บัมำพฒันำแอปพลิเคชัน่ของส ำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นระบบปฏิบติักำร iOS 
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สว่นที ่3 
การด าเนนิโครงการทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

มหาวิทยาลยั 
 

 

การบริหารจัดการอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 

22 มิถุนายน 2559 

           ส ำ นั ก ท ะ เ บี ย น แ ล ะ

ป ระม วลผ ล  ได้ จัดป ร ะ ชุ ม

อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปกติ  

ในวันท่ี  22 มิ ถุนำยน 2559    

ณ ห้องประชุมเอ้ืองค ำ ชั้น 3 

อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือสรำ้งควำมเขำ้ใจเก่ียวกับ

บทบำทและหน้ำท่ีของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ  ระเบียบ ขอ้บังคับและประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงใหม่ท่ีนักศึกษำใหม่ตอ้งทรำบ  แนวทำงในกำรใหค้ ำปรึกษำท่ีถูกตอ้ง และกำรใชง้ำนระบบอำจำรย์

ท่ีปรึกษำ 

 
 

29 กรกฎาคม 2559 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

ได้จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ภาค

พิเศษ ในวนัท่ี 29 กรกฎำคม 2559 ใน

วนัท่ี 29 กรกฎำคม 2559 ณ หอ้งประชุม

เอ้ืองไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยำกำรจดักำร 

เพ่ือให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำได้ทรำบบทบำทหน้ำท่ี แนวปฏิบัติ ระเบียบ ขอ้บังคับ และประกำศของ

มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม ่และกำรใชง้ำนระบบอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 
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การอบรม/ประชุมสัมมนา 
 
28 มกราคม 2559 

 

     ส ำ นั ก ท ะ เ บี ย น แ ล ะ

ป ร ะ ม ว ล ผ ล  ไ ด้ จั ด

ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 

ก า ร แ ก้ ไ ข ห ลั ก สู ต ร  :            

สมอ.08” ในวนัท่ี 28 มกรำคม 2559  ณ  หอ้งประชุมเอ้ือง

ค ำ ชั้น  2 อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  เพ่ือให้กำร

ด ำเนินกำรปรบัแกไ้ขหลกัสูตร สมอ.08 มีควำมถูกตอ้ง สมบรูณ์ เป็นไปในรูปแบบเดียวกนัและสำมำรถ

น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลยัได ้ 

 
 
 

17-19 สิงหาคม 2559 

 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัด

นิทรรศการ 7 ทศวรรษ แห่งการพระราชทาน

ปริญญาบัตร และจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง              

ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 

โด ย  พ ล .อ .พ ห ล  ส ง่ ำ เน ต ร  รอ งป ระธ ำน

กรรมำธิกำรขับเคล่ือนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน

กำรศึกษำ ในวัน ท่ี  18 สิงหำคม 2559  ณ              

ห้องประชุม ชั้น 15 อำคำร 90 ปี เพ่ือให้ครู          

แนะแนว  ครูฝ่ำยวิชำกำร  และผูบ้ริหำรสถำนศึกษำใน 17 จังหวดัภำคเหนือ สำมำรถน ำประโยชน์             

จำกกำรบรรยำยไปใชใ้นกำรปฏิรปูกำรศึกษำได ้
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18 สิงหาคม 2559 

 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จดัการประชุมสมัมนาระบบ

และกลไกการเขา้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวนัท่ี 18 

สิงหำคม 2559  ณ  หอ้งประชุมชั้น 15 อำคำร 90 ปี เพ่ือใหค้รูแนะแนว  

ครูฝ่ำยวิชำกำร  และผู ้บริหำรสถำนศึกษำใน 17 จังหวัดภำคเหนือ ได้

เ ข ้ ำ ใ จ ใ น บ ริ บ ท ข อ ง

มหำวิทยำลยั กระบวนกำร

รับนักศึกษำเขำ้ศึกษำต่อ

ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ร ำ ช ภั ฏ

เชียงใหม่ รวมถึงระบบกำร

รับสมัครโควตำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2560  ส ำหรบันักเรียนและอำจำรยแ์นะแนว  
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การพัฒนาหลักสูตร 
 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มีภำรกิจในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพฒันำหลกัสูตรให้

เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ซ่ึงปีงบประมำณ 2559 ไดป้รับปรุงและ

