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รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2563 หน้ำที่ 1 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของหน่วยงาน 
 

ประวัติความเป็นมา 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ได้รับกำรแบ่งส่วนรำชกำรครั้งแรกของวิทยำลัยครูเชียงใหม่ 
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในวิทยำลัยครูเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 
มีนำคม 2530  งำนด้ำนทะเบียนและวัดผล จำกเดิมที่มีกำรแบ่งงำนรับผิดชอบของงำนทะเบียนและ
วัดผล ขึ้นอยู่กับส ำนักงำนอธิกำรบดี เรียกว่ำ "แผนกทะเบียนและวัดผล" ขึ้นตรงกับรองอธิกำ รบดี 
ฝ่ำยบริหำร  ส่วนงำนบริหำรหลักสูตรและบริหำรงำนวิชำกำร กำรจัด กำรเรียนกำรสอน หน่วยวัดผล
กำรศึกษำ และหน่วยส่งเสริมและพัฒนำวิชำกำรข้ึนตรงกับรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
 ในวันที่ 12 มีนำคม 2530 ได้มีกำรประกำศแบ่งส่วนรำชกำรของวิทยำลัยครูเชียงใหม่  
ตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 ได้แบ่งส่วนรำชกำร 
ของวิทยำลัยครู เป็น 10 หน่วยงำน และมีส ำนักส่งเสริมวิชำกำรเป็นหน่วยงำนหนึ่ง โดยมี อำจำรย์
ทัศนีย์  ยอดอินทร์ เป็นผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร คนแรก มีกำรแบ่งหน่วยงำนย่อยออกเป็น  
ฝ่ำยต่ำง ๆ  6 ฝ่ำยคือ ฝ่ำยเลขำนุกำร ฝ่ำยทะเบียนและวัดผล ฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ ฝ่ำยหลักสูตร
และแผนกำรสอน ฝ่ำยห้องสมุด และฝ่ำยเอกสำรต ำรำ 
 ปีกำรศึกษำ 2532 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งเดิมจำก ผู้อ ำนวยกำร เป็น หัวหน้ำส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำร และมีกำรเปลี่ยนผู้บริหำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรมำเป็น อำจำรย์ ดร.มงคล 
เอ่ียมส ำอำงค์ มีกำรขยำยงำนเพ่ิมขึ้นอีก 4 งำน คือ งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ งำนสถิติและข้อมูล
ผลกำรศึกษำ งำนศูนย์ข้อมูลเพื่อกำรศึกษำ และงำนพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ช่วยเสริมวิชำกำร 
 ปีกำรศึกษำ 2533 ได้มีกำรปรับระบบโครงสร้ำงงำนภำยในโดยลดงำนที่เพ่ิม จำกงำนเดิม 
4 งำน ให้คงไว้เพียง  2 งำน คือ งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ โดยงำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพนั้น
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำน ในลักษณะของคณะกรรมกำรประสำนงำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
และงำนสวัสดิกำรและข้อมูลผลกำรศึกษำ 
 ปีกำรศึกษำ 2534 มีกำรปรับองค์กรขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัฒน์ 
สมประเสริฐ เป็นหัวหน้ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำร แบ่งกลุ่มงำนออกเป็น 2 ด้ำน คือ 1) ด้ำนวิทยบริกำร
2) ด้ำนธุรกำรวิชำกำร และคงไว้ซึ่งงำนโครงกำรและงำนเฉพำะกิจวิทยบริกำรซึ่งประกอบด้วย  
ฝ่ำยหอสมุด  ฝ่ำยเทคโนโลยี และฝ่ำยเอกสำรต ำรำ 
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 - ด้ำนธุรกำรวิชำกำร ประกอบด้วยฝ่ำยเลขำนุกำร ฝ่ำยหลักสูตรและแผนกำรเรียน  
ฝ่ำยทะเบียนและวัดผล 

 - งำนโครงกำรและงำนเฉพำะกิจ ประกอบด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรประสำนกำร

ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  โครงกำรสรรหำอำจำรย์พิเศษโครงกำร

รณรงค์ทำงวิชำกำรเพ่ือสรรหำนักศึกษำ 

 ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวมีกำรประสำนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบมีกำรจัดประชุมสัมมนำ 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนร่วมกัน ซึ่งถือว่ำเป็น "ยุคทองของส ำนักส่งเสริมวิชำกำร" ที่มี      
กำรกระจำยกำรท ำงำน มีกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ๆ อย่ำงมำกมำย 
 ปีกำรศึกษำ 2537 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมผิว ชื่นตระกูล ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำ         

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 

 ปีกำรศึกษำ 2538 อำจำรย์มนตรี ศิริจันทร์ชื่น เป็นหัวหน้ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำร และมี
กำรประกำศพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ จึงมกีำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 
 ปีกำรศึกษำ 2543 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ได้มีกำรปรับปรุงหน่วยงำน  โดยแยก 
งำนวิทยบริกำรออกไปเป็นศูนย์วิทยบริกำร มีภำระงำนเทียบเท่ำคณะ มีกำรบริหำรงำนอย่ำงอิสระ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรมีลักษณะงำนที่รับผิดชอบที่ส ำคัญ 3 ด้ำน คืองำนเลขำนุกำร งำนทะเบียนและ
วัดผล และงำนจัดกำรศึกษำ 
 ปีกำรศึกษำ 2544 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วสันต์ จินดำรัตนำภรณ์ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 ปีกำรศึกษำ 2548 อำจำรย์พวงทอง พร้อมไท ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
 ปีกำรศึกษำ 2550  มหำวิทยำลัยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ

งำนทะเบียน ออกเป็น 6 งำน ดังนี้ คือ งำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนกำรเงินพัสดุ งำนวิเครำะห์แผนและ

งบประมำณ  งำนทะเบียนและประมวลผล งำนบริกำรกำรเรียนกำรสอน งำนมำตรฐำนหลักสูตร  

และงำนบัณฑิตศึกษำ 

 ปีกำรศึกษำ 2552 อำจำรย์พิชัย ระบอบ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน 
 ปีกำรศึกษำ 2554 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กัลยำ หงษำวงศ์ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร    
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  



 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2563 หน้ำที่ 3 

 

 ปีกำรศึกษำ 2555 มหำวิทยำลัยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักผู้อ ำนวยกำร             
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ออกเป็น 2  งำน ดังนี้  คือ งำนส่งเสริมวิชำกำร และ                 
งำนทะเบียนและประมวลผล 
 ปี พ.ศ. 2556 มหำวิทยำลัยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ                    

งำนทะเบียน ออกเป็น 4  งำน  ดังนี้  คือ งำนบริหำรทั่วไป งำนบริกำรกำรเรียนกำรสอน งำนทะเบียน

และประมวลผล  และงำนมำตรฐำนและหลักสูตร 

 ปี พ.ศ. 2558 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำตรี  มณีโกศล ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร                 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล และมีกำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร จำกส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ               

งำนทะเบียน เป็น ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  

 ปี พ.ศ. 2559 มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล  เป็น 4 งำน ดังนี้ งำนบริหำรทั่วไป งำนรับเข้ำศึกษำ งำนบริกำรกำรศึกษำ และ                   
งำนทะเบียนและประมวลผล 

ปี พ.ศ.  2560 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  เกษรำ ปัญญำ  ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร                     
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
 

ตราสัญลักษณ ์

 
ที่ตั้ง 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  ตั้งอยู่อำคำรส ำนักงำน

อธิกำรบดี (อำคำร 1) เลขที่ 202 ถนนช้ำงเผือก  ต ำบลช้ำงเผือก  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

50300 
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เป้าหมายของส านักทะเบียนและประมวลผล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา 
กำรบริกำรที่ประทับใจ ก้ำวไกลด้วย
เทคโนโลยี มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน   
มุ่งสู่กำรบริกำรที่มีคุณภำพ 

 
 

วิสัยทัศน์ 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล                         

จะเป็นหน่วยงำนชั้นน ำระดับภูมิภำค                   

ในกำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศงำน

ทะเบียนและประมวลผล ภำยใน ปี พ.ศ. 2563 

อัตลักษณ ์
บริกำรแบบกัลยำณมิตร  
ส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิตด้วย ICT 
 

เอกลักษณ ์
ระบบงำนทันสมัย ใส่ใจบริกำร  

ท ำงำนเป็นทีม 
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1. บริกำรข้อมูลสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับกำรเรียนกำรสอน ข้อมูล
นักศึกษำ อำจำรย์และข้อมูลหลักสูตร 

2. ด ำเนินงำนด้ำนกำรรับนักศึกษำ 
3. ด ำเนินงำนด้ำนทะเบียนและประมวลผล 
4. ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 

ภารกิจ 

1. พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำ ระบบทะเบียน

 นักศึกษำ ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผล

 กำรศึกษำ ระบบตรวจสอบและรองรับกำรส ำเร็จ

 กำรศึกษำและประสำนงำนกำรบริหำรหลักสูตร      

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ  

2. พัฒนำระบบสำรสนเทศให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูล

 นักศึกษำ อำจำรย์และข้อมูลหลักสูตรของ

 มหำวิทยำลัย 

3. ปรับปรุงรูปแบบกำรให้บริกำรที่ทันสมัย 

4. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร เพ่ือพัฒนำงำน                  

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

 

พันธกิจ 

1. เพ่ือพัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำ ระบบ

 ทะเบียนนักศึกษำ ระบบลงทะเบียน ระบบ

 ประมวลผลกำรศึกษำ ระบบตรวจสอบกำร

 ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยมีกำรใช้ข้อมูลร่วมกัน

 ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 

2. เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรบริกำรที่สร้ำงควำม

 ประทับใจแก่ผู้รับบริกำร 

3. เพ่ือประสำนงำนกำรบริหำรหลักสูตรและ

 จัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ 

4. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรมีศักยภำพ                         

 ในกำรพัฒนำงำน 
 

วัตถุประสงค ์
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ท าเนียบผู้บริหาร 
 

 

 

 

 

 

1 • พ.ศ. 2525 - 2528 อาจารย์สมควร  ธรรมคุณ

2 • พ.ศ. 2528 - 2530 รองศาสตราจารย์สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์

3 • พ.ศ. 2530 - 2532 อาจารย์ทัศนีย์  ยอดอินทร์

4 • พ.ศ. 2532 - 3534 อาจารย์ ดร.มงคล  เอี่ยมส าอางค์

5 • พ.ศ. 2534 - 2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒน์  สมประเสริฐ

6 • พ.ศ. 2537 - 2538 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมผิว  ชื่นตระกูล

7 • พ.ศ. 2538 - 2544 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  ศิริจันทร์ชื่น

8 • พ.ศ. 2544 - 2548 รองศาสตราจารย์วสันต์  จินดารัตนาภรณ์

9 • พ.ศ. 2548 - 2552 อาจารย์พวงทอง  พร้อมไท

10 • พ.ศ. 2552 - 2554 อาจารย์พิชัย  ระบบ

11 • พ.ศ. 2554 - 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  หงษาวงศ์

12 • พ.ศ. 2558 - 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล

13 • พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา  ปัญญา
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ประเด็นยุทธศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงสร้างองค์กร 

 

ส านักทะเบียน
และประมวลผล

งานบริหาร
ทั่วไป

งานรับเข้า
ศึกษา

งานบริการ
การศึกษา

งานทะเบียน
และประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนากระบวนการรับ

นักศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาระบบการให้บริการ          

ทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาระบบทะเบียน

และประมวลผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนากระบวนการให้บริการ       

ตามมาตรฐานการให้บริการ           

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

ประสานงานด้านการบริหาร

จัดการหลักสูตรให้มี

ประสิทธิภาพ 
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คณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา  พิชัย  ประธานกรรมการ 

         

 
        

                                                                                            
                ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกษรา  ปัญญา                                             นางเสาร์ค า  เมืองแก้ว 

 

                                                                   
              ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ารารตัน์  ไชยาโส                                 อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์  ธาราพิทักษ์วงศ์                    

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการและเลขานุการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ                      

ภูว่ิภาดาวรรธน์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ภูสิต  

ปุกมณี 

อาจารย์ ดร.ฐิติ  ฐิติจ าเริญพร รองศาสตราจารย์ประทีป  

จันทร์คง 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้บริหารส านักทะเบียนและประมวลผล 

                                          

