


 

 
 

ส านักทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  ให้บริการด้าน
วิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี  2558  ตั้งแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2557 ถึง  30  กันยายน  2558  เพื่อแสดงผลการด าเนินงาน
ของส านักทะเบียนและประมวลผลท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักทะเบียนและประมวลผล และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยข้อท่ี 3 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  อีกท้ังยังเป็นหลักฐานส าคัญในการด าเนินงาน  และรายงานผลการปฏิบัติงาน                  
ต่อมหาวิทยาลัย              

ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาส านักทะเบียนและประมวลผลให้มี
ความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านตลอดมา   และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี 2558 ฉบับนี้                
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของส านักทะเบียนและประมวลผล และ
มหาวิทยาลัยในปีต่อ ๆ ไป 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในจังหวัดเชียงใหม่ ภารกิจ
เร่ิมแรก คือ การผลิตครูเพื่อออกไปรับใช้สังคมท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือตอนบน นับแต่มีการก่อตั้งขึ้น
เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2466 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและสถานภาพของ
สถาบันหลายครั้ง  โดยเมื่อแรกก่อตั้ งมีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมมณฑล พายัพ ”                    
ในปี พ.ศ. 2470  เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรเชียงใหม่”  ท าหน้าท่ีผลิตครูระดับ
ประกาศนียบัตรการศึกษา หลักสูตร 2 ปี  เป็นเวลานานถึง  21  ปี  ต่อมาได้ขยายการผลิตครูถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู โดยมีสัญลักษณ์ประจ า
โรงเรียนคือ “พระพิฆเนศวร”  และสีประจ าโรงเรียน  คือ สีด า – เหลือง  
 ปี พ.ศ. 2503  โรงเรียนฝึกหัดครูมีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น “วิทยาลัยครูเชียงใหม่” และ
ขยายการผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ                   
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนค าว่า “วิทยาลัยครู” เมื่อวันท่ี             
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 
 วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ                       
ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันท่ี 14  มิถุนายน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มีความเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
อย่างสมบูรณ์ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” มีภารกิจในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา 
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และวิทยาการท่ีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
 ส านักทะเบียนและประมวลผล เดิมชื่อ ว่า “ฝ่ายวิชาการ” อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ              
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีงานในความรับผิดชอบ 4 งาน ได้แก่ งานวัดผล-ประเมินผลงานทะเบียน  
งานหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน และงานพัฒนาวิชาการ  ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2530  ฝ่ายวิชาการ  
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นส านักวิชาการ และส านักส่งเสริมวิชาการ มีผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการมาจาก
การแต่งตั้ง และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  งานในความรับผิดชอบได้ขยาย
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เพิ่มเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน             
ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา และฝ่ายเอกสารต ารา ในปีเดียวกันได้ทดลองน าคอมพิวเตอร์   
มาใช้ในงานธุรการเป็นคร้ังแรก 

ปี พ.ศ. 2532 ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการได้เปลี่ยนชื่อเป็นหัวหน้าส านักส่งเสริม
วิชาการ และมีการขยายงานในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีก 1 งาน  คือ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
ในปีเดียวกันได้เร่ิมน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานทะเบียนและวัดผล 

ปี พ.ศ. 2534  มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยแบ่งกลุ่ม
งานหลัก ในความรับผิดชอบเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน             
ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายเทคโนโลยี และฝ่ายเอกสารต ารา และมีงานด้านโครงการและ
งานเฉพาะกิจในการความดูแลรับผิดชอบ ประกอบด้ วย  ส านักคณะกรรมการประสาน                       
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน โครงการสรรหาอาจารย์พิเศษ โครงการ
รณรงค์ทางวิชาการเพื่อสรรหานักศึกษา และโครงการพระธรรมจาริก ในระยะเวลาดั งกล่าว                  
ส านักส่งเสริมวิชาการได้พัฒนาการท างานอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ           
ในการท างานร่วมกัน มีการกระจายงาน และสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ หลายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง           
การเริ่มต้นใช้ระบบเครือข่าย LAN ในส านักงาน 
 ปี พ.ศ. 2538 มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏก าหนดให้ต าแหน่ง หัวหน้าส านัก
ส่งเสริมวิชาการ มาจากการสรรหา และในปีถัดมาส านักส่งเสริมวิชาการได้น าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนา
งานหลายด้าน เช่น การจัดการเรียนการสอน งานการเงิน งานทะเบียน งานแผนงาน งบประมาณ            
เป็นต้น และในปี 2539 ได้เริ่มให้นักศึกษาช าระค่าเล่าเรียนผ่านระบบธนาคาร ต่อมาในปี พ.ศ.  2541  
ได้น าระบบ OMR (Optical Mark Reader) มาใช้ในการตรวจข้อสอบ และในปี พ.ศ. 2542 ได้พัฒนา
ระบบการส่งผลการเรียน (ฝนเกรด) ผ่านเคร่ือง OMR   
 การปรับปรุงโครงสร้างของส านักส่งเสริมวิชาการได้มีการพัฒนามาตามล าดับ จนกระท่ัง               
ในปี พ.ศ. 2543  งานด้านวิทยบริการ ได้แยกออกไปเป็นหน่วยงานอิสระโดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์วิทยบริการ” 
ส านักส่งเสริมวิชาการจึงมีภาระงานท่ีรับผิดชอบ 3 ด้าน คือ งานธุรการ งานทะเบียนและวัดผล และ 
งานจัดการศึกษาเพื่อปวงชน  ในขณะเดียวกันการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางานก็ได้ด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง  มีการพัฒนาระบบเครือข่ายการใช้บริการสารสนเทศส าหรับการลงทะเบียน และบริการข้อมูล
สารสนเทศส าหรับหน่วยงานผ่านระบบเครือข่าย Internet เป็นต้น 
 นับตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุ บัน คอมพิวเตอร์ได้ถูกน ามาสนับสนุน                 
การปฏิบัติงานทุกด้านอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การพัฒนาระบบการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
การช าระเงินค่าเล่าเรียนผ่านธนาคาร การรับสมัครนักศึกษาโควตา การรายงานตัวนักศึกษาทุกประเภท 
การจัดการเรียนการสอน การส่งผลการเรียน ตลอดจนการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านอื่น ๆ             
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โดยผ่านระบบ Internet นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการถ่ายรูปติดใบรับรองและใบระเบียน             
ผลการศึกษา ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยให้ทุกคณะท่ีมีการจัดการเรียนการสอน           
เข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น 

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

ในปี พ.ศ. 2558 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล” ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่            
พ.ศ. 2547 
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 เทคโนโลยีก้าวไกล  ใส่ใจบริการ มาตรฐานเท่ียงตรง 
 
 

 
 
 

 ภายในปี พ.ศ. 2561 ส านักทะเบียนและประมวลผลจะเป็นหน่วยงานช้ันน าระดับภูมิภาคในเร่ือง
ของคุณภาพของการให้บริการ 
 
 
 

 
 
 

1.  พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
2.  พัฒนาระบบการรับนักศึกษา  ระบบทะเบียนนักศึกษา  ระบบลงทะเบียน  ระบบ

ประมวลผลการศึกษา  ระบบตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา  และประสานงานบริหาร
หลักสูตร  ตารางสอน ตารางสอบให้ถูกต้อง รวดเร็วและตรวจสอบได้  

3. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของส านักทะเบียนและประมวลผล 
4.  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อน าไปสู่การพัฒนางาน (R2R) 
5.  ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

 
 

1.  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
2.  เพื่อพัฒนาระบบการรับนักศึกษา  ระบบทะเบียนนักศึกษา  ระบบลงทะเบียน  ระบบ

ประมวลผลการศึกษา  ระบบตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา  และประสานงานบริหาร
หลักสูตร  ตารางสอน  ตารางสอบให้ถูกต้อง รวดเร็วและตรวจสอบได้  

3. เพื่อปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของส านักทะเบียนและประมวลผล 
4.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อน าไปสู่การพัฒนางาน (R2R) 
5.  เพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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 “บริการแบบกัลยาณมิตร  สนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้วย ICT” 
 

 
 

 “ระบบงานทันสมัย ใส่ใจบริการ ท างานเป็นทีม” 
 

 
 

 “ยึดมั่นกฎระเบียบ ท างานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้” 
 

 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลให้มีประสิทธิภาพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 
 

 
 

 ส านักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เลขท่ี  202  ถนนช้างเผือก            
ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300 
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 ตามท่ีส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้เปลี่ยนชื่อตามกฎกระทรวงศึกษาธิการแห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2547 นั้น มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณา
แบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

  
 

 

 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ

ดร.ฐิติ ฐิติจ าเรญิพร รศ.ประทีป จันทร์คง รศ.ดร.สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์ 

ประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.ชาตรี  มณโีกศล 
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กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

รศ. ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ 

กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล 

กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

อ.ภัทรกมล รักสวน 

กรรมการจากผูด้ ารงต าแหน่งบริหาร 

ผศ.เกษรา  ปัญญา 

กรรมการจากผูด้ ารงต าแหน่งบริหาร 

นางเสาร์ค า  เมืองแก้ว 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางพัชรินทร์  เค็ดเวิร์ด 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายยงยุทธ  แสนใจหรม 
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ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางมัทธา  ปินทะนา 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

น.ส.ยุพิน  ธิยานันต์ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

น.ส.นิตยา  ตาธิยะ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

น.ส.รักษิณา  วงค์ชัยขันธ ์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

นางจิราพร  ปิติจะ 
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ผศ.ดร.ชาตร ี มณีโกศล 
ผู้อ านวยการ 

ผศ.เกษรา ปัญญา 
รองผู้อ านวยการ 

อ.วลัยพร  ทองหยอด 
รองผู้อ านวยการ 

นางเสาร์ค า เมืองแก้ว 
รองผู้อ านวยการ 
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นายสาคร  เมืองแก้ว 
นายทะเบียน 

นางมัทธา  ปินทะนา 
นักวิชาการศึกษา 

น.ส.ยุพิน  ธิยานันต์ 
นักวิชาการศึกษา 

นายยงยุทธ  แสนใจพรม 
นักวิชาการศึกษา 

นางวันเพ็ญ พิพัฒน์พงษ์กมล 
นักวิชาการศึกษา 

นางกัญญาภัค เมธีวัฒนากุล 
นักวิชาการศึกษา 
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น.ส.รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ 
นักวิชาการศึกษา 

นายเอนก ณะชัยวงค์ 
นักวิชาการศึกษา 

น.ส.พิชฌาย์ธรณ์ ธรรมชัย 

นักวิชาการศึกษา 

นายราชันย์  จันทร์เท่ียง 
นักวิชาการศึกษา 

นางอรสา  วงค์สว่าง 

นักวิชาการศึกษา 

น.ส.อาภาวรรณ พันธ์ดีอุโมงค์ 
นักวิชาการศึกษา 

น.ส.พิชฌาย์ธรณ์  ธรรมชัย 
นักวิชาการศึกษา 

นายราชันย์  จันทร์เท่ียง 
นักวิชาการศึกษา 

น.ส.รักษิณา  วงค์ชัยขันธ์ 

นักวิชาการศึกษา 

นายเอนก  ณะชัยวงค์ 
นักวิชาการศึกษา 
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น.ส.อัญชลา  ทามัน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นายบุญแทน ฤทธิไตรภพ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นายวินัย กันขัต์ิ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด 
นักวิชาการพัสดุ 