พฒันำหลกัสตูรจ ำนวน  38  หลกัสตูร  ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 

       

หลกัสูตร/สาขาวิชา 
สภาวิชาการให้

ความเห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลยั

ใหค้วามเห็นชอบ 

อยูร่ะหว่างการ

พิจารณาจาก 

สกอ. 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

- ดนตรีสำกล    

- ศิลปะและกำรออกแบบ    
วิทยาศาสตรบณัฑิต 

- กำรออกแบบผลิตภณัฑ ์    

- เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

ส่ือสำร 

   

รฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต 

- รฐัประศำสนศำสตร ์    
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

- เทคโนโลโยชีวภำพ    

 

 (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558) 
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สว่นที ่4 
การรว่มกจิกรรมกบัหนว่ยงานอ่ืน 

 
 
 
 

5 พฤศจิกายน 2558 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ร่วมพิ ธีกิน

ออ้ผญำ โดยพระครูอดุลสีลกิตต์ิ เจำ้คณะต ำบลหำยยำ (เจำ้

อำวำสวดัพระธำตุดอยค ำ) เพ่ือสืบสำนประเพณีลำ้นนำ ใน

วนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2558 ณ หอ้งพระพุทธศำสน์ ชั้น 4 

อำคำรเทพรตันรำชสุดำ  

 

 

4 ธนัวาคม 2558 

    ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

ได้ร่วมพิ ธีทอดผ้ำป่ำมหำกุศล 

9,999 กอง กองละ 99 บำท เพ่ือ

สมทบทุนก่อสรำ้ง “องคพ์ระมหำ

เจดีย”์ ในวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2558 ณ ศำลำพระพุทธจตุรทิศ  

 

 

 4 ธนัวาคม 2558 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ร่วมพิธีเฉลิม

พระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวั เน่ืองในโอกำสวนั

เฉลิมพระชนมพรรษำ 88 พรรษำ “5 ธนัวำ มหำรำช” และ

พิธีประกำศเกียรติคุณ พ่อดีเด่น ลกูกตญัญ ูประจ ำปี 2558 

ในวัน ท่ี  4  ธันวำคม 2558  ณ บริเวณสนำมฟุตบอล 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม ่
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 11 ธนัวาคม 2558 

 ผูบ้ริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ไดร้่วม 

ป่ันจกัรยำนบนเสน้ทำงสิริมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ

เจำ้อยู่หวัฯ เน่ืองในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนพรรษำ 88 พรรษำ             

ในโครงกำร Bike for DAD ในวนัท่ี 11 ธนัวำคม 2558  

 

 

23 ธนัวาคม 2558 

ผู ้บริหำรและส ำนักทะเบียนและประมวลผลร่วม

เดินขบวนและแข่งขนักีฬำสำนสัมพนัธ์คณำจำรยแ์ละบุคลำกร 

ครั้งท่ี 10 ในวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2558 ณ มหำวิทยำลยัรำชภฏั

เชียงใหม่  ไดแ้ก่ แบดมินตนั  เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล แชรบ์อล

หญิง และกีฬำพ้ืนบำ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คลำกรไดม้ี

สุขภำพท่ีแข็งแรง สรำ้งควำมสำมัคคี  

ตลอดจนเช่ือมควำมสัมพันธ์อัน ดี

ระห ว่ ำ งห น่ วย งำน  ทั้ งผู ้ บ ริห ำร 

อำจำรยแ์ละบุคลำกร 

 

 

 

23 ธนัวาคม 2558 

ผูบ้ริหำรและส ำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมงำน

เล้ียงสังสรรค์บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  “สวัสดี           

ปีใหม่ 2559” ในวนัท่ี 23 ธันวำคม 2558 ณ สนำมฟุตบอล 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม ่
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1 มกราคม 2559  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมพิธีท ำบุญตกับำตร

เน่ืองในวำระดิถีขึ้ นปีใหม่ 2559 ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกัน

มำอย่ำงยำวตั้งแต่ในอดีต โดยไดร้บัเมตตำจำก พระรำชวิสุทธิ

ญำณ เจำ้อำวำสวดัวดัป่ำดำรำภิรมย ์พระอำรำมหลวง อ.แม่ริม 

จ .เชียงใหม่  น ำพ ระภิ ก ษุ สำม เณ ร จ ำน วน  99 รูป  รับ

บิณฑบำตรขำ้วสำรอำหำรแหง้ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคลในวนัปีใหม่ 1 มกรำคม 2559 ณ สนำมฟุตบอล 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม ่