 
นางพัชรินทร์  เค็ดเวิรด์ 

รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้ผู้อ านวยการ 

 

                          
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน ์ ไชยาโส           อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์  ธาราพิทักษ์วงศ์                            นางเสาร์ค า  เมืองแก้                 

 รองผู้อ านวยการส านักทะเบยีนและประมวลผล    รองผู้อ านวยการส านักทะเบยีนและประมวลผล     รองผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล                                   
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บุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล 

งานบริหารทั่วไป 

 
นางมัทธา  ปินทะนา 

หัวหน้างานบรหิารทั่วไป 

    
   นางพชัรินทร์  เค็ดเวิรด์                 นางจริาพร  ปติิจะ                นางสาวนิตยา  พุทธิ          นายเจนณรงค์  ทุ่งปันค า 

       นักวิชาการพัสด ุ                  นักวิชาการเงินและบญัช ี     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป 
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งานรับเข้าศึกษา 

 
นางเสาร์ค า  เมืองแก้ว 

หัวหน้างานรับเขา้ศึกษา 

                        
      นางสาวรักษิณา  วงค์ชัยขันธ์                           นางสาวอัญชลา  ทามัน                             นายพฤทธิกร  ญาติกา 

             นักวิชาการศึกษา                                    นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                นักวิชาการศึกษา 
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งานบริการการศึกษา 

 
นางสาวยุพิน  ธิยานันต์ 

หัวหน้างานบริการการศึกษา 

          
      นายเอนก ณะชัยวงค์              นางกัญญาภัค  เมธีวัฒนากุล         นายบุญแทน  ฤทธิไตรภพ        นางสาวพิชฌาย์ธรณ์  ธรรมชัย 

  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ                 นักวิชาการศึกษา                นักวิชาการคอมพิวเตอร์                 นักวิชาการศึกษา 
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งานทะเบียนและประมวลผล 

 
นายยงยทุธ  แสนใจพรม 

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล 

                                                                          

  นายสาคร  เมืองแก้ว                               นางอรสา  วงค์สว่าง                      นางอาภาวรรณ  ยะปะนัน 

    นายทะเบียน                                        นักวิชาการศึกษา                             นักวิชาการศึกษา 

                          
                         นายราชันย์  จันทร์เที่ยง                             นายวนัิย  กันขัติ ์

                             นักวิชาการศึกษา                             นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
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 ส่วนที่ 2  การบริหารงบประมาณ 

 

 
 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

เป็นเงินทั้งสิ้น จ ำนวน 4,406,800 บำท (สี่ล้ำนสี่แสนหกพันแปดร้อยบำทถ้วน) ประกอบด้วย

งบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 996,600 บำท (เก้ำแสนเก้ำหมื่นหกพันหกร้อยบำทถ้วน) เงินรำยได้ 

จ ำนวน 3,410,200 บำท (สำมล้ำนสี่แสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบำทถ้วน) โดยสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ               

ในกำรประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 27 กันยำยน 2562  ซ่ึงจ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ าแนกตามประเภทงบประมาณ 

แหล่งเงิน งบประมาณ ร้อยละ 
งบประมำณแผ่นดิน 996,600 22.62 
งบประมำณเงินรำยได้ 3,410,200 77.38 

รวม 4,406,800 100.00 
 

  
ภาพที่ 1 ร้อยละของประเภทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

 

 

22.62%

77.38%

งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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ตารางท่ี 2  ข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
งบแผ่นดิน เงินรายได ้

1 โครงกำร บริหำรจัดกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 500,000 770,000 1,270,000 
2 โครงกำร กำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักทะเบียนและ

ประมวลผล 
 100,000 100,000 

3 โครงกำร ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนแผนกลยุทธ์  57,500 57,500 
4 โครงกำร พัฒนำงำนดำ้นกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ                        

กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมรู้ (KM) และกำรพัฒนำงำน                     
เพื่อด ำเนินกำรด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

 50,000 50,000 

5 โครงกำร สัมมนำวิชำกำรเครือข่ำยงำนทะเบียน  86,600 86,000 
6 โครงกำร จัดท ำบัตรประจ ำตัวนกัศึกษำใหม่  600,000 600,000 
7 โครงกำร ประชุมสัมมนำระบบและกลไกกำรรับนักศึกษำ  105,500 105,500 
8 โครงกำร ประชำสัมพนัธ์กำรรับนักศึกษำ 397,500 66,500 464,000 
9 โครงกำร พัฒนำกระบวนกำรสอบคัดเลือกนักศึกษำ 80,000 840,500 920,500 
10 โครงกำร บริหำรจัดกำรระบบอำจำรย์ทีป่รึกษำ  91,200 91,200 
11 โครงกำร ประเมินกำรสอนอำจำรย์ 19,100  19,100 
12 โครงกำร พัฒนำแอปพลิเคชนัตรวจสอบผลกำรเรียน                   

ของนักศึกษำบนเครือข่ำยมือถือ 
 38,000 38,000 

13 โครงกำร บ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 
(ระบบฐำนข้อมูล และสำรสนเทศนักศึกษำ) ในลักษณะ 
ครบวงจรเพื่อกำรใช้งำนทุกมิติ 

 604,400 604,400 

รวม 996,600 3,410,200 4,406,800 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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 ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับจัดสรรงบประมำณ เพ่ิมเติม 

เป็นเงินจ ำนวน 164,910 บำท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้ำร้อยสิบบำทถ้วน) แบ่งเป็น เงินรำยได้ 

66,000 บำท (หกหมื่นหกพันบำทถ้วน) งบแผ่นดิน 98,910 บำท (เก้ำหมื่นแปดพันเก้ำร้อยสิบบำทถ้วน) 

โดยจ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3  ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม) 

ที ่ แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
งบแผ่นดิน เงินรายได้ 

1 โครงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น  66,000 66,000 
2 วัสดุส ำนักงำน 98,910  98,910 

รวม 98,910 66,000 164,910 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
 

 

 
 

ภาพที่ 2 งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 

 

 

 

996,600 

3,410,200

98,910 66,000
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3,476,200 
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 2,000,000
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 4,000,000

งบแผ่นดิน เงินรำยได้

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร งบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม รวม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เพ่ิมเติม)  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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 ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม โดยมี

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ดังนี้   

 1. งบประมาณแผ่นดิน  ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 996,600 บำท เบิก-จ่ำย 

667,560.36 บำท คิดเป็นร้อยละ 66.98 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส               

โคโรนำ 2019 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้คืนงบประมำณ ให้กับมหำวิทยำลัย จ ำนวน 253,500 

บำท คิดเป็นร้อยละ 25.44 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4  ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ               

ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ             
ที่เบิก - จ่าย 

คืนงบประมาณ 
ให้มหาวิทยาลัย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 บริหำรจดักำรส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล 

 500,000.00   421,641.16        70,000.00     8,358.84  

2 ประชำสมัพันธ์กำรรับนักศึกษำ   97,500.00  158,974.00      178,500.00     60,026.00  
3 พัฒนำกระบวนกำรสอบคัดเลือก   80,000.00      75,000.00          5,000.00                -    
4 ประเมินกำรสอนอำจำรย ์   19,100.00      11,945.20                   -       7,154.80  

รวม 996,600.00  667,560.36      253,500.00   75,539.64  
 

ข้อมูล  ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 
 

 
 ภาพที่ 3 การเบิกจ่ายงบประมาณ งบแผ่นดิน 

 -
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งบประมำณที่ได้รับจัดสรร งบประมำณที่เบิก - จ่ำย คืนงบประมำณ ให้มหำวิทยำลัย

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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2. งบประมาณรายได้ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 3,410,200 บำท เบิก - จ่ำย 1,541,047.70 บำท 

คิดเป็นร้อยละ 54.19 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส ำนัก

ทะเบียนและประมวลผลได้คืนงบประมำณ ให้กับมหำวิทยำลัย จ ำนวน  909,595 บำท คิดเป็นร้อยละ 

26.67 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5  ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ               

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ             
ที่เบิก - จ่าย 

คืนงบประมาณ 
ให้มหาวิทยาลัย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 บริหำรจดักำรส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล 

    740,000.00     508,014.00      130,000.00    101,986.00  

2 พัฒนำบุคลำกรส ำนักทะเบยีนและ
ประมวลผล 

    100,000.00        8,900.00        91,100.00                    
-    

3 ประชุมสมัมนำเชิงปฏิบตัิกำรทบทวน
แผนกลยุทธ์ 

     57,500.00                 -    57,500.00               -    

4 พัฒนำงำนด้ำนประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ กำรจดักำรควำมรู้ (KM)   
และกำรพัฒนำงำนด้ำนบริหำรควำม
เสี่ยง และควบคุมภำยใน 

     50,000.00       3,500.00      46,500.00                -    

5 สัมมนำเครือข่ำยงำนทะเบียน      86,600.00                   -       86,600.00                -    
6 จัดท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำใหม ่     600,000.00     444,800.00                  -     155,200.00  
7 ประชุมสมัมนำระบบและกลไก                

กำรรับนักศึกษำ 
   135,500.00     121,407.70  -    14,092.30  

8 ประชำสมัพันธ์กำรรับนักศึกษำ     66,500.00                   -        55,000.00     11,500.00  
9 พัฒนำกระบวนกำรสอบคัดเลือก    840,500.00     147,876.00    442,895.00   249,729.00  
10 กำรพัฒนำแอปพลิเคชันตรวจสอบผล

กำรเรียนของนักศึกษำบนเครือข่ำยมือถือ 
     38,000.00       38,000.00                 -                  -    

11 บริหำรจดักำรระบบอำจำรย์ที่ปรกึษำ     91,200.00       88,550.00  -       2,650.00  
12 บ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร

บริหำร (ระบบฐำนข้อมลูและสำรสนเทศ
นักศึกษำ)  ในลักษณะครบวงจรเพื่อกำร
ใช้งำนทุกมิติ 

   604,400.00    180,000.00                  -    424,400.00  

รวม 3,410,200.00  1,541,047.70   909,595.00   959,557.30  
 

  ข้อมูล  ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 
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ภาพที่ 4 การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินรายได้ 

 

 3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมำณ                   

จ ำนวน  164,910 บำท เบิก - จ่ำย 154,059.52 บำท คิดเป็นร้อยละ 93.42 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 6  ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ           
ที่เบิก - จ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 ประชำสมัพันธ์หลักสูตรระยะสั้น 66,000.00 55,739.52 10,260.48 
2 วัสดุส ำนักงำน 98,910.00 98,320.00 590 

รวม 164,910.00 154,059.52 10,850.48 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 
 

 
ภาพที่ 5 การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย 
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 ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ 
 

การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เชิญผู้บริหำรสถำนศึกษำ             

ครูแนะแนวและครูวิชำกำรร่วมประชุมสัมมนำระบบและกลไกกำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงใหม่  ในวันที่ 18 กันยำยน 2563 ณ  โรงแรมโลตัส ปำงสวนแก้ว  เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้ำร่วม

ประชุมสัมมนำ จ ำนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 84.88 ของจ ำนวนผู้ลงทะเบียน 291 คน 

กำรประชุมสัมมนำระบบและกลไกกำรเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ส ำนัก

ทะเบียนและประมวลผลได้ชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบกำรคัดเลือกนักศึกษำของมหำวิทยำลัย

และจัดบรรยำยเรื่องระบบคัดเลือกเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564                  

เ พ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในขั้นตอนกระบวนกำรของระบบ TCAS 64 โดยได้รับเกียรติจำก                            

รองศำสตรำจำรย์เพ็ญรัตน์  หงษ์วิทยำกร  รองเลขำธิกำรที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย                     

เป็นวิทยำกรและตอบข้อค ำถำมจำกผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.กัลทิมำ พิชัย                         

รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้บรรยำย หัวข้อ “กำรจัดกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่” และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ ปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียน

และประมวลผล ได้บรรยำย หัวข้อ “เกณฑ์กำรรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่” 
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การพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือก 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  มีแผนกำรรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 6,472 คน

แบ่งเป็น ภำคปกติ จ ำนวน 5,360 คน ภำคพิเศษ จ ำนวน 1,110 คน โดยแยกประเภทกำรรับสมัคร

ดังนี้ รอบที่ 1 กำรรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมงำน รอบที่ 2 กำรรับแบบโควตำ รอบที่ 3 กำรรับตรงร่วมกัน  