นางจิราพร ปิติจะ 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

น.ส.นิตยา ตาธิยะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ประเภทงบประมาณ  :  เงนิแผน่ดนิ 

แผนงาน/ผลผลติ/กจิกรรม 
งบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร 

งบประมาณที่
ไดเ้บกิจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลอื 

1.  โครงการบริหารจัดการฯ    
 1.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทางไปราชการของ
ผู้บริหาร 

100,000.00 33,929.00 66,071.00 

 1.2 ค่าวัสดุส านักงาน** 473,918.00 473,813.20 104.80 
 1.3 ค่าสาธารณูปโภค 30,000.00 22,927.65 7,072.35 
 1.4 ค่าบ ารุง  ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์  (ยกเว้น          
เคร่ืองปรับ อากาศ) 

100,000.00 21,950.00 78,050.00 

รวม 703,918.00 552,619.85 151,298.15 
2. โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ KM 
(บริการความเสี่ยง และควบคุมภายใน) 

   

 2.1 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพ KM (บริหาร
ความเสี่ยง และควบคุมภายใน) ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุ 

50,000.00 20,700.00 29,300.00 

รวม 50,000.00 20,700.00 29,300.00 
 
** หมายเหตุ    
 ข้อ 1.2  ค่าวัสดุส านักงาน จากเดิมได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 400,000.00 บาท ได้โอนงบประมาณ

เพื่อให้มหาวิทยาลัยน าไปจัดซื้อกระดาษ จ านวน 26,082.00 บาท คงเหลือ 373,918.00 บาท 
 ข้อ 1.2 ค่าวัสดุส านักงาน จากเดิมได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 373,918.00 บาท ได้รับการจัดสรร

งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม จ านวน 100,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 473,918.00 บาท 
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แผนงาน/ผลผลติ/กจิกรรม 
งบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร 

งบประมาณที่
ไดเ้บกิจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลอื 

3.  โครงการพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา    
 3.1 จัดท าคู่มือแนะน าการรับสมัคร 20,000.00 20,000.00 0.00 
 3.2 จัดท าคู่มือการศึกษาและคู่มือส าหรับนักศึกษา 790,000.00 384,000.00 406,000.00 

รวม 100,000.00 58,276.00 41,724.00 
4. โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา    
 4.1 เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 107,500.00 65,790.00 41,710.00 
 4.2 จัดกิจกรรมแนะแนวตามโรงเรียน 661,800.00 476,940.00 184,860.00 

รวม 769,300.00 542,730.00 226,570.00 
5. โครงการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับ
นักศึกษา 

   

 5.1 จัดประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับ
นักศึกษา 

200,000.00 166,098.10 33,901.90 

รวม 200,000.00 166,098.10 33,901.90 
6. โครงการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่    
 6.1 จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่ 900,000.00 719,200.00 180,800.00 

รวม 900,000.00 719,200.00 180,800.00 
7. โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน
ด้านบริการการเรียนการสอน 

   

 7.1 จัดซื้ อวัสดุ เพื่ อใช้ ในการปรับปรุ ง ป้ายติด          
หน้าห้องเรียน 

37,500.00 36,112.00 1,387.50 

รวม 37,500.00 36,112.00 1,387.50 
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แผนงาน/ผลผลติ/กจิกรรม 
งบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร 

งบประมาณที่
ไดเ้บกิจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลอื 

8. โครงการพัฒนางานบริหารวิชาการ**    
 8.1 การกลั่นกรองหลักสูตร 98,400.00 60,375.40 38,024.60 
 8.2 การบริหารจัดการหลักสูตร 28,900.00 8,357.00 20,543.00 
 8.3 การประชุมสัมมนาการด าเนินงานตามกรอบ 
TQF 

106,400.00 174,092.00 -67,692.00 

 8.4 ทบทวนแผนวิชาการ 40,000.00 38,100.00 1,900.00 
 8.5 ทบทวนคู่มือแนวปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ 10,000.00 0.00 10,000.00 
 8.6 ค่ า ถ่ า ย เ อ กส า ร รู ป เ ล่ ม ร า ย ง านผลกา ร
ด าเนินการ 

300.00 0.00 300.00 

รวม 284,000.00 280,924.00 3,075.60 
9. โครงการประเมนิการสอนอาจารย ์    
 9.1 ประเมินและจัดท ารายงานผลการประเมินการ
สอนอาจารย ์

12,000.00 11,535.00 465.00 

รวม 12,000.00 11,535.00 465.00 
10. โครงการพฒันาระบบอาจารยท์ีป่รกึษา    
 10.1 ประชุมอาจารย์ท่ีปรึกษา 112,000.00 53,605.00 58,395 
 10.2 ประชุมผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 

16,800.00 2,125.00 14,675.00 

 10.3 จัดท าคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับ
อาจารย์ และอาจารย์ท่ีปรึกษา  

17,200.00 49,000.00 -31,800.00 

รวม 146,000.00 104,730.00 41,270.00 
 

** หมายเหต ุ 
 ข้อ 8 โครงการพัฒนางานบริหารวิชาการ จากเดิมได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 354,000 บาท          

ได้คืนเงินให้มหาวิทยาลัย จ านวน 70,000.00 บาท คงเหลือ 284,000.00 บาท 
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แผนงาน/ผลผลติ/กจิกรรม 
งบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร 

งบประมาณที่
ไดเ้บกิจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลอื 

11. โครงการปรับปรุงโปรแกรมขอเอกสารส าคัญทาง
การศึกษา 

   

 11 .1  อบรมโปรแกรมขอ เอกสารส าคัญทาง
การศึกษา 

50,000.00 48,000.00 2,000.00 

รวม 50,000.00 48,000.00 2,000.00 
12. โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล 

   

 12.1 ร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล 

88,600.00 25,310.00 63,290.00 

รวม 88,600.00 25,310.00 63,290.00 
13. งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาและสาเหตุการ
ลาออกระหว่างเรียนของนักศึกษา 2557”** 

   

 13.1 จัดท างานวิจัย “การศึกษาปัญหาและสาเหตุ
การลาออกระหว่างเรียนของนักศึกษา 2557” 

18,500.00 14,000.00 4,500.00 

รวม 18,500.00 14,000.00 4,500.00 
รวมงบประมาณเงนิแผน่ดนิทัง้หมด 4,139,818.00 2,925,959.85 1,213,858.15 

 

** หมายเหตุ    
 ข้อ 13 งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาและสาเหตุการลาออกระหว่างเรียนของนักศึกษา 2557” ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม จ านวน 18,500.00 บาท 
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ประเภทงบประมาณ  :  เงนิรายได ้
 

แผนงาน/ผลผลติ/กจิกรรม 
งบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร 

งบประมาณที่
ไดเ้บกิจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลอื 

1.  โครงการบริหารจัดการฯ    
 1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก** 150,000.00 55,686.00 94,314.00 
 1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิชาการ 311,200.00 304,372.00 6,828.00 
 1.3 ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสาระส าคัญทางการศึกษา  200,000.00 200,000.00 0.00 

รวม 661,200.00 560,058.00 101,142.00 
2. โครงการพัฒนาบุคลากร    
 2.1  ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม เพื่อ
พัฒนาบุคลากร ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุ 

100,000.00 98,680.00 1,320.00 

รวม 100,000.00 98,680.00 1,320.00 
3.  โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

   

 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

100,000.00 58,276.00 41,724.00 

รวม 100,000.00 58,276.00 41,724.00 
 

**หมายเหตุ  
  ข้อ 1.1  ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก จากเดิมได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน  

180,000.00  บาท ด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายการเป็น 1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิชาการ 
30,000.00 บาท คงเหลือจ านวน 150,000.00 บาท  และค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิชาการ           
รวมเป็นเงิน จ านวน 311,200.00 บาท 
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แผนงาน/ผลผลติ/กจิกรรม 
งบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร 

งบประมาณที่
ไดเ้บกิจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลอื 

4. โครงการพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา    
 4.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
ภาคปกติ** 

882,700.00 695,864.00 186,836.00 

 4.2 ค่าใช้จ่ายในการรับรายงานตัวนักศึกษาโควตา          
ภาคปกติ และภาคพิเศษ  

251,900.00 180,880.00 71,020.00 

รวม 1,134,600.00 876,744.00 663,856.00 
5. โครงการจดัซือ้ครภุณัฑเ์พ่ือรองรับ/ทดแทนงานบริการการ
เรียนการสอนและงานทะเบียน 

   

 5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง     แบบตั้งโต๊ะ 50,000.00 49,980.00 20.00 
 5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป แบบ ตั้งโต๊ะ 40,000.00 38,980.00 1,020.00 
 5.3 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 20,000.00 0.00 20,000.00 

รวม 110,000.00 88,960.00 21,040.00 
6. โครงการพฒันาโปรแกรมบรหิารจดัการหลกัสตูรตามกรอบ 
TQF 

   

 6.1 อบรมพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการหลักสูตร 30,000.00 25,996.00 4,004.00 
รวม 30,000.00 25,996.00 4,004.00 

7. การจดัท าคูม่อืระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ตามมาตรฐานผล             การเรียนรู้ 

   

 7.1 จัดท าคู่มือระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 27,000.00 27,000.00 0.00 
รวม 27,000.00 27,000.00 0.00 

รวมงบประมาณเงนิรายไดท้ัง้หมด 2,162,800.00 1,735,714.00 427,086.00 
 

**หมายเหตุ  
 ข้อ 4.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาปกติ จากเดิมได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน  

952,700 บาท ด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายการเป็น 4.2 ค่าใช้จ่ายในการรับรายงานตัวนักศึกษาโควตา 
ภาคปกติ และภาคพิเศษ จ านวน 700,000.00 คงเหลือ จ านวน 882,700.00 บาท และค่าใช้จ่ายใน
การรับรายงานตัวนักศึกษาโควตา   ภาคปกติ และภาคพิเศษ รวมเป็นเงิน จ านวน 251,900.00 บาท 

 
ข้อมูล  ณ  วันที่  30 กันยายน 2558 
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นทิรรศการตลาดนดัหลกัสตูรอดุมศกึษา 
ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้าร่วมโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 

ครั้งท่ี 19  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และเพิ่ม
จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยด าเนินการร่วมกับงานประสัมพันธ์  
ส านักงานอธิการบดี  และคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 1)  นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2557 ได้จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 19 และ CMU Open House ครั้งท่ี 1 ขึ้น ระหว่างวันท่ี 13 - 14 พฤศจิกายน 2557 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท้ังหลักสูตรภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ  และเป็นการกระจายโอกาสให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงาน และผู้ท่ี
สนใจท่ัวไปท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้เข้าถึงข้อมูลหลักสูตร และข้อมูลทางการศึกษาอื่น ๆ เป็น
ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลในการศึกษาต่อระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับนักเรียน นิสิต
นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงาน และผู้ท่ีสนใจทั่วไป  