 
9-12 กุมภาพนัธ ์2559  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล

ร่วมปฏิบัติหน้ำท่ีจัดเหรียญรำงวลัและ

ตุ๊กตำมำสคอสในกำรแข่ งขัน กีฬ ำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ครั้งท่ี 

28 “พิงคนครเกมส”์ ในวนัท่ี 9-13 กุมภำพนัธ ์2559 ณ สนำมกีฬำสมโภชเชียงใหม ่700 ปี 

 
23 เมษายน 2559  

 ส ำ นั ก ท ะ เ บี ย น แ ล ะ

ประมวลผลร่วม พิ ธีบวงสรวงพระ

พิฆเนศวร เทพประจ ำมหำวิทยำลัย             

ซ่ึงประดิษฐสถำนภำยในศูนยเ์วียงบัว 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ในวัน ท่ี  23 เมษำยน 2559 ณ                   

ลำนมณฑปพระพิฆเนศวร เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล เน่ืองในเทศกำลปีใหมเ่มือง ประจ ำปี 2559 

 
23 เมษายน 2559  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมพิธีสระเกลำ้ด ำ

หัว คณำจำรย์และบุคลำกรอำวุโส มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงใหม่ ประจ ำปี 2559 ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2559 ณ 

สนำมจตุรำคำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  เพ่ือแสดง

ควำมกตญัญพูรอ้มกบักำรขอขมำและขอรบัพร เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง 
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23 เมษายน 2559  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลเขำ้ร่วมกำรแข่งขนัลำบ

พ้ืนเมือง ประจ ำปี 2559 ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2559 ณ สนำม

จตุรำคำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ซ่ึงไดร้บัรำงวลัชมเชย 

ในงำนพิ ธีสระเกล้ำด ำหัว คณำจำรย์และบุคลำกรอำวุโส 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม ่ประจ ำปี 2559 

 
 

1 พฤษภาคม 2559  
 ผู ้บริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผลเขำ้ร่วม            

พิธีขึ้ นทำ้วทั้ง 4 พิธีท ำบุญตักบำตรขำ้วสำรอำหำรแหง้ พระสงฆ์ 99 รูป    

พิธีสกักำระพระบรมสำรีริกธำตุ ณ หอ้งประชุมเอ้ืองสำมปอยหลวง ชั้น 15 

อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ พิธีสักกำระพระพุทธรูปประจ ำ

ม ห ำวิ ท ย ำลั ย  แ ล ะบ วงส รวงพ ระ พิ ฆ เน ศ วร  รุ่ น  90 ปี 

มหำวิทยำลยัรำชภัฏเชียงใหม่ ณ ศำลำพระพุทธจตุรทิศ และพิธี

บวงสรวงพระพิฆเนศวร ณ ลำนมณฑปพระพิฆเนศวร พิธีสืบ

ชะตำหลวง ถวำยจตุปัจจยัไทยธรรม พระสงฆอ์นุโมทนำ และพิธี

ท ำบุญทกัษิณำนุปทำนแก่ผูล้่วงลบั ณ มณฑลพิธีสนำมฟุตบอล 

 
 

24-26 พฤษภาคม 2559  
 ผูบ้ริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียน

และประมวลผลเข้ำ ร่ วมกำรแข่ งขัน กีฬ ำ

เจ้ำหน้ ำ ท่ี บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ภำคเหนือ ครั้งท่ี  7 “ต้นเจ้ำพระยำเกมส์”               

ในวนัท่ี 24–26 พฤษภำคม 2559 ณ มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์โดยเขำ้ร่วมแขง่ขนักีฬำแชรบ์อล

หญิง กีฬำพ้ืนบำ้นวิ่งกระสอบ และกีฬำวอลเล่ยบ์อลหญิง 
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 9 กรกฎาคม 559  
 ผูบ้ริหำรและบุคลำกรส ำนัก

ทะเบียนและประมวลผลเขำ้ร่วมพิธี

อัญ เชิญองค์พระพิฆเนศวร 90 ปี 

มหำวิทยำลยัรำชภัฏเชียงใหม่ ขนำด

หน้ำตัก 39 เพ่ืออญัเชิญประดิษฐำน ณ ลำนพระพิฆเนศวร มหำวิทยำลยัรำชภัฏเชียงใหม่ ศูนยแ์ม่ริม 

