


 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  เป็นหน่วยงำนทที่สนับสนุน 
กำรผลิตบัณฑิต  ซึ่งให้บริกำรด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน 
และประมวลผลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้กำรจัดท ำ 
รำยงำนประจ ำปี 2561 เป็นผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 
30 กันยำยน 2561 เพ่ือแสดงผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักทะเบียน 
และประมวลผลที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล และยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย อีกท้ังยังเป็นหลักฐำนส ำคัญ
ในกำรด ำเนินงำน และรำยงำนกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำต่อ
มหำวิทยำลัย 
 ขอขอบคุณบุคลำกรทุกคนที่มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน  รวมทั้งพัฒนำงำนต่ำง ๆ จนส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผลมีควำมก้ำวหน้ำเชิงประจักษ์ในทุก ๆ ด้ำนตลอดมำ 
 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนประจ ำปี 2561 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำและปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนของส ำนักทะเบียนและประมวลผล และมหำวิทยำลัยในปีต่อ ๆ ไป 
 

                                                                                             
           (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ  ปัญญำ) 
                                                                        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

 

  

 



เรื่อง หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน ........................................................................... 1 
 ประวัติควำมเป็นมำ ................................................................................................  1 
 ท ำเนียบผู้บริหำร .................................................................................................... 3 
 โครงสร้ำงองค์กร .....................................................................................................  6 
 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทะเบียนและประมวลผล ............................................. 7 
 ผู้บริหำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล .................................................................. 8 
 บุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ................................................................. 9 
 บุคลำกรผู้ได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติ ..........................................................................  13 
ส่วนที่ 2 การบริหารงบประมาณ .................................................................................... 14 
 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 .......................................... 14 
 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร (เพ่ิมเติม) ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ......................... 15 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ .................................................................... 20 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำ ................................ 20 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ                          
  ที่มีประสิทธิภำพ ..........................................................................................  

 
35 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผล ....................... 39 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำน 
  กำรให้บริกำร โดยยึดหลักธรรมำภิบำล ....................................................... 

 
43 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
  ให้มีประสิทธิภำพ .........................................................................................  

 
62 

ส่วนที่ 4 การเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืน ๆ ................................ 67 

 

  

 

 

 



 
 

 

รายงานประจ าปี 2561        
ส านักทะเบียนและประมวลผล 

1 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 

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 ได้แบ่งส่วนรำชกำรของ
วิทยำลัยครู เป็น 10 หน่วยงำน และมีส ำนักส่งเสริมวิชำกำรเป็นหน่วยงำนหนึ่ง โดยมี อำจำรย์ทัศนี  
ยอดอินทร์ เป็นผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร คนแรก มีกำรแบ่งหน่วยงำนย่อยออกเป็นฝ่ำยต่ำง ๆ  
6 ฝ่ำยคือ ฝ่ำยเลขำนุกำร ฝ่ำยทะเบียนและวัดผล ฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ ฝ่ำยหลักสูตรและแผน 
กำรสอน 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 งำนสถิติและข้อมูลผลกำรศึกษำ 
งำนศูนย์ข้อมูลเพื่อกำรศึกษำ และงำนพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ช่วยเสริมวิชำกำร 

 ปีกำรศึกษำ 2533 ได้มีกำรปรับระบบโครงสร้ำงงำนภำยในโดยลดงำนที่เพ่ิม จำกงำนเดิม 
4 งำน ให้คงไว้เพียง  2 งำน คือ งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ โดยงำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพนั้น
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ กำรท ำงำน ในลักษณะของคณะกรรมกำรประสำนงำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
และงำนสวัสดิกำรและข้อมูลผลกำรศึกษำ 

 ปีกำรศึกษำ 2534 มีกำรปรับองค์กรขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัฒน์                
สมประเสริฐ เป็นหัวหน้ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำร แบ่งกลุ่มงำนออกเป็น 2 ด้ำน คือ 1) ด้ำนวิทยบริกำร               
2) ด้ำนธุรกำรวิชำกำร และคงไว้ซึ่งงำนโครงกำรและงำนเฉพำะกิจ วิทยบริกำรซึ่งประกอบด้วยฝ่ำย
หอสมุด  ฝ่ำยเทคโนโลยี และฝ่ำยเอกสำรต ำรำ 

 - ด้ำนธุรกำรวิชำกำร ประกอบด้วยฝ่ำยเลขำนุกำร ฝ่ำยหลักสูตรและแผนกำรเรียน 
ฝ่ำยทะเบียนและวัดผล 

 - งำนโครงกำรและงำนเฉพำะกิจ ประกอบด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรประสำน             
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  โครงกำรสรรหำอำจำรย์พิเศษ
โครงกำรรณรงค์ทำงวิชำกำรเพ่ือสรรหำนักศึกษำ 
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 ในกำรด ำเนินกำรดั งกล่ำวมีกำรประสำนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบมีกำรจัด
ประชุมสัมมนำ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนร่วมกัน ซึ่งถือว่ำเป็น "ยุคทองของส ำนัก ส่งเสริม
วิชำกำร" ที่มีกำรกระจำยกำรท ำงำน มีกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ๆ อย่ำงมำกมำย 
 ปีกำรศึกษำ 2537 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมผิว ชื่นตระกูล ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำร 

 ปีกำรศึกษำ 2538 อำจำรย์มนตรี ศิริจันทร์ชื่น เป็นหัวหน้ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำร และใน
ปีกำรศึกษำ 2538 มีกำรประกำศพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ จึงมีกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 

 ปีกำรศึกษำ 2543 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ได้มีกำรปรับปรุงหน่วยงำน โดยแยกงำน               
วิทยบริกำรออกไปเป็นศูนย์วิทยบริกำร มีภำระงำนเทียบเท่ำคณะ มีกำรบริหำรงำนอย่ำงอิสระ ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรมีลักษณะงำนที่รับผิดชอบที่ส ำคัญ 3 ด้ำน คืองำนเลขำนุกำร งำนทะเบียนและวัดผล 
และงำนจัดกำรศึกษำ 

 ปีกำรศึกษำ  2550  มหำวิทยำลัย มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน ออกเป็น 6 งำน ดังนี้ คือ งำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนกำรเงินพัสดุ งำนวิเครำะห์แผน
และงบประมำณ  งำนทะเบียนและประมวลผล งำนบริกำรกำรเรียนกำรสอน งำนมำตรฐำนหลักสูตร  
และงำนบัณฑิตศึกษำ 

 ปีกำรศึกษำ  2555  มหำวิทยำลัยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน ออกเป็น 2  งำน ดังนี้  คือ งำนส่งเสริมวิชำกำร และงำนทะเบียนและประมวลผล 

 ปี พ.ศ. 2556 มหำวิทยำลัยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ                    
งำนทะเบียน ออกเป็น 4  งำน  ดังนี้  คือ งำนบริหำรทั่วไป งำนบริกำรกำรเรียนกำรสอน งำนทะเบียน
และประมวลผล  และงำนมำตรฐำนและหลักสูตร 

 ปี พ.ศ 2559 มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล เป็น 4 งำน ดังนี้ งำนบริหำรทั่วไป งำนรับเข้ำศึกษำ งำนบริกำรกำรศึกษำ และงำน
ทะเบียนและประมวลผล 
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ท าเนียบผู้บริหาร 

 

2525 - 2528 อำจำรย์สมควร  ธรรมคุณ

2528 - 2530 รองศำสตรำจำรย์สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์

2530 - 2532 อำจำรย์ทัศนีย์  ยอดอินทร์

2532 - 2534 อำจำรย์ ดร.มงคล เอ่ียมส ำอำง

2534 - 2537 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัฒน์  สมประเสริฐ

2537 - 2538 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมผิว  ชื่นตระกูล

2538 - 2544 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มนตรี  ศิริจันทร์ชื่น

2534 - 2538 รองศำสตรำจำรย์วสันต์  จินดำรัตนำภรณ์

2548 - 2552 อำจำรย์พวงทอง  พร้อมไท

2552 - 2554 อำจำรย์พิชัย  ระบอบ

2554 - 2558 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กัลยำ  หงษำวงศ์

2558 - 2560 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำตรี  มณีโกศล

2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ  ปัญญำ
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ตราสัญลักษณ ์

 
 

ปรัชญา 
 บริกำรประทับใจ ก้ำวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

 

วิสัยทัศน์ 
 ภำยในปี พ.ศ. 2563 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลจะเป็นหน่วยงำนชั้นน ำระดับภูมิภำค  
ในกำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศงำนทะเบียนและประมวลผล 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนำระบบสำรสนเทศให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูลนักศึกษำ  อำจำรย์ และข้อมูลหลักสูตร

ของมหำวิทยำลัย 
2. พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำ  ระบบทะเบียนนักศึกษำ  ระบบลงทะเบียน                 

ระบบประมวลผลกำรศึกษำ  ระบบตรวจสอบและรองรับกำรส ำเร็จกำรศึกษำ  และประสำนงำน                  
กำรบริหำรหลักสูตร ตำรำงสอน ตำรำงสอบ ให้ถูกต้อง รวดเร็วและตรวจสอบได้ 

3. ปรับปรุงรูปแบบกำรให้บริกำรของส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
4. ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนวิจัย  เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำงำน (R2R) 
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ภารกิจ 
1. ด ำเนินงำนด้ำนกำรรับนักศึกษำ 
2. ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3. ด ำเนินงำนด้ำนทะเบียนและประมวลผล 
4. ด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
5. บริกำรงำนวิชำกำรแก่นักศึกษำ  คณำจำรย์ และบุคคลทั่วไป 
6. บริกำรข้อมูลสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับกำรเรียนกำรสอน ข้อมูลนักศึกษำ 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรใช้ข้อมูลกับหน่วยงำนอื่นภำยใน

มหำวิทยำลัย 
2. เพ่ือพัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำ  ระบบทะเบียนนักศึกษำ  ระบบลงทะเบียน                

ระบบประมวลผลกำรศึกษำ  ระบบตรวจสอบและรองรับกำรส ำเร็จกำรศึกษำ  และประสำนงำน     
กำรบริหำรหลักสูตร  ตำรำงสอน  ตำรำงสอบที่มีประสิทธิภำพ 

3. เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรบริกำรที่สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริกำร 
4. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรมีศักยภำพในกำรพัฒนำงำนโดยกำรท ำวิจัยแบบ R 2 R 

 

อัตลักษณ ์
 “บริกำรแบบกัลยำณมิตร สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตด้วย ICT” 

 

ยุทธศาสตร ์
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผล 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำร    
     โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร                                
    ให้มีประสิทธิภำพ 

 



 
 
 

รายงานประจ าปี 2561        
ส านักทะเบียนและประมวลผล 

6 

ที่ตั้ง 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  ตั้งอยู่อำคำร 1 ตึกส ำนักงำน
อธิกำรบดี เลขท่ี 202 ถนนช้ำงเผือก  ต ำบลช้ำงเผือก  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

 

 

โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักทะเบียน
และประมวลผล

งานบริหาร
ทั่วไป

งานรับเข้า
ศึกษา

งานบริการ
การศึกษา

งานทะเบียน
และประมวลผล
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คณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา  พิชยั  ประธานกรรมการ 

 
 

         

 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา  ปญัญา 

 

                                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารตัน์  ไชยาโส           ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ ์ อัจฉริยมนตรี                   นางเสาร์ค า  เมืองแก้ว 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการและเลขานุการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ                      
ภูว่ิภาดาวรรธน์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ภูสิต  
ปุกมณี 

ดร.ฐิติ  ฐิติจ าเริญพร รองศาสตราจารย์ประทีป  
จันทร์คง 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้บริหารส านักทะเบียนและประมวลผล 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา  ปัญญา 
ผู้อ านวยการ   

 

  

                          โทร 053-885961   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์  
ไชยาโส 

รองผู้อ านวยการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์  
อัจฉริยมนตรี 

รองผู้อ านวยการ 

 นางเสาร์ค า 
เมืองแก้ว 

รองผู้อ านวยการ 

 

 

 

 

 
         โทร 053-885963           โทร 053-885971          โทร 053-885963 

 
นางพัชรินทร์  เค็ดเวิร์ด 

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน 

 
                          โทร 053-885965 
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บุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล 
 

งานบริหารทั่วไป 
 

นางมัทธา  ปินทะนา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
นางพัชรินทร์  เค็ดเวิร์ด 

นักวิชาการพัสดุ 
 
นางวันเพ็ญ  พิพัฒน์พงษ์กมล 

พนักงานธุรการ ระดับ 4 

 

 

 

 

 
            โทร 053-885966 
 

                 โทร 053-885965 
 

              โทร 053-885970 
       

     
นางจิราพร  ปิติจะ 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
 นางสาวนิตยา  พุทธิ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 นายเจนณรงค์  ทุ่งปันค า 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 
      โทร 053-885964 
 

          โทร 053-885967 
 

         โทร 053-885970 
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งานรับเข้าศึกษา 
 

นางเสาร์ค า  เมืองแก้ว 
รองผู้อ านวยการฯ 

หัวหน้างานรับเข้าศึกษา 
 
นางสาวรักษิณา  วงค์ชัยขันธ์ 

นักวิชาการศึกษา 
 

นางสาวอัญชลา  ทามัน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 
              โทร 053-885963 
 

                  โทร 053-885969 
 

             โทร 053-885973 
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งานบริการการศึกษา 
 

นางสาวยุพิน  ธิยานันต์ 
นักวิชาการศึกษา 

หัวหน้างานบริการการศึกษา 
 

นางกัญญาภัค  เมธีวัฒนากุล 
นักวิชาการศึกษา 

 
นายเอนก  ณะชัยวงค์ 

นักวิชาการศึกษา 

 

 

 

 

 
           โทร 053-885969 
 

                 โทร 053-885962 
 

         โทร 053-885968 
       

 
นายบุญแทน  ฤทธิไตรภพ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 นางสาวพิชฌาย์ธรณ์  ธรรมชัย 
นักวิชาการศึกษา 

 

     

 

 

 

โทร 053-885972  โทร 053-885960  
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งานทะเบียนและประมวลผล 
 

นายยงยุทธ  แสนใจพรม 
นักวิชาการศึกษา 

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล 
 

นายสาคร  เมืองแก้ว 
นักวิชาการศึกษา 

 
นางอรสา  วงค์สว่าง 

นักวิชาการศึกษา 

 

 

 

 

 
                  โทร 053-885975 
 

               โทร 053-885976 
 

         โทร 053-885977 
       

     
นางอาภาวรรณ  ยะปะนัน 

นักวิชาการศึกษา 
 นายราชันย์  จันทร์เที่ยง 

นักวิชาการศึกษา 
 นายวินัย  กันขัติ์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 
             โทร 053-885974 
 

          โทร 053-885980 
 

         โทร 053-885980 
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บุคลากรผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรต ิ

 

 นำงพัชรินทร์  เค็ดเวิร์ด รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักทะเบียน
และประมวลผล  ได้รับคัดเลือกบุคคลผู้มีจรรยำบรรณดีเด่น  ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นผู้มีควำม
ประพฤติเหมำะสมด้วยคุณธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยและ
สังคม ในวันที่ 1  พฤษภำคม 2561 วันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  ณ ลำนกิจกรรม 
อำคำร 90 ปี รำชภัฏเชียงใหม่  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
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ส่วนที่ 2  การบริหารงบประมาณ 

 
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 ในปีงบประมำณ 2561 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มีงบประมำณที่ได้รับจัดสรร                  
จ ำนวน  4,948,000.00 บำท (สี่ล้ำนเก้ำแสนสี่หมื่นแปดพันบำทถ้วน) โดยสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ                 
ในกำรประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2560 ซ่ึงจ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ ดังนี้ 
 

แหล่งเงิน งบประมาณ ร้อยละ 
งบประมำณแผ่นดิน 2,983,900 60.31 
งบประมำณเงินรำยได้ 1,964,100 39.69 

รวม 4,948,000 100.00 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม 
งบแผ่นดิน เงินรายได้ 

1 จัดซื้อครภุัณฑส์ ำนักงำน (เครื่องจดัล ำดบัคิวอัตโนมตัิ                     255,000   255,000 
2 โครงกำรประชุมสัมมนำระบบและกลไกกำรรับนักศึกษำ 200,000   200,000 
3 โครงกำรจดัหำกระดำษส ำหรบัออกเอกสำรทำงกำรศึกษำ 195,000   195,000 
4 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรสอบคัดเลือก 330,000 1,006,500 1,336,500 
5 โครงกำรประชำสมัพันธ์กำรรับนักศึกษำ  464,600   464,600 
6 โครงกำรประเมินกำรสอนอำจำรย ์ 12,000   12,000 
7 โครงกำรบริหำรจัดกำรระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 105,800   105,800 
8 โครงกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรมหำวิทยำลัย                            

รำชภัฏเชียงใหม ่
103,500   103,500 

9 โครงกำรจดัท ำบัตรประจ ำตัวนักศกึษำใหม่ 750,000   750,000 
10 โครงกำรจดัท ำป้ำยแสดงข้อมูลกำรใช้ห้องเรียน                  

อำคำร 90 ป ี
  30,000 30,000 

11 โครงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 518,000 777,600 1,295,600 
12 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล   95,000 95,000 
13 โครงกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัตกิำรทบทวนแผน               

กลยุทธ์และกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัต ิ
  55,000 55,000 

14 โครงกำรพัฒนำดำ้นประกันคุณภำพกำรศึกษำ                    
กำรด ำเนินกำรเพื่อกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และกำร
ด ำเนินกำรด้ำนบรหิำรควำมเสีย่งและควบคมุภำยใน 

50,000   50,000 

รวม 2,983,900 1,964,100 4,948,000 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เพ่ิมเติม) ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 ในปีงบประมำณ 2561 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับจัดสรรงบประมำณ เพ่ิมเติม 
เป็นเงินจ ำนวน 2,438,020 บำท แบ่งเป็น งบเร่งด่วน 61,180 บำท (หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปด
สิบบำทถ้วน) งบแผ่นดินเหลือจ่ำย 110,000 บำท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบำทถ้วน)  เงินรำยได้เหลือจ่ำย 
103,500 บำท (หนึ่งแสนสำมพันห้ำร้อยบำทถ้วน) เงินคงคลัง (กันเหลื่อมปี พ.ศ. 2559) 623 ,590 
บำท (หกแสนสองหมื่นสำมพันห้ำร้อยเก้ำสิบบำทถ้วน) เงินคงคลัง (กันเหลื่อมปี พ.ศ. 2561) 
1,464,750 บำท (หนึ่งล้ำนสี่แสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)  และเงินรำยได้ (กันเหลื่อมปี 
พ.ศ. 2561) 75,000 บำท (เจ็ดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) โดยจ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
งบแผ่นดิน เงินรายได้ เงินคงคลัง 

งบเร่งด่วน 
 

    61,180          61,180  
1 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้ำนกำรทดสอบทำง

จิตวิทยำและกำรศึกษำ 
        47,180        47,180  

2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมงำนประชุมทำงวิชำกำร    
เพื่อเผยแพรผ่ลงำนคัดสรรระดับชำติ : ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำประเทศสู่ Thailand 4.0 

        14,000        14,000  

งบแผ่นดินเหลือจ่าย   110,000      110,000  
3 ค่ำวัสดสุ ำนักงำนและจัดกำรเรยีนกำรสอน      60,000          60,000  
4 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน      50,000          50,000  
เงินรายได้เหลือจ่าย       103,500        103,500  
5 เครื่องท ำลำยเอกสำร         15,000        15,000  
6 เครื่องพิมพ์เลเซอรส์ ี         40,000        40,000  
7 เครื่องส ำรองไฟ 10 เครื่อง         18,500        18,500  
8 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบทัชสกรีน                  30,000        30,000  
เงินคงคลัง (กันเหลื่อมปี พ.ศ. 2559)     623,590    623,590  
9 จัดซื้อครภุัณฑ์ชุดเครื่องถ่ำยภำพพร้อมคอมพิวเตอร์         73,050      73,050  
10 ชุดโต๊ะพร้อมเก้ำอ้ีขนำด 20 ท่ีนั่ง         54,800      54,800  
11 จัดซื้อโตะ๊ท ำงำน/โต๊ะคอมพิวเตอร์/เก้ำอี้            