นักเรียน นักศึกษา อาจารย์แนะแนว ตลอดจนผู้ท่ีสนใจท่ีเข้าชมงาน จะได้รับฟังการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง เตรียมพร้อมการสอบพิชิตกรอบ Admissions และเรื่อง Updates in Admissions จาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมด้วยนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแสดงจากสถาบันอุดมศึกษา ของ
รางวัลและของท่ีระลึกมากมาย  



20 ส านกัทะเบยีนและประมวลผล รายงานประจ าป ี2558  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส านกัทะเบยีนและประมวลผล รายงานประจ าป ี2558 21 
 

 

 2)  นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ก าหนดจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา         

ครั้งท่ี 19 ประจ าปี 2558 ระหว่างวันท่ี 6-7 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
สุรนารี  ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน                         
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตลอดจนชี้แจงแนวทางการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 
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 3)  นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยส่วนทะเบียนและประมวลผล จัดงานนิทรรศการตลาดนัด

หลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งท่ี 19 ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันท่ี 3 - 4 กันยาย 2558 ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ส านักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี  ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 ในจังหวัด
เชียงราย  และจังหวัดพะเยา  ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ เพื่อรับทราบข้อมูลสาขาท่ีเปิดสอน รูปแบบการเรียน
การสอน  การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา (กิจกรรมแนะแนวตามโรงเรียน) 
 

 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยได้ให้มีโครงการ
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  โดยให้คณะทุกคณะ  วิทยาลัย
นานาชาติ  และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  มีส่วนในการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้  โดยการประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2558  ในครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรท่ีเปิดรับสมัคร ระยะเวลา         
ในการรับสมัคร วิธีการ ขั้นตอนการรับสมัคร การเตรียมตัว  เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย  รวมท้ังให้ครูแนะแนวและนักเรียนท่ีมีค าถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ซักถาม  และให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องตอบค าถาม  ซึ่งการประชาสัมพันธ์สัญจร   
โดยแบ่งออกเป็น 6 เส้นทาง ดังนี้ 
 
ครั้งที่ 1  เส้นทางเชียงดาว-ฝาง 
 

 ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558  ระหว่างวันท่ี 21 - 23 มกราคม 2558  จ านวน  6  โรงเรียน  โดยเริ่มจากโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม  
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
และโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
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ครั้งที่ 2  เส้นทางแม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน 
 

 ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558  ระหว่างวันท่ี 28 - 30 มกราคม 2558  จ านวน  7  โรงเรียน โดยเริ่มจากโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตร
ศึกษา  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน                     
โรงเรียนห้องสอนศึกษา  โรงเรียนปายวิทยาคาร และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 
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ครั้งที่ 3  เส้นทางเชียงราย - พะเยา   
 
 ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 
2558 ระหว่างวันท่ี 4 - 6  กุมภาพันธ์ 2558 จ านวน 7 โรงเรียน โดยเริ่มจากโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โรงเรียนสหศาสตร์
ศึกษา  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  และโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 
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ครั้งที่ 4  เส้นทางเถิน - ตาก 
 
 ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 
2558  ระหว่างวันท่ี 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558  จ านวน  4  โรงเรียน  โดยเริ่มจากโรงเรียนเถินวิทยา  
โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนสรรพวิทยาคม และโรงเรียนภัทรวิทยา 
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ครั้งที่ 5  เส้นทางล าปาง - แพร่ - น่าน  
 
      ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558  ระหว่างวันท่ี 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 จ านวน  6  โรงเรียน  โดยเริ่มจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
โรงเรียนล าปางกัลยาณี  โรงเรียนลองวิทยา  โรงเรียนนารีรัตน์  โรงเรียนสตรีศรีน่าน  และโรงเรียนศรีสวัสดิ์
วิทยาคาร 
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ครัง้ที ่6  เสน้ทางล าพนู  - ลี ้  
 
      ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558  ระหว่างวันท่ี 17 - 18 สิงหาคม 2558 จ านวน  4  โรงเรียน  โดยเริ่มจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและ          
การจัดการ องค์การบริหารจัดการ จังหวัดล าพูน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา และ
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
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 นอกจากนี้  ส านักทะเบียนและประมวลผลได้ออกแนะแนวการศึกษาและออกบูธประชาสัมพันธ์
ตามหนังสือเชิญจากทางโรงเรียนต่าง ๆ  จ านวน  4  โรงเรียน ดังนี้ 
 

 
โรงเรยีนล าปางกลัยาณ ี จงัหวดัล าปาง 

  
 ส านักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ   จัดบูธแนะแนวเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย  ในงาน Education Expo เปิดประตูรั้วมหาลัย ก้าวไปใน
โลกอาชีพ ’58 เมื่อวันท่ี  6 พฤศจิกายน 2557  ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนล าปางกัลยาณี            
จังหวัดล าปาง 

 
 

โรงเรยีนเทพบดนิทรว์ทิยาเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่

 
 ส านักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ  ได้จัดวิทยากรแนะแนว

การศึกษาและ ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ในงานโครงการสัปดาห์แนะแนว
การศึกษาต่อของนักเรียน  เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2558  ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้นเรศวร  อาคาร
นเรศ  โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 
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โรงเรยีนฮอดพทิยาคม  จงัหวดัเชียงใหม ่

 
 ส านักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ   จัดบูธแนะแนวเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย  ในงานวันสถาปนา  ประจ าปีการศึกษา 2557  เมื่อวันท่ี 
22 มกราคม 2558  โรงเรียนฮอดพิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 

โรงเรยีนจกัรค าคณาทร  จงัหวดัล าพนู 

 
ส านักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ  จัดบูธแนะแนวเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายแนะแนว                   
ในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2557  เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 
2558  ณ ห้องเจ้าหลวงโรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน 

 
  

 ท้ังนี้  ส านักทะเบียนแลประมวลผลยังส่งข้อมูลไปยังโรงเรียนต่าง ๆ  ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ  
จ านวน 771 โรงเรียน  เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตร  สาขาวิชาท่ีเปิดสอน และข้อมูลการรับสมัคร
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีเป้าหมายในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา  2558  ภาคปกติ  
จ านวน 5,315 คน  ภาคพิเศษ จ านวน 3,045 คน  แยกประเภทการรับสมัครดังนี้ 
 
ภาคปกติ (โควตา)  
 มหาวิทยาลัยรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา 4 ประเภท ดังนี ้
  1.  ประเภทผู้มีผลการเรียนดี 
  2. ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ 
  3. ประเภทผู้มีความพิการ 
  4. ประเภทผู้มีคุณธรรมน าความรู้ ประพฤติดีมีท่ีเรียน 
 

คณะ/วิทยาลยั จ านวนประกาศผล รายงานตวัเข้าศกึษา 
คณะครุศาสตร์ 730 456 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 193 26 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,021 405 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 687 161 
คณะวิทยาการจัดการ 1,110 317 
วิทยาลัยนานาชาติ 103 44 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 58 49 

รวม 3,902 1,458 
 

โดยก าหนดรับรายงานตัวนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2558   ณ อาคารจตุรคาร มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเชียงใหม่ ในวันท่ี  2  มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. 
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ภาคปกติ (สอบคัดเลือก) 
  

คณะ/วิทยาลยั จ านวนประกาศผล รายงานตวัเข้าศกึษา 
คณะครุศาสตร์ 986 706 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 133 116 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 825 777 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 737 697 
คณะวิทยาการจัดการ 1,077 859 
วิทยาลัยนานาชาติ 192 223 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 51 72 

รวม 4,001 3,450 
 

 * หมายเหตุ มหาวิทยาลัยมีการประกาศรายชื่อเพิ่มเติมรอบสอง จึงท าให้มีจ านวนนักศึกษารายงานตัว           
เข้าศึกษาบางคณะ มากกว่าจ านวนประกาศผล 
 

มหาวิทยาลัยก าหนดรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา 2558    ณ อาคารจตุรคาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันท่ี  18 - 19  มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. และบริเวณหน้า
ห้องประชุมส านักทะเบียนและประมวลผล ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น. 
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ภาคพิเศษ 
 

ประเภท จ านวนแผนรบั รายงานตวัเข้าศกึษา 
ประเภทเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ 2,000 1,566 
ประเภทเรียนวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ 1,045 293 

รวม 3,045 1,859 
 

มหาวิทยาลัยก าหนดรับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ  ปีการศึกษา 2558    ณ อาคารจตุรคาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น.  
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สถิตจิ านวนนกัศกึษาปจัจบุนั (ตัง้แตน่กัศกึษารหสั 54 - 58) 
 

             ปกีารศกึษา 
ประเภทนกัศกึษา 

คา้งชัน้ 2554 2555 2556 2557 2558 รวม 

ปกต ิ 685 1,779 3,035 3,289 3,737 4,482 17,007 
พเิศษ เสาร-์อาทติย ์ 149 196 636 768 752 2,268 4,769 
พเิศษ ศกุร-์เสาร-์อาทติย ์ 122 220 500 400 215 420 1,877 
ปกต ิแมฮ่อ่งสอน 10 105 148 130 153 141 687 
พเิศษ แมฮ่อ่งสอน 0 0 5 0 0 0 5 
พเิศษ ดอยเตา่ นอกทีต่ัง้ 0 1 0 0 0 0 1 
IC ปกต ิ 1 5 80 124 170 267 647 
IC พเิศษ 0 0 0 0 23 78 101 
IC โครงการแลกเปลีย่น 0 0 0 1 116 90 207 
พเิศษ ป.บณัฑติ 0 0 28 2 211 195 436 
ปกต ิป.โท 0 2 1 3 4 2 12 
พเิศษ ป.โท 0 37 54 59 80 52 282 
ปกต ิป.เอก 1 0 0 0 0 0 1 
พเิศษ ป.เอก 1 12 0 11 15 0 39 
ปกต ิป.โท adicet 0 0 0 0 0 3 3 
ปกต ิป.เอก adicet 11 12 4 2 0 4 33 

รวม 980 2,369 4,492 4,789 5,476 8,002 26,108 
 

  

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2558 
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สถิตจิ านวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีน  ประจ าปกีารศกึษา  2558 
 

