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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 

 

ประวัติความเป็นมา 

 สำนักส่งเสริมวิชาการ ได้รับการแบ่งส่วนราชการครั้งแรกของวิทยาลัยครูเชียงใหม่   
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2530  งานด้านทะเบียนและวัดผล จากเดิมท่ีมีการแบ่งงานรับผิดชอบของงานทะเบียนและ
วัดผล ขึ้นอยู่กับสำนักงานอธิการบดี เรียกว่า "แผนกทะเบียนและวัดผล" ขึ้นตรงกับรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร  ส่วนงานบริหารหลักสูตรและบริหารงานวิชาการ การจัด การเรียนการสอน หน่วยวัดผล
การศึกษา และหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการข้ึนตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ในวันที ่ 12 มีนาคม 2530 ได้มีการประกาศแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูเชียงใหม่                
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 ได้แบ่งส่วนราชการ             
ของวิทยาลัยครู เป็น  10 หน่วยงาน และมีสำนักส่งเสริมว ิชาการเป็นหน่วยงานหนึ ่ง โ ดยมี                      
อาจารย์ทัศนี  ยอดอินทร์ เป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ คนแรก มีการแบ่งหน่วยงานย่อย
ออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ  6 ฝ่ายคือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา             
ฝ่ายหลักสูตรและแผน การสอน ฝ่ายห้องสมุด และฝ่ายเอกสารตำรา 

 ปีการศึกษา 2532 ได้ม ีการเปลี ่ยนแปลงตำแหน่งเดิมจาก ผู ้อำนวยการ เป็น หัวหน้าสำนัก             
ส่งเสริมวิชาการ และมีการเปลี่ยนผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการมาเป็น อาจารย์ ดร.มงคล เอี่ยมสำอางค์  
มีการขยายงานเพิ่มขึ้นอีก 4 งาน คือ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานสถิติและข้อมูลผลการศึกษา 
งานศูนย์ข้อมูลเพื่อการศึกษา และงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยเสริมวิชาการ 

 ปีการศึกษา 2533 ได้มีการปรับระบบโครงสร้างงานภายในโดยลดงานที่เพิ่ม จากงานเดิม 
4 งาน ให้คงไว้เพียง  2 งาน คือ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การทำงาน ในลักษณะของคณะกรรมการประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และงานสวัสดิการและข้อมูลผลการศึกษา 

 ปีการศึกษา 2534 มีการปรับองค์กรขึ ้นอีกครั ้งหนึ ่ง โดยมี ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์                     
วัฒน์  สมประเสริฐ เป็นหัวหน้าสำนักส่งเสริมวิชาการ แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านวิทยบริการ  
2) ด้านธุรการวิชาการ และคงไว้ซึ่งงานโครงการและงานเฉพาะกิจวิทยบริการซึ่งประกอบด้วย  ฝ่ายหอสมุด  
ฝ่ายเทคโนโลยี และฝ่ายเอกสารตำรา 

 - ด้านธุรการวิชาการ ประกอบด้วยฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน 
ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 

 - งานโครงการและงานเฉพาะกิจ ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการประสาน             
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  โครงการสรรหาอาจารย์พิเศษ
โครงการรณรงค์ทางวิชาการเพ่ือสรรหานักศึกษา 
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 ในการดำเน ินการด ังกล ่าวม ีการประสานการทำงานอย ่างเป ็นระบบมีการจัด
ประชุมสัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็น "ยุคทองของสำนักส่งเสริม
วิชาการ" ที่มีการกระจายการทำงาน มีการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ อย่างมากมาย 
 ปีการศึกษา 2537 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์สมผิว ช ื ่นตระกูล ดำรงตำแหน่งห ัวหน้า 
สำนักส่งเสริมวิชาการ 

 ปีการศึกษา 2538 อาจารย์มนตรี ศิริจันทร์ชื่น เป็นหัวหน้าสำนักส่งเสริมวิชาการ และ  
ในปีการศึกษา 2538 มีการประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีการสรรหาผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการ 

 ปีการศึกษา 2543 สำนักส่งเสร ิมว ิชาการ ได้ม ีการปรับปร ุงหน่วยงาน  โดยแยก 
งานวิทยบริการออกไปเป็นศูนย์วิทยบริการ มีภาระงานเทียบเท่าคณะ มีการบริหารงานอย่างอิสระ 
สำนักส่งเสริมวิชาการมีลักษณะงานที่รับผิดชอบที่สำคัญ 3 ด้าน คืองานเลขานุการ งานทะเบียนและ
วัดผล และงานจัดการศึกษา 

 ปีการศึกษา  2550  มหาวิทยาลัยมีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ออกเป็น 6 งาน ดังนี้ คือ งานบริหารงานทั่วไป  งานการเงินพัสดุ งานวิเคราะห์แผนและ
งบประมาณ  งานทะเบียนและประมวลผล งานบริการการเรียนการสอน งานมาตรฐานหลักสูตร  
และงานบัณฑิตศึกษา 

 ปีการศึกษา  2555  มหาวิทยาลัยมีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ออกเป็น 2  งาน ดังนี้  คือ งานส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียนและประมวลผล 

 ปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยมีการแบ่งส ่วนราชการในสำนักส่งเสริมวิชาการและ                    
งานทะเบียน ออกเป็น 4  งาน  ดังนี้  คือ งานบริหารทั่วไป งานบริการการเรียนการสอน งานทะเบียน
และประมวลผล  และงานมาตรฐานและหลักสูตร 

 ปี พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ให้ใช้คำว่า สำนักทะเบียนและประมวลผล แทน 

 ปี พ.ศ. 2559 มีการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานผู ้อำนวยการ สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล เป็น 4 งาน ดังนี ้ งานบริหารทั ่วไป งานรับเข้าศึกษา งานบริการการศึกษา และ  
งานทะเบียนและประมวลผล 
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4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนางานสำนักทะเบียนและประมวลผล 

 

ภารกิจ 
1. บริการข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน และข้อมูลนักศึกษา 
2. ดำเนินงานด้านการรับนักศึกษา 
3. ดำเนินงานด้านทะเบียนและประมวลผล 
4. ดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน 
5. ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาระบบการรับนักศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบ

ประมวลผลการศึกษา ระบบตรวจสอบและรองรับการสำเร็จการศึกษา ประสานงานบริหาร
หลักสูตร และจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีการใช้ข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริการที่สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนางาน 
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ยุทธศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่ตั้ง 
 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ตั้งอยู่อาคารสำนักงาน
อธิการบดี (อาคาร 1) เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
50300 

 
โครงสร้างองค์กร 

 

ส านักทะเบียน
และประมวลผล

งานบริหาร
ทั่วไป

งานรับเข้า
ศึกษา

งานบริการ
การศึกษา

งานทะเบียน
และประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 

พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล 

พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ             
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

ประสานงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตร                  
ให้มีประสิทธิภาพ 
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คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา  พิชัย  ประธานกรรมการ 

 

         

 
        

                                                                                            
                ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกษรา  ปัญญา                                             นางเสาร์คำ  เมืองแก้ว 

 

                                                       
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์  ไชยาโส           ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ ์ อัจฉรยิมนตร ี                   

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการและเลขานุการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ                      
ภูว่ิภาดาวรรธน์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ภูสิต  
ปุกมณี 

ดร.ฐิติ  ฐิติจำเริญพร รองศาสตราจารย์ประทีป  
จันทร์คง 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้บริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล 
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บุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล 
 

งานบริหารทั่วไป 
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งานรับเข้าศึกษา 
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งานบริการการศึกษา 
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งานทะเบียนและประมวลผล 
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บุคลากรผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรต ิ

 

 นายเอนก  ณะชัยวงค์  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล  ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร  ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับบุคลากรอื่นในด้านการอุทิศตนในการปฏิบัติงานจนปรากฏชัดเจน เป็นที่ยอมรับและมีผลงาน
โดดเด่นเป็นประโยชน์กับภารกิจมหาวิทยาลัย รวมถึงผลการปฏิบัติงานส่งผลกับนักศึกษาหรือ
ผู้รับบริการเป็นสำคัญ เข้ารับรางวัลในวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 1  
พฤษภาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

การ

ก

ด
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ส่วนที่ 2  การบริหารงบประมาณ 

 
 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2562 

 ในปีงบประมาณ 2562 สำนักทะเบียนและประมวลผล  มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน  
4,887,900 บาท (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ               
ในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ซ่ึงจำแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้ 

 ตารางท่ี 2.1 งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ 
แหล่งเงิน งบประมาณ ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 1,707,800 34.94 
งบประมาณเงินรายได้ 3,180,100 65.06 

รวม 4,887,900 100.00 
 

 ตารางท่ี 2.2  โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ที ่ แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
งบแผ่นดิน เงินรายได้ 

1 โครงการ บรหิารจดัการสำนักทะเบียนและประมวลผล 500,000 728,400 1,228,400 
2 โครงการ การพัฒนาบคุลากรสำนกัทะเบียนและประมวลผล  95,000 95,000 
3 โครงการ ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ ทบทวนแผนกลยุทธ์  57,500 57,500 
4 โครงการ พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา                      

การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางาน                     
เพื่อดำเนินการด้านบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