ส ำหรับบคุลำกรและพำร์ทิช่ันกั้นหอ้ง 
       495,740     495,740  

เงินคงคลัง (กันเหลื่อมปี พ.ศ. 2561)     1,464,750  1,464,750  
12 จัดซื้อครภุัณฑป์ระกอบอำคำรของส ำนักทะเบียน

และประมวลผล 
    1,464,750  1,464,750  

เงินรายได้ (กันเหลื่อมปี พ.ศ. 2561)       75,000        75,000  
13 จัดจ้ำงท ำระบบพัฒนำซอฟแวร ์         75,000        75,000  

รวม   110,000    239,680  2,088,340  2,438,020  
 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ งบแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ               

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ             
ที่เบิก-จ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 จัดซื้อครภุัณฑส์ ำนักงำน (เครื่องจดัล ำดบัคิวอัตโนมตัิ 255,000    220,955.00    34,045.00  
2 โครงกำรประชุมสัมมนำระบบและกลไกกำรรับ

นักศึกษำ 
200,000    146,146.50     53,853.50  

3 โครงกำรจดัหำกระดำษส ำหรบัออกเอกสำรทำงกำร
ศึกษำ 

195,000    193,500.00       1,500.00  

4 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรสอบคัดเลือก 330,000    234,500.00     95,500.00  
5 โครงกำรประชำสมัพันธ์กำรรับนักศึกษำ  464,600    296,472.00   168,128.00  
6 โครงกำรประเมินกำรสอนอำจำรย ์ 12,000       7,285.00       4,715.00  
7 โครงกำรบริหำรจัดกำรระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 105,800     74,550.00     31,250.00  

8 โครงกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรมหำวิทยำลัย                            
รำชภัฏเชียงใหม ่

103,500     38,550.00     64,950.00  

9 โครงกำรจดัท ำบัตรประจ ำตัวนักศกึษำใหม่ 750,000    489,900.00   260,100.00  
11 โครงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 518,000   424,540.00     93,460.00  
14 โครงกำรพัฒนำดำ้นประกันคุณภำพกำรศึกษำ                    

กำรด ำเนินกำรเพื่อกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และกำร
ด ำเนินกำรด้ำนบรหิำรควำมเสีย่งและควบคมุภำยใน 

50,000    45,536.00       4,464.00  

รวม 2,983,900 2,171,934.50   811,965.50  
 

ข้อมูล  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 

กราฟแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ งบแผ่นดิน 
 

 

2,983,900

2,171,934.50

811,965.50

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

งบประมาณท่ีเบิก-จ่าย

งบประมาณคงเหลือ
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ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ               

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ             
ที่เบิก - จ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรสอบคัดเลือก 1,006,500          590,994     415,506.00  
2 โครงกำรจดัท ำป้ำยแสดงข้อมูลกำรใช้

ห้องเรียน อำคำร 90 ปี 
30,000          29,987             13.25  

3 โครงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล 

777,600       553,901     223,699.00  

4 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล 

95,000          89,544          5,456.00  

5 โครงกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัตกิำรทบทวน
แผนกลยุทธ์และกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัต ิ

55,000           50,450         4,550.00  

รวม 1,964,100 1,314,875.75      649,224.25  

 
ข้อมูล  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 

กราฟแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ 
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ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้ (เพ่ิมเติม)  
งบเร่งด่วน 
  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ           
ที่เบิก - จ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้ำนกำรทดสอบ             
ทำงจิตวิทยำและกำรศึกษำ 

        47,180          41,900         5,280  

2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมงำนประชุมทำงวิชำกำร                  
เพื่อเผยแพรผ่ลงำนคัดสรรระดับชำติ : ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำประเทศสู่ Thailand 4.0 

        14,000            7,000         7,000  

รวม        61,180         48,900       12,280  
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 

 

ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้ (เพ่ิมเติม)  
งบแผ่นดินเหลือจ่าย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ           
ที่เบิก - จ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 ค่ำวัสดสุ ำนักงำนและจัดกำรเรยีนกำรสอน 60,000   59,999.90          0.10  
2 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน 50,000   49,999.83          0.17  

รวม 110,000 109,999.73          0.27  
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 

 

ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้ (เพ่ิมเติม)  
เงินรายได้เหลือจ่าย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ           
ที่เบิก - จ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 เครื่องท ำลำยเอกสำร          15,000        15,000               -    
2 เครื่องพิมพ์เลเซอรส์ ี          40,000        33,000        7,000  
3 เครื่องส ำรองไฟ 10 เครื่อง          18,500        18,000          500  
4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบทัชสกรีน                   30,000        30,000               -    

รวม 103,500      96,000        7,500  
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 
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ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้ (เพ่ิมเติม)  
เงินคงคลัง (กันเหลื่อมปี พ.ศ. 2559) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ           
ที่เบิก - จ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 จัดซื้อครภุัณฑ์ชุดเครื่องถ่ำยภำพพร้อมคอมพิวเตอร์          73,050  73,050              -    
2 ชุดโต๊ะพร้อมเก้ำอ้ีขนำด 20 ท่ีนั่ง          54,800  54,800              -    

3 
จัดซื้อโตะ๊ท ำงำน/โต๊ะคอมพิวเตอร์/เก้ำอี้            
ส ำหรับบคุลำกรและพำร์ทิช่ันกั้นหอ้ง 

       495,740  495,740              -    

รวม        623,590  623,590              -    
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 
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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 เชิญผู้บริหำรโรงเรียนและครู

แนะแนวร่วมประชุมสัมมนำระบบและกลไกกำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  ในวันที่ 7 
กันยำยน 2561 ณ  โรงแรมโลตัส ปำงสวนแก้ว  เชียงใหม่ 

ในกำรจัดประชุมสัมมนำระบบและกลไกกำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผลได้ชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบกำรคัดเลือกนักศึกษำของมหำวิทยำลัย
แล้ว  ยังได้จัดบรรยำยเรื่องระบบคัดเลือกเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในขั้นตอนกระบวนกำรของระบบ TCAS แก่ผู้ร่วมประชุมสัมมนำด้วย โดยรับ
เกียรติจำกรองศำสตรำจำรย์ เพ็ญรัตน์  หงส์วิทยำกร  รองเลขำธิกำรที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศ
ไทย และ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ  คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ TCAS ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศ
ไทย เป็นผู้บรรยำยและตอบข้อซักถำมของผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ 
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➢  การพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือก 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  มีแผนกำรรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 6,130 คน

แบ่งเป็น ภำคปกติ จ ำนวน 4,825 คน ภำคพิเศษ จ ำนวน 1,305 คน แยกประเภทกำรรับสมัคร ดังนี้ 
 

❖ การรับนักศึกษา 

ตารางแสดงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1/1 
 

คณะ/วิทยาลัย จ านวนประกาศผล 
จ านวน 

ยืนยันสิทธิ์ 
จ านวนรายงานตัว

เข้าศึกษา 
ครุศำสตร์ 1,074 744 713 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 38 17 16 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 676 461 423 
วิทยำกำรจัดกำร 415 239 217 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 213 111 99 
วิทยำลัยนำนำชำติ 48 35 34 
วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน 9 6 4 

รวม 2,473 1,613 1,506 
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎำคม 2561 

 

กราฟแสดงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1/1 
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ตารางแสดงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1/2 
 

คณะ/วิทยาลัย จ านวนประกาศผล 
จ านวน 

ยืนยันสิทธิ์ 
จ านวนรายงานตัว

เข้าศึกษา 
ครุศำสตร์ 232 148 136 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 10 3 1 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 397 239 210 
วิทยำกำรจัดกำร 232 131 117 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 123 62 52 
วิทยำลัยนำนำชำติ 37 31 26 
วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน 22 11 10 

รวม 1,053 625 552 
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎำคม 2561 

 

กราฟแสดงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1/2 
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ตารางแสดงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 
 

คณะ/วิทยาลัย จ านวนประกาศผล 
จ านวน 

ยืนยันสิทธิ์ 
จ านวนรายงาน
ตัวเข้าศึกษา 

ครุศำสตร์ 308 158 147 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 85 38 35 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 606 369 329 
วิทยำกำรจัดกำร 633 384 331 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 463 251 216 
วิทยำลัยนำนำชำติ 163 115 99 
วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน 31 16 12 

รวม 2,289 1,331 1,169 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎำคม 2561 

 

กราฟแสดงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 
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ตารางแสดงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 และรอบที่ 5.5 
 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนประกาศผล 

(รอบท่ี 5) 
จ านวนรายงานตัว

เข้าศึกษา (รอบท่ี 5) 
จ านวนรายงานตัว                 

เข้าศึกษา (รอบท่ี 5.5) 
ครุศำสตร ์ 169 105 22 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 29 19 5 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 254 166 67 
วิทยำกำรจัดกำร 330 223 61 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 193 125 52 
วิทยำลัยนำนำชำต ิ 58 33 118 
วิทยำลัยแมฮ่่องสอน 32 17 6 

รวม 1,065 688 330 

ข้อมูล ณ วันท่ี 9 กรกฎำคม 2561 

 
กราฟแสดงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 และรอบที่ 5.5 
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ตารางแสดงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 
 

ประเภท จ านวนแผนรับ จ านวนรายงานตัวเข้าศึกษา 

ประเภทเรียนวันเสำร์ - อำทิตย์ 1,305 1,031 
รวม 1,305 1,031 

 

กราฟแสดงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 
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❖ จ านวนนักศึกษา 
ตารางแสดงจ านวน นักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนนักศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 
ครุศำสตร์ 4,758 9 4,767 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 3,847 1,266 5,113 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2,186 379 2,565 
วิทยำกำรจัดกำร 3,295 1,814 5,109 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 312 - 312 
วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน 386 1 387 
วิทยำลัยนำนำชำติ 881 90 971 

รวม 15,665 3,559 19,224 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2561 

 
กราฟแสดงจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ตารางแสดงจ านวน นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 
 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนนักศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 
ครุศำสตร์ 1,063 - 1,063 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1,165 345 1,510 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 520 93 613 
วิทยำกำรจัดกำร 919 538 1457 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 69 - 69 
วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน 50 - 50 
วิทยำลัยนำนำชำติ 326 39 365 

รวม 4,112 1,015 5,127 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 
 

ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 
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ตารางแสดงจ านวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนนักศึกษาใหม ่ จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม 
ครุศำสตร ์ 180   180 287 66  353 
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์