             ปกีารศกึษา 
ประเภทนกัศกึษา 

คา้งชัน้ 2554 2555 2556 2557 2558 รวม 

ปกต ิ 444 1,633 2,952 3,208 3,648 4,481 16,366 
พเิศษ เสาร-์อาทติย ์ 85 115 598 720 688 1,543 3,749 
พเิศษ ศกุร-์เสาร-์อาทติย ์ 64 167 461 366 195 294 1,547 
ปกต ิแมฮ่อ่งสอน 2 97 146 129 150 138 662 
พเิศษ แมฮ่อ่งสอน 0 0 0 0 0 0 0 
พเิศษ ดอยเตา่ นอกทีต่ัง้ 0 0 0 0 0 0 0 
IC ปกต ิ 0 4 80 118 164 266 632 
IC พเิศษ 0 0 0 0 17 36 53 
IC โครงการแลกเปลีย่น 0 0 0 0 2 10 12 
พเิศษ ป.บณัฑติ 0 0 0 0 184 195 379 
ปกต ิป.โท 0 0 0 0 4 2 6 
พเิศษ ป.โท 0 2 2 2 78 42 126 
ปกต ิป.เอก 0 0 0 0 0 0 0 
พเิศษ ป.เอก 0 0 0 11 15 0 26 
ปกต ิป.โท adicet 0 0 0 0 0 3 3 
ปกต ิป.เอก adicet 0 0 0 2 0 4 6 

รวม 595 2018 4,240 4,556 5,145 7,014 23,568 
 

ข้อมูล  ณ  วันที่  30 กันยายน 2558 
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สถิตจิ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา  ปกีารศกึษา 2557 (1 มถินุายน 2557 - 31 ก.ค. 58) 
 

วฒุกิารศกึษา ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 
ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ 3 9 12 
ครศุาสตรมหาบณัฑติ 6 35 41 
รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 2 15 17 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 12 12 24 
สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ - 9 9 
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 2 18 20 
บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ - 12 12 
นเิทศศาสตรมหาบณัฑติ - 8 8 
ประกาศนยีบตัรบณัฑติ - 46 46 
ครศุาสตรบณัฑติ 1,447 235 1,682 
รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ 87 150 237 
นติศิาสตรบณัฑติ 67 47 114 
วทิยาศาสตรบณัฑติ 652 151 803 
ศลิปศาสตรบณัฑติ 739 314 1,053 
บรหิารธรุกจิบณัฑติ 514 473 987 
นเิทศศาสตรบณัฑติ 111 32 143 
บญัชบีณัฑติ 89 81 170 
เศรษฐศาสตรบณัฑติ 81 - 81 

รวม 3,812 1,647 5,459 
 

ข้อมูล  ณ  วันที่  31 กรกฎาคม  2558 
 
 * หมายเหตุ ปีการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับ

สากล และประชาคมอาเซียน  (1 สิงหาคม - 31 กรกฎาคม) 
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การจัดตารางสอนและตารางสอบ 
 การจัดตารางเรียนตารางสอบของงานบริการการเรียนการสอน ได้ด าเนินการตามก าหนด
ระยะเวลาก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษา โดยจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนลงทะเบียน                
จองรายวิชาของนักศึกษา  ซึ่งงานบริการการเรียนการสอนได้ประสานงานกับคณะเพื่อให้ส่งรายวิชา                    
ท่ีต้องการเปิดสอนในภาคเรียนนั้น ๆ จากนั้นน ารายวิชามาจัดตารางเรียนให้กับแต่ละหมู่เรียนก่อนท่ีจะท า
การลงตารางสอบแต่ละกลุ่มวิชา ในขั้นตอนสุดท้ายต้องมีการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของห้องเรียน                
เวลาเรียน และกลุ่มวิชา ก่อนน าข้ึนสู่ระบบจองรายวิชาของนักศึกษา โดยแต่ละปีการศึกษามีจ านวนหมู่เรียน
ของนักศึกษาทุกประเภทท่ีได้ท าการจัดตารางเรียน ตารางสอบ แสดงได้ตามตารางดังนี้ 

       หน่วย : หมู่เรียน 
ประเภทนกัศกึษา 2/2557 3/2557 1/2558 

ภาคปกต ิ 425 12 451 
ภาคพเิศษเสาร-์อาทติย ์ 118 107 110 

ภาคพเิศษศกุร ์เสาร ์และอาทติย ์ 69 56 55 
รวม 612 175 616 

 
การตรวจสอบโครงสรา้งแผนการเรยีน 
 การจัดท าแผนการเรียนเสนอแนะแต่ละภาคเรียน โดยการก าหนดสาขาวิชาท่ีเปิดและจ านวน
หมู่เรียนจากแผนการรับนักศึกษา และน ามาจัดท าร่างแผนการเรียนเสนอแนะเพื่อส่งให้คณะตรวจสอบ
รายวิชาท่ีท าการเปิดสอน เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว งานบริการการเรียนการสอนก็จะน าข้อมูลรายวิชาท่ีเปิด          
ลงฐานข้อมูล จากนั้นตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะตามโครงสร้างของหลังสูตร พร้อมกับปรับเปลี่ยน
แก้ไขให้ถูกต้อง โดยประสานงานกับแต่ละคณะเพื่อปรับแก้ไขรายวิชาท่ีจะเปิดเป็นแผนการเรียนเสนอแนะ
แต่ละภาคเรียน เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว จึงจัดเป็นต้นฉบับแผนการเรียนเสนอแนะส าหรับให้นักศึกษา
ลงทะเบียนต่อไป โดยในปีการศึกษา 2558 ท่ีผ่านมา มีจ านวนหมู่เรียนท่ีจัดแผนการเรียนเสนอแนะแยกตาม
ประเภทนักศึกษา แสดงได้ตามตารางต่อไปนี้    
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       หน่วย : หมู่เรียน 

ประเภทนกัศกึษา 
หมูเ่รยีน 

ของนกัศกึษาปกีารศกึษา  2558 
ภาคปกต ิ 121 

ภาคพเิศษเสาร-์อาทติย ์ 26 
ภาคพเิศษศกุร ์เสาร ์และอาทติย ์ 5 

รวม 152 
 

 
จ านวนรายวชิาทีเ่ปดิสอนเปน็กรณพีเิศษ 
 ในแต่ละภาคเรียนจะมีนักศึกษาท่ีเรียนไม่จบตามหลักสูตรหรือนักศึกษาท่ีท าการยกเลิกรายวิชา  
เอกบังคับ ยื่นค าร้องของเปิดรายวิชาเป็นจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรายวิชาในหลักสูตรเก่าท่ีไม่มี           
การเปิดรายวิชาเพื่อการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติแล้ว โดยนักศึกษาจะต้องท าการยื่นค าร้องขอเปิดรายวิชา
ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา จากนั้น จึงน าไปค าร้องเพื่อขอความเห็นจากอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วน ามายื่นต่อ
ส านักทะเบียนและประมวลผล เพื่อรวบรวมให้คณะเป็นผู้พิจารณาเปิดรายวิชา ซึ่งในแต่ละภาคเรียน                    
จะมีจ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอนเป็นกรณีพิเศษ สรุปได้ตามตารางต่อไปนี้ 
                                            หน่วย : วิชา  

ประเภทนกัศกึษา 
ภาคการศกึษา 

2/2557 3/2557 1/2558 
ภาคปกต ิ 54 223 47 

ภาคพเิศษเสาร-์อาทติย ์ 50 49 13 
ภาคพเิศษศกุร ์เสาร ์และอาทติย ์ 16 41 13 

รวม 120 313 73 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการเรียนการสอน โดยมีหลักสูตรท่ีเปิดสอน  ในปีการศึกษา 
2558  จ านวน 81 หลักสูตร ดังนี้ 

 

ระดบัการศกึษา วฒุกิารศกึษา จ านวนสาขาวชิา 
ปรญิญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต 19 

ศลิปศาสตรบณัฑติ 18 
วทิยาศาสตรบณัฑติ 19 
บรหิารธรุกจิบณัฑติ 7 
บญัชบีณัฑติ 1 
นติศิาสตรบณัฑติ 1 
นเิทศศาสตรบณัฑติ 1 
เศรษฐศาสตรบณัฑติ 1 
รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ 1 

ป.บณัฑติ  ประกาศนยีบตัรบณัฑติ 1 
ปรญิญาโท  ครศุาสตรมหาบณัฑติ 1 

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 1 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 3 
บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 1 
สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ 1 

ปรญิญาเอก  ปรชัญาดษุฏบีณัฑติ 5 
รวม 81 
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รายละเอยีดหลกัสตูรทีเ่ปดิสอน 
 

ระดบัการศกึษา วฒุกิารศกึษา สาขาวชิา 
ปรญิญาตร ี ครศุาสตรบณัฑติ การประถมศึกษา 

การศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ 
เกษตรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
เคมี 
ชีววิทยา 
ดนตรีศึกษา 
นาฏศิลป์ 
พลศึกษา 
ฟิสิกส์ 
ภาษาจีน 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
ศิลปศึกษา 
สังคมศึกษา 
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา 

ศลิปศาสตรบณัฑติ การท่องเที่ยว 
การพัฒนาชุมชน 
จิตวิทยา 
ดุริยางค์ไทย 
ดุริยางค์สากล 
นาฏศิลป์และการละคร 
ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน 
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ระดบัการศกึษา วฒุกิารศกึษา สาขาวชิา 
ปรญิญาตร ี(ตอ่) ศลิปศาสตรบณัฑติ (ตอ่) ภาษาจีนธุรกิจ 

ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาไทย 
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 
วัฒนธรรมศึกษา 
สารสนเทศศาสตร์ 
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

วทิยาศาสตรบณัฑติ การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เกษตรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
คหกรรมศาสตร์  
เคมี 
ชีววิทยา 
เทคโนโลยีเซรามิก 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
ฟิสิกส์ 
ภูมิสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
สถิติประยุกต์ 
สาธารณสุขชุมชน 
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ระดบัการศกึษา วฒุกิารศกึษา สาขาวชิา 
ปรญิญาตร ี(ตอ่) วทิยาศาสตรบณัฑติ (ตอ่) สัตวศาสตร์ 

บรหิารธรุกจิบณัฑติ การจัดการ 
การจัดการธุรกิจนานาชาติ 
การตลาด 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การเป็นผู้ประกอบการ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ธุรกิจระหว่างประเทศ 

บญัชบีณัฑติ การบัญชี 
นติศิาสตรบณัฑติ นิติศาสตร์ 
นเิทศศาสตรบณัฑติ นิเทศศาสตร์ 
เศรษฐศาสตรบณัฑติ เศรษฐศาสตร์  

รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ รัฐประศาสนศาสตร์ 
ป.บณัฑติ ประกาศนยีบตัรบณัฑติ วิชาชีพครู 
ปรญิญาโท ครศุาสตรมหาบณัฑติ การบริหารการศึกษา 

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ ภาษาไทย 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ การสอนวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 

สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ สาธารณสุขศาสตร์ 
บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ - 

ปรญิญาเอก ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา 
ผู้น าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวินศึกษา 

 
 



ส านกัทะเบยีนและประมวลผล รายงานประจ าป ี2558 43 
 

 