รอบที่ 5 กำรรับตรงอิสระ/กำรรับเพ่ิมเติม  และกำรรับนักศึกษำภำคพิเศษ  รำยละเอียดดังนี้ 
 

 การรับนักศึกษา 

ตารางที่ 7 ข้อมูลการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิรอบที่ 1 การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมงาน 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวน                     

ที่ผ่านการคัดเลือก 
จ านวน 

ยืนยันสิทธิ์ 
จ านวน
ช าระเงิน 

ร้อยละของ
การช าระเงิน 

ครุศำสตร์ 1,151 831 768 92.42 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 15 6 5 83.33 
มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์ 779 573 517 90.23 
วิทยำกำรจัดกำร 261 188 160 85.11 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 216 131 117 89.31 
วิทยำลัยนำนำชำต ิ 39 151 148 98.01 
วิทยำลัยแมฮ่่องสอน 48 40 37 92.50 

รวม 2,509 1,920 1,752 91.25 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหำคม 2563 

 
ภาพที่ 6 จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมงาน 
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จ ำนวนที่ผ่ำนกำรคัดเลือก จ ำนวนยืนยันสิทธิ์ จ ำนวนช ำระเงิน
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ตารางท่ี 8 ข้อมูลการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวน             

ที่ผ่านการคัดเลือก 
จ านวน 

ยืนยันสิทธิ์ 
จ านวน
ช าระเงิน 

ร้อยละของ
การช าระเงิน 

ครุศำสตร์ 367 185 169 91.35 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 18 6 7 116.67 
มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์ 492 270 254 94.07 
วิทยำกำรจัดกำร 429 279 234 83.87 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 274 132 117 88.64 
วิทยำลัยนำนำชำต ิ 90 65 57 87.69 
วิทยำลัยแมฮ่่องสอน 31 9 9 100.00 

รวม 1,701 946 847 89.53 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหำคม 2563 

 

 
 

ภาพที่ 7 จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบท่ี 2 การรับแบบโควตา 
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จ ำนวนที่ผ่ำนกำรคัดเลือก จ ำนวนยืนยันสิทธิ์ จ ำนวนช ำระเงิน
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ตารางที่ 9 ข้อมูลการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวน             

ที่ผ่านการคัดเลือก 
จ านวน 

ยืนยันสิทธิ์ 
จ านวน
ช าระเงิน 

ร้อยละของ
การช าระเงิน 

ครุศำสตร์ 236 183 148 80.87 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 14 12 8 66.67 
มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์ 311 221 191 86.43 
วิทยำกำรจัดกำร 286 210 172 81.90 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 164 130 93 71.54 
วิทยำลัยนำนำชำต ิ 60 46 37 80.43 
วิทยำลัยแมฮ่่องสอน 32 19 17 89.47 

รวม 1,103 821 666 81.12 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหำคม 2563 

 

 

ภาพที่ 8 จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน 
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จ ำนวนท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก จ ำนวนยืนยันสิทธิ์ จ ำนวนช ำระเงิน
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ตารางที่ 10 ข้อมูลการรับนักศกึษา ระดับปริญญาตร ีภาคปกติ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ/การรับเพิ่มเติม 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวน 

ประกาศผล 
(รอบที่ 5) 

จ านวนสมัคร 
(รอบเพิ่มเติม) 

จ านวนรายงานตัว                 
(รอบที ่5  

และรอบเพิ่มเติม) 
ครุศำสตร์ 103 13 74 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 12 1 7 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 211 18 165 
วิทยำกำรจัดกำร 226 49 230 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 131 14 101 
วิทยำลัยนำนำชำติ 37 98 87 
วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน 35 9 28 

รวม 755 202 692 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหำคม 2563 

 

 
 

ภาพที่ 9 จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ/การรับเพิ่มเติม 
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ตารางท่ี 11 ข้อมูลการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย ์ปีการศึกษา 2563 

คณะ/วิทยาลัย 
แผน
รับ 

จ านวน
ผู้สมัคร 

จ านวน
รายงานตัว 

หมายเหตุ 

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 480 250 227  
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 160 68 42 ปิดรับนักศึกษำ 1 สำขำวิชำ 
วิทยำกำรจัดกำร 470 290 225 ปิดรับนักศึกษำ 2 สำขำวิชำ 

รวม 1,110 608 494  

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหำคม 2563 

 

 
 

ภาพที่ 10 จ านวนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย ์ปีการศึกษา 2563 
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ตารางท่ี 12  ข้อมูลจ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 

คณะ/วิทยาลัย 
แผน
รับ 

จ านวนนักศึกษาใหม ่ จ านวน
รายงาน

ตัว 

ร้อยละ
รายงาน

ตัว 
รอบท่ี 

1 
รอบท่ี  

2 
รอบท่ี 

3 
รอบท่ี 5 และ
รอบเพ่ิมเติม 

ครุศำสตร ์ 1,240 768 169 148 74 1,159 93.47 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 120 5 7 8 7 27 22.50 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 1,360 517 254 191 165 1,123 82.57 
วิทยำกำรจัดกำร 1,120 160 234 172 230 796 71.07 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 840 117 117 93 101 428 50.95 
วิทยำลัยนำนำชำต ิ 400 148 57 37 87 295 73.75 
วิทยำลัยแมฮ่่องสอน 280 37 9 17 28 91 32.50 

รวม 5,360 1,752 847 666 692 3,919 73.12 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหำคม 2563 

 
 

ภาพที่ 11 จ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563  
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ครุศำสตร์ เทคโนโลยีกำรเกษตร มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำกำรจัดกำร

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำลัยนำนำชำติ วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน
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 จ านวนนักศึกษา 

ตารางท่ี 13  ข้อมูลจ านวน นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนนักศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 
ครุศำสตร์ 1,141 - 1,141 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 26 - 26 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1,080 227 1,307 
วิทยำกำรจัดกำร 729 225 954 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 420 42 462 
วิทยำลัยนำนำชำติ 342 - 342 
วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน 94 - 94 

รวม 3,832 494 4,326 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยำยน 2563 

หมายเหตุ จ ำนวนนักศึกษำใหม่ที่ที่รำยงำนตัว มีนักศึกษำบำงส่วนสละสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำต่อ จึงท ำให้ผลรวมของนักศึกษำใหม่ทั้งหมด 
ไม่ตรงกับจ ำนวนรำยงำนตัว 

 

 
 

ภาพที่ 12 จ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 
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ครุศำสตร์ เทคโนโลยีกำรเกษตร มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำกำรจัดกำร

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำลัยนำนำชำติ วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน
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ตารางที่ 14  ข้อมูลจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนนักศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 
ครุศำสตร์ 4,835 - 4,835 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 189 - 189 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 3,992 986 4,978 
วิทยำกำรจัดกำร 2,852 1,068 3,920 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1,759 246 2,005 
วิทยำลัยนำนำชำติ 957 52 1,009 
วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน 363 - 363 

รวม 14,947 2,352 17,299 

ข้อมูล ณ วันที ่15 กันยำยน 2563 
 

 

 
 

ภาพที่ 13 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 
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ครุศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วิทยาการจดัการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลยันานาชาติ วิทยาลยัแม่ฮ่องสอน
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ตารางที่ 15  ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม 
ครุศำสตร ์ 180 30 12 222 366 57 22 445 
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์

 2  2  15  15 

วิทยำกำรจัดกำร  6  6  9  9 
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี

 29  29  53  53 

วิทยำลัยพัฒนำเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยชีุมชน
แห่งเอเชีย 

  3 3  10 12 22 

บัณฑิตวิทยำลยั  4 9 13  4 16 20 
รวม 180 71 24 275 366 148 50 564 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวำคม 2563  

    

 
ภาพที่ 14 จ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
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บณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลยัพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการจดัการ

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ครุศาสตร์
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ภาพที่ 15 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 

มหำวิทยำลัยได้มอบหมำยให้ส ำนักทะเบียนและประมวลผลจัดท ำโครงกำรประชำสัมพันธ์

กำรรับนักศึกษำในภำพรวมของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 - ปีกำรศึกษำ 2563  

โดยส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้รับควำมร่วมมือจำกคณะ/วิทยำลัยในกำรให้บุคลำกรในสังกัด 

มีส่วนในกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำ ซึ่งเป็นกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับสมัคร

นักศึกษำ ประกอบด้วย ระยะเวลำในกำรรับสมัคร วิธีกำรและขั้นตอนกำรรับสมัคร  ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ 

กำรเตรียมควำมพร้อม ในกำรเข้ำศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัย รวมทั้งเปิดโอกำสให้ครูแนะแนวและ

นักเรียนสอบถำมข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  กำรด ำเนิน

โครงกำรประกอบด้วยกำรประชำสัมพันธ์สัญจร  และกำรเข้ำร่วมงำนตลำดนัดหลักสูตรอุดมศึกษำ 
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บัณฑิตวิทยำลัย วิทยำลัยพัฒนำเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำกำรจัดกำร

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครุศำสตร์
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  การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร 

    ส ำนักทะเบียนและประมวลผล และวิทยำลัยนำนำชำติ ได้เข้ำร่วมประชำสัมพันธ์             

กำรรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยำเชียงใหม่ อ.เมือง                 

จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 

   
 

    
 

 การเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังที่ 24 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับงำนประชำสัมพันธ์ กองกลำงส ำนักงำน

อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เข้ำร่วมกำรจัดนิทรรศกำรตลำดนัดหลักสูตรอุดมศึกษำ               

ครั้งที่ 24 ในวันที่ 7-8 พฤศจิกำยน 2562 ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี                         

รองศำสตรำจำรย์ ดร.กัลทิมำ พิชัย รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และนำงเสำร์ค ำ 

เมืองแก้ว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เข้ำร่วมพิธี

เปิดกำรสัมมนำทำงวิชำกำรและกำรจัดนิทรรศกำรตลำดนัดหลักสูตรอุดมศึกษำ ครั้งที่ 24 
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 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับผลกระทบจำก 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรไปประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำ ณ สถำนศึกษำต่ำง ๆ ได้ รวมทั้งได้มีกำรยกเลิกกำรจัด

ตลำดนัดหลักสูตรอุดมศึกษำหลำยแห่ง ดังนั้น ส ำนักทะเบียนและประมวลผล จึงได้ปรับเปลี่ยน

รูปแบบกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรรับสมัครเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย โดยได้

จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์หลักสูตรเผยแพร่บนเว็บไซต์ กำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำในแต่ละรอบ 

กำรจัดส่งเอกสำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรรับนักศึกษำไปยังสถำนศึกษำ รวมทั้งได้ปรับรูปแบบ

และวิธีกำรให้ค ำปรึกษำ หรือกำรตอบค ำถำมผ่ำนช่องทำงเฟสบุ๊กแฟนเพจ กำรรับนักศึกษำใหม ่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา                       

         ที่มีประสิทธิภาพ  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ 

 

การบริหารการเรียนการสอน 
 การจัดตารางสอนและตารางสอบ 

กำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอบของงำนบริกำรกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรตำมก ำหนดระยะเวลำ
ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนกำรลงทะเบียน 
ของนักศึกษำ  ซึ่งงำนบริกำรกำรศึกษำได้ประสำนงำนกับคณะ/วิทยำลัย ให้ส่งรำยวิชำที่ต้องกำรเปิด
สอนในภำคกำรศึกษำนั้น ๆ และน ำรำยวิชำดังกล่ำวมำจัดตำรำงเรียนให้กับนักศึกษำแต่ละหมู่เรียน
ก่อนที่จะท ำกำรก ำหนดตำรำงสอบแต่ละรำยวิชำ ซึ่งจะมีกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของห้องเรียน 
เวลำเรียน และรำยวิชำ ก่อนน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบลงทะเบียนของนักศึกษำ โดยแต่ละภำคกำรศึกษำ                
มีจ ำนวนหมู่เรียนที่ได้ด ำเนินกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอบ มีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 16 ข้อมูลการจัดตารางเรียน-ตารางสอบ 

ตารางเรียน/ตารางสอบ 
จ านวนหมู่เรียน (Section) ในแต่ละภาคการศึกษา 

2/2562 3/2562 1/2563 
กำรจัดตำรำงเรียน 2,758 364 3,431 
กำรจัดตำรำงสอบ 2,758 364 3,431 