 6  6  22  22 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี

 8  8  22  22 

วิทยำกำรจัดกำร      33  33 
บัณฑิตวิทยำลัย       1 1 
วิทยำลัยพัฒนำเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่ง
เอเชีย 

 1 5 6  4 13 17 

รวม 180 15 5 200 287 147 14 448 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 
 

กราฟแสดงจ านวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
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➢ การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 
มหำวิทยำลัยได้มอบหมำยให้ส ำนักทะเบียนและประมวลผลจัดท ำโครงกำรประชำสัมพันธ์

กำรรับนักศึกษำในภำพรวมของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 - ปีกำรศึกษำ 2562 โดยให้
คณะทุกคณะ วิทยำลัยนำนำชำติ และวิทยำลัยแม่ฮ่องสอน มีส่วนร่วมในกำรประชำสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
กำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักศึกษำ ระยะเวลำในกำรรับสมัคร วิธีกำร ขั้นตอนกำรรับสมัคร  
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัย ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ รวมทั้งให้ครู
แนะแนวและนักเรียนสอบถำมข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรรับสมัครเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ กำรด ำเนินโครงกำรประกอบด้วยกำรประชำสัมพันธ์สัญจร  และกำรร่วมงำนตลำดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษำ 

 

❖  การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับคณะ/วิทยำลัย ในกำรออกประชำสัมพันธ์กำรรับ

นักศึกษำสัญจรตำมโรงเรียนต่ำง ๆ จ ำนวน 8 ครั้ง 30 โรงเรียน รำยละเอียด ดังนี้ 
 
1.  ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน  

    ส ำนักทะเบียนและประมวลผล และวิทยำลัยนำนำชำติ ได้เข้ำร่วมประชำสัมพันธ์             
กำรรับนักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2561 
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2.  ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ 
    ส ำนักทะเบียนและประมวลผล และวิทยำลัยนำนำชำติ ได้เข้ำร่วมประชำสัมพันธ์

กำรรับนักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในงำนสัปดำห์แนะแนวประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
ณ ศูนย์กำรเรียนรู้นเรศวร โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยำเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2561 

 

   
 

 
 

3.  ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดล าพูน  
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล และวิทยำลัยนำนำชำติ ได้เข้ำร่วมประชำสัมพันธ์             

กำรรับนักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561 
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4. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร เส้นทางเถิน - ตาก  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะและวิทยำลัย แนะแนวกำรศึกษำต่อ            

ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เส้นทำง เถิน - ตำก ระหว่ำงวันที่ 15 – 17 สิงหำคม 2561 จ ำนวน 
5 โรงเรียน คือ โรงเรียนเถินวิทยำ  โรงเรียนผดุงปัญญำ  โรงเรียนตำกพิทยำคม  โรงเรียนแม่ปะ
วิทยำคม  และโรงเรียนเทศบำลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี 

 

    
 

 
 
5. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร เส้นทางล าพูน - ลี้  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะและวิทยำลัย แนะแนวกำรศึกษำต่อ             

ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เส้นทำง ล ำพูน - ลี้ ระหว่ำงวันที่ 20 -22 สิงหำคม 2561 จ ำนวน 6 
โรงเรียน คือ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร  โรงเรียนบ้ำนแป้นพิทยำคม  โรงเรียนแม่ตืนวิทยำ  โรงเรียน
เวียงเจดีย์วิทยำ  โรงเรียนบ้ำนโฮ่งรัตนวิทยำ  และโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 26 
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6. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร เส้นทางปาย - แม่สะเรียง 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะและวิทยำลัย แนะแนวกำรศึกษำต่อ             

ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เส้นทำงปำย - แม่สะเรียง ระหว่ำงวันที่ 29 - 31 สิงหำคม 2561 
จ ำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตร โรงเรียนแม่ลำน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนเทศบำล
เมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษำ โรงเรียนปำยวิทยำคำร และโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 22 

 

   
 

 
 
7. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร เส้นทางเชียงราย - พะเยา 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะและวิทยำลัย แนะแนวกำรศึกษำต่อ             
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เส้นทำงเชียงรำย - พะเยำ ระหว่ำงวันที่ 3 – 5 กันยำยน 2561 
จ ำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนนุชนำถอนุสรณ์  โรงเรียนแม่สำยประสิทธิ์ศำสตร์ โรงเรียนพำนพิทยำคม  
โรงเรียนเชียงค ำวิทยำคม  โรงเรียนเทศบำล 2 (แม่ต  ำดรุณเวทย์) และโรงเรียนฟำกกว๊ำนวิทยำคม 
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8. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร เส้นทางแพร่ - น่าน 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะและวิทยำลัย แนะแนวกำรศึกษำต่อ             

ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เส้นทำงแพร่ - น่ำน ระหว่ำงวันที่ 10 – 12  กันยำยน 2561              
จ ำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนน่ำนนคร  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยำคำร โรงเรียนร้องกวำงอนุสรณ์  
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  และโรงเรียนลองวิทยำ  

 

   
 

 
 

❖ การเข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  เข้ำร่วมจัดแสดง

นิทรรศกำรเพ่ือประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน ในงำนนิทรรศกำรตลำดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษำ ครั้งที่ 22  ประจ ำปี 2561 จ ำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

1. เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 9 – 10 
พฤศจิกายน 2560 
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2. เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ระหว่างวันที่ 
17 – 18 สิงหาคม 2561 

 

   
 

 
 
3. เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ระหว่างวันที่ 

23 -24 สิงหาคม 2561 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา                       
         ที่มีประสิทธิภาพ  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ 
 
➢ การบริหารการจัดการเรียนการสอน 

  การจัดตารางสอนและตารางสอบ 

กำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอบของงำนบริกำรกำรเรียนกำรสอน ได้ด ำเนินกำรตำมก ำหนด
ระยะเวลำก่อนเปิดภำคเรียนในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนกำรลงทะเบียนจอง
รำยวิชำของนักศึกษำ  ซึ่งงำนบริกำรกำรเรียนกำรสอนได้ประสำนงำนกับคณะเพ่ือให้ส่งรำยวิชำที่
ต้องกำรเปิดสอนในภำคเรียนนั้น ๆ จำกนั้นน ำรำยวิชำมำจัดตำรำงเรียนให้กับแต่ละหมู่เรียนก่อนที่จะ
ท ำกำรลงตำรำงสอบแต่ละกลุ่มวิชำ ซึ่งขั้นตอนสุดท้ำยต้องมีกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของห้องเรียน 
เวลำเรียน และกลุ่มวิชำ ก่อนน ำขึ้นสู่ระบบจองรำยวิชำของนักศึกษำ โดยแต่ละปีกำรศึกษำมีจ ำนวน
หมู่เรียนของนักศึกษำทุกประเภทที่ได้ท ำกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอบ แสดงได้ตำมตำรำงดังนี้ 

 

หน่วย : Section 

ประเภทนักศึกษา 2/2560 3/2560 1/2561 
ภำคปกติ 2,218 20 2,648 
ภำคพิเศษเสำร์ – อำทิตย์ 368 210 403 
ภำคพิเศษศุกร์ - เสำร์ - อำทิตย ์ 55 27 27 

รวม 2,641 257 3,078 
 

การตรวจสอบโครงสร้างแผนการเรียน 
กำรจัดท ำแผนกำรเรียนเสนอแนะแต่ละภำคเรียน โดยกำรก ำหนดสำขำวิชำที่เปิดและจ ำนวน

หมู่เรียนจำกแผนกำรรับนักศึกษำ และน ำมำจัดท ำร่ำงแผนกำรเรียนเสนอแนะเพ่ือส่งให้คณะ
ตรวจสอบรำยวิชำที่ท ำกำรเปิดสอน เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว งำนบริกำรกำรเรียนกำรสอนก็จะน ำข้อมูล
รำยวิชำที่เปิดลงฐำนข้อมูล จำกนั้นตรวจสอบแผนกำรเรียนเสนอแนะตำมโครงสร้ำงของหลั กสูตร 
พร้อมกับปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ถูกต้อง โดยประสำนงำนกับแต่ละคณะเพ่ือปรับแก้ไขรำยวิชำที่จะเปิด
เป็นแผนกำรเรียนเสนอแนะแต่ละภำคเรียน เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว จึงจัดเป็นต้นฉบับแผนกำรเรียน
เสนอแนะส ำหรับให้นักศึกษำลงทะเบียนต่อไป โดยในปีกำรศึกษำ 2561 ที่ผ่ำนมำ มีจ ำนวนหมู่เรียนที่
จัดแผนกำรเรียนเสนอแนะแยกตำมประเภทนักศึกษำ แสดงได้ตำมตำรำงต่อไปนี้    
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หน่วย : หมู่เรียน 
ประเภทนักศึกษา หมู่เรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ภำคปกติ 109 
ภำคพิเศษเสำร์ – อำทิตย์ 20 

รวม 129 
 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนเป็นกรณีพิเศษ 
ในแต่ละภำคเรียนจะมีนักศึกษำที่เรียนไม่จบตำมหลักสูตรหรือนักศึกษำที่ท ำกำรยกเลิก

รำยวิชำ  เอกบังคับ มำยื่นค ำร้องขอเปิดรำยวิชำเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรำยวิชำใน
หลักสูตรเก่ำที่ไม่มีกำรเปิดรำยวิชำเพ่ือกำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนปกติแล้ว โดยนักศึกษำจะต้องท ำ
กำรยื่นค ำร้องขอเปิดรำยวิชำผ่ำนระบบบริกำรกำรศึกษำ โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำจะเข้ำไปท ำกำรอนุมัติ
ค ำร้องในระบบ คณะดำวน์โหลดข้อมูลส่งไปยังภำควิชำที่มีรำยวิชำที่ขอเปิด คณะรวบรวมผลกำร
พิจำรณำจำกภำควิชำแล้วน ำผลกำรพิจำรณำส่งมำยังส ำนักทะเบียนและประมวลผล  เพ่ือให้ส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผลเปิดรำยวิชำที่อนุมัติลงทะเบียนให้กับนักศึกษำที่ขอเปิดรำยวิชำ และกรณีที่
นักศึกษำขอเปิดรำยวิชำหลังก ำหนดตำมปฏิทินวิชำกำร นักศึกษำต้องท ำบันทึกข้อควำมโดยผ่ำน
ภำควิชำ และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร โดยต้องระบุชื่อผู้สอน วัน เวลำเรียน ซึ่งรำยวิชำขอเปิด
ทั้งหมดนักศึกษำจะสำมำรถด ำเนินกำรลงทะเบียนในช่วงเพ่ิม - ถอน ของภำคเรียนนั้น ๆ  โดยมี
จ ำนวนรำยวิชำที่เปิดสอนเป็นกรณีพิเศษ สรุปได้ตำมตำรำงต่อไปนี้ 