 
 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 
ระหว่างวันท่ี  19 - 22 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่  ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในเตรียมรายชื่อบัณฑิตเพื่อมอบให้คณะกรรมการ
เบิกตัวบัณฑิต  เรียงล าดับปริญญาบัตร และล าเลียงปริญญาบัตรขึ้นพาน เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ตลอดจนรับรายงานตัวบัณฑิต  ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต  ในวันท่ี  13-14 ตุลาคม  2558                      
ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปี 2558 จ านวน 3,081 คน  
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 ส านักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานทางวิชาการและ
งานทะเบียนของมหาวิทยาลัย  ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการบริหารจัดการประชุม  ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน   
ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย  เช่น  การประชุมสภาวิชาการ  การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
เป็นต้น  รวมท้ังการจัดประชุมเพื่อการบริหารงานภายในส านัก  เช่น  การประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านัก การประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก  เป็นต้น 
 

การจัดประชุมสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
 สภาวิชาการ  มีอ านาจและหน้าท่ีดังนี้ 

1.  พิจารณาเสนอวิสัยทัศน์ ก าหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอนและ           
การวัดผลประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย 

2. พิจารณาเสนอด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3. พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 

4. พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวม และการยุบเลิกคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมท้ังการเสนอแบ่งส่วนราชการหรือส่วนงานใน
หน่วยงานดังกล่าว 

5. พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย 
6. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์

และผู้ช่วยศาสตราจารย ์
7. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษศาสตราจารย์

เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ 
8. แสวงหาวิธีการท่ีจะท าให้การศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมการปรับปรุง               

การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เจริญยิ่งขึ้น 

9. เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพก าลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                   
การท าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ ประสานการใช้บุคลากรทรัพยากรและ
ความช านาญร่วมกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

10. พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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11. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

12. ให้ค าปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
มอบหมาย 

13. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระท าการใด ๆ                     
อันอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของสภาวิชาการ 
    ในปีงบประมาณ  2558  ส านักทะเบียนและประมวลผล  ด าเนินการจัดประชุม                   
สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จ านวนท้ังสิ้น  13  ครั้ง   

 

ล าดบัที ่ ครัง้ที ่ วันทีจ่ดัการประชมุ 
1 11/2557 10  ตุลาคม  2557 
2 12/2557 14  พฤศจิกายน  2557 
3 13/2557 12  ธันวาคม  2557 
4 1/2558 16  มกราคม  2558 
5 2/2558 29  มกราคม  2558 
6 3/2558 19  กุมภาพันธ์  2558 
7 4/2558 27  กุมภาพันธ์  2558 
8 5/2558 6  มีนาคม  2558 
9 6/2558 27  มีนาคม  2558 
10 7/2558 17  เมษายน  2558 
11 8/2558 18  เมษายน  2558 
12 9/2558 24  เมษายน  2558 
13 10/2558 12  มิถุนายน  2558 
14 11/2558 10  กรกฎาคม  2558 
15 12/2558 14  สิงหาคม  2558 
16 13/2558 11  กันยายน  2558 
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การจดัประชมุคณะกรรมการบรหิารวชิาการ   
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ  มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
 1. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยแก่อธิการบดี 
 2. พิจารณากลั่นกรองหรือให้ความเห็นในเรื่องเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 3. พิจารณากลั่นกรองหรือให้ความเห็นในเรื่องการออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวกับงานวิชาการ 
 ในปีงบประมาณ  2558  ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ  จ านวน  11  ครั้ง 

 

ล าดบัที ่ ครัง้ที ่ วันทีจ่ดัการประชมุ 
1 10/2557 8  ตุลาคม  2557 
2 11/2557 11  พฤศจิกายน  2557 
3 12/2557 11  ธันวาคม  2557 
4 1/2558 13  มกราคม  2558 
5 2/2558 17  กุมภาพันธ์  2558 
6 3/2558 10  มีนาคม  2558 
7 4/2558 7  เมษายน  2558 
8 5/2558 26  พฤษภาคม  2558 
9 6/2558 15  กรกฎาคม  2558 
10 7/2558 18  สิงหาคม  2558 
11 8/2558 8  กันยายน  2558 
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การจัดประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล 
 คณะกรรมการประจ าส านัก  มีอ านาจและหน้าท่ีดังนี้ 

1.  พิจารณาเสนอนโยบายและแผนพัฒนาของส่วนราชการเกี่ยวกับการศึกษา  การวิจัย             
การให้บริการวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุง  ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

2. พิจารณาเสนอการจัดระบบบริหารงานของส่วนราชการ 
3. พิจารณาเสนองบประมาณและเงินรายได้ประจ าปี  รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในความดูแลของส่วนราชการ 
4. ด าเนินการออกระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับต่าง ๆ ของส่วนราชการตามท่ี                 

สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของส่วนราชการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี

มอบหมาย 
6. เสนอรายงานประจ าปีเก่ียวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการต่ออธิการบดี 
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจ

และหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 
 

 ซึ่งส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก                          
จ านวน  3 ครั้ง 

 

ล าดบัที ่ ครัง้ที ่ วันทีจ่ดัการประชมุ 
1 8/2557 21 พฤศจิกายน 2557 
2 3/2557 28 ธันวาคม 2557 
3 1/2558 30 มกราคม 2558 
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การจดัประชมุคณะกรรมการพจิารณาการโอนผลการเรยีนและการยกเวน้การเรียนรายวิชา  ระดับปริญญาตรี   
 คณะกรรมการพิจารณาการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา  ระดับปริญญาตรี            
มีอ านาจและหน้าท่ีดังนี้     

1.  จัดท าประกาศแนวปฏิบัติในการโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาระดับปริญญาตรี             
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับคณะ  วิทยาลัย  และนักศึกษา 

2. ก าหนดแบบทดสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยหรือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ี
ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการทดสอบเพื่อยกเว้นรายวิชาในแต่ละรายวิชา 

3. แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อด าเนินการทดสอบความรู้ของนักศึกษา  ท้ังการสอบข้อเขียน               
การสอบสัมภาษณ์  การสอบปฏิบัติ  โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในการทดสอบ  การพัฒนาแบบทดสอบ  และ               
การประเมินผลการสอบ 

4. แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อประเมินแฟ้มสะสมผลงานผลการเรียนรู้ท่ีผู้ขอยกเว้นการเรียน
จะต้องพิสูจน์หรือแสดงผลการเรียนรู้บนฐานของวัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีขอยกเว้น 

5. แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดของรายวิชาท่ีได้ศึกษามาและใช้เพื่อการยกเว้น                
โดยพิจารณาจากเนื้อหาสาระความยากง่ายของรายวิชาท่ีใช้เพื่อการยกเว้นเทียบได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
เนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรท่ีต้องการยกเว้นการเรียน 

6. พิจารณาอนุมัติผลการขอโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาท่ีนักศึกษาเสนอขอ                
เป็นรายกรณ ี

7. แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างานให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
  

ซึ่งส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการโอน           
ผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา  ระดับปริญญาตรี  จ านวน 1 ครั้ง 

 

ล าดบัที ่ ครัง้ที ่ วันทีจ่ดัการประชมุ 
1 1/2558 10  มีนาคม  2558 

 
การจัดประชุมอนุกรรมการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน   
 อนุกรรมการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน  มีหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาการโอนผลการเรียนฯ  มอบหมาย  ซึ่งส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้ด าเนินการจัดประชุม
อนุกรรมการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน  จ านวน  1 ครั้ง 
 

ล าดบัที ่ ครัง้ที ่ วันทีจ่ดัการประชมุ 
1 1/2558 5 มีนาคม 2558 
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การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักทะเบียนและประมวลผล   
 คณะกรรมการบริหารส านัก  มีหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะและค าปรึกษาต่อผู้อ านวยการเกี่ยวกับเรื่อง
ดังนี ้

1.  นโยบาย  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เกี่ยวกับการศึกษา  การวิจัย  การให้บริการวิชาการ             
แก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตลอดจนการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับอ านาจและหน้าท่ี
ของส านัก 

2. แผนพัฒนาบุคลากร  แนวทาง  กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของส านัก  เพื่อธ ารงรักษาบุคลากร
ท่ีมีประสิทธิภาพให้อยู่คู่กับองค์กร  ตลอดจนการด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของส านัก 

3. การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  และการพัสดุ  ตลอดจน               
การบริหารจัดการทรัพยากรของส านักให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. การแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของส านัก  รวมท้ังการเสนอแบ่งส่วนราชการ
หรือส่วนงานภายในหนว่ยงานดังกล่าว 

5. เสนอการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส านัก  รวมท้ังการเสนอแบ่งส่วนราชการหรือ
ส่วนงานภายในหน่วยงานดังกล่าว 

6. เสนอแนะการบริหารงานในอันจะน ามาซึ่งการมีคุณธรรมและธรรรมาภิบาลตลอดจนให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องท่ีผู้อ านวยการน าปรึกษา 

7. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 ซึ่งส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักทะเบียนและ
ประมวลผล  จ านวน 7 ครั้ง 

 

ล าดบัที ่ ครัง้ที ่ วันทีจ่ดัการประชมุ 
1 9/2557 17 พฤศจิกายน  2557 
2 10/2557 24  พฤศจิกายน  2557 
3 1/2558 3 กุมภาพันธ์ 2558 
4 2/2558 27 กุมภาพันธ์ 2558 
5 3/2558 20 มีนาคม 2558 
6 4/2558 08 เมษายน  2558 
7 5/2558 29 พฤษภาคม 2558 
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ส านักทะเบียนและประมวลผล ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพ
หน่วยงาน จึงได้ด าเนินการตามระบบและกลไกในการด าเนินงานประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงถึงภารกิจในการรับผิดชอบ มุ่งเน้นให้มี               
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ให้มีความต่อเนื่องและสามารถสนับสนุนการจัดการเรียน  
การสอนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยได้ก าหนดนโยบายในการประกันคุณภาพหน่วยงานไว้  ดังนี้ 

1. สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพของส านักทะเบียนและประมวลผล และส่งเสริม 
ให้มีการพัฒนาระบบและกลไกอย่างต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับการตรวจสอบจากภายนอก และเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนของส านักทะเบียนและประมวลผล มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามระบบการประกันคุณภาพ 

4. สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพส านักทะเบียน
และประมวลผล 
 

 ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้หน่วยงานสนับสนุนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ และ
เทียบเท่ากอง  มีหน้าท่ีก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดทั้งหมด 4 องค์ประกอบ  จ านวน 12 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  องค์ประกอบท่ี  1  ด้านประสิทธิผล 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  :  การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  
     ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  :  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานหรือผู้บริหาร 
หน่วยงาน 

  องค์ประกอบท่ี  2  ด้านคุณภาพ 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  :  ระดับความส าเร็จของการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของผู้รับบริการ 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  :  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
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  องค์ประกอบท่ี  3  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  :  การจัดการความรู้  
   ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  :  การบริหารความเสี่ยง  
   ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  :  การเงินและงบประมาณ  
   ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  :  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
  องค์ประกอบท่ี  4  ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  :  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  :  ระบบการพัฒนาบุคลากร 
 

 
การประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน 

 

  ส านักทะเบียนและประมวลผลรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน  วันท่ี 28 ตุลาคม 2558  ณ  ห้องประชุมส านักทะเบียนและประมวลผล 
โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 คะแนน 
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การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์ประเมนิคณุภาพภายใน 