50,000  50,000 

5 โครงการ จดัหากระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา 195,000  195,000 
6 โครงการ สมัมนาวิชาการเครือข่ายงานทะเบียน  86,600 86,600 
7 โครงการ จดัทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ **    600,000 600,000 
8 โครงการ ประชุมสมัมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา 200,000  200,000 
9 โครงการ ประชาสัมพันธ์การรับนกัศึกษา 425,000  425,000 
10 โครงการ พัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา 200,000 968,500 1,168,500 
11 โครงการ บรหิารจดัการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 105,800  105,800 
12 โครงการ ประเมินการสอนอาจารย์ 32,000  32,000 
13 โครงการ พัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบสถานภาพของนักศึกษา      

บนเครือข่ายมือถือ 
 38,000 38,000 

14 โครงการ บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร (ระบบฐานข้อมูล 
และสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะ ครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ 

 606,100 606,100 

รวม 1,707,800 3,180,100 4,887,900 

** หมายเหตุ ขอเปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณ จากงบแผ่นดินเป็นเงินรายได้ โครงการที่ 7 จำนวน 600,000 บาท    

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562 



 
 

 

รายงานประจำปี 2562          
สำนักทะเบียนและประมวลผล 

15 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม  ประจำปีงบประมาณ 2562 
 ในปีงบประมาณ 2562 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม    
เป็นเงินจำนวน 627,040 บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) แบ่งเป็น งบเร่งด่วน 352,040 
บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันสี่สิบถ้วน) งบแผ่นดินเหลือจ่าย 200 ,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  
และเงินรายได้ (กันเหลื่อมปี พ.ศ. 2561) 75 ,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีโครงการ 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้   

 ตารางท่ี 2.3  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม) 

ที ่ แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
งบแผ่นดิน เงินรายได้ 

งบเร่งด่วน 
 

352,040 352,040 
1 โครงการบริหารจัดการพัฒนาหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑติ 

(หลักสูตร 4 ปี) 
 332,040 332,040 

2 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าเต็นท์ในการรายงานตัวนักศึกษา  20,000 20,000 
งบแผ่นดินเหลือจ่าย 200,000  200,000 
3 ค่าเอกสารทางการศึกษา 200,000  200,000 
เงินรายได้ (กันเหลื่อมปี พ.ศ. 2561)      75,000     75,000  
4 จัดจ้างทำระบบพัฒนาซอฟตแ์วร ์       75,000     75,000  

รวม 200,000 427,040 627,040 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2,000,000
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2,600,000

1

2,307,800

2,580,100

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบแผ่นดิน เงินรายได้
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200,000 

427,040 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม)

งบแผ่นดิน เงินรายได้
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การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 
 ในปีงบประมาณ 2562 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมี
การเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้   
 1. งบประมาณแผ่นดิน ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,707,800 บาท เบิกจ่าย 
1,466,522.01 ร้อยละของการเบิกจ่าย 85.87 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ตารางท่ี 2.4  การเบิก - จ่ายงบประมาณ งบแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ 2562 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ               

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ             
ที่เบิก - จ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 พัฒนางานด้านประกันคณุภาพการศึกษา การจัดการ
ความรู้ (KM) พัฒนางานด้านบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

50,000 36,120 13,880 

2 จัดหากระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา 195,000 192,000 3,000 
3 ประชุมสมัมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา 200,000 126,362 73,638 
4 บริหารจดัการระบบอาจารย์ที่ปรกึษา 105,800 84,771 21,029 
5 ประชาสมัพันธ์การรับนักศึกษา 425,000 344,703 80,297 
6 พัฒนากระบวนการสอบคัดเลือก 200,000 198,000 2,000 
7 บริหารจดัการสำนักทะเบียนและประมวลผล 500,000 456,304.01 43,695.99 
8 ประเมินการสอนอาจารย ์ 32,000 28,292 3,708 

รวม 1,707,800 1,466,552.01 241,247.99 
 

ข้อมูล  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 
กราฟแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ งบแผ่นดิน 

 

 
 

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000

งบประมาณที่ได้รบัจัดสรร

งบประมาณที่เบกิ - จ่าย

งบประมาณคงเหลือ

1,707,800

1,466,552.01

241,247.99
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 2. งบประมาณรายได้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,180,100 บาท เบิกจ่าย 1,851,784 บาท 
ร้อยละของการเบิกจ่าย 58.23 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ตารางท่ี 2.5  การเบิก - จ่ายงบประมาณ เงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ 2562 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ               

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ             
ที่เบิก - จ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการทบทวนแผนกลยุทธ ์ 57,500 47,460 10,040 
2 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบยีนและประมวลผล 95,000 70,012 24,988 
3 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม ่ 600,000 532,000 68,000 
4 พัฒนากระบวนการสอบคัดเลือก 968,500 277,563 690,937 
5 บริหารจดัการสำนักทะเบียนและประมวลผล 728,400 637,959 90,441 

6 
การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบสถานภาพ               
ของนักศึกษา 

38,000 31,800 6,200 

7 
บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบ
วงจรเพื่อการใช้งานทุกมิต ิ

606,100 180,000 426,100 

8 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน 86,600 74,990 11,610 
รวม 3,180,100 1,851,784 1,328,316 

 

  ข้อมูล  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 

กราฟแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ 
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 3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (เพ่ิมเติม) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  627,040 บาท 
เบิกจ่าย 438,908 บาท ร้อยละของการเบิกจ่าย 70.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ตารางท่ี 2.6  การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม (งบเร่งด่วน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ           
ที่เบิก - จ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 บริหารจดัการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 4 ปี) 332,040 151,908 180,132 
2 ค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าเต็นท์ในการรายงานตัวนักศึกษา 20,000 20,000 0 

รวม 352,040 171,908 180,132 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 
 ตารางท่ี 2.7  การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม (งบแผ่นดินเหลือจ่าย)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ           

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ           
ที่เบิก - จ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 ค่าเอกสารทางการศึกษา 200,000 192,000 8,000 
รวม 200,000 192,000 8,000 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
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 ตารางที ่2.8  การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจดัสรรเงินรายไดเ้พิ่มเติม (กันเหลื่อมปี พ.ศ. 2561) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ           
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ           
ที่เบิก - จ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 จัดจ้างทำระบบพัฒนาซอฟตแ์วร์ ระบบคำร้องขอสอบ
กลางภาคและปลายภาค 

75,000 75,000 0 

รวม 75,000 75,000 0 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
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ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามยทุธศาสตร ์

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา  
 สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ 
 

 การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญผู้บริหารโรงเรียนและ               

ครูแนะแนวร่วมประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ในวันที่ 
7 กันยายน 2562 ณ  โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  เชียงใหม่ 

ในการจัดประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนัก
ทะเบียนและประมวลผลได้ชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
และจัดบรรยายเรื ่องระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563                  
เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการของระบบ TCAS 63 แก่ผู้ร่วมประชุมสัมมนาด้วย โดย
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์  หงษ์วิทยากร  รองเลขาธิการที ่ประชุมอธิการบดี  
แห่งประเทศไทย และ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ  คณะกรรมการพัฒนาระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 

 
 

ง

ง

ง
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 การพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำนวน 6,900 คน

แบ่งเป็น ภาคปกติ จำนวน 5,170 คน ภาคพิเศษ จำนวน 1,730 คน โดยแยกประเภทการรับสมัคร
ออกเป็น 6 รอบ คือ รอบท่ี 1 การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมงาน  รอบที่ 2 การรับแบบโควตา  รอบที่ 3 
การรับตรงร่วมกัน  รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ  รอบรับเพิ่มเติม  และรอบการรับนักศึกษาภาคพิเศษ  
รายละเอียดดังนี้ 

 

➢ การรับนักศึกษา 

ตารางที่ 3.1 ข้อมูลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 

คณะ/วิทยาลัย 
จำนวน                     

ที่ผ่านการคัดเลือก 
จำนวน 

ยืนยันสิทธิ์ 
จำนวนชำระเงิน 

ครุศาสตร์ 789 570 525 
เทคโนโลยีการเกษตร 33 7 7 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 634 418 370 
วิทยาการจัดการ 319 181 162 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 206 120 101 
วิทยาลัยนานาชาติ 59 48 44 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 32 23 22 

รวม 2,072 1,367 1,231 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 

กราฟแสดงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 
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ตารางท่ี 3.2 ข้อมูลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 

คณะ/วิทยาลัย 
จำนวน             

ที่ผ่านการคัดเลือก 
จำนวน 

ยืนยันสิทธิ์ 
จำนวนชำระเงิน 

ครุศาสตร์ 521 283 266 
เทคโนโลยีการเกษตร 40 14 14 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 677 388 357 
วิทยาการจัดการ 608 351 340 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 329 174 157 
วิทยาลัยนานาชาติ 101 74 61 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 88 62 51 

รวม 2,364 1,346 1,246 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 

กราฟแสดงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

521

40

677

608

329

101

88

283

14

388

351

174

74

62

266

14

357

340

157

61

51

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

ครุศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

วิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

จ านวนที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน ยืนยันสิทธิ์ จ านวนช าระเงิน
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ตารางที่ 3.3 ข้อมูลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 