 
   หน่วย : วิชำ 

ประเภทนักศึกษา 
ภาคการศึกษา 

2/2560 3/2560 1/2561 
ภำคปกติ 84 183 95 
ภำคพิเศษเสำร์ – อำทิตย์ 41 49 42 
ภำคพิเศษศุกร์ - เสำร์ - อำทิตย ์ 14 31 8 

รวม 139 263 145 
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➢ การประเมินการสอนอาจารย์ 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดท ำปฏิทินในกำรประเมินกำรสอนอำจำรย์แต่ละภำค

กำรศึกษำ เพ่ือให้นักศึกษำที่ลงทะเบียนได้ประเมินกำรสอนของอำจำรย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
ซ่ึงแต่ละภำคกำรศึกษำจะมีนักศึกษำเข้ำประเมินกำรสอนอำจำรย์ ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 ดังน้ี 

 

ภาคารศึกษา ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าประเมิน 
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2560 85.43 
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2560 91.98 
ภำคกำรศึกษำที่ 3/2560 90.47 

 

➢ การบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดโครงกำรประชุมสัมมนำอำจำรย์ที่ปรึกษำ ปี พ.ศ. 2561 

ขึ้นเพ่ือส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ที่ปรึกษำและเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริกำรนักศึกษำ   ในปีกำรศึกษำ 2561 นี้  ได้จัดกิจกรรมตำมโครงกำรจ ำนวน 2 
ครั้ง  โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่  13  มิถุนำยน 2561  เป็นกำรจัดประชุมสัมมนำอำจำรย์ที่ปรึกษำ
นักศึกษำชั้นปีที่ 1 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรดูแลนักศึกษำใหม่ที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 
2561  และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 29 สิงหำคม 2561 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่อำจำรย์ที่
ปรึกษำนักศึกษำชั้นปีที่ 2 – ชั้นปีที่ 4  โดยได้รับเกียรติจำกนำยสยำม  กันหำลีลำ  ผู้อ ำนวยกำรกอง
พัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ บรรยำยให้ข้อมูลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพิจำรณำทุน
ส ำหรับนักศึกษำ  หน่วยกิจกรรมนักศึกษำ กำรประกันอุบัติเหตุส ำหรับนักศึกษำ  และได้รับเกียรติจำก
อำจำรย์สุทธิณีย์   ฉัตรำลักษณ์ หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำสู่สำกล กองพัฒนำนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  เป็นวิทยำกรบรรยำยในหัวข้อ “บทบำทหน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำและกำร
ดูแลนักศึกษำเจเนเรชั่นใหม่”   

 

ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 รหัส 61 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 
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ประชุมสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาชั้นปีท่ี 2 – ชั้นปีท่ี 4 เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2561 
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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 

 

ประเภทการตรวจสอบคุณวุฒิ จ านวน (คน) 
นักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2561 5,309 
บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  940 

รวม 6,249 
 

➢  งานเทียบโอน – ยกเว้นการเรียน 
การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน

รายวิชา ระดับปริญญาตรี   
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรโอนผลกำรเรียนและกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ               

ระดับปริญญำตรี  มีอ ำนำจและหน้ำที่ดังนี้     
1.  จัดท ำประกำศแนวปฏิบัติในกำรโอนผลกำรเรียนและยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำระดับ

ปริญญำตรี เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับคณะ  วิทยำลัย  และนักศึกษำ 
2. ก ำหนดแบบทดสอบมำตรฐำนของมหำวิทยำลัยหรือจำกหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชนที่

ได้รับกำรรับรองจำกมหำวิทยำลัย เพ่ือใช้ในกำรทดสอบเพ่ือยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำในแต่ละรำยวิชำ 
3. แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรทดสอบควำมรู้ของนักศึกษำ  ทั้งกำรสอบข้อเขียน               

กำรสอบสัมภำษณ์  กำรสอบปฏิบัติ  โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรทดสอบ  กำรพัฒนำแบบทดสอบ  
และกำรประเมินผลกำรสอบ 

4. แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพ่ือประเมินแฟ้มสะสมผลงำนผลกำรเรียนรู้ที่ผู้ขอยกเว้นกำรเรียน
จะต้องพิสูจน์หรือแสดงผลกำรเรียนรู้บนฐำนของวัตถุประสงค์และเนื้อหำสำระของรำยวิชำที่ขอยกเว้น 

5. แต่งตั้งอนุกรรมกำรพิจำรณำรำยละเอียดของรำยวิชำที่ได้ศึกษำมำและใช้เพ่ือกำรยกเว้น                
โดยพิจำรณำจำกเนื้อหำสำระควำมยำกง่ำยของรำยวิชำที่ใช้เพ่ือกำรยกเว้นเทียบได้ ไม่น้อยกว่ำสำมใน
สี่ของเนื้อหำในรำยวิชำของหลักสูตรที่ต้องกำรยกเว้นกำรเรียน 
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6. พิจำรณำอนุมัติผลกำรขอโอนผลกำรเรียนและยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำที่นักศึกษำเสนอขอ                
เป็นรำยกรณ ี

7. แต่งตั้งอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
  

ซึ่งส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรโอน           
ผลกำรเรียนและกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ ระดับปริญญำตรี  จ ำนวน 2 ครั้ง 

 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วันที่จัดการประชุม 
1 1/2561 16 มกรำคม 2561 
2 2/2561 16 สิงหำคม 2561 

 
การจัดประชุมอนุกรรมการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน

รายวิชา ระดับปริญญาตรี 
อนุกรรมกำรพิจำรณำกำรเทียบโอนผลกำรเรียน  มีหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำร

พิจำรณำกำรโอนผลกำรเรียนฯ  มอบหมำย  ซึ่งส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้ด ำเนินกำรจัด
ประชุมอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรเทียบโอนผลกำรเรียนฯ  จ ำนวน  2 ครั้ง 

 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วันที่จัดการประชุม 
1 3/2560 25 ธันวำคม 2560 
2 1/2561 14 สิงหำคม 2561 
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➢ การตรวจสอบส าเร็จการศึกษา 
งำนทะเบียนและประมวลผล ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

เพ่ือน ำเสนอรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ เพ่ือพิจำรณำเห็นชอบ ให้น ำเสนอ
สภำวิชำกำร และสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ปริญญำ  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 
(ตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561) รำยละเอียด ดังนี้ 

 

วุฒิการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 1 6 7 
ประกำศนัยบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู  174 174 
ครุศำสตรมหำบัณฑิต  5 5 
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  21 21 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 2 5 7 
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  1 1 
สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต  16 16 
ครุศำสตรบัณฑิต 833  833 
นิติศำสตรบัณฑิต 65 41 106 
นิเทศศำสตรบัณฑิต 129 44 173 
บริหำรธุรกิจบัณฑิต 592 295 887 
บัญชีบัณฑิต 200 48 248 
รัฐประศำสนศำตรบัณฑิต 84 63 147 
วิทยำศำสตรบัณฑิต 687 128 815 
ศิลปศำสตรบัณฑิต 1,005 310 1,315 
เศรษฐศำสตรบัณฑิต 64  64 

รวม 3,662 1,157 4,819 
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➢ งานพระราชทานปริญญาบัตร 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำร ฝ่ำยทะเบียนปริญญำบัตร 

โดยมีหน้ำที่ จัดเตรียมปริญญำบัตรของบัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประสำนกำรท ำปกปริญญำบัตร
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคเหนือ  รับรำยงำนตัวบัณฑิต  ตรวจสอบรำยชื่อบัณฑิตในวันฝึกซ้อม
และวันพระรำชทำนปริญญำบัตร จัดท ำรำยชื่อบัณฑิตแยกเป็นคณะและสำขำวิชำ  จัดท ำค ำกรำบ
บังคมทูลรำยชื่อบัณฑิตที่เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรส ำหรับผู้ขำนชื่อ  จัดเตรียมโต๊ะวำงปริญญำ
บัตร เป็นต้น 

 
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2559 ที่รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ปริญญา จ านวนบัณฑิต 
ดุษฎีบัณฑิต 3 
ครุศำสตรมหำบัณฑิต 3 
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 8 
รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 5 
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 4 
สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต 4 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 9 
ครุศำสตรบัณฑิต 1,496 
วิทยำศำสตรบัณฑิต 667 
ศิลปศำสตรบัณฑิต 802 
รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 120 
นิติศำสตรบัณฑิต 106 
บริหำรธุรกิจบัณฑิต 743 
บัญชีบัณฑิต 174 
เศรษฐศำสตรบัณฑิต 86 
นิเทศศำสตรบัณฑิต 135 

รวม 4,365 
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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 ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรประชุม  
ที่ เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย เช่น กำรประชุมสภำวิชำกำร กำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร  เป็นต้น  รวมทั้งกำรจัดประชุมเพ่ือกำรบริหำรงำนภำยในส ำนัก  เช่น  
กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก  เป็นต้น 
 

การจัดประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
 สภำวิชำกำร  มีอ ำนำจและหน้ำที่ดังนี้ 

1.  พิจำรณำเสนอวิสัยทัศน์ ก ำหนดนโยบำยวิชำกำร และหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและ           
กำรวัดผลประเมินผลกำรศึกษำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภำระหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย 

2. พิจำรณำเสนอด ำเนินกำรเกี ่ยวกับกำรวิจัยกำรสอน กำรประเมินผลกำรสอนและ   
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

3. พิจำรณำเสนอกำรให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญำ และประกำศนียบัตร 