 

  ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากร เข้ารับการอบรม
สัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในแก่บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา รองรับ
ตัวบ่งชี้ใหม่ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ระหว่าง
วันท่ี 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ  ห้องประชุมเอื้องค า ชั้น 3 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส านกัทะเบยีนและประมวลผล รายงานประจ าป ี2558 53 
 

 

 
การจดัการความรู ้

 

  ส านักทะเบียนและประมวลผลได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการจัดการความรู้ เรื่อง   
“การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น” ซึ่งมีการเชิญผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคลมาให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย                
การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น และ
เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
หลังจากการด าเนินกิจกรรม KM เรียบร้อยแล้ว ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดท าคู่มือ
ส าหรับการเตรียมตัวเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
เผยแพร่ให้กับบุคลากรภายในส านัก 

 

 
 

 
 
 



54 ส านกัทะเบยีนและประมวลผล รายงานประจ าป ี2558  
  

 

 
การบรหิารความเสีย่ง 

 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักทะเบียนและประมวลผล มีมติให้ด าเนินการ
จัดการความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงานเรื่อง การส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง  โดยมีการจัดการ
ความเสี่ยง โดยแสดงข้อมูลท่ีอยู่ในระบบสารสนเทศนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล
ความถูกต้อง  และแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน  เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงตามแผนบริหาร             
ความเสี่ยง 

 

  ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้ารับการอบรม “กลยุทธ์ความเสี่ยง”                   
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2558  เพื่อจัดท าแผนความเสี่ยง               
ในปีงบประมาณถัดไป 
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การทบทวนแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าป ี

 

  ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้ด าเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน           
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ระหว่างวันท่ี 24 - 25 กรกฎาคม 2558  ณ  แม่โจ้กอล์ฟ            
รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 23 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ  และบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลทุกคน ร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์  
วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับพันธกิจ  การทบทวนประเด็นกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เกิดการยอมรับของผู้บริหารและบุคลากรในส านัก 
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การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) 
 ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนรู้ “การใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์” ในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องค า ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
กับกองกลาง ส านักงานอธิการบดี จ านวน 2 คน ได้แก่ นางวันเพ็ญ  พิพัฒน์พงษ์กมล และนางสาวรักษิณา 
วงค์ชัยขันธ์ เพื่อระดมความคิดเห็นประเด็นปัญหาของระบบท่ีเกิดขึ้นและเสนอแนะการพัฒนาระบบ              
ให้มีความสมบูรณ์  
 
การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จ านวน           
2 คน ได้แก่ นางสาวรักษิณา  วงค์ชัยขันธ์ และนางสาวพิชฌาย์ธรณ์  ธรรมชัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้           
ในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอรับบริการด้านการประชาสัมพันธ์ และการส่งข้อมูล                 
เพื่อด าเนินการประชาสัมพันธข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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การศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 วันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ และกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต               
ซึ่งมีการใช้ระบบบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ www.iregis.dusit.ac.th ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
 1) อาจารย์ ท่ีปรึกษา  การอนุมัติการลงทะเบียน  การอนุมัติการลงทะเบียนล่าช้า                     
การเพิ่ม-ถอนรายวิชา  พิจารณาค าร้องต่าง ๆ เป็นต้น 
 2) อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา ตรวจสอบตารางสอนและตารางสอบ  การบันทึกและเสนอ      
มคอ. 3 ถึง มคอ. 6 การอนุมัติการยกเลิกรายวิชา  การยืนยันการลงทะเบียนล่าช้า ตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา  
  กลุ่มทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล 
 งานทะเบียนนักศึกษา งานเอกสารหลักฐานการศึกษา  งานอนุมัติผลการศึกษาและปริญญา  
รวมถึงงานตรวจสอบคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยสวยดุสิตใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีพัฒนาขึ้นเอง โดยจ้างบริษัท           
ในการพัฒนาโปรแกรม  ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ใช้งานได้ดีมาก  
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การศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 วันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในกลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน  และกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน  การลงทะเบียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะจัด
รายวิชาให้นักศึกษาทุกรายวิชา  และนักศึกษามีหน้าท่ีลงทะเบียนตามแผนการเรียนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษามีหน้าท่ีในการตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษา การตรวจสอบส าเร็จ
การศึกษา การลงทะเบียนหลังหมดก าหนดระยะเวลา ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา              
หากนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า จะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   
  1) งานออกเอกสารทางการศึกษา ในการกรอกค าร้องต่าง ๆ ยังใช้วิธีการกรอกแบบฟอร์ม
ค าร้องโดยใช้เอกสารเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  2) งานอนุมัติผลการศึกษาและปริญญา มีการอนุมัติส าเร็จการศึกษาทุกวัน แต่น าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติส าเร็จการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  3) งานตรวจสอบคุณวุฒิ ด าเนินการจัดส่งรายชื่อนักศึกษา โดยจ าแนกตามโรงเรียน และ
จัดส่งให้กับทางโรงเรียนต่าง ๆ แต่ส าหรับการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาต่างชาติยังมีปัญหาอยู่ 
เนื่องจากวุฒิการศึกษายังไม่ได้มีการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
  4) ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล มีการใช้ฐานข้อมูลประวัติจากกรมการปกครอง              
ท าให้ข้อมูลประวัติถูกต้องตามบัตรประจ าตัวประชาชน   
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ภายในมหาวิทยาลัย 

ส านักทะเบียนและประมวลผล  มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบัณฑิต  โดย
ประสานงานกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีท่ีผ่านมาได้บริการวิ ชาการให้
หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์ได้ก าหนดสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียน
ท่ี 2/2557 ส านักทะเบียนและประมวลผลได้มอบหมายให้ นายยงยุทธ  แสนใจพรม  นักวิชาการศึกษา    
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง  “การเตรียมตัวก่อนส าเร็จการศึกษา” ในวันศุกร์ท่ี  19 ธันวาคม 2557  
ณ  ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2.  คณะวิทยาการจัดการ ได้ก าหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2557 ส านักทะเบียนและประมวลผลได้มอบหมายให้ นายยงยุทธ                 
แสนใจพรม  นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการส าเร็จการศึกษาของว่าท่ีบัณฑิต 
ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ  ในวัน 26 เมษายน 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส
เชียงใหม่ 

3.  คณะวิทยาการจัดการ ได้ก าหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2557 ส านักทะเบียนและประมวลผลได้มอบหมายให้ นายยงยุทธ                
แสนใจพรม  นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการส าเร็จการศึกษาของว่าท่ีบัณฑิต 
ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ในวัน 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15            
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายฝึกอบรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีท่ี 1 (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2558 และโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ส านักทะเบียนและประมวล              
ได้มอบหมายให้ นายเอนก ณะชัยวงค์ นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
และงานวิชาการ ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

5. คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  ภาคพิ เศษ ภาคการศึกษา ท่ี  3/2557 ส านักทะเบียนและประมวล ได้มอบหมายให้                      
นางสาวอาภาวรรณ พันธ์ดีอุโมงค์ นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ “ขั้นตอนการส าเร็จ
การศึกษา”  ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2558  ณ  ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิม              
พระเกียรติ    
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ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานกลาง ในการด าเนินการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานต าบลเป็นพนักงานส่วนต าบลในพื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน  ในวันที่ 12 - 13 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและโรงเรียนห้องสอนศึกษา 
อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักทะเบียนและประมวลผล เป็นกรรมการกลาง (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 
มีหน้าท่ีรับข้อสอบจากกรรมการจัดท าข้อสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ จัดเก็บรักษาข้อสอบให้
อยู่ในความปลอดภัย  
 

 
          

 
 
 
 
 
 



ส านกัทะเบยีนและประมวลผล รายงานประจ าป ี2558 61 
 

 

 
 

ส านักทะเบียนและประมวลผลได้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผ่านเว็บไซต์  
www.academic.cmru.ac.th  ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 

บรกิารระบบสารสนเทศ ดา้นงานทะเบยีน 
1. ระบบจองรายวิชาเรียน 
2. ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา 
3. ระบบขอยกเลิกรายวิชา   
4. ระบบขอส าเร็จการศึกษา 
5. ระบบเทียบโอนรายวิชา 
6. ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
7. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ 
8. ตรวจสอบผลการเรียน   

 
บรกิารระบบสารสนเทศ ดา้นบรกิารการเรยีนการสอน 

1. ระบบจัดการเรียนการสอน  
2. ระบบตรวจสอบห้องว่าง 
3. ตรวจสอบแผนการเรียน   
4. ตรวจสอบรายวิชาท่ีจะเปิดสอนตามหมู่เรียน   
5. ตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอบ 
6. ตารางการใช้ห้องเรียน 
7. ค้นหารายวิชาท่ีเปิดสอนตามรายวิชาและสาขาวิชา 
8. คู่มือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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บรกิารระบบสารสนเทศ ดา้นรบัสมคัรนักศกึษา 
1. ระบบรับสมัครนักศึกษา ประเภทคัดเลือก (โควตา)   
2. ระบบรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 
3. ระบบรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ 
4. ตรวจสอบข้อมูลกรรมการก ากับห้องสอบคัดเลือกนักศึกษา 
5. ตรวจสอบเลขท่ีนั่งสอบของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคปกติ 
6. ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 

 
บรกิารระบบสารสนเทศ ดา้นสถตินิกัศกึษา 

1. สถิตินักศึกษาแยกตามชั้นปี   
2. สถิตินักศึกษาแยกตามสถานะ 
3. สถิตินักศึกษาแยกตามสาขาวิชา   
4. สถิติการลงทะเบียนเรียน 

 
 

 

บรกิารระบบสารสนเทศ ส าหรบันกัศกึษาและหนว่ยงาน 
1. ระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
2. ระบบสารสนเทศส าหรับหน่วยงาน 
3. ระบบสารสนเทศส าหรับคณะ 

 
 

 
 

บรกิารระบบสารสนเทศ ส าหรบัอาจารย ์
1. ระบบสารสนเทศอาจารย์/ท่ีปรึกษา  
2. ระบบภาระงานของอาจารย์ 
3. ระบบส่งผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต 
4. ระบบส่งผลการแก้สัญลักษณ์  I,  IP,  M  ผ่านอินเทอร์เน็ต 
5. ระบบจัดส่งรายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
6. ระบบประเมินพฤติกรรมการสอนอาจารย์ 
7. ระบบจัดเก็บแบบรายงาน มคอ. 
8. ระบบบริหารจัดการค าร้องออนไลน์ 
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บรกิารระบบสารสนเทศ ส าหรบัอาจารย ์
9. ใบเก็บคะแนนนักศึกษา   
10. ใบเซ็นชื่อนักศึกษาเข้าห้องสอบกลางภาค 
11. ใบเซ็นชื่อนักศึกษาเข้าห้องสอบปลายภาค 
12. ตรวจสอบตารางสอนของอาจารย ์

 
 

 
 
 

 
 
