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ที่พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย และสังคมต่อไป 
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รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 2 

        ประวัติความเป็นมา 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  เป็นหน่วยงำนสนับสนุนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงและพัฒนำงำนมำโดยล ำดับ จำกเดิม
เป็นแผนกทะเบียนและวัดผล สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  มีส่วนงำนภำยใน  คือ งำนบริหำรหลักสูตร
และบริหำรงำนวิชำกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  หน่วยวัดผลกำรศึกษำ ขึ้ นตรงกับรองอธิกำรบดี 
ฝ่ำยบริหำร และหน่วยส่งเสริม และพัฒนำวิชำกำรขึ้นตรงกับรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ต่อมำในปี 
พ.ศ. 2530 วิทยำลัยครูเชียงใหม่ ได้มีประกำศแบ่งส่วนรำชกำรของวิทยำลัยครูเชียงใหม่ ตำมพระรำชบัญญัติ
วิทยำลัยครู พ.ศ.2518 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2527 โดยแบ่งส่วนรำชกำรของวิทยำลัยครูเป็น  
10 หน่วยงำน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร  เป็นหน่วยงำนหนึ่ง ซึ่งแบ่งหน่วยงำนย่อยออกเป็น 6 ฝ่ำย  
คือ ฝ่ำยเลขำนุกำร  ฝ่ำยทะเบียนและวัดผล ฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ  ฝ่ำยหลักสูตรและแผนกำรสอน  
ฝ่ำยห้องสมุด และฝ่ำยเอกสำรต ำรำ มีอำจำรย์ทัศนีย์ ยอดอินทร์ เป็นผู้อ ำนวยกำรคนแรก 
 ปีกำรศึกษำ 2532 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งเดิมจำก ผู้อ ำนวยกำร เป็น หัวหน้ำส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำร และมีกำรเปลี่ยนผู้บริหำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรมำเป็น อำจำรย์ ดร.มงคล เอ่ียม
ส ำอำงค์ มีกำรขยำยงำนเพ่ิมขึ้นอีก 4 งำน คือ งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ งำนสถิติและข้อมูลผล
กำรศึกษำ งำนศูนย์ขอ้มูล เพ่ือกำรศึกษำ และงำนพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ช่วยเสริมวิชำกำร 
 ปีกำรศึกษำ 2533 ได้มีกำรปรับระบบโครงสร้ำงงำนภำยในโดยลดงำนที่เพ่ิม จำกงำนเดิม 
4 งำน ให้คงไว้เพียง  2 งำน คือ งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และ งำนสวัสดิกำรและข้อมูลผลกำรศึกษำ  
โดยงำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพนั้นปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำน ในลักษณะของคณะกรรมกำร
ประสำนงำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  
 ปีกำรศึกษำ 2534 มีกำรปรับองค์กรขึ้นอีกครั้งหนึ่ ง โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัฒน์  
สมประเสริฐ เป็นหัวหน้ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำร แบ่งกลุ่มงำนออกเป็น 2 ด้ำน คือ 1) ด้ำนวิทยบริกำร
2) ด้ำนธุรกำรวิชำกำร และคงไว้ซึ่งงำนโครงกำรและงำนเฉพำะกิจวิทยบริกำรซึ่งประกอบด้วย 
ฝ่ำยหอสมุด  ฝ่ำยเทคโนโลยี และฝ่ำยเอกสำรต ำรำ 

 - ด้ำนธุรกำรวิชำกำร ประกอบด้วยฝ่ำยเลขำนุกำร ฝ่ำยหลักสูตรและแผนกำรเรียน  
ฝ่ำยทะเบียนและวัดผล 

 - งำนโครงกำรและงำนเฉพำะกิจ ประกอบด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรประสำนกำร
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  โครงกำรสรรหำอำจำรย์พิเศษโครงกำร
รณรงค์ทำงวิชำกำรเพ่ือสรรหำนักศึกษำ 