4. พิจำรณำเสนอกำรจัดตั ้ง ยุบรวม และกำรยุบเลิกคณะ สถำบัน ส ำนัก ศูนย์ ส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกชื ่ออย่ำงอื่นที ่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ รวมทั้งกำรเสนอแบ่งส่วน
รำชกำรหรือส่วนงำนในหน่วยงำนดังกล่ำว 

5. พิจำรณำเสนอกำรรับสถำบันวิชำกำรชั้นสูงหรือสถำบันวิจัยอื่นเข้ำสมทบในมหำวิทยำลัย 
6. พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์   

และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
7. พิจำรณำให ้ควำมเห ็นเกี ่ยวก ับกำรแต ่งตั ้งและถอดถอนศำสตรำจำรย ์พ ิเ ศษ

ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ และอำจำรย์พิเศษ 
8. แสวงหำวิธ ีกำรที ่จะท ำ ให้กำรศึกษำ กำรวิจ ัย  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่ส ังคม                 

กำรปรับปรุง กำรถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี กำรทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรพัฒนำ
ท้องถิ่น กำรผลิตและส่งเสริมวิทยฐำนะครู กำรอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติให้
เจริญยิ่งขึ้น 
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9. เสนอแนะแนวทำงกำรประสำนงำน กำรระดมสรรพก ำลังเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ ่น                   
กำรท ำข้อตกลงระหว่ำงมหำวิทยำลัยในควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ประสำนกำรใช้บุคลำกร
ทรัพยำกรและควำมช ำนำญร่วมกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 

10. พิจำรณำให้ควำมเห็นต่อสภำมหำวิทยำลัยเกี ่ยวกับกำรงำนด้ำนวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย 

11. เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนด้ำนวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย 

12. ให้ค ำปรึกษำแก่อธิกำรบดีและปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรืออธิกำรบดี
มอบหมำย 

13. แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระท ำกำร                 
ใด ๆ อันอยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของสภำวิชำกำร 

 
รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 1  

(เริ่มปฏิบัติหน้ำที่ เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2558 – 18 กุมภำพันธ์ 2561) 
(1) ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์  ปัญญำนุวัฒน์ 
(2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระพล  ทองมำ 

(3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสริมศรี  ไชยศร  

(4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  วัฒเนสก์ 
(5) รองศำสตรำจำรย์บุญสวำท  พฤกษิกำนนท์ 
(6) รองศำสตรำจำรย์อุษณีย์  ค ำประกอบ 

(7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิชชำ  สอำดสุด  

(8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ผจงกำญจน์  ภู่วิภำดำวรรธน์ 
 
รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 2  
(เริ่มปฏิบัติหน้ำที่ เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน) 

(1) ศำสตรำจำรย์ ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ 
(2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.จำรุณี  มณีกุล 
(3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูชีพ  พุทธประเสริฐ 
(4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  วัฒเนสก์ 
(5) รองศำสตรำจำรย์บุญสวำท  พฤกษิกำนนท์ 
(6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิตยำ  เจรียงประเสริฐ 
(7) รองศำสตรำจำรย์เพ็ญรัตน์  หงส์วิทยำกร 
(8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ผจงกำญจน์  ภู่วิภำดำวรรธน์ 
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ในปีงบประมำณ 2561 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ด ำเนินกำรจัดประชุมสภำวิชำกำร  
และคณะอนุกรรมกำรสภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จ ำนวนทั้งสิ้น 16 ครั้ง  ดังนี้ 

 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 
1 10/2560 2 ตุลำคม 2560 
2 11/2560 12 ตุลำคม 2560 
3 12/2560 25 ตุลำคม 2560 
4 2/2560 (อนุกรรมกำรสภำวิชำกำร) 10 พฤศจิกำยน 2560 
5 13/2560 17 พฤศจิกำยน 2560 
6 14/2560 13 ธันวำคม 2560 
7 15/2560 26 ธันวำคม 2560 
8 1/2561 12 มกรำคม 2561 
9 2/2561 9 กุมภำพันธ์ 2561 
10 3/2561 22 มีนำคม 2561 
11 4/2561 20 เมษำยน 2561 
12 5/2561 11 พฤษภำคม 2561 
13 6/2561 15 มิถุนำยน 2561 
14 7/2561 13 กรกฎำคม 2561 
15 8/2561 10 สิงหำคม 2561 
16 9/2561 14 กันยำยน 2561 
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การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ   
 คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
 1. ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย                     
แก่อธิกำรบดี 
 2. พิจำรณำกลั่นกรองหรือให้ควำมเห็นในเรื่องเก่ียวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร                         
ของมหำวิทยำลัย 
 3. พิจำรณำกลั่นกรองหรือให้ควำมเห็นในเรื่องกำรออกระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ                      
ของมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับงำนวิชำกำร 
 ในปีงบประมำณ 2561 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร จ ำนวน 13 ครั้ง 
 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 
1 9/2560 16 ตุลำคม 2560 
2 10/2560 14 พฤศจิกำยน 2560 
3 11/2560 12 ธันวำคม 2560 
4 1/2561 16 มกรำคม 2561 
5 2/2561 13 กุมภำพันธ์ 2561 
6 3/2561 20 มีนำคม 2561 
7 4/2561 10 เมษำยน 2561 
8 5/2561 8 พฤษภำคม 2561 
9 6/2561 12 มิถุนำยน 2561 
10 7/2561 22 มิถุนำยน 2561 
11 8/2561 10 กรกฎำคม 2561 
12 9/2561 16 สิงหำคม 2561 
13 10/2561 11 กันยำยน 2561 
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การจัดประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล 
 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก  มีอ ำนำจและหน้ำที่ดังนี้ 

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

2. พิจำรณำเสนอกำรจัดระบบบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 
3. พิจำรณำเสนองบประมำณและเงินรำยได้ประจ ำปี  รวมถึงกำรจัดหำผลประโยชน์

จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยที่อยู่ในควำมดูแลของส่วนรำชกำร 
4. ด ำเนินกำรออกระเบียบ ประกำศ และข้อบังคับต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรตำมที่                 

สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย 
5. ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรของส่วนรำชกำรตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรือ

อธิกำรบดีมอบหมำย 
6. เสนอรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกิจกำรด้ำนต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรต่ออธิกำรบดี 
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระท ำกำรใด ๆ อันอยู่ใน

อ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ ำส่วนรำชกำร 
 

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

 ในปีงบประมำณ 2561  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก จ ำนวน 6 ครั้ง 

 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 
1 3/2560 16 พฤศจิกำยน 2560 
2 1/2561 23 กุมภำพันธ์ 2561 
3 2/2561 22 มีนำคม 2561 
4 3/2561 22 พฤษภำคม 2561 
5 4/2561 19 กรกฎำคม 2561 
6 5/2561 13 กันยำยน 2561 
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การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักทะเบียนและประมวลผล  
 ในปีงบประมำณ 2561  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล  เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณของ
ส ำนัก ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละงำนในส ำนักทะเบียนและประมวลผล และพิจำรณำอนุมัติ
ผลกำรส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน 10 ครั้ง   
 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 
1 6/2560 3 พฤศจิกำยน 2560 
2 7/2560 14 พฤศจิกำยน 2560 
3 8/2560 26 ธันวำคม 2560 
4 1/2561 19 มีนำคม 2561 
5 2/2561 26 เมษำยน 2561 
6 3/2561 6 มิถุนำยน 2561 
7 4/2561 3 กรกฎำคม 2561 
8 5/2561 21 สิงหำคม 2561 
9 6/2561 19 กันยำยน 2561 
10 7/2561 24 ตุลำคม 2561 
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➢ การทบทวนแผนกลยุทธ ์
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มีกำรจัดประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “กำรทบทวนแผน

กลยุทธ์และกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2561 
 

   
 

 

 
 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มกีำรจัดประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “กำรทบทวนแผน
แผนกลยุทธ์และรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561” เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 
2561 
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➢ การพัฒนาบุคลากร 
บุคลำกรของส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้ำร่วมอบรมด้ำนบุคลิกภำพ กำรให้บริกำร 

และกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียด ดังนี้ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ เพื่องานบริการ”                 

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
บุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ที่เข้ำร่วมอบรม ดังนี้ 
1. นำงพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำน 
2. นำงสำวยุพิน ธิยำนันต์ รักษำกำรหัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ 
3. นำงวันเพ็ญ พิพัฒน์พงษ์กมล พนักงำนธุรกำร ระดับ 4 
4. นำงสำวอัญชลำ ทำมัน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
5. นำยวินัย กันขัติ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
6. นำงอรสำ วงค์สว่ำง นักวิชำกำรศึกษำ 
7. นำยรำชันย์ จันทร์เที่ยง นักวิชำกำรศึกษำ 
8. นำงสำวพิชฌำย์ธรณ์ ธรรมชัย นักวิชำกำรศึกษำ 
9. นำงสำวรักษิณำ วงค์ชัยขันธ์ นักวิชำกำรศึกษำ 
10. นำงอำภำวรรณ ยะปะนัน นักวิชำกำรศึกษำ 
11. นำยเจนณรงค์ ทุ่งปันค ำ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
12. นำงจิรำพร ปิติจะ นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
13. นำงสำวนิตยำ พุทธิ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
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 อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัยตามกรอบงานวิจัย                 
ของชาติ เพื่อให้ได้ทุนวิจัยภายนอก"  
 สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  ได้จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร            
"กำรพัฒนำโจทย์และเขียนข้อเสนอกำรวิจัยตำมกรอบงำนวิจัยของชำติ เพ่ือให้ได้ทุนวิจัยภำยนอก"  
เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม ถึง 1 มิถุนำยน 2561 ณ โรงแรม Flora Creek Chiang Mai อ.หำงดง               
จ.เชียงใหม่  
 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรม 

  นำงกัญญำภัค  เมธีวัฒนำกุล  นักวิชำกำรศึกษำ 
 

   
 

 
 
 อบรมเชิงปฏิบัติการ"เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก 
COSO เพื่อผลักดันการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร รุ่นที่ 2" 
 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร"เข้ำถึง เข้ำใจเทคนิคกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง ตำมหลัก COSO เพ่ือผลักดันกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ขององค์กร รุ่นที่ 2" เมื่อวันที่ 
13 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรม 