 

 

บรกิารระบบสารสนเทศอืน่ ๆ 
1. ระบบลงเวลานักศึกษาจ้างงาน 
2. ระบบรับรายงานตัวบัณฑิต 
3. ระบบสรุปและแก้ไขผลการเรียนของคณะ   
4. ระบบสรุปการส่งผลการเรียนแต่ละภาคเรียน 
5. เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ 
6. คู่มือนักศึกษาออนไลน์ 
7. ระบบค้นหาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเก่ียวกับวิชาการ 

 
 

 
 

 
 
 
 

บรกิารระบบสารสนเทศ ดา้นขา่วสารและการประชาสมัพนัธ ์
1. ปฏิทินวิชาการ   
2. ข่าวย้อนหลัง 
3. กระดานข่าว   
4. Facebook  (www.facebook.com/regcmru)   
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บุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้เข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนาต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 
  ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “การรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการและรายงานประจ าปี”  ระหว่างวันท่ี 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558  ณ              
อัลไพน์กอล์ฟ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 2 คน ดังนี้ 

   1. นางสาวรักษิณา  วงค์ชัยขันธ ์
   2. นางสาวนิตยา  ตาธิยะ 
  ผู้เข้ารับการประชุมสามารถน าความรู้ท่ีได้รับน าไปจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ

และรายงานประจ าปีของหน่วยงานไปในทิศทางเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

 
  ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้ส่งผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วินัยการบริหารการเงิน

การคลัง รุ่นที่ 3”  ระหว่างวันท่ี 14 - 15 พฤศจิกายน 2557  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สวนสุนันทา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จ านวน 2 คน ดังนี้ 

   1. นางพัชรินทร ์  เค็ดเวิร์ด 
   2. นางจิราพร  ปิติจะ 
  ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติงานในหน้าท่ีความ

รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้ส่งผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “ธรรมะกับจริยธรรม                 

ในการท างาน”  ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  ศาลาพระพุทธจตุรทิศ จ านวน 3 คน ซึ่งจัด
โดยกองคลัง ส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

   1. นางเสาร์ค า  เมืองแก้ว 
   2. นางพัชรินทร ์  เค็ดเวิร์ด 
   3. นายอเนก  ณะชัยวงค์ 

 

 
  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม พร้อมเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่ดีในการท างานภายในองค์กร 
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  ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้ส่งผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การวัด

ความส าเร็จขององค์กร (KPI)”  ระหว่างวันท่ี 22 - 23 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมวังค า              
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  จ านวน 4 คน ดังนี้ 
  1. นายสาคร เมืองแก้ว 
  2. นายยงยุทธ แสนใจพรม 
  3. นางวันเพ็ญ พิพัฒน์พงษ์กมล 
  4. นางอรสา วงค์สว่าง 
   ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสามารถก าหนดวิธีวัดผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

โดยใช้ KPI เข้ามาเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของบุคลากร  คุณภาพของงานได้  สามารถน ามา
วิเคราะห์และปรับปรุงระบบการท างานของตนเอง 
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  ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้ส่งผู้เข้าร่วมหลักสูตร “การพฒันาบุคลากรในการ
ป้องกนัโรค Office Syndrome”  วันท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องค า ชั้น 3 อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จ านวน 8 คน ซึ่งจัดโดยภาควิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
  1. นางวันเพ็ญ   พิพัฒน์พงษ์กมล 
  2. นางกัญญาภัค   เมธีวัฒนากุล 
  3. นางอรสา   วงค์สว่าง 
  4. นางสาวรักษิณา   วงค์ชัยขันธ ์
  5. นางสาวอาภาวรรณ พันธ์ดีอุโมงค์ 
  6. นางสาวพิชฌาย์ธรรณ์ ธรรมชัย 
  7. นางจิราพร   ปิติจะ 
  8. นางสาวนิตยา   ตาธิยะ 
 

   ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรได้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดอาการบาดเจ็บจากการ
ท างานต่าง ๆ เช่น  การนั่ง การยืน การยกของ ฯลฯ รวมถึงวิธีการจัดการปัญหาอาการปวด 
บวม เมื่อยล้าจากการท างาน ซึ่งสามารถน ามารักษาอาการปวดศีรษะ คอ บ่า ข้อมือ นิ้วมือ  
หลัง เอว ข้อเท้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานแต่ละวันได้ 
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  ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้ส่งผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “.Net 
framework advance programming ในส่วนของการออกแบบรายงานโดยใช้ Crystal 
Report” ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระหว่างวันท่ี 6 - 8 กรกฎาคม 2558 และ                  
13 - 14 กรกฎาคม 2558  ณ บริษัทสยามไอทีซอฟท์ดอทคอม จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 2 คน 
ดังนี ้
  1. นางสาวอัญชลา ทามัน 
  2. นายราชันย์ จันทร์เท่ียง 
   ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรได้ฝึกการออกแบบและสร้างรายงานโดยใช้โปรแกรม 

Crystal Report การหาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์จากข้อมูลในการรายงานได้จากการท า 
Formula  การน าเสนอข้อมูลในการรายงานรูปแบบตามท่ีต้องการ รวมท้ังการ Export รายงาน
ในรูปแบบไฟล์ชนิดต่าง ๆ  สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการออกแบบรายงานของระบบจัดเก็บ
ข้อมูลรายละเอียดของวิชา (มคอ.3)  และระบบจัดเก็บข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

 
 
 

 ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้ส่งผู้เข้าร่วมอบรมด้านอนุรักษ์พลังงานในหัวข้อ 
“เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในส านักงาน”  ในวันท่ี 22 กรกฎาคม  2558 ณ ห้องประชุมเอื้อง
ไอยเรศ อาคาร 19  จ านวน 1 คน ซึ่งจัดโดยกองอาคารสถานท่ี ส านักงานอธิการบดี  คือ นาง
พัชรินทร์  เค็ดเวิร์ด 
    ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรได้แนวทางการด าเนินงานด้านการจัดการพลังงาน และ
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคในการอนุรักษ์พลังงานในส านักงาน  สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับมาเผยแพร่ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์พลังงานตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย 
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  ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้ส่งผู้ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
บุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ”  ระหว่างวันท่ี 21 - 22 สิงหาคม  2558 ณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 8 คน ซึ่งจัดโดยส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ดังนี ้
  1. นางมัทธา   ปินทะนา 
  2. นางกัญญาภัค   เมธีวัฒนากุล 
   ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรได้พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมภาพลักษณ์ในการเดิน ยืน 

นั่ง มารยาทและการวางตัวในสังคม รวมถึงการแต่งกายและการสื่อสารท่ีสร้างสรรค์  สามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง เพื่องานบริการของส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 ส านกัทะเบยีนและประมวลผล รายงานประจ าป ี2558  
  

 

 

 
 

  ส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้ส่งผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนคิการใหบ้รกิาร
ที่ประทับใจ”   ระหว่ างวัน ท่ี  24 - 25 สิ งหาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์  1 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน ดังนี้ 
  1. นางสาวรักษิณา   วงค์ชยัขันธ์ 
  2. นางสาวอาภาวรรณ พันธ์ดีอุโมงค์ 
  3. นางสาวพิชฌาย์ธรรณ์ ธรรมชัย 
   ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรได้ทราบถึงอิทธิพลของกระแสโลกเปลี่ยนและผลกระทบ

ต่ออาชีพทุกอาชีพ  การปรับทัศนคติเกี่ยวกับงานบริการ  ปัจจัยท่ีจะน าหน่วยงานก้าวสู่                
ความเป็นเลิศด้านการบริการ แนวทางในการสร้างความประทับในงานบริการ  ซึ่งสามารถ              
น าความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้เพื่อควบคุมอารมณ์ และจัดการกับสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์                  
ท่ีเกิดขึ้นในการให้บริการได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์  เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนและ             
การต่อว่าของผู้ให้บริการ 
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การประชมุเชิงปฏบิตักิาร เรือ่ง การจดัท าแผนการเรยีนตลอดหลกัสตูรออนไลน์ 
 ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้ด าเนินจัดการประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การจัดท าแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตรออนไลน์ ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมส านักทะเบียนและประมวลผล  
เพื่อแนะน าขั้นตอนและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตรส าหรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 

การประชมุสมัมนาอาจารยท์ีป่รกึษานกัศกึษาภาคปกต ิปกีารศกึษา 2558 
 ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้ด าเนินการจัดสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาภาคปกติ           
ปีการศึกษา วันท่ี 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องค า ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ          
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ แผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
ระบบสารสนเทศนักศึกษา และระบบการลงทะเบียนของนักศึกษารหัส 58 
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โครงการพบอาจารยท์ีป่รกึษา และพฒันาจติเพือ่ชวีติสดใส สูเ่สน้ชยัรบัปรญิญา ส าหรบั
นกัศกึษาขัน้อดุมศกึษา สญัจร” 
 ส านักทะเบียนและประมวลผล ก าหนดวันพบอาจารย์ท่ีปรึกษา และพัฒนาจิตเพื่อชีวิตสดใส 
ส าหรับนักศึกษาขั้นอุดมศึกษา สัญจร เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้พบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อชี้แจงถึงขั้นตอน
การลงทะเบียนและการเรียนในมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยมีความสุข มีวิ นัย          
มีความรับผิดชอบ  มีความรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์การวางตัวท่ีเหมาะกับกาลเทศะ สามารถ            
ด าเนินชีวิตกับสังคมในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์   
ในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาฯ ศูนย์แม่ริ ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

  
 