คณะ/วิทยาลัย 
จำนวน             

ที่ผ่านการคัดเลือก 
จำนวน 

ยืนยันสิทธิ์ 
จำนวนชำระเงิน 

ครุศาสตร์ 291 215 181 
เทคโนโลยีการเกษตร 17 13 10 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 379 284 227 
วิทยาการจัดการ 263 193 150 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 137 94 69 
วิทยาลัยนานาชาติ 77 53 35 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 16 11 8 

รวม 1,180 863 680 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 

กราฟแสดงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 
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ตารางท่ี 3.4 ข้อมูลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 และรอบเพิ่มเติม 

คณะ/วิทยาลัย 
จำนวนประกาศผล 

(รอบท่ี 5) 
จำนวนสมัคร 
(รอบเพ่ิมเติม) 

จำนวนรายงานตัว                 
(รอบท่ี 5 และรอบเพ่ิมเติม) 

ครุศาสตร ์ 182 19 152 
เทคโนโลยีการเกษตร 6 0 4 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 280 4 233 
วิทยาการจัดการ 260 14 240 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 130 8 104 
วิทยาลัยนานาชาต ิ 42 28 54 
วิทยาลัยแมฮ่่องสอน 30 2 24 

รวม 930 75 811 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

 
กราฟแสดงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 และรอบเพิ่มเติม 
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ตารางท่ี 3.5 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 

คณะ/วิทยาลัย แผนรับ 
จ ำนวนนักศึกษำใหม่ จำนวน

รายงานตัว รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 5 รอบเพิ่มเติม 

ครุศาสตร์ 1,180 525 266 181 139 19 1,126 

เทคโนโลยีการเกษตร 160 7 14 10 7 0 36 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,300 370 357 227 212 4 1,206 

วิทยาการจัดการ 1,080 162 340 150 223 14 909 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 800 101 157 69 108 8 440 

วิทยาลยันานาชาต ิ 400 44 61 35 36 28 281 

วิทยาลยัแม่ฮ่องสอน 250 22 51 8 16 2 105 

รวม 5,170 1,231 1,246 680 741 75 4,103 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 

หมายเหตุ จำนวนแต่ละรอบเป็นจำนวนนักศึกษาใหม่ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ซึ่งระหว่างการรับนักศึกษาแต่ละรอบนั้น  
มีนักศึกษาบางส่วนสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อหรือย้ายสาขาวิชา จึงทำให้ผลรวมของนักศึกษาใหม่ทั้งหมด ไม่ตรงกับ
จำนวนรายงานตัว 

 
กราฟแสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 3.6 ข้อมูลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์  
        ปีการศึกษา 2562 

คณะ/วิทยาลัย แผนรับ 
จำนวน
ผู้สมัคร 

จำนวน
รายงานตัว 

หมายเหตุ 

เทคโนโลยีการเกษตร 120 3 - ปิด 3 สาขาวชิา เนื่องจาก
จำนวนผูส้มัครไม่เพียงพอต่อ 
การจัดการเรียนการสอน 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 560 351 290 ปิด 1 สาขาวิชา 

วิทยาการจัดการ 690 423 351 ปิด 2 สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 320 95 71 ปิด 4 สาขาวิชา 

วิทยาลัยนานาชาติ 40 35 23  

ครุศาสตร์ - - - งดรับนักศึกษา 

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน - - - งดรับนักศึกษา 

รวม 1,730 907 735  
 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
 

 

กราฟแสดงข้อมูลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2562 
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เทคโนโลยีการเกษตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนานาชาติ

แผนรับ จ านวนผูส้มคัร จ านวนรายงานตวั
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ตารางท่ี 3.7  จำนวน นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 

คณะ/วิทยาลัย 
จำนวนนักศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 
ครุศาสตร์ 1,126 0 1,126 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,206 290 1,496 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 440 71 511 
วิทยาการจัดการ 909 351 1,260 
เทคโนโลยีการเกษตร 36 0 36 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 105 0 105 
วิทยาลัยนานาชาติ 281 23 304 

รวม 4,103 735 4,838 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 

กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 
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➢ จำนวนนักศึกษา 

ตารางที่ 3.8 จำนวน นักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 

คณะ/วิทยาลัย 
จำนวนนักศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 
ครุศาสตร์ 4,739 1 4,740 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,891 1,069 4,960 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,881 298 2,179 
วิทยาการจัดการ 3,108 1,374 4,482 
เทคโนโลยีการเกษตร 250 - 250 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 372 - 372 
วิทยาลัยนานาชาติ 802 69 871 

รวม 15,043 2,811 17,854 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 

 
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 
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ตารางที่ 3.9 จำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

คณะ/วิทยาลัย 
จำนวนนักศึกษาใหม ่ จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม 
ครุศาสตร ์ 180 15 10 205 358 56 11 425 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 5  5  25  25 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 6  6  41  41 

วิทยาการจัดการ      13  13 
บัณฑิตวิทยาลัย   9 9   13 13 
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่ง
เอเชีย 

     12 13 25 

รวม 180 26 19 225 358 147 37 542 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
 

กราฟแสดงจำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
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 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์

การรับนักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 - ปีการศึกษา 2563  
โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลได้ขอความร่วมมือจากคณะ วิทยาลัยในการให้บุคลากรในสังกัด 
มีส่วนในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา 
ระยะเวลาในการรับสมัคร วิธีการและขั้นตอนการรับสมัคร  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา การเตรียมความพร้อม 
ในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ครูแนะแนวและนักเรียนสอบถาม                 
ข้อสงสัยเกี ่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  การดำเนินโครงการ
ประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์สัญจร  และการเข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 

 

➢  การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร 
 สำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับคณะ/วิทยาลัย ในการออกประชาสัมพันธ์การรับ

นักศึกษาสัญจรตามโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 35 โรงเรียน รวมทั้งหมด 11 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1.  ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  

    สำนักทะเบียนและประมวลผล และวิทยาลัยนานาชาติ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์             
การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
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2.  ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 
    สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ในงาน เปิดบ้านการศึกษา ครั ้งที ่ 4  "องค์ความรู ้ สู ่การพัฒนา
นวัตกรรม" ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 

 

        
 

 
 

3.  ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  
สำนักทะเบียนและประมวลผล และวิทยาลัยนานาชาติ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์             

การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 
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4. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่  
 สำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ 

การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
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5. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร เส้นทางเถิน - ตาก  

 

 
 
6. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร เส้นทางเชียงดาว - แม่อาย 

 

สำนักทะเบียนและประมวลผล 
ร ่วมกับคณะและว ิทยาล ัย แนะแนว
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เส้นทางเถิน - ตาก ระหว่าง
วันที่ 21 -22 สิงหาคม 2562 จำนวน 4 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
โรงเร ียนบ ้านตากประชาว ิทยาคาร 
โรงเรียนตากพิทยาคม  และโรงเรียน
เทศบาล 1 กิตติขจร   
 

    
 

        

 

 
 

    

สำนักทะเบียนและประมวลผล 
ร่วมกับคณะและวิทยาลัย แนะแนว
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เส้นทางเชียงดาว - แม่อาย 
ระหว่างวันที ่ 26 – 28  สิงหาคม 
2562 จำนวน 5 โรงเร ียน ได ้แก่ 
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  โรงเรียน
ไชยปราการ  โรงเร ียนรัง ษีว ิทยา  
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และโรงเรียน
บ้านสันต้นหมื้อ 
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7. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร เส้นทางแม่สะเรียง - ปาย 

 

 
 

8. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร เส้นทางลำพูน – ล้ี 

 

 
 

สำนักทะเบียนและประมวลผล 
ร่วมกับคณะและวิทยาลัย แนะแนว
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เส้นทางแม่สะเรียง - ปาย 
ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 
จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน  
แม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) โรงเรียน
ขุนยวมวิทยาคม โรงเรียนห้องสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ  โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน  โรงเรียน
ป า ย ว ิ ท ย า ค า ร  แ ล ะ โ ร ง เ ร ี ย น            
ราชประชานุเคราะห์ 22 
 

    
 

 

    
 

 

     

สำนักทะเบียนและประมวลผล 
ร่วมกับคณะและวิทยาลัย แนะแนว
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เส้นทางลำพูน - ลี้ ระหว่าง
ว ั น ท ี ่  2  –  4  ก ั น ย า ย น  2 5 6 2              
จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน    
ป่าตาลบ้านธิพิทยา  โรงเรียนแม่ทา
วิทยาคม โรงเรียนแม่ตืนวิทยา โรงเรียน
เว ียงเจด ีย ์ว ิทยา โรงเร ียนน ้ำดิบ
วิทยาคม และโรงเรียนป่าซาง 
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9. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร เส้นทางแพร่ - น่าน 
 สำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะและวิทยาลัย แนะแนวการศึกษาต่อ             

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เส้นทางแพร่ - น่าน ระหว่างวันที ่ 11 - 13  กันยายน 2562              
จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก ่โรงเรียนสา  โรงเรียนน่านนคร  โรงเรียนนาน้อย  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  และโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์   
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➢ การเข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 
สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เข้าร่วมจัดแสดง

นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน ในงานนิทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23  ประจำปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

1. เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 8 – 9  
พฤศจิกายน 2561 

        

     

 
 

2. เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ระหว่างวันที่ 
19 – 20  สิงหาคม 2562 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา                       
         ที่มีประสิทธิภาพ  
 สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ 
 