1. นำงพัชรินทร์   เค็ดเวิร์ด นักวิชำกำรพัสดุ 
2. นำงอำภำวรรณ ยะปะนัน นักิชำกำรศึกษำ 
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อบรม “เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ”  
 ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรม “เทคนิคกำรเจรจำไกล่เกลี่ยและ
กำรจัดกำรข้อร้องเรียนอย่ำงมืออำชีพ” ระหว่ำงวันที่ 16 – 17 สิงหำคม 2561 ณ ส ำนักบริกำร
วิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรม 

1. นำยเอนก ณะชัยวงค์  นักวิชำกำรศึกษำ 
2. นำยยงยุทธ แสนใจพรม นักวิชำกำรศึกษำ 
3. นำยสำคร เมืองแก้ว  นักวิชำกำรศึกษำ 
4. นำงกัญญำภัค เมธีวัฒนำกุล นักวิชำกำรศึกษำ 

 

   
 

 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์” รุ่นที่ 18  
 สถำบันส่งเสริมศึกษำและทรัพยำกรมนุษย์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้จัดอบรม                   
เชิงปฏิบัติกำร “เทคนิคกำรสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์” รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2561                       
ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรม 

1. นำยเจนณรงค์ ทุ่งปันค ำ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
2. นำงอรสำ วงค์สว่ำง นักวิชำกำรศึกษำ 
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อบรมเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 “เทคนิคการใช้ 
Social Media ส าหรับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ในยุค Thailand 4.0”  

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมเชิงวิชำกำร เพื่อพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร ปีงบประมำณ 2561 “เทคนิคกำรใช้ Social Media ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำร
องค์กำร ในยุค Thailand 4.0” ระหว่ำงวันที่ 29 – 31 สิงหำคม 2561 ณ ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรม 

1. นำงมัทธำ ปินทะนำ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
2. นำยบุญแทน ฤทธิไตรภพ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

 

  
 

 
 
 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างภาพ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint”      
 ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร                   
“กำรสร้ำงภำพ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint”  ระหว่ำงวันที่ 5 – 6 กันยำยน 2561 
ณ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรม 

1. นำงสำวรักษิณำ   วงค์ชัยขันธ์ นักวิชำกำรศึกษำ 
2. นำงสำวพิชฌำย์ธรณ์  ธรรมชัย นักวิชำกำรศึกษำ 
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➢ การศึกษาดูงาน 
ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานส านัก

ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ ปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ ร่วมให้กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกส ำนักทะเบียนและวัดผล มหำวิทยำลัยมหำจุฬำ                 
ลงกรณรำชวิทยำลัย  น ำโดย พระมหำถวิล กลฺยำณธมฺโม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและวัดผล   
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย พระมหำกฤษฎำ กิตติโสภโณ ผู้อ ำนวยกำรส่วนทะเบียนนิสิต  มหำจุฬำ
ลงกรณรำชวิทยำลัย พระมหำปัญญำ  ปัญญำสิริ ผู้อ ำนวยกำรส่วนประเมินกำรศึกษำ มหำจุฬำลงกรณ             
รำชวิทยำลัย ภำยใต้โครงกำรศึกษำดูงำนเครือข่ำยระบบทะเบียนอุดมศึกษำ โดยมีพระสงฆ์ 60 รูป 
คฤหัสถ์ 60 คน ร่วมศึกษำดูงำน เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2561 ณ ห้องประชุมเอ้ืองไอยเรศ ชั้น  5 
อำคำร 19 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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 ส านักทะเบียนทะเบียนและประมวลผล ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  จ ำนวน 17 คน ได้เข้ำ
ศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี เมื่อวันที่ 
28 พฤษภำคม 2561 ซึ่งกองบริกำรกำรศึกษำ แบ่งส่วนงำนออกเป็น 3 หน่วยงำน คือ หน่วยงำน
บริหำรทั่วไป หน่วยงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน และหน่วยงำนทะเบียนและประมวลผล  
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➢ การประกันคุณภาพการศึกษา 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ตระหนักถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของกำรประกัน

คุณภำพหน่วยงำน จึงได้ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพตำม
มำตรฐำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือแสดงถึงภำรกิจในกำรรับผิดชอบ 
มุ่งเน้นให้มีกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ ให้มีควำมต่อเนื่องและสำมำรถสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียน  กำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุด โดยได้ก ำหนดนโยบำยในกำรประกัน
คุณภำพหน่วยงำนไว้  ดังนี้ 

1. สร้ำงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพของส ำนักทะเบียนและประมวลผล และส่งเสริม
ให้มีกำรพัฒนำระบบและกลไกอย่ำงต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับกำรตรวจสอบจำกภำยนอก และเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

3. ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนของส ำนักทะเบียนและประมวลผล มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพ 

4. สนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักทะเบียน
และประมวลผล 

ประชุมสัมมนา พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดประชุมสัมมนำ พัฒนำงำนด้ำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ กำรจัดกำรควำมรู้ กำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน  ระหว่ำงวันที่ 16 – 17 
กันยำยน 2561 ณ อี-เอำท์ฟิตติ้ง รีสอร์ท เชียงใหม่  เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผลรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน
สนับสนุน มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ในวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2561  
ณ ห้องประชุมเอ้ืองค ำชั้น 3 อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผลกำรเมินอยู่ในระดับดีมำก                     
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.88 คะแนน รำยละเอียด ดังนี้ 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 5 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 กำรบรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งชี้                        
       ของกำรปฏิบัติงำนตำมแผน          
       ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

ร้อยละ 80 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำ    
       หนว่ยงำนหรือผู้บริหำรหน่วยงำน 

4 ข้อ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำร     
       ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร                
       ของผู้รับบริกำร 

3 ข้อ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 3 คะแนน 3.53 3.53 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ    
       กำรศึกษำ 

5 ข้อ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 4.51 4.51 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรจัดกำรควำมรู้ 4 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 4 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 กำรเงินและงบประมำณ 4 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมติ                 
       ทำงศิลปะและวัฒนธรรม 

3 ข้อ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 3 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 กำรบรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งชี้                        
       ของกำรปฏิบัติงำนตำมแผน          
       ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

5 ข้อ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4 องค์ประกอบ (12 ตัวบ่งชี้) 4.88 4.88 
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➢ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยเพ่ือพัฒนำระบบ

ฐำนข้อมูลและสำรสนเทศนักศึกษำ ให้มีกำรท ำงำนเป็นแบบ Real Time ผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 5 ระบบงำนหลัก ดังนี้ 

1. ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ครอบคลุมตั้งแต่กำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่  
จนส ำเร็จกำรศึกษำ รวมทั้งระบบค ำร้องออนไลน์ส ำหรับนักศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 

2. ระบบกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ ประกอบด้วย 
2.1  ข้อมูลกิจกรรม 
2.2  กำรบันทึกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ 
2.3  กำรตรวจสอบคุณสมบัติกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
2.4  กำรตรวจสอบกำรผ่ำนกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติส ำเร็จกำรศึกษำ 

3. ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ ครอบคลุมกำรท ำงำนตั้งแต่กำรขอขึ้นทะเบียน
บัณฑิต กำรช ำระเงิน และตัดเงินค่ำขึ้นทะเบียนบัณฑิต กำรตรวจสอบสถำนะกำรช ำระเงิน         
กำรแสดงรำยงำนข้อมูลบัณฑิต 

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

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

 
 ทั้งนี้ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เปิดใช้งำนระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศนักศึกษำ 
ซึ่งมีกำรท ำงำนแบบ Real Time ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เนต บนระบบฐำนข้อมูลเดียวกัน                
ในลักษณะ One Vision Network ในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อำคำร 90 ปี                 
รำชภัฏเชียงใหม่  
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➢ การจัดอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 
 
อบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษา ส าหรับอาจารย์ 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้จัดอบรมส ำหรับอำจำรย์ กำรใช้งำนระบบบริกำร
กำรศึกษำ หัวข้อเกี่ยวกับ “กำรส่งผลกำรเรียน อำจำรย์ผู้สอนและอำจำรย์ที่ปรึกษำ” ระหว่ำงวันที่   
11 – 20 ตุลำคม 2560 ณ ห้อง INV21 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 
 

    
 

 
 
อบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษา ส าหรับนักศึกษา 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดอบรมส ำหรับนักศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 9 – 10 ตุลำคม 
2560 และระหว่ำงวันที่ 11 – 20 ตุลำคม 2560 ณ ห้อง INV21 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 
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ประชุมการใช้งานระบบบริการการศึกษา ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดประชุมกำรใช้งำนระบบบริกำรกำรศึกษำออนไลน์
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือแนะน ำกำรใช้งำนระบบบริกำรกำรศึกษำออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 
2560 ณ ห้องประชุมส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การประสานงานด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 
         ใหม้ีประสิทธิภาพ 
 

➢ การบริหารจัดการหลักสูตร 
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมำณ 2561 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำรประชุมกลั่นกรอง

หลักสูตร จ ำนวน 6 ครั้ง 14 หลักสูตร รำยละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 
1 7/2560 8 พฤศจิกำยน 2560 
2 8/2560 12 ธันวำคม 2560 
3 1/2561 28 กุมภำพันธ์ 2561 
4 2/2561 17 เมษำยน 2561 
5 3/2561 15 สิงหำคม 2561 
6 4/2561 28 สิงหำคม 2561 
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 หลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2561 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในปี
กำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 77 หลักสูตร 

ระดับการศึกษา หลักสูตร จ านวนสาขาวิชา 
ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 1 
ปริญญำโท ครุศำสตรมหำบัณฑิต 1 
 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 2 
 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 1 
 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 2 
 สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต 1 
ประกำศนียบัตร ประกำศนียบัตรบัณฑิต 1 
ปริญญำตรี ครุศำสตรบัณฑิต 18 
 นิติศำสตรบัณฑิต 1 
 นิเทศศำสตรบัณฑิต 1 
 บริหำรธุรกิจบัณฑิต 8 
 บัญชีบัณฑิต 1 
 รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 1 
 วิทยำศำสตรบัณฑิต 19 
 ศิลปศำสตรบัณฑิต 17 
 เศรษฐศำสตรบัณฑิต 1 
 สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต 1 

รวม 77 
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 รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2561 
 

ระดับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา 
ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต พลังงำนและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ปริญญำโท ครุศำสตรมหำบัณฑิต หลักสูตรและกำรสอน 

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต - 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต กำรสอนวิทยำศำสตร์ 
 พลังงำนและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต ภำษำไทย 
 ภำษำอังกฤษศึกษำ 
สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต สำธำรณสุขศำสตร์  

ประกำศนียบัตร ประกำศนียบัตรบัณฑิต วิชำชีพครู 
ปริญญำตรี ครุศำสตรบัณฑิต กำรประถมศึกษำ 

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

นิติศำสตรบัณฑิต - 
นิเทศศำสตรบัณฑิต นิเทศศำสตร์ 
บริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรจัดกำร 

กำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน (หลักสูตรนำนำชำติ) 
กำรจัดกำรธุรกิจนำนำชำติ (หลักสูตรนำนำชำติ) 
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ระดับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา 
ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรตลำด 

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

บัญชีบัณฑิต - 
รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต รัฐประศำสนศำสตร์ 
วิทยำศำสตรบัณฑิต กำรโปรแกรมและกำรรักษำควำมปลอดภัย          

บนเว็บ 
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์  
เกษตรศำสตร์   
คณิตศำสตร์  
คหกรรมศำสตร์  
เคมี  
ชีววิทยำ  
เทคโนโลยีเซรำมิก 
เทคโนโลยีวิศวกรรมกำรก่อสร้ำง 
เทคโนโลยีสถำปัตยกรรม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ฟิสิกส์ 
ภูมิสำรสนเทศ 
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์  
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
สถิติประยุกต์ 
สัตวศำสตร์ 

ศิลปศำสตรบัณฑิต กำรท่องเที่ยว 
กำรพัฒนำชุมชน 
จิตวิทยำ 
ดนตรีสำกล 
ดุริยำงค์ไทย 
ภำษำเกำหลี 
ภำษำจีน 
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ระดับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา 
ปริญญำตรี ศิลปศำสตรบัณฑิต ภำษำจีนธุรกิจ 

ภำษำญี่ปุ่น 
ภำษำไทย 
ภำษำฝรั่งเศสธุรกิจ 
ภำษำอังกฤษ 
ภำษำอังกฤษธุรกิจ 
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรระหว่ำงประเทศ 
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
วัฒนธรรมศึกษำ 
ศิลปะและกำรออกแบบ 
สำรสนเทศศำสตร์ 

เศรษฐศำสตรบัณฑิต - 
สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำธำรณสุขชุมชน 
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ส่วนที่ 4  การเข้ารว่มกิจกรรมกับมหาวิทยาลยัและ

หน่วยงานอื่น ๆ  

 

ด้านวิชาการ 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 บุคลำกร ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2561 ณ ห้องประชุมเอ้ืองสำมปอยหลวง ชั้น 15 
อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 

    
 

 
 
กิจกรรม KM  day 2018 ส านักหอสมุด 
 บุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกิจกรรม KM day 2018 ส ำนักหอสมุด               
โดย ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆรำช รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธำนในพิธีเปิด
กิจกรรม KM day 2018 ณ ชั้น 1 อำคำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 
พฤษภำคม 2561 
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อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM 
ระดับมหาวิทยาลัย  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรและผลงำนกำรด ำเนินด้ำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ ในโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรถอดบทเรียนกำรจัดกำรควำมรู้ และเผยแพร่องค์ควำมรู้ในเวที
ตลำดนัด KM ระดับมหำวิทยำลัย โดย ส ำนักหอสมุดร่วมกับส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันสุขภำพ
กำรศึกษำ เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 31 
พฤษภำคม 2561 ณ ชั้น 2 อำคำร 90 ปี รำชภัฏเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 

   
 

 

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 
 ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมงำนปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่                
ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  พร้อมบรรยำยเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ทำงวิชำกำรท่ีนักศึกษำควรทรำบ 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
มอบดอกดารารัตน์ให้จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ  ปัญญำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมเป็น
ตัวแทนผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบดอกดำรำรัตน์ให้จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 
6,999 ดอก เพ่ือทูลเกล้ำฯ ถวำยในพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จ                      
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2560 เวลำ ณ ศำลำกลำง
จังหวัดเชียงใหม่  

   
 

 

 

กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 "มอกล้วยไข่เกมส์" 
 ผู้บริหำรน ำโดยนำงเสำร์ค ำ  เมืองแก้ว รองผู้อ ำนวยกำร พร้อมบุคลำกร ส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำประเพณีอำจำรย์และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ 
ครั้งที่ 1 "มอกล้วยไข่เกมส์" ระหว่ำงวันที่ 10 - 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร 
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14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” สืบสานพระราชปณิธาน “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 
 ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมงำน 14 กุมภำพันธ์ “วันรำชภัฏ” 
สืบสำนพระรำชปณิธำน “คนของพระรำชำ ข้ำของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561                      
ณ มณฑลพิธีลำนกิจกรรม อำคำร 90 ปี รำชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือถวำยรำชสดุดี พระบำทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ด้วยควำมส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณที่พระองค์
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนนำม “สถำบันรำชภัฏ” แก่วิทยำลัยครูทั่วประเทศ 
เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2535 และ ได้จัดให้มีพิธีทอดผ้ำป่ำมหำกุศลสมทบทุนก่อสร้ำงองค์พระมหำ
เจดีย์ เพ่ืออุทิศถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร และ                
น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ                 
ในรัชกำลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ในหลวงรัชกำลที่ 10 
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วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการ               
พลเรือน ประจ าปี 2561 
 นำงเสำร์ค ำ เมืองแก้ว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.กัลทิมำ พิชัย รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ น ำคณะผู้บริหำร และบุคลำกร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จ พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว     
พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ และวันข้ำรำชกำรพลเรือนประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2561                 
ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
 

    
 

 
 
พิธีสระเกล้าด าหัวผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจ าปี 2561 
 ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมสืบสำนประเพณีป๋ำเวณีปี๋ใหม่เมือง
เจียงใหม่ พร้อมทั้งประกอบพิธีสักกำระพระบรมสำรีริกธำตุ สักกำระพระพุทธรูปประจ ำมหำวิทยำลัย 
พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร พิธีท ำบุญปีใหม่เมืองและท ำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คณำจำรย์ -บุคลำกร                  
ผู้ล่วงลับ และพิธีสระเกล้ำด ำหัวผู้บริหำร คณำจำรย์และบุคลำกรอำวุโส มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
ประจ ำปี 2651 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  
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พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 
 ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสำรีริกธำตุ                  
ซึ่งได้รับเมตตำจำกวัดพระธำตุศรีจอมทองวรวิหำร และวัดพระธำตุดอยสุเทพรำชวรวิหำร พร้อม
อัญเชิญพระบรมสำรีริกธำตุ จำกชั้น 15 อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
มำยังมณฑลพิธี ณ ลำนกิจกรรม อำคำร 90 ปี เพ่ือประดิษฐำนมณฑปเป็นกำรชั่วครำว โดยจะได้เปิด
โอกำสให้พุทธศำสนิกชนร่วมสรงน้ ำพระบรมสำรีริกธำตุ ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 เมษำยน 2561  
 

   
 

 
 
94 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมงำน 94 ปี วันสถำปนำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่  ในวันที่ 1 พฤษภำคม 2561 ณ ลำน 90 ปี รำชภัฏเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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พิธีหล่อเทียน สูมาธรรม ประจ าปี 2561 
 ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมสืบสำนประเพณีเข้ำพรรษำ                 
พิธีหล่อเทียน สูมำธรรม ประจ ำปี 2561 ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำ            
ลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2561  ณ ศำลำร่มโพธิ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่  
 

    
 

 
 
ลงทะเบียน "จิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ" 
 บุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมคณะผู้บริหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
น ำโดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นำคนิษฐนนต์  น ำคณะบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ร่วม
ลงทะเบียน "จิตอำสำเรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ" อุทิศตนสร้ำงประโยชน์แก่สังคม เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 
2561 ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า 
 ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมประชำชนจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี 
ด้วยหัวใจ” มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกันบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 66 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2561 ในวันที่ 25 
กรกฎำคม 2561 ณ ล้ำน 90 ปี รำชถัฏเชียงใหม่  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  

    

 
 

 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9  
 บุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล เช้ำร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 เนื่องในโอกำสวันมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 86 พรรษำ 
12 สิงหำคม 2561 และกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2561 เพ่ือเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่นและลูก
กตัญญู” มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2561 ณ ศำลำร่มโพธิ์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  
 

       
 

 



 
 

 

รายงานประจ าปี 2561        
ส านักทะเบียนและประมวลผล 

75 

บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ  ปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อม
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหำรและตัวแทนนักศึกษำของมหำวิทยำลัย ร่วมบันทึก
เทปถวำยพระพรแด่ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 เนื่องในโอกำส               
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 12 สิงหำคม 2561 ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชำสัมพันธ์ 
เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่  
 

    
 

 
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดำรำรัตน์  ไชยำโส รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล                 
พร้อมผู้บริหำรและบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถในรัชกำลที่  9 12 สิงหำคม 2561 โดยมี นำยศุภชัย   เอ่ียม
สุวรรณ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำนในพิธี เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2561                ณ 
ห้องนิทรรศกำร 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ 7 รอบ   พระชนมพรรษำ  
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งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการสายสนับสนุน 
 บุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมงำนเลี้ยงแสดงมุฑิตำจิตแก่บุคลำกรผู้เกษียณ 
อำยุรำชกำรสำยสนับสนุน ประจ ำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2561 ณ ศำลำร่มโพธิ์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 

   
 

 
 
พิธีเชิดชูเกียรติและพิธีเปิดนิทรรศการผู้เกษียณราชการ 
 ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและพิธีเปิด
นิทรรศกำรผู้เกษียณรำชกำร ในวันพุธที่ 26 กันยำยน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อำคำร 90 ปี  
รำชภัฏเชียงใหม่  
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งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น 2561” 
 ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วม งำนเลี้ยงแสดงมุทิตำจิต                       
ผู้เกษียณอำยุรำชกำร “เรือชนะคลื่น 2561” ในวันเสำร์ที่ 29 กันยำยน 2561 ณ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม  
 

   
 

 
 

 

 