การพบอาจารยท์ีป่รกึษานกัศกึษาภาคพเิศษ ปกีารศกึษา 2558 
 ส านักทะเบียนและประมวลผล ก าหนดวันพบอาจารย์ท่ีปรึกษา ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ          
ปีการศึกษา 2558  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้พบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อชี้แจงถึงขั้นตอนการลงทะเบียน  
การใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษา และแผนการเรียนของนักศึกษา ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร
จตุรคาร ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2552” 
 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552” เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2558  ณ  ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ 
ชั้น 5  คณะวิทยาการจัดการ มีการบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียน หมวดท่ี 4                   
ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา และหมวดท่ี 7 ข้อท่ี 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน”           
ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดย อาจารย์ ดร.ฐิติ  ฐิติจ าเริญพร  ผู้ช่วยรองอธิการบดี               
ฝ่ายวิชาการ (ภารกิจมาตรฐานวิชาการ) มหาวิทยาลัยพายัพ  และการบรรยาย เรื่อง การจัดพิมพ์
เอกสารท่ีถูกต้องและการน าเสนอหลักสูตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์  ศิริบุญมา                     
รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง : การรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร  (มคอ.7) ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร” 
 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการปรับรูปแบบการรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ให้สอดคล้องกับ Inter Quality Audit (IQA) ระดับหลักสูตร และ
หลักสูตรท่ีเปิดสอนทุกหลักสูตรต้องมีการรับรองการขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และการเผยแพร่หลักสูตรต่อสาธารณชน ภายในระยะเวลา 3 ปี โดย
ต้องมีผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป มหาวิทยาลัยจึงได้จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง :  การรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร” ระหว่างวันท่ี 13 - 14 มิถุนายน 2558               
ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กับการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พร้อมท้ังการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ ใจรักษ์  เพื่อให้อาจารย์ได้ท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับ มคอ.7 ท่ีสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับหลักสูตร และสามารถเขียนรายงาน               
ได้ทันต่อการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  
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การประชุมทบทวนแผนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) 
 มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมการทบทวนแผนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่           
ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2556 - 2560) เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย                
ซึ่งการจัดท านั้น  ได้เริ่มกระบวนการวิเคราะห์บทบาทภารกิจท่ีได้ด าเนินการของงานวิ ชาการท่ีผ่าน     
จากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 ในวันท่ี 4 สิงหาคม 2558        
ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุม จ านวน 16 คน ประกอบด้วย 
คณะกรรมการทบทวนแผนวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ/วิทยาลัย 
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การประชมุสมัมนาระบบและกลไกการเขา้ศกึษาตอ่มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีการรับนักศึกษาโดยวิธีการคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งกระบวนการ
รับนักศึกษาดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ซึ่ งมหาวิทยาลัย            
มีความจ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบัน และเพื่อให้
ได้บัณฑิตท่ีมีคุณภาพมหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายในการกระจายการรับนักศึกษาไปยัง  17  จังหวัด
ภาคเหนือ  เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังนักเรียน  นักศึกษาในจังหวั ดภาคเหนือ  ท้ังนี้              
เพื่อให้ครูแนะแนว  ครูฝ่ายวิชาการ  และผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้าใจในบริบทของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเชียงใหม่  แนะน าแนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  จึงได้จัดการประชุมสัมมนาระบบและ
กลไกการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ในวันท่ี 18 กันยายน 2558  ณ โรงแรมโลตัส      
ปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งหัวข้อการบรรยายมีดังนี้ 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี  มากมี  คณบดีคณะครุศาสตร์  ได้น าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคณะ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คณะกรรมการบริหารคณะ และ
หลักสูตรท่ีคณะครุศาสตร์เปิดสอน 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุทธ  ประวัง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           
ได้กล่าวแนะน าสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะผ่านการชมวีดิทัศน์  โดยมีหลักสูตรท่ีเปิดสอน ท้ังระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท 

 3. อาจารย์ ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
ได้กล่าวแนะน าคณะ บริบทของคณะ อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา สถิติจ านวน
ประกาศผลเทียบกับจ านวนรายงานตัว  สถิติจ านวนนักศึกษาโควตาเทียบกับนักศึกษาสอบคัดเลือก  
รวมถึงหลักสูตรท่ีเปิดสอน  ท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ  ชุ่มอุ่น  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้กล่าว
แนะน าคณะด้านปรัชญา  วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ โอกาสสู่อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา               
และหลักสูตรท่ีเปิดสอน ท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์  อัจฉริยมนตรี  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                     
ได้กล่าวแนะน าคณะเกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ คุณลักษณะพิเศษ และแนวทางการส่งเสริมนักศึกษา          
แต่ละสาขาวิชา สิ่ งสนับสนุนการเรียน ห้องปฏิ บัติการ โรงงานต้นแบบ แปลงฝึกปฏิบัติการ               
กิจกรรมเด่นในปีการศึกษา 2557  และหลักสูตรท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 

 6. อาจารย์พูนรัตน์  แสงหนุ่ม  รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  ได้น าเสนอวิสัยทัศน์
ของวิทยาลัยนานาชาติ  การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การท าข้อตกลง            
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ บรรยากาศการเรียนการสอนในต่างประเทศ                 
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การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาในต่างประเทศ การใช้ชีวัติของนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนใน
ต่างประเทศ และรายละเอียดหลักสูตรท่ีเปิดสอนของวิทยาลัยนานาชาติ 

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชาตรี  มณีโกศล ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและ
ประมวลผล   ได้น าเสนอเกี่ยวกับการรับสมัครโควตา  ประจ าปีการศึกษา 2559 เกณฑ์การรับสมัคร
โควตา คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร ปฏิทินการรับสมัครโควตา แผนการรับสมัครนักศึกษา 

 8. นางสาวรักษิณา  วงค์ชัยขันธ์  นักวิชาการศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล  
ได้น าเสนอขั้นตอนและระบบการรับสมัครโควตา ประจ าปีการศึกษา 2559  ส าหรับนักเรียนและ   
อาจารยแ์นะแนว 

การสัมมนาในครั้งนี้  มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อน าเสนอหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยให้กับโรงเรียนท่ีเข้าร่วมประชุมสัมมนา  ประกอบด้วย  คณะครุศาสตร์  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  และวิทยาลัยนานาชาติ   
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ส านักทะเบียนและประมวลผล  มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งปีงบประมาณ 2558 ได้ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรจ านวน  38  หลักสูตร  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
       

หลกัสตูร/สาขาวชิา 
สภาวชิาการให้
ความเหน็ชอบ 

สภา
มหาวทิยาลยัให้
ความเหน็ชอบ 

อยูร่ะหวา่งการ
พจิารณาจาก 

สกอ. 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
- การจัดการ    
- การจัดการธุรกิจนานาชาติ    
- การตลาด    
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
- บริหารทรัพยากรมนุษย ์    

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
- นิเทศศาสตร ์    

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต    
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    

-  รัฐประศาสนศาสตร์   - 
- การปกครองท้องถิ่น  - - 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
- การพัฒนาชุมชน    
-  จิตวิทยา    

 -  ภาษาไทย    
-  ภาษาญี่ปุ่น   - 

 -  ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ   - 
-  ภาษาจีน   - 

 -  ภาษาอังกฤษ   - 
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หลกัสตูร/สาขาวชิา 
สภาวชิาการให้
ความเหน็ชอบ 

สภา
มหาวทิยาลยัให้
ความเหน็ชอบ 

อยูร่ะหวา่งการ
พจิารณาจาก 

สกอ. 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อ)    

-  ภาษาอังกฤษธุรกิจ   - 
 -  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ    

-  วัฒนธรรมศึกษา   - 
-  ดุริยางค์ไทย    
-  สารสนเทศศาสตร ์   - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
- การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัย

บนเว็บ 
 

 
 

-  เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 -  วิทยาการคอมพิวเตอร์    

-  สถิติประยุกต์    
 -  ภูมิสารสนเทศ    

-  เกษตรศาสตร์   - 
 -  สัตวศาสตร์    

-  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    
-  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    

 -  คหกรรมศาสตร ์    
-  เทคโนโลยีเซรามิก    
-  เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง   - 

 -  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม   - 
-  สาธารณสุขชุมชน   - 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    
 - ภาษาไทย   - 

รวม 38 37 24 
 

 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) 
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ส านักทะเบียนและประมวลผลได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ดูแลสุขภาพ  โดยให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายเพื่อเป็นการป้องกันโรคต่าง ๆ และเป็นการคลาย
ความเครียด  รวมท้ังเป็นการผ่อนคลายจากการท างาน  บุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลจึงหัน
มาดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์  โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ ดังนี้ 

 

- โยคะ 

 
- เทเบิลเทนนิส 

 
- แบดมินตัน 
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ผู้บริหารและบุคลากร ส านักทะเบียนและประมวลผลร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธโคตม          

มหามณีศรีราชภัฏเชียงใหม่และพิธีมหาเทวาภิเษกองค์พระพิฆเนศวร เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี 
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันท่ี 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ มณฑลพิธี
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ส านักทะเบียนและประมวลผลร่วมงานราชภัฏวิชาการ “นวทศวรรษ มหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเชียงใหม่” ในระหว่างวันท่ี 1 - 4 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 
 
 

 
ส านักทะเบียนและประมวลผลร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เฉลิมฉลอง 90 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ ในวันท่ี 4 ธันวาคม 
2557 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ส านักทะเบียนและประมวลผลร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเนื่องใน

วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น 
และลูกกตัญญู ประจ าปี 2557 ในวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

 
 

 
ส านักทะเบียนและประมวลผลร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวด า – เหลือง จากโรงเรียนฝึกหัดครู

สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เฉลิมฉลอง 90 ปี แห่งการสถาปนา ในวันท่ี 6 ธันวาคม 2557 
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ผู้บริหารส านักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระราชชายา          

เจ้ าดารารั ศมี  พิ ธี บ า เพ็ญกุศลอุ ทิ ศถวายฯ  และพิ ธี ว า งพวงมาลาถวายสั กการะ                        
หน้าพระอนุสาวรีย์ฯ ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2557 ณ พระต าหนักดาราภิรมย์ อ าเภอแม่ริม          
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
บุคลากร ส านักทะเบียนและประมวลผลร่วมเดินขบวนและแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์

คณาจารย์และบุคลากร ครั้งท่ี 9 ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ได้แก่ แบดมินตัน  เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล แชร์บอลหญิง และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรได้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง สร้างความสามัคคี  ตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หน่วยงาน ท้ังผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
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บุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมประชุมบุคลากรสายสนับสนุน           

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2557 โดยมีการบรรยายพิเศษ จาก ดร.ถนอม   อินทรก าเนิด            
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยโลก 
มหาวิทยาลัยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ” หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประชุมบุคลากรพร้อมแสดงความยินดีกับบุคลากร           
ท่ีส าเร็จการศึกษา โดยมีนายยงยุทธ  แสนใจพรม บุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล           
เข้ารับช่อดอกไม้จากอธิการบดี ในวันท่ี 11 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง     
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

 
 

 
ผู้บริหารและบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล ร่วมเดินขบวนงานพิธีสระเกล้า         

ด าหัวอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจ าปี 2558 ในวันท่ี                  
17 เมษายน 2558  เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล  
แก่ตนเอง 
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ส านักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมแข่งขันลาบพื้นเมือง ประจ าปี 2558 ในงานพิธี

สระเกล้าด าหัว อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส  ณ บริเวณอาคาร             
จตุราคาร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส านักทะเบียนและประมวลผลได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2   

 
 
บุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้าร่วมการเดินขบวนและแข่งขันกีฬา

ประเพณีเจ้าหน้าท่ีบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 6 “เวียงละกอนเกมส์”                
ในระหว่างวันท่ี 13 - 15 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยบุคลากร                 
ได้เข้าร่วมแข่งขันและเชียร์กีฬาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แชร์บอลหญิง วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล            
เปตอง และการประกวดขวัญใจสาวราชภัฏ 
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บุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้าร่วมประชุมบุคลากรสายสนับสนุน                         

โดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในการจัดการศึกษารอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา และ                   
การเตรียมการในปีการศึกษาใหม่ รวมถึงกิจกรรมท่ีส าคัญในมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 25 สิงหาคม 
2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง  อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

 
 

 
ส านักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมแสดงในงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ

ราชการ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย เป็นประธาน ในวันท่ี 26 กันยายน 2558 
ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส              
จังหวัดเชียงใหม่ 
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