 การบริหารการเรียนการสอน 
  การจัดตารางสอนและตารางสอบ 

การจัดตารางเรียนตารางสอบของงานบริการการศึกษา ได้ดำเนินการตามกำหนดระยะเวลา
ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา โดยดำเนินการให้เสร็จสิ ้นก่อนการลงทะเบียน 
จองรายวิชาของนักศึกษา  ซึ่งงานบริการการศึกษาได้ประสานงานกับคณะเพ่ือให้ส่งรายวิชาที่ต้องการ
เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ จากนั้นนำรายวิชามาจัดตารางเรียนให้กับแต่ละหมู่เรียนก่อนที่จะทำ
การลงตารางสอบแต่ละกลุ่มวิชา ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายต้องมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของห้องเรียน 
เวลาเรียน และกลุ่มวิชา ก่อนนำขึ้นสู่ระบบจองรายวิชาของนักศึกษา โดยแต่ละปีการศึกษามีจำนวน
หมู่เรียนของนักศึกษาทุกประเภทที่ได้ทำการจัดตารางเรียน ตารางสอบ แสดงได้ตามตารางดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.10 ข้อมูลการจัดตารางเรียน-ตารางสอบ 

ตารางเรียน/ตารางสอบ 
จำนวนหมู่เรียน (Section) ในแต่ละภาคการศึกษา 

2/2561 3/2561 1/2562 
การจัดตารางเรียน 2,931 431 3,278 
การจัดตารางสอบ 5,862 862 6,556 

รวม 8,793 1,293 9,834 
 

การตรวจสอบโครงสร้างแผนการเรียน 
การจัดทำแผนการเรียนเสนอแนะแต่ละภาคการศึกษา โดยการกำหนดสาขาวิชาที่เปิดและ

จำนวนหมู่เรียนจากแผนการรับนักศึกษา และนำมาจัดทำร่างแผนการเรียนเสนอแนะเพื่อส่งให้คณะ
ตรวจสอบรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์และปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูล เมื่อคณะส่งข้อมูล
แผนการเร ียนเสนอแนะต้นฉบับแล้วนำมาตรวจสอบโครงสร ้างหลักส ูตร  หากมีการแก้ไข                            
จะประสานงานกับแต่ละคณะเพื ่อปรับแก้ไขรายวิชา เมื ่อข้อมูลถูกต้องแล้ว จึงจัดเป็นต้นฉบับ          
แผนการเรียนเสนอแนะสำหรับให้นักศึกษาลงทะเบียนต่อไป ในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนหมู่เรียนที่จัด 
แผนการเรียนเสนอแนะแยกตามประเภทนักศึกษา แสดงได้ตามตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.11 จำนวนหมู่เรียนที่จัดทำแผนการเรียนเสนอแนะ 

ประเภทนักศึกษา หมู่เรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ภาคปกติ 108 
ภาคพิเศษเสาร์ – อาทิตย์ 20 

รวม 128 
 

การลงทะเบียน 

 ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนมาก ซึ ่งงานบริการการศึกษา  
ได้กำหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา เริ่มจากนักศึกษาปีที่ 4 และค้างชั้น จนถึง
ชั้นปีที่ 1 และค้างชั้น และรวมทุกรหัส หลังจากนั้น เมื่อเปิดภาคการศึกษา จะเป็นการลงทะเบียน 
เพิ่ม – ถอน 2 สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ในช่วง
เวลาการลงทะเบียนการนำรายวิชา ตารางเรียน และตารางสอบที่ได้จัดไว้แล้วให้นักศึกษาลงทะเบียน
ตามแผนการเรียนเสนอแนะของแต่ละหมู่เรียน กรณีเรียนตามแผนการเรียน ส่วนกรณีนักศึกษาจะ
ลงทะเบียนนอกแผนการเรียน นักศึกษาสามารถเพิ่ม หรือถอนรายวิชาที่จะลงทะเบียนตามกำหนด
ระยะเวลาในปฏิทินวิชาการ โดยเลือกรายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงเวลาเรียน
และเวลาสอบต้องไม่ตรงกัน จำนวนหน่วยกิตต้องไม่เกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงสามารถ
ลงทะเบียนนอกแผนการเรียนเสนอแนะได้ตามกำหนดเวลา ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาจะมีนักศึกษา
ลงทะเบียน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.12  ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 

ภาคการศึกษา จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 14,964 
ภาคการศึกษาที่ 3/2561 3,829 
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 17,189 

รวม 35,982 
 

การลงทะเบียนในรายวิชาที่เต็ม 

 การลงทะเบียนของนักศึกษาในปัจจุบัน เป็นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ดังนั้นนักศึกษา  
ทุกคนมีสิทธิ์เข้าลงทะเบียนได้ตามระยะเวลาที่ปฏิทินวิชาการกำหนดไว้ หากพบว่าวิชาที่ต้องการ
ลงทะเบียนเรียนมีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเต็มจำนวน และได้ตรวจสอบ Section อื่น ๆ แล้ว                 
ไม่สามารถลงได้เนื่องจากวันเวลาตรงกับรายวิชาที่ลงทะเบียนอยู่แล้ว สำนักทะเบียนและประมวลผล
จึงจัดทำคำร้องออนไลน์ขึ ้น เพื ่อให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนที ่กำหนดไว้  
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ในภาคการศึกษานั้น ๆ ได้ คือ คำร้องในรายวิชาที่มีจำนวนรับเต็ม โดยการเข้าไปที่ระบบบริการ
การศึกษา แล้วไปที่คำร้องออนไลน์ เลือกคำร้องในรายวิชาที่มีจำนวนรับเต็ม เลือกรายวิชาที่มีจำนวน
เต็มแล้วบันทึกข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏที่ผู้สอนในรายวิชานั้น เมื่อผู้สอนอนุมัติผ่านระบบ รายวิชา
ดังกล่าวจะปรากฏที่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนและผลอนุมัติคำร้องออนไลน์เป็นดำเนินการสำเร็จ 
ซ่ึงแต่ละภาคการศึกษา มีนักศึกษายื่นคำร้องขอลงทะเบียนในรายวิชาที่เต็ม ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 3.13 จำนวนคำร้องลงทะเบียนในรายวิชาที่จำนวนรับเต็ม 

ภาคการศึกษา 
จำนวนคำร้องรายวิชาที่มีจำนวนรับเต็ม 

ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 821 
ภาคการศึกษาที่ 3/2561 219 
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 694 

รวม 1,734 
 
รายวิชาที่เปิดสอนเป็นกรณีพิเศษ 
ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีนักศึกษาค้างชั้นหรือนักศึกษาที่ทำการยกเลิกรายวิชาเอกบังคับ 

มายื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรายวิชาในหลักสูตรเก่าที่ไม่มี  
การเปิดรายวิชาเพ่ือการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติแล้ว โดยนักศึกษาจะต้องทำการยื่นคำร้อง
ขอเปิดรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้าไปทำการอนุมัติคำร้องในระบบ 
คณะดาวน์โหลดข้อมูลส่งไปยังภาควิชาที่มีรายวิชาที่ขอเปิด คณะรวบรวมผลการพิจารณาจากภาควิชาแล้ว
นำผลการพิจารณาบันทึกส่งมายังสำนักทะเบียนและประมวลผล  เพื่อให้สำนักทะเบียนและประมวลผล
เปิดรายวิชาที่อนุมัติจากคณะ กรณีท่ีนักศึกษาขอเปิดรายวิชาหลังกำหนดตามปฏิทินวิชาการ นักศึกษา
ต้องทำบันทึกข้อความโดยผ่านภาควิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  โดยต้องระบุชื่อผู้สอน  
วัน เวลาเรียน ซึ่งรายวิชาขอเปิดทั้งหมดนักศึกษาจะสามารถดำเนินการลงทะเบียนในช่วงเพิ่ม - ถอน 
ของภาคการศึกษานั้น ๆ  โดยมีจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนเป็นกรณีพิเศษ สรุปได้ตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3.14 จำนวนคำร้องขอเปิดรายวิชาที่นอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะ 

ภาคการศึกษา 
จำนวนคำร้องขอเปิดรายวิชา 

จำนวนที่ย่ืน
คำร้อง 

จำนวนที่ดำเนินการ
เสร็จสิ้น 

ร้อยละของการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น 

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 113 89 78.76 
ภาคการศึกษาที่ 3/2561 383 183 47.78 
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 369 164 44.44 

รวม 865 436 50.40 
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 การประเมินการสอนอาจารย์ 
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดทำปฏิทินในการประเมินการสอนอาจารย์แต่ละ                

ภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนได้ประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 
2561 ซ่ึงแต่ละภาคการศึกษาจะมีนักศึกษาเข้าประเมินการสอนอาจารย์ ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 90 ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.15 ข้อมูลการประเมินการสอนอาจารย์ 

ภาคการศึกษา 

จำนวนรายวิชา
ที่เปิดสอนและ
ต้องประเมิน

การสอน 

จำนวน
นักศึกษาที่
ลงทะเบียน 

จำนวนที่นักศึกษา
ประเมินการสอน

อาจารย์ 

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า

ประเมินการสอน
อาจารย ์

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 3,407 18,248 17,331 95 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 2,871 15,183 13,817 91 
ภาคการศึกษาที่ 3/2561 459 2,706 2,490 92 

 

 การบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประชุมประสานงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดประชุมประสานงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562  

ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส 
จ ังหว ัดเช ียงใหม่ ซ ึ ่งประช ุมเก ี ่ยวกับการประเมินการสอนของอาจารย ์ ระบบฐานข ้อมูล  
ด้านการประกันคุณภาพ  สถิติการขอเปิดรายวิชาของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 การยื่นคำร้อง  
ขอสอบออนไลน์ในระบบบริการการศึกษาของนักศึกษา การรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ                    
ปีการศึกษา 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที ่เกี ่ยวข้องกับงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
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 ประชุมประสานงานวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562 
 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดประชุมประสานงานวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 
2/2562 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิม
พระเกียรติ ซึ่งประชุมเก่ียวกับ ระบบการจัดเก็บ มคอ.3 - มคอ.6  การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
เชิงรุก การเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ปีการศึกษา 2563  
สถิติข้อมูลการให้บริการของงานบริการการศึกษา และการส่งเกรด I , M 
 

   
  

 
 
 ประชุมสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 สำนักทะเบียนและประมวลผลและกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมสัมมนาอาจารย์                   
ที่ปรึกษา ซึ่งเชิญอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง             
“ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาแบบบูรณาการ เพ่ือป้องกันเหตุ” จากอาจารย์ ดร.เอ้ืออนุช ถนอมวงษ์ 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู ้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีดูแล 
งานวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดีดูแลงานกิจการนักศึกษา  
เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล 
 สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ 
 

  การตรวจสอบคุณวุฒิ 
งานทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผล ดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ

นักศึกษาใหม่ ในแต่ละปีการศึกษา และตรวจสอบคุณวุฒิของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอก ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.16 ข้อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิ 
ประเภทการตรวจสอบคุณวุฒิ จำนวน (คน) 

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 5,221 
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  749 

รวม 5,970 
 

  งานเทียบโอน – ยกเว้นการเรียน 
การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน

รายวิชา ระดับปริญญาตรี   
คณะกรรมการพิจารณาการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี  

มีอำนาจและหน้าที่  ดังนี้     
1.  จัดทำประกาศแนวปฏิบ ัต ิในการโอนผลการเร ียนและยกเว ้นการเร ียนรายว ิชา 

ระดับปริญญาตรี เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับคณะ  วิทยาลัย  และนักศึกษา 
2. กำหนดแบบทดสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยหรือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน              

ที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการทดสอบเพ่ือยกเว้นการเรียนรายวิชาในแต่ละรายวิชา 
3. แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินการทดสอบความรู้ของนักศึกษา  ทั้งการสอบข้อเขียน               

การสอบสัมภาษณ์  การสอบปฏิบัติ  โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการทดสอบ  การพัฒนาแบบทดสอบ  
และการประเมินผลการสอบ 

4. แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อประเมินแฟ้มสะสมผลงานผลการเรียนรู้ที่ผู้ขอยกเว้นการเรียน
จะต้องพิสูจน์หรือแสดงผลการเรียนรู้บนฐานของวัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ขอยกเว้น 

5. แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดของรายวิชาที่ได้ศึกษามาและใช้เพื่อการยกเว้น                
โดยพิจารณาจากเนื้อหาสาระความยากง่ายของรายวิชาที่ใช้เพื่อการยกเว้นเทียบได้ ไม่น้อยกว่า  
สามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรที่ต้องการยกเว้นการเรียน 

6. พิจารณาอนุมัติผลการขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาที่นักศึกษาเสนอ 
ขอเป็นรายกรณี 

7. แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
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ตารางท่ี 3.17 ข้อมูลการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ลำดับที่ 
การเทียบโอนผลการเรียน/ 
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

จำนวนคำร้องท่ียื่นของเทียบโอน/
ยกเว้นการเรียน 

2/2561 1/2562 
1. การเทียบโอนผลการเรียน - 6 

2. 
การยกเว้นการเรียนรายวิชา                 
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

34 133 

3. 
การยกเว้นการเรียนรายวิชา                   
ระหว่างสถาบัน 

93 302 

4. 
การยกเว้นการเรียนด้วยวิธีการสอบ 
(ก่อสร้าง) 

- - 

 
 

 การรักษาสภาพ/ลาพักการเรียน 
กรณีนักศึกษา ไม่สามารถเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ทำให้นักศึกษา               

ไม่สามารถเรียนได้  มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาดำเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาได้                
โดยสถานภาพของนักศึกษายังมีสถานะเป็นรักษาสภาพ/ลาพัก ซึ่งในภาคการศึกษาถัดไปนักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ปกติ  การรักษาสภาพ/ลาพักการเรียน จะสามารถทำได้ภายในระยะเวลา
การศึกษา คือ หลักสูตร 4 ปี มีระยะเวลาศึกษา 8 ปี หลักสูตร 5 ปี มีระยะเวลาศึกษา 10 ปี  
ซึ่งการรักษาสภาพ/ลาพักการเรียน จะกระทำได้ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง จำนวนนักศึกษาที่ยื่น 
รักษาสภาพ/ลาพักการเรียน ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.18 ข้อมูลการลาพัก/รักษาสถานภาพการศึกษา 
ภาคการศึกษา จำนวนคำร้องท่ียื่น จำนวนคำร้องท่ีดำเนินการเสร็จสิ้น 

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 567 560 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 534 530 
ภาคการศึกษาที่ 3/2561 195 194 

รวม 1,296 1,284 
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 การยกเลิกรายวิชา 
เมื่อนักศึกษาได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา และได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

แล้ว ในช่วงระยะเวลาศึกษา หากนักศึกษามีปัญหา อุปสรรค หรือเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถเรียน
รายวิชานั้น ๆ นักศึกษาสามารถดำเนินการยกเลิกการเรียนในรายวิชาดังกล่าวได้ โดยยื่นคำร้อง  
ขอยกเลิกรายวิชาออนไลน์ ตามช่วงระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินวิชาการ คำร้องขอยกเลิก
รายวิชาจะสมบูรณ์ก็เมื่ออาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบให้ยกเลิกรายวิชาดังกล่าว 
จากนั้นงานทะเบียนและประมวลผล จะดำเนินการปรับผลการเรียนในรายวิชาเป็น W ซึ่งมีจำนวน
นักศึกษาที่ดำเนินการขอยกเลิกรายวิชา ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.19 ข้อมูลการยกเลิกรายวิชา 

ภาคการศึกษา จำนวนคำร้องท่ีขอยื่น จำนวนคำร้องท่ีดำเนินการเสร็จสิ้น 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 997 830 
ภาคการศึกษาที่ 3/2561 61 30 
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 841 720 

รวม 1,899 1,740 
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 การตรวจสอบสำเร็จการศึกษา 
งานทะเบียนและประมวลผล จะตรวจสอบคำร้องการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

โดยจะตรวจสอบด้านผลการเรียนในรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และตรวจสอบคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับฯเกี ่ยวกับการสำเร ็จการศึกษา หากนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับฯ  
งานทะเบียนและประมวลผล จะดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื ่อผู ้สำเร็จการศึกษาเพื ่อขออนุมัติ  
การสำเร็จการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล คณะกรรมการ
ประจำคณะ/วิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ ซึ ่งในปีการศึกษา 2561 
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  มีผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมด 4,400 คน โดยจำแนกได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.20 ข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 9 11 
ประกาศนัยบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  108 108 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  22 22 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  9 9 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  9 9 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  3 3 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  3 3 
ครุศาสตรบัณฑิต 937 1 938 
นิติศาสตรบัณฑิต 49 13 62 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 111 51 162 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 550 320 870 
บัญชีบัณฑิต 126 60 186 
รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต 76 76 152 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 561 64 625 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 859 231 1,090 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 63 31 94 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 56  56 

รวม 3,390 1,010 4,400 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐาน                    
                       การให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ 

 การบริหารจัดการประชุม 
 สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน                   
ทางวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริหารจัดการ
ประชุม  ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย เช่น การประชุมสภาวิชาการ การประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอสอบกลางภาคและปลายภาค
ของนักศึกษา เป็นต้น  รวมทั้งการจัดประชุมเพื่อการบริหารงานภายในสำนัก  เช่น  การประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักฯ และการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ  เป็นต้น 
 

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
 สภาวิชาการ  มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ 

1.  พิจารณาเสนอวิสัยทัศน์ กำหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอนและ           
การวัดผลประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาเสนอดำเนินการเกี ่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและ   
การประกันคุณภาพการศึกษา 

3. พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 

4. พิจารณาเสนอการจ ัดตั ้ ง ย ุบรวม  และการยุบเล ิกคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย ์   
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการเสนอแบ่ง  
ส่วนราชการหรือส่วนงานในหน่วยงานดังกล่าว 

5. พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย 
6. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์   

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7. พิจารณาให้ความเห็นเก ี ่ยวกับการแต่ งต ั ้ งและถอดถอนศาสตราจารย ์พ ิ เศษ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ  
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8. แสวงหาวิธีการที่จะทำให้การศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมการปรับปรุง 
การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ ่น  
การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เจริญยิ่งขึ้น  

9. เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกำลังเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น                   
การทำข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ ประสานการใช้บุคลากร
ทรัพยากรและความชำนาญร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

10. พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
11. เสนอความเห็นเกี ่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานด้านวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 
12. ให้คำปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี

มอบหมาย 
13. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทำการใด ๆ  

อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ 
 

รายชื่อกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย ประธานสภาวิชาการ 
2) ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ กรรมการสภาวิชาการ  

   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  มณีกุล กรรมการสภาวิชาการ  

   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ  พุทธประเสริฐ กรรมการสภาวิชาการ  

   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วัฒเนสก์ กรรมการสภาวิชาการ  

   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6) รองศาสตราจารย์ บุญสวาท  พฤกษิกานนท์ กรรมการสภาวิชาการ  

   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7) รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เจรียงประเสริฐ กรรมการสภาวิชาการ  

   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8) รองศาสตราจารย์ เพ็ญรัตน์  หงษ์วิทยากร กรรมการสภาวิชาการ  

   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจงกาญจน์  ภู่วิภาดาวรรธน์ กรรมการสภาวิชาการ  

   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10) อาจารย์สาโรช  สอาดเอ่ียม กรรมการสภาวิชาการ 
11) อาจารย์เบญจมาศ  สันต์สวัสดิ์ กรรมการสภาวิชาการ 
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12) อาจารย์ดร.ดุษฎี  รังสีชัชวาล กรรมการสภาวิชาการ 
13) รองศาสตราจารย์ ดร.วาริพิณ  มงคลสมัย กรรมการสภาวิชาการ 
14) อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  พจน์ไตรทิพย์ กรรมการสภาวิชาการ 
15) อาจารย์พุทธชาติ  ยมกิจ กรรมการสภาวิชาการ 
16) อาจารย์ดร.ณัฐิยา  ตันตรานนท์ กรรมการสภาวิชาการ 
17) อาจารย์กมลวัน  สังสีแก้ว  กรรมการสภาวิชาการ 
18) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา  พิชัย  กรรมการและเลขานุการ 

    สภาวิชาการ 
** หมายเหตุ รศ.ดร.ชูชีพ  พุทธประเสริฐ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อเดือนกันยายน 2562  

 
ในปีงบประมาณ 2562 สำนักทะเบียนและประมวลผล ดำเนินการจัดประชุมสภาวิชาการ  

และคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 17 ครั้ง  ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.21 ข้อมูลการประชุมสภาวิชาการ 
ลำดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 

1 10/2561 12 ตุลาคม 2561 
2 11/2561 26 ตุลาคม 2561 
3 12/2561 9 พฤศจิกายน 2561 
4 13/2561 14 ธันวาคม 2561 
5 1/2562 11 มกราคม 2562 
6 2/2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 
7 3/2562 8 มีนาคม 2562 
8 4/2562 28 มีนาคม 2562 
9 5/2562 29 มีนาคม 2562 
10 6/2562 17 พฤษภาคม 2562 
11 7/2562 17 มิถุนายน 2562 
12 8/2562 12 กรกฎาคม 2562 
13 9/2562 25 กรกฎาคม 2562 
14 10/2562 14 สิงหาคม 2562 
15 11/2562 28 สิงหาคม 2562 
16 12/2562 11 กันยายน 2562 
17 13/2562 18 กันยายน 2562 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ   
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยแก่
อธิการบดี 
 2. พิจารณากลั ่นกรองหรือให้ความเห็นในเรื ่องเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการทั้งปวง                         
ของมหาวิทยาลัย 
 3. พิจารณากลั่นกรองหรือให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการเสนอออกระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับงานวิชาการ 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
 ในปีงบประมาณ 2562 สำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้ดำเน ินการจ ัดประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ จำนวน 12 ครั้ง 
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ตารางท่ี 3.22 ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ลำดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 

1 11/2561 9 ตุลาคม 2561 
2 12/2561 14 พฤศจิกายน 2561 
3 13/2561 12 ธันวาคม 2561 
4 1/2562 16 มกราคม 2562 
5 2/2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 
6 3/2562 12 มีนาคม 2562 
7 4/2562 9 เมษายน 2562 
8 5/2562 14 พฤษภาคม 2562 
9 6/2562 21 มิถุนายน 2562 
10 7/2562 23 กรกฎาคม 2562 
11 8/2562 13 สิงหาคม 2562 
12 9/2562 18 กันยายน 2562 

 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอสอบกลางภาคและปลายภาคในรายวิชาที่ขาดสอบของนักศึกษา 
 คณะกรรมการพิจารณาขอสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา มีหน้าที่ พิจารณา              
คำร้องในรายวิชาที่ขาดสอบ และประกาศผลการขอสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา       
จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการ 

1. รองอธิการบดีรับผิดชอบงานวิชาการ    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีรับผิดชอบงานวิชาการทุกคณะ/วิทยาลัย  กรรมการ 
3. รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลทุกคน  กรรมการ 
4. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล   กรรมการและเลขานุการ 
5. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ในปีงบประมาณ 2562  สำนักทะเบียนและประมวลผล ได ้ดำเน ินการจ ัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณาขอสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.23 ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอสอบกลางภาค                               
และปลายภาคของนักศึกษา 

ลำดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 
1 6/2561 20 พฤศจิกายน 2561 
2 1/2561 25 มกราคม 2562 
3 2/2562 28 มีนาคม 2562 
4 3/2562 16 พฤษภาคม 2562 
5 4/2562 14 มิถุนายน 2562 
6 5/2562 15 กรกฎาคม 2562 
7 6/2562 16 กันยายน 2562 

 
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล 

คณะกรรมการประจำสำนัก  มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 
1.  พิจารณาเสนอนโยบายและแผนพัฒนาของส่วนราชการเกี ่ยวกับการศึกษา การวิจัย             

การให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

2. พิจารณาเสนอการจัดระบบบริหารงานของส่วนราชการ 
3. พิจารณาเสนองบประมาณและเงินรายได้ประจำปี  รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความดูแลของส่วนราชการ 
4. ดำเนินการออกระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ของส่วนราชการตามที่                 

สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของส่วนราชการตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี

มอบหมาย 
6. เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการต่ออธิการบดี 
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ใน

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำส่วนราชการ  
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รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์ 
2) รองศาสตราจารย์ประทีป  จันทร์คง 
3) อาจารย์ ดร.ฐิติ  ฐิติจำเริญพร 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต  ปุกมณี 

 ในปีงบประมาณ 2562  สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจำสำนัก จำนวน 7 ครั้ง 

ตารางท่ี 3.24 ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก 

ลำดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 
1 6/2561 18 ตุลาคม 2561 
2 7/2561 15 พฤศจิกายน 2561 
3 8/2561 20 ธันวาคม 2561 
4 1/2562 17 มกราคม 2562 
5 2/2562 14 มีนาคม 2562 
6 3/2562 16 พฤษภาคม 2562 
7 4/2562 21 สิงหาคม 2562 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายงานประจำปี 2562          
สำนักทะเบียนและประมวลผล 

53 

การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล  
 ในปีงบประมาณ 2562  สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล  เพ่ือติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของ
สำนัก ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละงานในสำนักทะเบียนและประมวลผล และพิจารณาอนุมัติ
ผลการสำเร็จการศึกษา จำนวน 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางท่ี 3.25 ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล 
ลำดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 

1 7/2561 24 ตุลาคม 2561 
2 8/2561 21 พฤศจิกายน 2561 
3 9/2561 19 ธันวาคม 2561 
4 10/2561 25 ธันวาคม 2561 
5 1/2562 23 มกราคม 2562 
6 2/2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 
7 3/2562 26 มีนาคม 2562 
8 4/2562 25 เมษายน 2562 
9 5/2562 29 พฤษภาคม 2562 
10 6/2562 26 มิถุนายน 2562 
11 7/2562 26 กรกฎาคม 2562 
12 8/2562 26 สิงหาคม 2562 
13 9/2562 24 กันยายน 2562 
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 การทบทวนแผนกลยุทธ ์
สำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ ระหว่าง

วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีส รีสอร์ท  จังหวัดจันทบุรี 

 

 
 

 
  
 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562   ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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 การพัฒนาบุคลากร 
บุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้าร่วมอบรมด้านบุคลิกภาพ การให้บริการ 

และการปฏิบัติงาน รายละเอียด ดังนี้ 
อบรมสัมมนา หัวข้อ “เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ”  
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดอบรมสัมมนา หัวข้อ “เจาะลึกการเงินการคลัง

ภาครัฐ” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นโฮเทล กรุงเทพ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 
1. นางเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
2. นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด นักวิชาการพัสดุ 
3. นางจิราพร ปิติจะ นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

                 

 

 
  

 อบรม โครงการวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7  
 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารและธุรการ ได้จัด
อบรม โครงการวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานระบบงานบริหารและธุรการ ครั ้งที ่ 7 หัวข้อ 
“Digital Transformations” ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

1. นายยงยุทธ แสนใจพรม นักวิชาการศึกษา 
2. นายสาคร เมืองแก้ว นักวิชาการศึกษา 
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   อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เขียนรายงานวิจัยการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R)” 
 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ “เขียนรายงานวิจัยการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R)” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ ห้องประชุมเอ้ืองสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

1. นางกัญญาภัค เมธีวัฒนากุล  นักวิชาการศึกษา 

2. นางอรสา วงค์สว่าง  นักวิชาการศึกษา 

3. นางสาวนิตยา พุทธิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

         
 

 
   

ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งท่ี 19 
 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  ได้จัด
ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562                   
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
2. นางสาวยุพิน ธิยานันต์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
3. นายราชันย์ จันทร์เที่ยง นักวิชาการศึกษา 
4. นางสาวอัญชลา ทามัน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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อบรม หลักสูตร “เทคนิคการบริการที่ประทับใจตามมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพ”  
 สถาบันสร้างสรรค์คุณภาพมนุษย์ บริษัท พร้อมเทรนเทรนนิ่ง จำกัด  ได้จัดอบรม หลักสูตร 
“เทคนิคการบริการที่ประทับใจตามมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพ” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562  
ณ โรงแรมซีบรีส จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ไชยาโส รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
2. นางเสาร์คำ   เมื่องแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  
3. นางพัชรินทร์   เค็ดเวิร์ด นักวิชาการพัสดุ 
4. นางมัทธา   ปินทะนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 
5. นายเจนณรงค์   ทุ่งปันคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
6. นางสาวยุพิน   ธิยานันต์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
7. นางอรสา   วงค์สว่าง นักวิชาการศึกษา 
8. นายราชันย์   จันทร์เที่ยง นักวิชาการศึกษา 
9. นางกัญญาภัค   เมธีวัฒนากุล นักวิชาการศึกษา 
10. นางสาวรักษิณา   วงค์ชัยขันธ์ นักวิชาการศึกษา 
11. นางสาวพิชฌาย์ธรณ์   ธรรมชัย นักวิชาการศึกษา 
12. นางสาวอัญชลา   ทามัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13. นายวินัย  กันขัติ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
14. นางสาวนิตยา   พุทธิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      
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โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ของมหาวิทยาลัย รุ ่นที่ 1 หัวข้อ “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ และเทคนิค 
การทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ”ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอ้ืองคำ ชั้น 3 
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

1. นายวินัย กันขัติ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. นายบุญแทน ฤทธิไตรภพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นางสาวอัญชลา ทามัน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นางอาภาวรรณ ยะปะนัน  นักวิชาการศึกษา 
5. นางอรสา วงค์สว่าง  นักวิชาการศึกษา 
6. นางกัญญาภัค เมธีวัฒนากุล นักวิชาการศึกษา 
7. นางสาวรักษิณา วงค์ชัยขันธ์ นักวิชาการศึกษา 
8. นายสาคร เมืองแก้ว  นักวิชาการศึกษา 
9. นายราชันย์ จันทร์เที่ยง นักวิชาการศึกษา 
10. นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด  นักวิชาการพัสดุ 
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 อบรม หลักสูตร “เทคนิคการบริหารคนบนความแตกต่างในองค์กร (บริหารคนต่างข้ัว 
ปรับตัวเข้าหากัน)” 
 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรม หลักสูตร “เทคนิคการบริหารคน
บนความแตกต่างในองค์กร (บริหารคนต่างขั้ว ปรับตัวเข้าหากัน)” ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

1. นางมัทธา ปินทนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 
2. นายเอนก ณะชัยวงค์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
3. นางอรสา วงค์สว่าง นักวิชาการศึกษา 
4. นางอาภาวรรณ ยะปะนัน นักวิชาการศึกษา 

5. นายบุญแทน ฤทธิไตรภพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

           

        
 

 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ของมหาวิทยาลัย รุ ่นที่ 1 หัวข้อ “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ และเทคนิค  
การทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ”ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ 
ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

1. นายเจนณรงค์ ทุ่งปันคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางจิราพร  ปิติจะ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
3. นางสาวนิตยา พุทธิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นางสาวพิชฌาย์ธรณ์ ธรรมชัย  นักวิชาการศึกษา 
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สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ครั้งที่ 10  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดสัมมนาเครือข่ายงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ครั้งที่ 

10 ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน 
นครศรีธรรมราช 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์  ไชยาโส รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
2. นางเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
3. นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานฯ 
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โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน 
หัวหน้าสำนักงานคณบดี/ผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (สายสนับสนุน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ด้าน
บุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าสำนักงานคณบดี/ผู้อำนวยการ 
และผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (สายสนับสนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเอ้ืองคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

1. นางเสาร์คำ  เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
2. นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานฯ 
3. นายยงยุทธ แสนใจพรม หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล 
4. นางมัทธา ปินทะนา หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
5. นางสาวยุพิน ธิยานันต์ หัวหน้างานบริการการศึกษา 
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 การศึกษาดูงาน 
การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ไชยาโส และนางเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู ้อำนวยการ 

สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งบุคลากรงานบริการการศึกษา เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษา     
ดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย 
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ นำโดย รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร อาจารย์ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศน์เจริญ ผู ้ช ่วยอธิการบดี และอาจารย์สันติเลิศ  
เพ็ชรอาภรณ์ ผู ้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในโอกาสศึกษาดูงานและ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ด ้านการส่งเสริมงานด้านวิชาการและงานทะเบียน และงานประชาสัมพันธ์  
เพ่ือนำไปพัฒนาองค์กรในด้านระบบบริการวิชาการ และงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ 
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 สำนักทะเบียนทะเบียนและประมวลผล ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล            
และบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จำนวน 6 คน ได้เข้า
ศึกษาดูงานและแลกเปลี ่ยนเรียนรู้เกี ่ยวกับ การรับเข้าศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจัด           
ตารางเรียน  ตารางสอบ และงานสำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562  
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 การประกันคุณภาพการศึกษา 
สำนักทะเบียนและประมวลผล ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการประกัน

คุณภาพหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการตามระบบและกลไกในการดำเนินงานประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงถึงภารกิจในการรับผิดชอบ 
มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ให้มีความต่อเนื่องและสามารถสนับสนุน
การจัดการเรียน  การสอนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยได้กำหนดนโยบายในการประกัน
คุณภาพหน่วยงานไว้  ดังนี้ 

1. สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสำนักทะเบียนและประมวลผล และส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาระบบและกลไกอย่างต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเตรียมความพร้อม
สำหรับการตรวจสอบจากภายนอก และเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนของสำนักทะเบียนและประมวลผล มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามระบบการประกันคุณภาพ 

4. สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพสำนักทะเบียน
และประมวลผล 
 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ
ความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ 
6 – 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โมร็อค โฮเทล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่          
เพื่อติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ (KM) และการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปี
งบประมาณ 2562 

สำนักทะเบียนและประมวลผลรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562  
ณ ห้องประชุมเอื้องคำชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผลการเมินอยู่ในระดับดีมาก                     
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 คะแนน รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 3.26 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 

 
 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 7 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้                        
       ของการปฏิบัติงานตามแผน          
       ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 91 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำ    
       หนว่ยงานหรือผู้บริหารหน่วยงาน 

6 ข้อ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการให้บริการ     
       ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

4 ข้อ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.50 
คะแนน 

3.66 3.66 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
       การศึกษา 

6 ข้อ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 4.51 4.55 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การจัดการความรู้ 4 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การเงินและงบประมาณ 5 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติ                 
       ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

4 ข้อ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้                        
       ของการปฏิบัติงานตามแผน          
       ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

6 ข้อ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4 องค์ประกอบ (12 ตัวบ่งชี้) 4.89 4.89 
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 การบริการข้อมูลสารสนเทศ 
บุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศ 

ทางการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ                     
คณะวิทยาการจัดการ 
 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มอบหมายให้นายยงยุทธ แสนใจพรม หัวหน้างานทะเบียน
และประวลผลผล เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “การเตรียมตัวและการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา” 
และการนำแนะการใช้งานระบบการขอสำเสร็จการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562                    
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 

     
 

 
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 

   สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา  ปัญญา และบุคลากรของ
สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นวิทยากร แนะนำการใช้งานระบบบริการการศึกษาให้กับนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562                        
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
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 โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ นักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 
2562  
 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มอบหมายให้นางเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล และนางสาวยุพิน ธิยานันต์ หัวหน้างานบริการการศึกษา เป็นวิทยากร
แนะนำระบบลงทะเบียนเรียน และการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาใหม่คณะ               
ครุศาสตร์ ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 
มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

     
 

 
 

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพิการและประชุมผู้ปกครอง เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาพิการและการจัดการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2562 
 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มอบหมายให้นางสาวยุพิน ธิยานันต์ หัวหน้างานบริการ
การศึกษา และนายเอนก ณะชัยวงค์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เป็นวิทยากรแนะนำการ
ลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาให้กับนักศึกษาพิการ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพิการและ
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 29034 ชั้น 3 
อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 61) 
 สำนักทะเบียนและประมวลผล ไดม้อบหมายให้นายยงยุทธ แสนใจพรม หัวหน้างานทะเบียน
และประมวลผล เป็นวิทยากร ในหัวข้อ ขั้นตอน ระยะเวลา และการลงข้อมูลระบบการขอสำเร็จ
การศึกษา แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 61)  เมื่อวันเสาร์ที่ 19 
ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

    
 

 
 
 การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 62) 
 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มอบหมายให้นายเอนก ณะชัยวงค์  นักวิชาการศึกษา 
ชำนาญการ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ การใช้งานระบบบริการการศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั ้น 15 อาคาร 90 ปี  ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การประสานงานด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 
         ใหม้ีประสิทธิภาพ 
 

 การบริหารจัดการหลักสูตร 
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ 2562 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินการประชุมกลั่นกรอง