จงัหวดัเชียงใหม ่ในวนัเสำรท่ี์ 9 กรกฎำคม 2559 

 
 

13 กรกฎาคม 559  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลเขำ้ร่วมพิธีแห่เทียน

พรรษำ น ำพำอ่ิมใจ เทิดไท ้“ใตร้่มพระบำรมี 70 ปี แห่งกำร

ครองรำชย ์พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวัฯ” เน่ืองในประเพณี

เขำ้พรรษำ ประจ ำปี 2559 เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล และอนัเป็น

กำรรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงำมใหค้งอยู่สืบไป  ใน

วนัท่ี 13 กรกฎำคม 2559 ณ วดักู่เตำ้ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 
 21 กรกฎาคม 559  
 ผูบ้ริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล

เขำ้ร่วมประชุมสมัมนำเชิงวิชำกำร “ร่ำงรฐัธรรมนูญ เพ่ือปวง

ชนชำวไทย” ในวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม

และแสด ง สิน ค้ำน ำน ำช ำ ติ เฉ ลิมพ ระ เกี ย ร ติ  7 รอบ                     

พระชนมพรรษำ จังหวัดเชียงใหม่  โดยนำยมีชัย ฤชุพันธุ ์

ป ระธ ำน ก รรม ก ำร  คณ ะก รรมก ำรร่ ำ งรัฐ ธ รรม นู ญ 

ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำติชำย ณ เชียงใหม่ กรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ 

(กรธ.) นำยค ำนูณ สิทธิสมำน โฆษกสภำขบัเคล่ือนกำรปฏิรูปประเทศ 

และนำยปรีชำ บัววิรัตน์เลิศ สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เป็น

วิทยำกรบรรยำยพิเศษในเร่ือง “ควำมรู ้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกับร่ำง

รฐัธรรมนูญ”  “สำระส ำคัญและเร่ืองน่ำรูใ้นร่ำงรฐัธรรมนูญ” พรอ้ม

ช้ีแจงประเด็นค ำถำมพ่วงเก่ียวกบัร่ำงรฐัธรรมนูญ 
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29 กรกฎาคม 559  
 ส ำ นั กทะเบียนและประมวลผลร่วม ใจกัน  BIG 

Cleaning Day ประจ ำปี 2559 ในวนัท่ี 29 กรกฎำคม 2559 

มีกำรด ำเนินกำรท ำควำมสะอำดบริเวณโดยรอบมหำวิทยำลัย 

กิจกรรมท ำควำมสะอำดถนน ท ำควำมสะอำดรำงระบำยน ้ ำ

ต่ำงๆ เก็บเศษใบไมก่ิ้งไมแ้ห้ง และฉีดพ่นยำกันยุงโดยรอบ

บริเวณมหำวิทยำลยั 

 
 
10 สิงหาคม 559  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลเข้ำร่วมพิธีถวำย              

รำชส ดุ ดี เฉ ลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริ กิต ต์ิ 

พระบรมรำชินีนำถ เน่ืองในวโรกำสวนัเฉลิมพระชนมพรรษำ 

12 สิงหำคม 2559 และพิธีมอบโล่ประกำศเกียรติคุณแม่

ดีเด่น - ลูกกตัญญู ประจ ำปี 2559 ในวันท่ี 10 สิงหำคม 

2559 ณ ศำลำร่มโพธ์ิ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือ

เป็นกำรน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณท่ีทรงเสด็จพระรำชด ำเนินเคียงขำ้งพระบำทสมเด็จพระ

เจำ้อยูห่วัเพ่ือเยี่ยมพสกนิกรตำมทอ้งถ่ินต่ำง ๆ ทัว่ประเทศ  

 
 

29 กนัยายน 559  
 ส ำ นั ก ท ะ เ บี ย น แ ล ะ

ประมวลผลร่วมงำนเล้ียงแสดงมุฑิตำ

จิตผู ้เกษียณอำยุรำชกำร “เรือชนะ

ค ล่ืน  2559” วัน ท่ี  29 กันยำยน 

2559 ณ หอ้งเอ็มเพรสแกรนดฮ์อล ์ชั้น 3 อำคำรศูนยป์ระชุมนำนำชำติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ ำเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม ่
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