รวม 5,516 728 6,862 
 

 
ภาพที่ 16 การจัดตารางเรียน-ตารางสอบ 
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 การจัดท าแผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 

กำรจัดท ำแผนกำรเรียนเสนอแนะ เป็นกำรจัดท ำแผนกำรเรียนตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษำ
ใหม่ที่รับเข้ำมำศึกษำในปีกำรศึกษำนั้น ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลก ำหนดกำรเปิดรำยวิชำที่นักศึกษำต้อง
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ให้ถูกต้องตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร ทั้งนี้ กำรจัดท ำ
แผนกำรเรียนเสนอแนะจะเป็นกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง งำนบริกำรกำรศึกษำ หลักสูตร และคณะ/
วิทยำลัย ในรูปแบบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรผ่ำระบบออนไลน์ โดยงำนบริ
กำรกำรศึกษำจะน ำข้อมูลจำกแผนกำรรับนักศึกษำใหม่ (ประกอบด้วยชื่อหลักสูตร และจ ำนวนหมู่
เรียนที่เปิดรับ) มำจัดท ำแผนกำรเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรฉบับ (ร่ำง) แล้วส่งให้คณะ/วิทยำลัย 
ประสำนแจ้งหลักสูตรด ำเนินกำรตรวจสอบ ปรับแก้ไข ข้อมูลให้ครบถ้วนตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร 
จำกนั้นหลักสูตร/คณะ ด ำเนินกำรพิมพ์แผนกำรเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรฉบับสมบูรณ์แล้วลง
นำมก ำกับ ส ำเนำเก็บไว้ที่หลักสูตร/คณะ แล้วน ำต้นฉบับส่งที่ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งในปี
กำรศึกษำ 2563 จ ำนวนหมู่เรียนที่จัดท ำแผนกำรเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษำใหม่
ทั้งหมด จ ำนวน 149 หมู่เรียน โดยจ ำแนกตำมประเภทของนักศึกษำ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 17 ข้อมูลจ านวนหมู่เรียนที่จัดท าแผนการเรียนเสนอแนะ 
ประเภทนักศึกษา หมู่เรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ภำคปกติ 135 
ภำคพิเศษเสำร์ – อำทิตย์ 14 

รวม 149 
 

 การลงทะเบียนเรียน 

มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดให้นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ โดยก ำหนด
ช่วงเวลำลงทะเบียนเรียน แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 นักศึกษำลงทะเบียนตำมแผนกำรเรียนเสนอแนะ โดยนักศึกษำจะลงทะเบียน               
ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ ประมำณ 3 สัปดำห์ ทั้งนี้ กำรลงทะเบียนเรียนในช่วงที่ 1 มหำวิทยำลัย
ก ำหนดให้นักศึกษำลงทะเบียนแยกตำมชั้นปี โดยก ำหนดให้นักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยและนักศึกษำค้ำงชั้น
ลงทะเบียนเรียนก่อน แล้วตำมด้วยกำรลงทะเบียนของนักศึกษำชั้นปีที่ 3 2  1 และนักศึกษำทุกชั้นปี 
ตำมล ำดับ 

ช่วงที่ 2 นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในสัปดำห์ที่ 1-2 เมื่อเปิดภำคกำรศึกษำ นักศึกษำสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนรำยวิชำที่เคยลงทะเบียนในช่วงที่ 1 ได้ โดยนักศึกษำสำมำรถลงทะเบียนรำยวิชำเพ่ิมเติม
หรือถอนรำยวิชำที่เคยลงทะเบียน หรือเปลี่ยนหมู่เรียนของรำยวิชำที่เคยลงทะเบียน ซึ่งเป็นกำร
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ลงทะเบียนแตกต่ำงจำกแผนกำรเรียนเสนอแนะ ดังนั้น นักศึกษำต้องตรวจสอบรำยวิชำที่ก ำหนดไว้  
ในโครงสร้ำงหลักสูตรที่นักศึกษำก ำลังศึกษำ ตรวจสอบปี พ.ศ. ของรำยวิชำที่จะลงทะเบียน ตรวจสอบ
ตำรำงเรียน-ตำรำงสอบ ก่อนลงทะเบียน ทั้งนี้ จ ำนวนหน่วยกิตรวมที่นักศึกษำลงทะเบียนในแต่ละ
ภำคกำรศึกษำต้องไม่เกินจ ำนวนหน่วยกิตรวมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ซึ่งในแต่ละภำคกำรศึกษำมี
จ ำนวนนักศึกษำลงทะเบียนเรียน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 18  ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 

ภาคการศึกษา จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2562 16,169 
ภำคกำรศึกษำที่ 3/2562 3,098 
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 16,788 

รวม 36,055 
 

 การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีจ านวนรับเต็ม 

กำรลงทะเบียนในรำยวิชำที่จ ำนวนรับเต็ม จะเป็นกำรช่วยแก้ไขปัญหำให้กับนักศึกษำ                   
ที่ลงทะเบียนเรียนแตกต่ำงจำกแผนกำรเรียนเสนอแนะ และมีควำมจ ำเป็นต้องลงทะเบียนในรำยวิชำ 
แต่จ ำนวนผู้ลงทะเบียนในรำยวิชำ/หมู่เรียนเต็มจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ต่อหมู่เรียน และไม่สำมำรถเลือก
ลงทะเบียนในหมู่เรียนอ่ืนได้ โดยนักศึกษำต้องยื่นค ำร้องออนไลน์ขอลงทะเบียนในรำยวิชำและหมู่
เรียนที่มีจ ำนวนรับเต็ม ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในปฏิทินวิชำกำร จำกนั้นอำจำรย์ผู้สอนจะเป็นผู้
พิจำรณำค ำร้องออนไลน์ในระบบค ำร้องออนไลน์ หำกอำจำรย์ผู้สอนอนุมัติค ำร้องดังกล่ำว รำยวิชำ             
ที่นักศึกษำยื่นค ำร้องขอลงทะเบียนเรียนจะปรำกฏในรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำใน             
ภำคกำรศึกษำนั้น ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีจ ำนวนค ำร้องที่นักศึกษำยื่นขอลงทะเบียนเรียน         
ในรำยวิชำที่มีจ ำนวนรับเต็ม ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 19  ข้อมูลจ านวนค าร้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่จ านวนรับเต็ม 

ภาคการศึกษา 
จ านวนค าร้องที่นักศึกษา

ยื่นขอลงทะเบียนฯ  
จ านวนค าร้อง 

ที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ร้อยละของค าร้อง              

ที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2562 1,456 1,330 91.35 
ภำคกำรศึกษำที่ 3/2562 188 135 71.81 
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 782 669 89.39 

รวม 2,426 2,134 87.96 
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 การขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 
กำรขอเปิดรำยวิชำเป็นกรณีพิเศษ จะเป็นกำรช่วยแก้ไขปัญหำให้กับนักศึกษำค้ำงชั้น 

นักศึกษำที่เป็นนักศึกษำหลักสูตรก่อนกำรปรับปรุง หรือนักศึกษำที่มีควำมจ ำเป็นต้องลงทะเบียนเรียน
ในรำยวิชำบังคับก่อน หรือเป็นรำยวิชำสุดท้ำยที่จ ำเป็นต้องเรียนเพ่ือให้ส ำเร็จกำรศึกษำ ซึ่งรำยวิชำ
ดังกล่ำวไม่มีเปิดสอนในภำคกำรศึกษำนั้น ๆ ทั้งนี้ นักศึกษำต้องยื่นค ำร้องออนไลน์ขอเปิดรำยวิชำ  
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในปฏิทินวิชำกำร จำกนั้นอำจำรย์ที่ปรึกษำจะพิจำรณำค ำร้องของเปิดรำยวิชำ
ดังกล่ำว หำกอำจำรย์ที่ปรึกษำพิจำรณำอนุมัติค ำร้องขอเปิดรำยวิชำ แล้ว คณะ/วิทยำลัย จะด ำเนินกำร
ดำวน์โหลดข้อมูลและสรุปข้อมูลเสนอต่อภำควิชำ เพ่ือให้ภำควิชำพิจำรณำกำรเปิดรำยวิชำ กำรจัด
อำจำรย์ผู้สอน ตำรำงเรียน และตำรำงสอบ จำกนั้นคณะ/วิทยำลัย รวบรวมข้อมูลจำกภำควิชำ พร้อม
กลั่นกรองกำรขอเปิดรำยวิชำน ำส่งที่ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล จะได้ด ำเนินกำรเปิดรำยวิชำที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติให้เปิดสอน จำกนั้นนักศึกษำ               
จึงสำมำรถลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำที่ขอเปิดในระบบค ำร้องออนไลน์ได้ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 จ ำนวนค ำร้องที่นักศึกษำยื่นขอเปิดรำยวิชำเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 20  ข้อมูลจ านวนค าร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 

ภาคการศึกษา 
จ านวนค าร้องขอเปิดรายวิชา 

จ านวนที่ย่ืน
ค าร้อง 

จ านวนที่ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

ร้อยละของการ
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ภำคกำรศึกษำที่ 2/2562 86 75 87.21 
ภำคกำรศึกษำที่ 3/2562 549 500 91.07 
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 285 258 90.53 

รวม 920 833 90.54 
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การประเมินการสอนอาจารย์ 

มหำวิทยำลัยก ำหนดให้นักศึกษำทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน ต้องประเมินกำรสอนของอำจำรย์

ทั้งด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรวัดกำรประเมินผล กำรดูแลและให้ค ำปรึกษำแก่

นักศึกษำ เพ่ือให้อำจำรย์ ได้น ำผลกำรประเมินหรือข้อเสนอแนะไปใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุง

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมในแต่ละรำยวิชำ  โดยในภำคกำรศึกษำที่ 3/2562 

มหำวิทยำลัยได้ปรับหัวข้อประเมินกำรสอนอำจำรย์ให้สอดคล้องกับบริบทของกำรจัดกำรเรียน                

กำรสอนรูปแบบออนไลน์ทั้งรำยวิชำ ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดเป็นประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรประเมินกำรสอนอำจำรย์ทำงอินเทอร์เน็ต ให้นักศึกษำทุกคนต้อง

ประเมินกำรสอนของอำจำรย์ ทุกรำยวิชำ ยกเว้น รำยวิชำที่ไม่มีจ ำนวนชั่วโมงสอนหรือปฏิบัติ และ

รำยวิชำฝึกประสบกรณ์วิชำชีพ หำกนักศึกษำไม่ประเมินกำรสอนอำจำรย์จะไม่สำมำรถตรวจสอบ           

ผลกำรเรียนในรำยวิชำดังกล่ำวในระบบบริกำรกำรศึกษำได้ ซึ่งในแต่ละภำคกำรศึกษำมีนักศึกษำ

ประเมินกำรสอนอำจำรย์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ดังนี้  
 

ตารางท่ี 21 ข้อมูลการประเมินการสอนอาจารย์ 

ภาคการศึกษา 

จ านวนรายวิชา
ที่เปิดสอนและ
ต้องประเมิน

การสอน 

จ านวน
นักศึกษาที่
ลงทะเบียน 

จ านวนที่นักศึกษา
ประเมินการสอน

อาจารย์ 

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า

ประเมินการสอน
อาจารย์ 

ภำคกำรศึกษำที่ 1/2562 3,008 16,735 15,704 93.84 
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2562 2,519 13,726 13,118 95.57 
ภำคกำรศึกษำที่ 3/2562 174 2,121 1,979 93.30 
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การบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ประชุมประสานงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดประชุมประสำนงำนทำงวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2563 

ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษำยน 2563 ณ ห้องประชุมเอ้ืองสำยส่องแสง ชั้น 3 ส ำนักดิจิทัล

เพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งประชุมเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบ

ออนไลน์ ภำคกำรศึกษำท่ี 3/2562 กำรปรับหัวข้อกำรประเมินกำรสอนอำจำรย์ ภำคกำรศึกษำ 2563

แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในภำคกำรศึกษำที่  1/2563  และกำรรำยงำนผลกำรก ำกับติดตำม

มหำวิทยำลัยด้ำนวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
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 ประชุมประสานงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2563 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดประชุมประสำนงำนวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2563 ครั้งที่ 

2/2563 ในวันอังคำรที่ 18 สิงหำคม 2563 ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย ชั้น 2 อำคำร             

รำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งประชุมเก่ียวกับกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์

กำรรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564  กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศรับนักศึกษำใหม่  กำรจัดรำยวิชำ

เลือกเสรีตำมแผนกำรเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร  กำรจัดรำยวิชำเลือกเสรี ส ำหรับนักศึกษำ                  

ปีกำรศึกษำ 2563 รำยงำนผลกำรประเมินกำรสอนอำจำรย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report)  

ปฏิทินก ำหนดกำรขอสอบปลำยภำค ภำคกำรศึกษำที่ 3/2562 วิทยำลัยนำนำชำติ  และปฏิทิน

ก ำหนดกำรขอสอบกลำงภำคและปลำยภำค ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2563 
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 ประชุมอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดประชุมอำจำรย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ในวันที่ 26 
มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุมเอ้ืองสำมปอยหลวง ชั้น 15 อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเชิญอำจำรย์ของแต่ละคณะ เข้ำร่วมรับฟังนโยบำยกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2563 โดย อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และกำรบรรยำยโดย
รองอธิการบดี รับผิดชอบงานวิชาการ เรื่อง แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ภำคกำรศึกษำ          
ที่ 1/2563 และแนวปฏิบัติอำจำรย์ที่ปรึกษำพบนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2563 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ 
 

การตรวจสอบคุณวุฒิ 
งำนทะเบียนและประมวลผล ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ด ำเนินกำรตรวจสอบคุณวุฒิ

นักศึกษำใหม่ ในแต่ละปีกำรศึกษำ และตรวจสอบคุณวุฒิของบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหน่วยงำน
ภำยนอก ดังนี้ 
ตารางท่ี 22 ข้อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิ 

ประเภทการตรวจสอบคุณวุฒิ จ านวน (คน) 
นักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2562 4,844 
บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  955 

รวม 5,799 
 

การเทียบโอน/ยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ หรือนักศึกษำที่เคย

ศึกษำในหลักสูตรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่แต่ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ หรือนักศึกษำที่เคยศึกษำ  
ในสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนแต่ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ นักศึกษำสำมำรถน ำคุณวุฒิและรำยวิชำที่เคยศึกษำมำ
เทียบโอนหรือยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ โดยนักศึกษำสำมำรถยื่นค ำร้องขอเทียบโอน/ยกเว้นกำรเรียน
รำยวิชำในระบบออนไลน์ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในปฏิทินวิชำกำร (ภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง) 
จำกนั้นส ำนักทะเบียนและประมวลผลจะด ำเนินกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรเทียบโอน-ยกเว้นกำร
เรียนรำยวิชำ เพ่ือพิจำรณำกำรเทียบโอน/ยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ เสนอผลกำรพิจำรณำของ 
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำเทียบ
โอน-ยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ เพ่ือพิจำรณำผลกำรขอโอน/ยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ ซึ่งในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 มีนักศึกษำที่ยื่นค ำร้องขอเทียบโอน/ยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 23 ข้อมูลการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ล าดับ 
ที ่

การเทียบโอนผลการเรียน/ 
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

จ านวนค าร้องท่ียื่นของเทียบโอน/
ยกเว้นการเรียน 

2/2562 1/2563 
1 กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 1 2 
2 กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำหลักสูตร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
17 73 

3 กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำระหว่ำงสถำบัน 22 138 
4 กำรยกเว้นกำรเรียนด้วยวิธีกำรสอบ (ก่อสร้ำง) 137 45 

 

การรักษาสภาพนักศึกษา/การลาพักการเรียน 
กรณีนักศึกษำไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำใด ๆ นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

รักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ตำมระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ในปฏิทินวิชำกำร ซึ่งกำร
ด ำเนินกำรรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ นักศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำได้
ครั้งละ 1 ภำคกำรศึกษำ โดยจะสำมำรถด ำเนินกำรรักษำสภำพนักศึกษำ ได้ภำยในระยะเวลำ
กำรศึกษำของหลักสูตรที่นักศึกษำก ำลังศึกษำ และนักศึกษำต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ทั้งนี้ นักศึกษำต้องยื่นค ำร้องของรักษำสภำพนักศึกษำ ที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ คณะ/วิทยำลัย และมหำวิทยำลัย ตำมล ำดับ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563                
มีจ ำนวนนักศึกษำท่ีขอรักษำสภำพ/ลำพักกำรเรียน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 24 ข้อมูลการรักษาสภาพนักศึกษา/การลาพักการเรียน 
ภาคการศึกษา จ านวนค าร้องท่ียื่น จ านวนค าร้องท่ีด าเนินการเสร็จสิ้น 

ภำคกำรศึกษำที่ 1/2562 446 446 
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2562 404 404 
ภำคกำรศึกษำที่ 3/2562 164 164 

รวม 1,014 1,014 
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การยกเลิกรายวิชา 
เมื่อนักศึกษำได้ด ำเนินกำรลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำ และได้ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

แล้ว ในช่วงระยะเวลำศึกษำ หำกนักศึกษำมีปัญหำ อุปสรรค หรือเหตุจ ำเป็นที่ท ำให้ไม่สำมำรถเรียน
รำยวิชำนั้น ๆ นักศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรยกเลิกกำรเรียนในรำยวิชำดังกล่ำวได้ โดยยื่นค ำร้อง  
ขอยกเลิกรำยวิชำออนไลน์ ตำมช่วงระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไว้ในปฏิทินวิชำกำร ค ำร้องขอยกเลิก
รำยวิชำจะสมบูรณ์ก็เมื่อ อำจำรย์ประจ ำวิชำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำเห็นชอบให้ยกเลิกรำยวิชำดังกล่ำว 
จำกนั้นงำนทะเบียนและประมวลผล จะด ำเนินกำรปรับผลกำรเรียนในรำยวิชำเป็น “W” ซึ่งใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีจ ำนวนนักศึกษำท่ีด ำเนินกำรขอยกเลิกรำยวิชำ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 25 ข้อมูลการยกเลิกรายวิชา 
ภาคการศึกษา จ านวนค าร้องท่ีขอยื่น จ านวนค าร้องท่ีด าเนินการเสร็จสิ้น 

ภำคกำรศึกษำที่ 1/2562 1,075 1,075 
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2562 788 788 
ภำคกำรศึกษำที่ 3/2562 6 6 

รวม 1,869 1,869 
 

การขอส าเร็จการศึกษา 
มหำวิทยำลัยก ำหนดให้นักศึกษำที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ ต้องยื่นค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำ โดย

นักศึกษำสำมำรถยื่นค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำออนไลน์ ที่ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์           
ที่ปรึกษำ จำกนั้นงำนทะเบียนและประมวลผล จะตรวจสอบค ำร้องกำรขอส ำเร็จกำรศึกษำของ
นักศึกษำ โดยจะตรวจสอบด้ำนผลกำรเรียนในรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร และตรวจสอบ
คุณสมบัติตำมข้อบังคับฯเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำ หำกนักศึกษำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำม                    
ข้อบังคับฯ งำนทะเบียนและประมวลผล จะด ำเนินกำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเพ่ือขอ
อนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ/วิทยำลัย สภำวิชำกำร และสภำมหำวิทยำลัย ตำมล ำดับ ซึ่งใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563)  มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 4,175 คน 
โดยจ ำแนกได้ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 26 ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 1 4 5 
ประกำศนัยบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู - 173 173 
ครุศำสตรมหำบัณฑิต - 16 16 
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต - 7 7 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 2 2 4 
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 1 8 9 
สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต 1 5 6 
ครุศำสตรบัณฑิต 978 - 978 
นิติศำสตรบัณฑิต 49 30 79 
นิเทศศำสตรบัณฑิต 81 64 145 
บริหำรธุรกิจบัณฑิต 474 337 811 
บัญชีบัณฑิต 153 44 197 
รัฐประศำสนศำตรบัณฑิต 74 55 129 
วิทยำศำสตรบัณฑิต 490 45 535 
ศิลปศำสตรบัณฑิต 776 160 936 
สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต 65 24 89 
เศรษฐศำสตรบัณฑิต 56 - 56 

รวม 3,201 974 4,175 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐาน                    

                       การให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ 
 

การบริหารจัดการประชุม 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน                   

ทำงวิชำกำรและงำนทะเบียนของมหำวิทยำลัย โดยได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร

ประชุม  ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย เช่น กำรประชุมสภำวิชำกำร กำรประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร  ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขอสอบกลำงภำคและปลำยภำค

ของนักศึกษำ เป็นต้น  รวมทั้งกำรจัดประชุมเพ่ือกำรบริหำรงำนของส ำนัก  เช่น  กำรประชุม

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ  เป็นต้น 
 

 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

 สภำวิชำกำร  มีอ ำนำจและหน้ำที่ดังนี้ 

1.  พิจำรณำเสนอวิสัยทัศน์ ก ำหนดนโยบำยวิชำกำร และหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและ           

กำรวัดผลประเมินผลกำรศึกษำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภำระหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย 

2. พิจำรณำเสนอด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวิจัยกำรสอน กำรประเมินผลกำรสอนและ   

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

3. พิจำรณำเสนอกำรให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญำ และประกำศนียบัตร 

4. พิจำรณำเสนอกำรจัดตั้ง ยุบรวม และกำรยุบเลิกคณะ สถำบัน ส ำนัก ศูนย์  

ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ รวมทั้งกำรเสนอแบ่ง 

ส่วนรำชกำรหรือส่วนงำนในหน่วยงำนดังกล่ำว 

5. พิจำรณำเสนอกำรรับสถำบันวิชำกำรชั้นสูงหรือสถำบันวิจัยอื่นเข้ำสมทบในมหำวิทยำลัย 

6. พิจำรณำให้ควำมเห็นเกีย่วกับกำรแต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์   

และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
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7. พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรย์พิเศษ

ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ และอำจำรย์พิเศษ 

8. แสวงหำวธิีกำรที่จะท ำให้กำรศกึษำ กำรวิจยั กำรบริกำรทำงวชิำกำรแก่สังคมกำรปรับปรุง 

กำรถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี กำรทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรพัฒนำท้องถิ่น  

กำรผลิตและส่งเสริมวิทยฐำนะครู กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติให้เจริญยิ่งขึ้น 

9. เสนอแนะแนวทำงกำรประสำนงำน กำรระดมสรรพก ำลังเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น                   

กำรท ำข้อตกลงระหว่ำงมหำวิทยำลัยในควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ประสำนกำรใช้บุคลำกร

ทรัพยำกรและควำมช ำนำญร่วมกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 

10. พิจำรณำให้ควำมเห็นต่อสภำมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกำรงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 

11. เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนด้ำนวิชำกำรของ

มหำวิทยำลัย 

12. ให้ค ำปรึกษำแก่อธิกำรบดีและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรืออธิกำรบดี

มอบหมำย 

13. แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระท ำกำรใด ๆ  

อันอยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของสภำวิชำกำร 
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ตารางที่ 27 ข้อมูลรายชื่อกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่ 
รายชื่อกรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

วาระ 
19 ก.พ. 61- 
18 ก.พ. 63 

วาระ 
19 ก.พ. 63- 
18 ก.พ. 65 

กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ   
1 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูชีพ  พุทธประเสริฐ   
2 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  วัฒเนสก์   
3 รองศำสตรำจำรย์ บุญสวำท  พฤกษิกำนนท์   
4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ผจงกำญจน์ ภู่วิภำดำวรรธน์   
5 ศำสตรำจำรย์ ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ   
6 รองศำสตรำจำรย์ ดร.จำรุณี  มณีกุล   
7 รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิตยำ  เจรียงประเสริฐ   
8 รองศำสตรำจำรย์ เพ็ญรัตน์  หงษ์วิทยำกร   
9 รองศำสตรำจำรย์ดนุวัต  เพ็งอ้น   
10 รองศำสตรำจำรย์เรืองศรี  วัฒเนสก์   
11 รองศำสตรำจำรย์เสริมศรี  ไชยศร   
12 รองศำสตรำจำรย์อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี   
ประธำนสภำวิชำกำร   
14 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย   
กรรมการสภาวิชาการ   
15 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำโรช  สอำดเอ่ียม   
16 อำจำรย์เบญจมำศ  สันต์สวัสดิ์   
17 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดุษฎี  รังสีชัชวำล   
18 รองศำสตรำจำรย์ ดร.วำริพิณ  มงคลสมัย   
19 อำจำรย์ ดร.วิมลรัตน์  พจน์ไตรทิพย์   
20 อำจำรย์พุทธชำติ  ยมกิจ   
21 อำจำรย์กมลวัน  สังสีแก้ว   
22 อำจำรย์ดร.ณัฐิยำ  ตันตรำนนท์   
23 อำจำรย์ ดร.หทัยทิพย์  สินธุยำ   
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ   
24 รองศำสตรำจำรย์ ดร.กัลทิมำ  พิชัย   
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ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ด ำเนินกำรจัดประชุมสภำวิชำกำร  

และคณะอนุกรรมกำรสภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จ ำนวนทั้งสิ้น 17 ครั้ง  ดังนี้ 

ตารางท่ี 28 ข้อมูลการประชุมสภาวิชาการ 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 
ประชุมสภาวิชาการ 

1 14/2562 วันที่ 9 ตุลำคม 2562 
2 15/2562 วันที่ 17 ตุลำคม 2562 
3 16/2562 วันที่ 24 ตุลำคม 2562 
4 17/2562 วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 
5 18/2562 วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 
6 19/2562 วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 
7 20/2562 วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2562 
8 1/2563 วันที่ 10 มกรำคม 2563 
9 2/2563 วันที่ 29 มกรำคม 2563 
10 3/2563 วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 
11 4/2563 วันที่ 3 เมษำยน 2563 
12 5/2563 วันที่ 19 มิถุนำยน 2563 
13 6/2563 วันที่ 17 กรกฎำคม 2563 
14 7/2563 วันที่ 14 สิงหำคม 2563 
15 8/2563 วันที่ 11 กันยำยน 2563 

ประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการ 
16 1/2563 วันที่ 25 พฤษภำคม 2563 
17 2/2563 วันที่ 17 สิงหำคม 2563 
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 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ   

 คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

 1. ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยแก่

อธิกำรบดี 

 2. พิจำรณำกลั่นกรองหรือให้ควำมเห็นในเรื่องเก่ียวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรทั้งปวง                         

ของมหำวิทยำลัย 

 3. พิจำรณำกลั่นกรองหรือให้ควำมเห็นในเรื่องเกี่ยวกับกำรเสนอออกระเบียบและข้อบังคับ

ต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับงำนวิชำกำร 

 4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย 

 ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร

บริหำรวิชำกำร จ ำนวน 11 ครั้ง 

ตารางท่ี 29  ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 
1 10/2562 วันที่ 8 ตุลำคม 2562 
2 11/2562 วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 
3 12/2562 วันที่ 24 ธันวำคม 2562 
4 1/2563 วันที่ 24 มกรำคม 2563 
5 2/2563 วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 
6 3/2563 วันที่ 10 มีนำคม 2563 
7 4/2563 วันที่ 12 พฤษภำคม 2563 
8 5/2563 วันที่ 9 มิถุนำยน 2563 
9 6/2563 วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 
10 7/2563 วันที่ 11 สิงหำคม 2563 
11 8/2563 วันที่ 8 กันยำยน 2563 
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 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอสอบกลางภาคและปลายภาคในรายวิชาที่ขาดสอบ                     

ของนักศึกษา 

 คณะกรรมกำรพิจำรณำขอสอบกลำงภำคและปลำยภำคของนักศึกษำ มีหน้ำที่ พิจำรณำ              

ค ำร้องในรำยวิชำที่ขำดสอบ และประกำศผลกำรขอสอบกลำงภำคและปลำยภำคของนักศึกษำ       

จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมกำร 

1. รองอธิกำรบดีรับผิดชอบงำนวิชำกำร    ประธำนกรรมกำร 

2. รองคณบดีรับผิดชอบงำนวิชำกำรทุกคณะ/วิทยำลัย  กรรมกำร 

3. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผลทุกคน  กรรมกำร 

4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

5. หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

6. หัวหน้ำงำนทะเบียนและประมวลผล    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ในปีงบประมำณ 2563  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร

พิจำรณำขอสอบกลำงภำคและปลำยภำคของนักศึกษำ จ ำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ 

ตารางท่ี 30  ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 
1 7/2562 วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 
2 1/2563 วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563 
3 2/2563 วันที่ 17 เมษำยน 2563 
4 3/2563 วันที่ 24 กรกฎำคม 2563 
5 รอบพิเศษ นักศึกษำภำคปกติ วันที่ 7 มกรำคม 2563 
6 รอบพิเศษ นักศึกษำวิทยำลัยนำนำชำติ 30 กันยำยน 2563 
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 การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล 

  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก  มีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้ 

1.  พิจำรณำเสนอนโยบำยและแผนพัฒนำของส่วนรำชกำรเก่ียวกับกำรศึกษำ กำรวิจัย

กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ  ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนพัฒนำ

มหำวิทยำลัย 

2. พิจำรณำเสนอกำรจัดระบบบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

3. พิจำรณำเสนองบประมำณและเงินรำยได้ประจ ำปี  รวมถึงกำรจัดหำผลประโยชน์จำก

ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยที่อยู่ในควำมดูแลของส่วนรำชกำร 

4. ด ำเนินกำรออกระเบียบ ประกำศ และข้อบังคับต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรตำมที่                 

สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย 

5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรของส่วนรำชกำรตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรืออธิกำรบดี

มอบหมำย 

6. เสนอรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกิจกำรด้ำนต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรต่ออธิกำรบดี 

7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระท ำกำรใด ๆ อันอยู่                    

ในอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ ำส่วนรำชกำร  

 

รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์  ภู่วิภำดำวรรธน์ 
2) รองศำสตรำจำรย์ประทีป  จันทร์คง 
3) อำจำรย์ ดร.ฐิติ  ฐิติจ ำเริญพร 
4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภูษิต  ปุกมณี 

 ในปีงบประมำณ 2563  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร

ประจ ำส ำนัก จ ำนวน 4 ครั้ง 
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ตารางท่ี 31  ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 
1 5/2562 วันที่ 15 ตุลำคม 2562 
2 1/2563 วันที่ 30 มกรำคม 2563 
3 2/2563 วันที่ 28 สิงหำคม 2563 
4 3/2563 วันที่ 22 กันยำยน 2563 

 

 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักทะเบียนและประมวลผล  

 ในปีงบประมำณ 2563  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล  เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม และ

งบประมำณของส ำนัก ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละงำนในส ำนักทะเบียนและประมวลผล และ

พิจำรณำอนุมัติผลกำรส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน 10 ครั้ง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
 

ตารางท่ี 32  ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักทะเบียนและประมวลผล 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 
1 10/2562 วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2562 
2 11/2562 วันที่ 27 ธันวำคม 2562 
3 1/2563 วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 
4 2/2563 วันที่ 20 มีนำคม 2563 
5 3/2563 วันที่ 13 พฤษภำคม 2563 
6 4/2563 วันที่ 19 พฤษภำคม 2563 
7 5/2563 วันที่ 8 มิถุนำยน 2563 
8 6/2563 วันที่ 10 กรกฎำคม 2563 
9 7/2563 วันที่ 11 สิงหำคม 2563 
10 8/2563 วันที่ 29 กันยำยน 2563 

 

      

 

 



 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2563 หน้ำที่ 53 

 

การทบทวนแผนกลยุทธ ์
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้จัดกำรประชุมทบทวนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและแผน

กลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ในวันที่ 16 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักทะเบียนและ

ประมวลผล ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำงำน

และบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563 ในวันที่ 14 สิงหำคม 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักทะเบียน

และประมวลผล ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำ

งำนและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
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การพัฒนาบุคลากร 
บุคลำกรของส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้ำร่วมอบรมด้ำนบุคลิกภำพ กำรให้บริกำร 

และกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียด ดังนี้ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ  
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จัดกำรบรรยำยและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

หลักสูตร เทคนิคกำรเขียนโครงกำรอย่ำงมืออำชีพ "ถอดบทเรียนจำกประสบกำรณ์จริง กำรเขียน
โครงกำรพัฒนำและปฏิบัติกำร" ระหว่ำงวันที่ 27-28 กุมภำพันธ์ 2563 ณ ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยมีนำยเอนก  ณะชัยวงค์ เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
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โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 8 
 ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำนและ

ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และ เครือข่ำยพัฒนำระบบงำนบริหำรและธุรกำร 

จัดประชุมวิชำกำรเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนบริหำรและธุรกำร ครั้งที่ 8  เรื่อง “กำรพัฒนำงำนบริกำร

ในมหำวิทยำลัย ยุค Digital Disruptive”  ระหว่ำงวันที่ 20-21 มกรำคม 2563  ณ  ส ำนักบริกำร

วิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรมสัมมนำ 
1. นำยยงยุทธ แสนใจพรม นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร 
2. นำยสำคร เมืองแก้ว นักวิชำกำรศึกษำ 
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              โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Rajabhat Dataset Workshop 2020” 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
“Rajabhat Dataset Workshop 2020” ระหว่ำงวันที่ 29 -31 กรกฎำคม 2563 ณ มหำวิทยำลัย  
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ โดยมีอำจำรย์อ ำนำจ โกวรรณ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัล
เพ่ือกำรศึกษำ นำยรำชันย์  จันทร์เที่ยง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
และนำยวชิรจักร  นือขุนทด บุคลำกรปฏิบัติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี เข้ำร่วม
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  
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 อบรมสัมมนา “จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง” 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงกำรอบรมสัมมนำ “จัดซื้อจัดจ้ำงและเบิกจ่ำยอย่ำงไร
ให้ห่ำงไกลควำมเสี่ยง”   ซึ่งจัดโดย กองกำรพัสดุร่วมกับกองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่ 22-23 กุมภำพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อำคำร 90 ปี รำชภัฏ
เชียงใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรมสัมมนำ 
1. นำงพัชรินทร์  เค็ดเวิร์ด  นักวิชำกำรพัสดุ 

2. นำงจิรำพร  ปิติจะ  นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

3. นำงสำวยุพิน  ธิยำนันต์ นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2563 หน้ำที่ 58 
 

 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในปีงบประมำณ 

2563 บุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้ำร่วมอบรมเพ่ือพัฒนำตนเองผ่ำนระบบออนไลน์ 

รำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 33  ข้อมูลการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 

หลักสูตรอบรม ลิงค์เข้ารับการอบรม 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2563                   
เร่ือง กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และสร้ำง
ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำนอยำ่งซื่อสัตย์สุจริต 
ระหว่ำงวันที่ 20 -31 พฤษภำคม 2563                    
จ ำนวน 20 คน  

https://sites.google.com/g.cmru.ac.th/dhrmcmru/?fbc
lid=IwAR2M2iGoG82LyHBarX0uuuXxkG-tUiYvOTrAZ0-

czKVZCtOR0GBIG-Msv-A 

ทดสอบวัดควำมรู้ หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 2 พฤษภำคม 2563                     
จ ำนวน 1 คน 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZN5Vk
TkVMgReXaXD4e1HOPJ28xb13hcipdxcs_9rz3iu-

Vw/viewscore?viewscore=AE0zAgBA3IAdkavmqSreA5s
ZcF3orGFUt9iDe8nlffIiQi58ixlii5E9n9-

igTc5eM6nx2Y&fbclid=IwAR2UUFYMAsW-cw8q55f-
XmfKRienZ4B_5NCsSkDR9FKReR1KLmGLzA7NIAo 

ทดสอบควำมรู้เบื้องตน้เก่ียวกับไวรัส COVID-19                          
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 1 คน 

http://www.kkn5.go.th/?fbclid=IwAR3mA93AXnPIWDm
VQfn84WgfPXm7RsQ4a1O2gsy_ZLfkf-XfMgs6bUOWxJA 

อบรมภำษำอังกฤษ หัวข้อ “กำรสนทนำ
ภำษำอังกฤษ จ ำนวน 1 คน 

Cake Mobile Application 

อบรมภำษำอังกฤษ หัวข้อ “บทเรียนออนไลน์ 
Signs” จ ำนวน 1 คน 

https://sites.google.com/secondary39.go.th/online-
training/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%
B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR3ECywK
JY3m4zIBWvDgiabzAWiGsVVMRxkeErd8D4j4YfntSSZqp