หลักสูตร จำนวน 15 ครั้ง 35 หลักสูตร รายละเอียด ดังนี้ 

  ตารางท่ี 3.27 ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ลำดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 
1 1/2562 4 มกราคม 2562 
2 2/2562 27 กุมภาพันธ์ 2562 
3 3/2562 6 มีนาคม 2562 
4 4/2562 30 เมษายน 2562 
5 5/2562 15 พฤษภาคม 2562 
6 6/2562 7 มิถุนายน 2562 
7 7/2562 20 มิถุนายน 2562 
8 8/2562 8 กรกฎาคม 2562 
9 9/2562 19 กรกฎาคม 2562 
10 10/2562 24 กรกฎาคม 2562 
11 11/2562 4 สิงหาคม 2562 
12 12/2562 21 สิงหาคม 2562 
13 13/2562 26 สิงหาคม 2562 
14 14/2562 27 สิงหาคม 2562 
15 15/2562 24 กันยายน 2562 
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 หลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2562 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการจัดการเรียนการสอน โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน                     
ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 83 หลักสูตร  

  ตารางท่ี 3.28 หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 
ระดับการศึกษา หลักสูตร จำนวนสาขาวิชา 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2 
 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 1 
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 18 
 นิติศาสตรบัณฑิต 1 
 นิเทศศาสตรบัณฑิต 1 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต 9 
 บัญชีบัณฑิต 1 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต 19 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต 20 
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 1 
 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 1 

รวม 83 
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 ตารางท่ี 3.29  หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสาขาวิชา 
ระดับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 
หลักสูตรและการสอน 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ 

พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษศึกษา 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์  

ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา 

การศึกษาปฐมวัย 
เกษตรศาสตร์   
คณิตศาสตร์  
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
เคมี  
ชีววิทยา  
ดนตรีศึกษา 
นาฏศิลป์ 
พลศึกษา 
ฟิสิกส์  
ภาษาจีน 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศิลปศึกษา 
สังคมศึกษา 
อุตสาหกรรมศิลป์ 

นิติศาสตรบัณฑิต - 
นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 
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ตารางท่ี 3.29  หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสาขาวิชา (ต่อ) 

ระดับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ 

การจัดการการค้าชายแดน 
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
การตลาด 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การเป็นผู้ประกอบการ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ธุรกิจระหว่างประเทศ 

บัญชีบัณฑิต - 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์  
เกษตรศาสตร์   
คณิตศาสตร์  
คหกรรมศาสตร์  
เคมี  
ชีววิทยา  
เทคโนโลยีเซรามิก 
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ฟิสิกส์ 
ภูมิสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
สถิติประยุกต์ 
สัตวศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
การพัฒนาชุมชน 
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ตารางท่ี 3.29  หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสาขาวิชา (ต่อ) 
ระดับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 
ดนตรีสากล 
ดุริยางค์ไทย 
ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน 
ภาษาจีนธุรกิจ 
ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาไทย 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
วัฒนธรรมศึกษา 
ศิลปะการแสดง 
ศิลปะและการออกแบบ 
สารสนเทศศาสตร์ 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต - 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน 
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ส่วนที่ 4  การเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลยัและ

หน่วยงานอื่น ๆ  

 

 ด้านวิชาการ 
  ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 
2563) ประจำปี 2561 
  ผู ้บร ิหารสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้าร ่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29-30 
ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  
 

             
 

 
 

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษา เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงข้ึน                   
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษา เพ่ือเสนอขอกำหนดตำแหน่ง
ที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยมีคุณเอนก ณะชัยวงค์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
ร่วมเป็นวิทยากร ให้คำปรึกษาและแนะนำการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งที ่สูงขึ ้น ให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และมีบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 
9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเอ้ืองคำชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
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  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศกึษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มอบหมายให้ผู ้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี                 
รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และนางสาวนิตยา พุทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเมอร์เคียว 
 

     
 

 
 

  โครงการ “CMRU Online Learning Day” ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้การใช้งาน
สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้าร่วม
โครงการ “CMRU Online Learning Day” ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้การใช้งานสื่อการเรียน           
การสอนแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
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  โครงการเสริมสร้างระบบบูรณาการเพื่อการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
กลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างระบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง 
เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562 ณ อัลไพล์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ 
 

      
 

 
 
  ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 
  สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มอบหมายให้นางเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการ  
สำนักทะเบียนและประมวลผล และนางสาวนิตยา พุทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม
ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562          
ณ ห้องประชุม Mini theater อาคารสำนักงานดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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 กิจกรรมเปิดบ้านครุศาสตร์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมพิธี
ทำบุญเปิดอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562              
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
 

    
  

 
 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้               
ในเวทีตลาดนัด KM ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562 
 สำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการ
ความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 
ปีงบประมาณ 2562 และร่วมจัดนิทรรศการ การนำเสนอการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ทั้งระดับ
คณะและหน่วยงานสนับสนุน โดยได้ร ับรางวัล Popular Vote เมื ่อวันที ่ 30 พฤษภาคม 2562         
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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 เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังบรรยายพิเศษ พลเอกดาว์พงษ ์รัตนสุวรรณ องคมนตรี 
 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผล เจ้าร่วมต้อนรับและรับฟังบรรยาย
พิเศษจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที ่ 4 กรกฎาคม 2562 ที ่ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
 

    
 

 
    

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 
  สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มอบหมายให้นายราชันย์ จันทร์เที่ยง นักวิชาการศึกษา 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 กระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรามา                 
การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 
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 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล       
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ
ถวาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
13 ตุลาคม 2561 โดยมีพระสงฆ์สมณะศักดิ ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์และถวาย
อนุโมทนา ถวายดิเรก ทั ้งนี ้ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี ยังได้นำ  
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เป็นเวลา 99 
วินาที เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้วยสำนึกใน
พระมหากรุณาคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรง
พระราชทานนาม "ราชภัฏ" และพระราชทานตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์
ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
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 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ครั้งท่ี 12” 
 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ครั ้งที ่ 12” ส่งเสริมบุคลากรใส่ใจสุขภาพด้วย 
การออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
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 สวัสดีปีใหม่ 
 ในโอกาสขึ ้นปีใหม่แต่ละปี สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยผู ้บร ิหารและบุคลากร  
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มีการมอบของขวัญ เพ่ือสวัสดีปีใหมห่น่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 

     
 

 
 

 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มอบความสุขแก่เยาวชนเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ                   
ประจำปี 2562 
 นางเสาร ์คำ เม ืองแก้ว รองผ ู ้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และบุคลากร 
สำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มอบความสุขแก่เยาวชนเนื่องในงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี 2562 และยังได้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมแจกขนมให้น้อง ๆ ที่มาร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 
12 มกราคม 2562 บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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 “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์” มอบรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” 
ประจำปี 2562 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วม งาน
“ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์” มอบรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” ประจำปี 2562 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 

    
 

 
 

 วันราชภัฏ ประจำปี 2562 
 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ยึดมั่น  
พระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เนื่องในวันราชภัฏ อีกทั้งยังมี   
พระมหากรุณาธิคุณ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ ด้วยทรงพระราชทานนามแก่ “วิทยาลัยครู” 
ทั่วประเทศ ว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 “ราชภัฏ แปลว่า คนของพระราชา”  
และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็นตราประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อปีพุทธศักราช 2538  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏ
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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 การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2 
กาสะลองคำเกมส์ 
 นางเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู ้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลและบุคลากร  
สำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2 กาสะลองคำเกมส์ เมื่อวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
 

     
 

 
 
 พิธีถวายสักการะพระราชอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกำกับ 
การตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ประจำปี 2562   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธี
ถวายสักการะพระราชอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 
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 พิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2562 
 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร 
คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2562 และขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง 
ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่  และบริเวณลานจตุรคาร 
 

     
 

 
 

วันสถาปนามหาวิทยาลัย สู่ 95 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ผู้บริหารและบุคากรสำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ
วันสถาปนามหาวิทยาลัย สู่ 95 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
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 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและรับชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและรับชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
 

        
 

 
  
 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วม
ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ  
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562                
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่ 
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 พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562  
 นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักทะเบียน
และประมวลผล พร้อมทั้งบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา 
ประจำปี 2562 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส              
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เมื ่อวันที ่ 3 
กรกฎาคม 256 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

     
 

 
 
 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 
 บุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมถวายเทียนพรรษา ในพิธีแห่เทียนพรรษา นำพา
อิ ่มใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว เนื ่องในงานประเพณี
เข้าพรรษา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยน้อมถวายเทียนพรรษา ณ วิหารหลวง 
วัดกู่เต้า จังหวัดเชียงใหม่  
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 พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2562 
 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวาย
พระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.  2562 
เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ              
และพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ทั้งนี้              
มีพิธีถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562                
ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

     
 

 
 

 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี พิธีลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 
 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 พร้อมทั้งวางพานพุ่ม และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิม             
พระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  
 

         

 
 

 
    
 งานแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการสายสนับสนุน 
 นางเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู ้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และบุคลากร 
สำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการสายสนับสนุน 
ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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 พิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณฯ “เรือชนะคลื่น” 2562 
 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการ 
ผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 
ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 

       
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  