QW3MGg 
อบรมภำษำอังกฤษ หัวข้อ “English in Daily Life”                     
จ ำนวน 1 คน 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrBob7
OYE8AumkQl4zGq8VA8moL8O8lPc2EXU5pjuLkhXprQ/
closedform?fbclid=IwAR1DR65HkUSnKnkeYcsHk4gLxS

ptb90yM-523hWshaUm0BzpzCdLXKlXcGA 

อบรมภำษำอังกฤษ หัวข้อ “ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำร”  จ ำนวน 1 คน 

https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:CMU+CMU018+2017/about?fbclid=IwAR0zs1xi-

ubpalDvFaexQ6wrViGVuQ8x-
xVfzsHDrX1LjN2UJHPw5FqT2zI 

อบรมภำษำอังกฤษ หัวข้อ “Basic English for 
Communication” จ ำนวน 13 คน 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFir7_A
mrXANCBY0d_lkGVpvcJMtnONRiaRw1iUm1N_kGDgg/cl

osedform 

 

https://sites.google.com/g.cmru.ac.th/dhrmcmru/?fbclid=IwAR2M2iGoG82LyHBarX0uuuXxkG-tUiYvOTrAZ0-czKVZCtOR0GBIG-Msv-A
https://sites.google.com/g.cmru.ac.th/dhrmcmru/?fbclid=IwAR2M2iGoG82LyHBarX0uuuXxkG-tUiYvOTrAZ0-czKVZCtOR0GBIG-Msv-A
https://sites.google.com/g.cmru.ac.th/dhrmcmru/?fbclid=IwAR2M2iGoG82LyHBarX0uuuXxkG-tUiYvOTrAZ0-czKVZCtOR0GBIG-Msv-A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZN5VkTkVMgReXaXD4e1HOPJ28xb13hcipdxcs_9rz3iu-Vw/viewscore?viewscore=AE0zAgBA3IAdkavmqSreA5sZcF3orGFUt9iDe8nlffIiQi58ixlii5E9n9-igTc5eM6nx2Y&fbclid=IwAR2UUFYMAsW-cw8q55f-XmfKRienZ4B_5NCsSkDR9FKReR1KLmGLzA7NIAo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZN5VkTkVMgReXaXD4e1HOPJ28xb13hcipdxcs_9rz3iu-Vw/viewscore?viewscore=AE0zAgBA3IAdkavmqSreA5sZcF3orGFUt9iDe8nlffIiQi58ixlii5E9n9-igTc5eM6nx2Y&fbclid=IwAR2UUFYMAsW-cw8q55f-XmfKRienZ4B_5NCsSkDR9FKReR1KLmGLzA7NIAo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZN5VkTkVMgReXaXD4e1HOPJ28xb13hcipdxcs_9rz3iu-Vw/viewscore?viewscore=AE0zAgBA3IAdkavmqSreA5sZcF3orGFUt9iDe8nlffIiQi58ixlii5E9n9-igTc5eM6nx2Y&fbclid=IwAR2UUFYMAsW-cw8q55f-XmfKRienZ4B_5NCsSkDR9FKReR1KLmGLzA7NIAo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZN5VkTkVMgReXaXD4e1HOPJ28xb13hcipdxcs_9rz3iu-Vw/viewscore?viewscore=AE0zAgBA3IAdkavmqSreA5sZcF3orGFUt9iDe8nlffIiQi58ixlii5E9n9-igTc5eM6nx2Y&fbclid=IwAR2UUFYMAsW-cw8q55f-XmfKRienZ4B_5NCsSkDR9FKReR1KLmGLzA7NIAo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZN5VkTkVMgReXaXD4e1HOPJ28xb13hcipdxcs_9rz3iu-Vw/viewscore?viewscore=AE0zAgBA3IAdkavmqSreA5sZcF3orGFUt9iDe8nlffIiQi58ixlii5E9n9-igTc5eM6nx2Y&fbclid=IwAR2UUFYMAsW-cw8q55f-XmfKRienZ4B_5NCsSkDR9FKReR1KLmGLzA7NIAo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZN5VkTkVMgReXaXD4e1HOPJ28xb13hcipdxcs_9rz3iu-Vw/viewscore?viewscore=AE0zAgBA3IAdkavmqSreA5sZcF3orGFUt9iDe8nlffIiQi58ixlii5E9n9-igTc5eM6nx2Y&fbclid=IwAR2UUFYMAsW-cw8q55f-XmfKRienZ4B_5NCsSkDR9FKReR1KLmGLzA7NIAo
http://www.kkn5.go.th/?fbclid=IwAR3mA93AXnPIWDmVQfn84WgfPXm7RsQ4a1O2gsy_ZLfkf-XfMgs6bUOWxJA
http://www.kkn5.go.th/?fbclid=IwAR3mA93AXnPIWDmVQfn84WgfPXm7RsQ4a1O2gsy_ZLfkf-XfMgs6bUOWxJA
https://sites.google.com/secondary39.go.th/online-training/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR3ECywKJY3m4zIBWvDgiabzAWiGsVVMRxkeErd8D4j4YfntSSZqpQW3MGg
https://sites.google.com/secondary39.go.th/online-training/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR3ECywKJY3m4zIBWvDgiabzAWiGsVVMRxkeErd8D4j4YfntSSZqpQW3MGg
https://sites.google.com/secondary39.go.th/online-training/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR3ECywKJY3m4zIBWvDgiabzAWiGsVVMRxkeErd8D4j4YfntSSZqpQW3MGg
https://sites.google.com/secondary39.go.th/online-training/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR3ECywKJY3m4zIBWvDgiabzAWiGsVVMRxkeErd8D4j4YfntSSZqpQW3MGg
https://sites.google.com/secondary39.go.th/online-training/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR3ECywKJY3m4zIBWvDgiabzAWiGsVVMRxkeErd8D4j4YfntSSZqpQW3MGg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrBob7OYE8AumkQl4zGq8VA8moL8O8lPc2EXU5pjuLkhXprQ/closedform?fbclid=IwAR1DR65HkUSnKnkeYcsHk4gLxSptb90yM-523hWshaUm0BzpzCdLXKlXcGA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrBob7OYE8AumkQl4zGq8VA8moL8O8lPc2EXU5pjuLkhXprQ/closedform?fbclid=IwAR1DR65HkUSnKnkeYcsHk4gLxSptb90yM-523hWshaUm0BzpzCdLXKlXcGA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrBob7OYE8AumkQl4zGq8VA8moL8O8lPc2EXU5pjuLkhXprQ/closedform?fbclid=IwAR1DR65HkUSnKnkeYcsHk4gLxSptb90yM-523hWshaUm0BzpzCdLXKlXcGA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrBob7OYE8AumkQl4zGq8VA8moL8O8lPc2EXU5pjuLkhXprQ/closedform?fbclid=IwAR1DR65HkUSnKnkeYcsHk4gLxSptb90yM-523hWshaUm0BzpzCdLXKlXcGA
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU018+2017/about?fbclid=IwAR0zs1xi-ubpalDvFaexQ6wrViGVuQ8x-xVfzsHDrX1LjN2UJHPw5FqT2zI
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU018+2017/about?fbclid=IwAR0zs1xi-ubpalDvFaexQ6wrViGVuQ8x-xVfzsHDrX1LjN2UJHPw5FqT2zI
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU018+2017/about?fbclid=IwAR0zs1xi-ubpalDvFaexQ6wrViGVuQ8x-xVfzsHDrX1LjN2UJHPw5FqT2zI
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU018+2017/about?fbclid=IwAR0zs1xi-ubpalDvFaexQ6wrViGVuQ8x-xVfzsHDrX1LjN2UJHPw5FqT2zI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFir7_AmrXANCBY0d_lkGVpvcJMtnONRiaRw1iUm1N_kGDgg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFir7_AmrXANCBY0d_lkGVpvcJMtnONRiaRw1iUm1N_kGDgg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFir7_AmrXANCBY0d_lkGVpvcJMtnONRiaRw1iUm1N_kGDgg/closedform
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของกำรประกัน

คุณภำพหน่วยงำน จึงได้ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพตำม เกณฑ์

กำรประกันคุณภำพภำยในส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยมี

เป้ำหมำยเพ่ือแสดงถึงภำรกิจในกำรรับผิดชอบ มุ่งเน้นให้มีกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกัน

คุณภำพ ให้มีควำมต่อเนื่องและสำมำรถสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำง

สูงสุด โดยได้ก ำหนดนโยบำยในกำรประกันคุณภำพหน่วยงำนไว้  ดังนี้ 

1. สร้ำงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพของส ำนักทะเบียนและประมวลผลและส่งเสริม
ให้มีกำรพัฒนำระบบและกลไกอย่ำงต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับกำรตรวจสอบจำกภำยนอก และเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

3. ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนในส ำนักทะเบียนและประมวลผล มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพ 

4. สนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักทะเบียน
และประมวลผล 
  

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผลรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน

สนับสนุน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกำยน 

2563  ณ ห้องประชุมเอ้ืองค ำชั้น 3 อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผลกำรเมินอยู่ในระดับดีมำก                     

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.80 คะแนน รำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 34  ข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินจ าแนกตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่  1   :  ตัวบ่งชี้ร่วมของทุกหน่วยงำนสนับสนุน 4.80 
องค์ประกอบที่  2 :   ตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
                            (ไม่น ำมำคิดคะแนน) 

5.00 

ผลการประเมินรวม 4.80 
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ตารางท่ี 35  ข้อมูลสรุปผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรล ุ, 

 = ไมบ่รรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  7 ข้อ 8 ข้อ  5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละ 91 88 ร้อยละ 100  5.00 คะแนน 
88 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  3.70 
คะแนน 

3.82 คะแนน  3.82 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 5 ข้อ 6 ข้อ  5.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 4 ข้อ 5 ข้อ  5.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 5 ข้อ 7 ข้อ  5.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 1 4.80 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  4 ข้อ 5 ข้อ  5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2 (ไม่น ามาคิดคะแนน) 5.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.80 
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ตารางท่ี 36  ข้อมูลองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวน
การ 

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1       
1.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีของหน่วยงำน 

- 5.00 - 5.00 ดีมำก 

1.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
ปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 

-  5.00 5.00 ดีมำก 

1.3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร - - 3.82 3.82 ดี 
1.4 กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) - 5.00 - 5.00 ดีมำก 
1.5 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (RISK) - 5.00 - 5.00 ดีมำก 
1.6 กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน - 5.00 - 5.00 ดีมำก 
องค์ประกอบที่ 2 (ไม่น ามาคิดคะแนน)      
2.9 กำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

- 5.00 - 5.00 ดีมำก 

รวม  5.00 4.41 4.80 ดีมาก 
ผลการประเมิน  ดีมาก ดี ดีมาก  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การประสานงานด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 

         ใหม้ีประสิทธิภาพ 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ 

การบริหารจัดการหลักสูตร 
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย 

ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำรประชุมกลั่นกรอง

หลักสูตร จ ำนวน 11 ครั้ง 19 หลักสูตร รำยละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 37  ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม หลักสูตร/สาขาวิชา 

1 16/2562 วันท่ี 16 ตุลำคม 2562 ศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน 
วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร ์
นิติศำสตรบณัฑิต 

2 17/2562 12 ธันวำคม 2562 ศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกจิบริกำร         
                       และกำรโรงแรม (หลักสตูรนำนำชำติ) 
เทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมดิจิทัล 

3 1/2563 วันท่ี 7 มกรำคม 2563 บริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมธุรกิจบริกำร 
4 2/2563 วันท่ี 14 มกรำคม 2563 ครุศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำกำรศกึษำปฐมวัย (4 ปี) 

คุรศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
5 3/2563 วันท่ี 22 มกรำคม 2563 ประกำศนียบตัร ผู้ดูแลผูสู้งอำย ุ
6 4/2563 วันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2563 เทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
7 5/2563 15 มิถุนำยน 2563 ศิลปกรรมศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำศิลปะและกำรออกแบบ 

เทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
8 6/2563 22 กรกฎำคม 2563 ศิลปกรรมศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำดนตรสีำกล 

รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร ์
9 7/2563 วันท่ี 18 สิงหำคม 2563 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ ์

วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
10 8/2563 วันท่ี 21 สิงหำคม 2563 เทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
11 9/2563 วันท่ี 21 กันยำยน 2563 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ ์

วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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 หลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2563 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน                     

ในปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 80 หลักสูตร  

ตารางท่ี 38  ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 

ระดับการศึกษา หลักสูตร จ านวนสาขาวิชา 
ปริญญาเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 3 
ปริญญาโท ครุศำสตรมหำบัณฑิต 2 
 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 2 
 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 1 
 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 1 
 สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต 1 
ประกาศนียบัตร ประกำศนียบัตรบัณฑิต 1 
ปริญญาตรี ครุศำสตรบัณฑิต 19 
 นิติศำสตรบัณฑิต 1 
 นิเทศศำสตรบัณฑิต 1 
 บริหำรธุรกิจบัณฑิต 9 
 บัญชีบัณฑิต 1 
 รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 1 
 วิทยำศำสตรบัณฑิต 17 
 ศิลปศำสตรบัณฑิต 18 
 เศรษฐศำสตรบัณฑิต 1 
 สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต 1 

รวม 80 
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ตารางท่ี 39  ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามสาขาวิชา 
ระดับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา 

ปริญญาเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต กำรบริหำรกำรศึกษำ 
พลังงำนและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

ปริญญาโท ครุศำสตรมหำบัณฑิต กำรบริหำรกำรศึกษำ 
วิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต กำรบริหำรธุรกิจ 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต กำรสอนวิทยำศำสตร์ 

พลังงำนและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต ภำษำอังกฤษศึกษำ 
สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต สำธำรณสุขศำสตร์  

ประกาศนียบัตร ประกำศนียบัตรบัณฑิต วิชำชีพครู 
ปริญญาตรี ครุศำสตรบัณฑิต กำรประถมศึกษำ 

กำรศึกษำปฐมวัย 
กำรศึกษำพิเศษ 
เกษตรศำสตร์   
คณิตศำสตร์  
คอมพิวเตอร์ศึกษำ 
เคมี  
ชีววิทยำ  
ดนตรีศึกษำ 
นำฏศิลป์ 
พลศึกษำ 
ฟิสิกส์  
ภำษำจีน 
ภำษำไทย 
ภำษำอังกฤษ 
วิทยำศำสตร์ทั่วไป 
ศิลปศึกษำ 
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ระดับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา 
 สังคมศึกษำ 

อุตสำหกรรมศิลป์ 
นิติศำสตรบัณฑิต - 
นิเทศศำสตรบัณฑิต นิเทศศำสตร์ 
บริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรจัดกำร 

กำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดน 
กำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน              
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
กำรจัดกำรธุรกิจนำนำชำติ        
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
กำรตลำด 
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
เทคโนโลยีดิจิทัลทำงธุรกิจ 
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

บัญชีบัณฑิต - 
รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต รัฐประศำสนศำสตร์ 
วิทยำศำสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเว็บ 

กำรออกแบบผลิตภัณฑ์  
เกษตรศำสตร์   
คณิตศำสตร์  
คหกรรมศำสตร์  
เคมี  
ชีววิทยำ  
เทคโนโลยีวิศวกรรมกำรก่อสร้ำง 
เทคโนโลยีสถำปัตยกรรม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ภูมศิำสตร์และภูมิสำรสนเทศ 
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ระดับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา 
 วิทยำกำรคอมพิวเตอร์  

 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  

สัตวศำสตร์ 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

ศิลปศำสตรบัณฑิต กำรท่องเที่ยว 
กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
กำรพัฒนำชุมชน 
จิตวิทยำ 
ดนตรีสำกล 
ภำษำเกำหลี 
ภำษำจีน 
ภำษำจีนธุรกิจ 
ภำษำญี่ปุ่น 
ภำษำไทย 
ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ 
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
ภำษำอังกฤษ 
ภำษำอังกฤษธุรกิจ 
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรระหว่ำง
ประเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ) 
วัฒนธรรมศึกษำ 
ศิลปะกำรแสดง 
ศิลปะและกำรออกแบบ 

เศรษฐศำสตรบัณฑิต เศรษศำสตร์ดิจิทัล 
สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำธำรณสุขชุมชน 
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ส่วนที่ 4  การเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลยัและ

หน่วยงานอื่น ๆ  

 

ด้านวิชาการ 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ กับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนอ่ืน ๆ 

โดยเขำ้ร่วมทั้งผู้บริหำรและบุคลำกร หรือกำรส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง รำยละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

  นำงสำวนิตยำ  พุทธิ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เข้ำร่วมอบรมกำรใช้งำนระบบบริหำร

จัดกำรงำนประกันคุณภำพส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน ประจ ำปี 2562 ในวันที่ 7 ตุลำคม 2562                   

ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ INC21 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
  

   

 
 

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพส าหรับหน่วยงานสนับสนุน  

ประจ าปี 2562 
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  นำยพฤทธิกร ญำติกำ บุคลำกรใหม่ เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อมในกำร

ปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ในวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 ณ อำคำรอ ำนวยกำรและ

บริหำรกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

   
 

 

 

 

  ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำรับกำรตรวจประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำนสนับสนุน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ในวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 ณ ห้องประชุมเอ้ืองค ำ ชั้น 3 อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 

   
 

 

 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 
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 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

และบัณฑิตวิทยำลัย ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี  เพ่ือศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนด้ำนงำน

ทะเบียนและประมวลผล งำนรับสมัครนักศึกษำ งำนบริกำรกำรศึกษำ ธนำคำรหน่วยกิต งำนสหกิจ

ศึกษำ และงำนบัณฑิตศึกษำ ในวันที่ 11 ธันวำคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อำคำรอ ำนวยกำรและ

บริหำรกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

   
 

 
 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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 บุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมลงคะแนนเลือกประธำนสภำคณำจำรย์และ

ข้ำรำชกำร และกำรเลือกกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่             

พ.ศ. 2562 ในวันที่ 11 ธันวำคม 2562 ณ บริเวณสนำมจตุรำคำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 

   
 

 

 

 

 รองศำสตรำจำรย์  ดร.กัลทิมำ พิชัย รองอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่                       

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ  ปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล  คณะผู้บริหำร ร่วมให้

กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ น ำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี พร้อมคณะ รวมทั้งสิ้น 17 ท่ำน  ในวันที่ 17 ธันวำคม 2562                           

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อำคำรบริหำรและอ ำนวยกำรกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 

อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

   

การลงคะแนนเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และการเลือกกรรมการ                   

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ  ปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล  เข้ำร่วมประชุม

เชิงปฏิบัติกำร เพ่ือจัดท ำข้อมูลประกอบโครงกำรพลิกโฉมระบบกำรอุดมศึกษำของประเทศไทย 

(Reinventing University system) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 17 ธันวำคม 2562             

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อำคำรอเนกประสงค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ ำเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

   
 
 

 
 

 ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมพิธีเปิดตัวโครงกำรฝึกอบรม

หลักสูตรระยะสั้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 ณ ห้องโถง ชั้น 1 

อำคำร 90 ปี รำชภัฏเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 

   
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย 

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 



 
 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2563 หน้ำที่ 72 
 

 

 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ  ปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมประชุม

ผู้ปกครองและพบปะผู้ปกครองนักศึกษำทุนโครงกำรครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 พร้อมกำรท ำสัญญำ                   

รับทุนกำรศึกษำ ในวันพุธที่ 17 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุมเอ้ืองสำมปอยหลวง ชั้น 15 อำคำร                 

รำชภัฏเฉลิมพระเกียรติมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  
 

   
 

 

 

 
 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ  ปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมพิธี

รับขวัญปวำรณำตัวเป็นศิษย์ นักศึกษำโครงกำรครูรัก(ษ์)ถิ่น มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1                 

ปีกำรศึกษำ 2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุมเอ้ืองค ำ ชั้น 3 อำคำรรำชภัฏเฉลิม  

พระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 

   

การประชุมผู้ปกครองและพบปะผู้ปกครองนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 

 

พิธีรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1                     

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2563 

 



 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2563 หน้ำที่ 73 

 

 

 

 นำงเสำร์ค ำ  เมืองแก้ว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมงำนนิทรรศกำร

สรุปองค์ควำมรู้ของนักศึกษำโครงกำรครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ในวันที่ 4 กรกฎำคม 

2563 ณ ศำลำร่มโพธิ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  
 

   
 

 
 
 
 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ด ำเนินกำรจัดสอบ
พนักงำนเพ่ือเลื่อนระดับของธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส) ในวันที่ 16 สิงหำคม 2563 
ณ อำคำร 90 ปี รำชภัฏเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 

   
 
 
 

นิทรรศการสรุปองค์ความรู้ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

การจัดสอบพนักงานเพื่อเลื่อนระดับของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส) 

 



 
 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2563 หน้ำที่ 74 
 

 
 
 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ  ปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมต้อนรับ

พล.อ.ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ในวันที่ 20 สิงหำคม 2563 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 

อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

   
 

 

 

 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ด ำเนินกำรจัดสอบ
ควำมรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2563 จ ำนวน 2 ครั้ง 
โดยครั้งที่ 1/2563 ในวันเสำร์ที่ 22 สิงหำคม 2563 และครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 12 กันยำยน 2563 
ณ อำคำร 90 ปี รำชภัฏเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 

   

การต้อนรับองคมนตรี ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ                        

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

การจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 

 



 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2563 หน้ำที่ 75 

 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมปะเพณี 

 

 
 

 ผู้บริหำรและบุคลำกร ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลเนื่องในวัน

คล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 

ในวันที่ 10 ตุลำคม 2562 ณ ลำนกิจกรรม อำคำร 90 ปี รำชภัฏเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

พิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                       

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 



 
 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2563 หน้ำที่ 76 
 

 

 

 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่                              

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัตถ์  อัจฉริยมนตรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล และคณะ

ผู้บริหำรและบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เข้ำร่วมกิจกรรมในช่วงพระรำชพิธีเสด็จ                    

พระรำชด ำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 

พุทธศักรำช 2562 ในวันที่ 12 ธันวำคม 2562  ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ต ำบลสุเทพ 

อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

   
 

 

 

 

 ผู้บริหำรและบุคลำกร ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำสำนสัมพันธ์

คณำจำรย์และบุคลำกร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 25 ธันวำคม 2562                        

ณ โรงยิมเนเซียม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 

   

กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทาง

ชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

 

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 13 

 



 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2563 หน้ำที่ 77 

 

 

 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดำรำรัตน์  ไชยำโส รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล                

เข้ำร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2563 เพ่ือจัดกิจกรรมมอบควำมสุขวันเด็กแห่งชำติ 

"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสำมัคคี รู้หน้ำที่พลเมืองไทย" โดยได้รับเกียรติจำก รองศำสตรำจำรย์ ดร.กัลทิมำ 

พิชัย รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธำนในพิธีเปิดงำนวันเด็กแห่งชำติ 

ประจ ำปี 2563 ในวันที่ 11 มกรำคม 2563 ณ สนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 

    
 

 

 

 

 ผู้บริหำรและบุคลำกร ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสดุดีพระบำทสมเด็จ

พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตรเนื่องในวันรำชภัฏ 14 กุมภำพันธ์ 

2563 ณ ลำนกิจกรรม อำคำร 90 ปี รำชภัฏเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 

    

วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 

 

วันราชภัฏ 

 



 
 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2563 หน้ำที่ 78 
 

 

 

 

 ผู้บริหำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วม พิธีถวำยพระพรชัยมงคลวันเฉลิม                        

พระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ประจ ำปี

พุทธศักรำช 2563 ในวันที่ 11 สิงหำคม 2563 ณ ศำลำร่มโพธิ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  
 

   
 

 

 

 

 

 ผู้บริหำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระและถวำยพระพรชัย 

เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปีพุทธศักรำช 2563     

ในวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 ณ ศำลำร่มโพธิ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช 2563 

พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปีพุทธศักราช 2563 

 



 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2563 หน้ำที่ 79 

 

 

 

 

 นำงเสำร์ค ำ เมืองแก้ว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล และบุคลำกรร่วมงำน

แสดงมุทิตำจิตแด่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจ ำปี 

2563 ซึ่งจัดโดยสโมสรบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 25 กันยำยน 2563 ณ ศำลำ           

ร่มโพธิ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  
 

   
 

 
 

  

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย                     

ราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปี 2563 

 