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

 ปีกำรศึกษำ 2538 อำจำรย์มนตรี ศิริจันทร์ชื่น เป็นหัวหน้ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำร และ 
มีกำรประกำศพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ จึงมีกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 
 ปีกำรศึกษำ 2543 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ได้มีกำรปรับปรุงหน่วยงำน โดยแยกงำนวิทยบริกำร                  
ออกไปเป็นศูนย์วิทยบริกำร มีภำระงำนเทียบเท่ำคณะ มีกำรบริหำรงำนอย่ำงอิสระ ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรมีลักษณะงำนรับผิดชอบที่ส ำคัญ 3 ด้ำน คืองำนเลขำนุกำร งำนทะเบียนและวัดผล และ  
งำนจัดกำรศึกษำ 
 ปีกำรศึกษำ 2544 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วสันต์ จินดำรัตนำภรณ์ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 ปีกำรศึกษำ 2548 อำจำรย์พวงทอง พร้อมไท ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 

 ปีกำรศึกษำ 2550  มหำวิทยำลัยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ                  
งำนทะเบียน ออกเป็น 6 งำน ดังนี้ คือ งำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนกำรเงินพัสดุ งำนวิเครำะห์แผนและ
งบประมำณ งำนทะเบียนและประมวลผล งำนบริกำรกำรเรียนกำรสอน งำนมำตรฐำนหลักสูตร และ
งำนบัณฑิตศึกษำ 

 ปีกำรศึกษำ 2552 อำจำรย์พิชัย ระบอบ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร                
และ งำนทะเบียน 
 ปีกำรศึกษำ 2554 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กัลยำ หงษำวงศ์ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
 ปีกำรศึกษำ 2555 มหำวิทยำลัยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ออกเป็น 2  งำน ดังนี้  คือ งำนส่งเสริมวิชำกำร และงำนทะเบียนและ
ประมวลผล 
 ปี พ.ศ. 2556 มหำวิทยำลัยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ออกเป็น 4  งำน ดังนี้  คือ งำนบริหำรทั่วไป งำนบริกำรกำรเรียนกำรสอน งำนทะเบียนและประมวลผล
และงำนมำตรฐำนและหลักสูตร 
 ปี พ.ศ. 2558 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำตรี  มณีโกศล ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล และมีกำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร จำกส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน เป็น ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  
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 ปี พ.ศ. 2559 มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล  เป็น 4 งำน ดังนี้ ได้แก่  งำนบริหำรทั่วไป งำนรับเข้ำศึกษำ งำนบริกำรกำรศึกษำ และ 
งำนทะเบียนและประมวลผล 

ปี พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เกษรำ ปัญญำ  ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล 
 

 ตราสัญลักษณ ์

 
 ที่ตั้ง 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  ตั้งอยู่อำคำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี (อำคำร 1) เลขที่ 202 ถนนช้ำงเผือก  ต ำบลช้ำงเผือก  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
50300 
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 เป้าหมายของส านักทะเบียนและประมวลผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 

ส านักทะเบียนและประมวลผล 
มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนงาน ด้านการศึกษา
และให้บริการ  ที่มีคุณภาพ  

เอกลักษณ ์

ระบบงานทันสมัย 
ใส่ใจบริการ ท างานเป็นทีม 

ปรัชญา 

การบริการที่ประทับใจ 
ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี 

มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มุ่งสู่การบริการที่มีคุณภาพ  

อัตลักษณ ์

บริการแบบกัลยาณมิตร 
ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตด้วย ICT  
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พันธกิจ 

1. พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำ ระบบทะเบียนนักศึกษำ ระบบลงทะเบียน  

ระบบประมวลผลกำรศึกษำ ระบบตรวจสอบและรองรับกำรส ำเร็จกำรศึกษำและ

ประสำนงำนกำรบริหำรหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ  

2. พัฒนำระบบสำรสนเทศให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูลทำงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 

3. พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร เพ่ือพัฒนำงำนส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

 

ภารกิจ 

1. บริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
2. ด ำเนินงำนด้ำนกำรรับนักศึกษำ 
3. ด ำเนินงำนด้ำนทะเบียนและประมวลผล 
4. ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
5. ด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ โดยมีกำรใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่ำง

หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 

2. เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรบริกำรที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้รับบริกำร 

3. เพ่ือประสำนงำนกำรบริหำรหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอน 

ให้มีประสิทธิภำพ 

4. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน  
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11 

 ค่านิยมหลักของส านักทะเบียนและประมวลผล 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Respect 

Effectiveness 

R 

E 

Guide 
 

Innovation 

Service Mind 

G 

I 

 S 

ควำมน่ำเชื่อถือ 

ใช้เทคโนโลยีในกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 

อย่ำงมีประสิทธิผล 

แนะน ำให้ค ำปรึกษำ 

ด้วยนวัตกรรม 

กำรให้บริกำรด้วยใจ 
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 ท าเนียบผู้บริหาร 
 

 

 

 

 

 

1 • พ.ศ. 2525 - 2528 อาจารย์สมควร  ธรรมคุณ

2 • พ.ศ. 2528 - 2530 รองศาสตราจารย์สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์

3 • พ.ศ. 2530 - 2532 อาจารย์ทัศนีย์  ยอดอินทร์

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

5 • พ.ศ. 2534 - 2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒน์  สมประเสริฐ

6 • พ.ศ. 2537 - 2538 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมผิว  ชื่นตระกูล

7 • พ.ศ. 2538 - 2544 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  ศิริจันทร์ชื่น

8 • พ.ศ. 2544 - 2548 รองศาสตราจารย์วสันต์  จินดารัตนาภรณ์

9 • พ.ศ. 2548 - 2552 อาจารย์พวงทอง  พร้อมไท

10 • พ.ศ. 2552 - 2554 อาจารย์พิชัย  ระบบ

11 • พ.ศ. 2554 - 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  หงษาวงศ์

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

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

 
 

 โครงสร้างองค์กร 

 

พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา

พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล

พัฒนาการะบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประสานงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพ

ส านักทะเบียน
และประมวลผล

งานบริหาร
ทั่วไป

งานรับเข้า
ศึกษา

งานบริการ
การศึกษา

งานทะเบียน
และประมวลผล
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คณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล 
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ผู้บริหารส านักทะเบียนและประมวลผล 
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บุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล 

งานบริหารทั่วไป 
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งานรับเข้าศึกษา 
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งานบริการการศึกษา 
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งานทะเบียนและประมวลผล 
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บุคลากรในดวงใจ ไตรมาสที่ 2 
  นางสาวรักษิณา  วงค์ชัยขันธ์ 
  นักวิชาการศึกษา 
  งานรับเข้าศึกษา 

        

    บุคลากรในดวงใจ ไตรมาสที่ 1 
  นายเจนณรงค์  ทุ่งปันค า 

    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           งานบริหารทั่วไป 

    บุคลากรในดวงใจ ไตรมาสที่ 3 
นางสาวยุพิน  ธิยานันต ์

       นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
           งานบริการการศึกษา 

 

บุคลากรในดวงใจ ไตรมาสที่ 4 
  นางสาวพิชฌาย์ธรณ์  ธรรมชัย 
  นักวิชาการศึกษา 
  งานบริการการศึกษา 

        

 รางวัลบุคลากรในดวงใจ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
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 รางวัลเชิดชูเกียรติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2564 
กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน  
 

นางสาวยุพิน ธิยานันต์ 
นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ 

 

     ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยำบรรณดีเด่น 
กลุ่มสำยสนับสนุน ประจ ำปีพุทธศักรำช 2564 
เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในสังคม  
ท้ังในด้ำนกำรครองตน กำรครองคน และ 
กำรครองงำน และเป็นผู้ปฏิบัติตนตำมมำตรฐำน
จรรยำบรรณ 
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ส่วนที่ 2  
การบริหารงบประมาณ 
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 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เป็นเงินทั้งสิ้น จ ำนวน 4,840,000 บำท (สี่ล้ำนแปดแสนสี่หมื่นบำทถ้วน) ประกอบด้วยงบประมำณ

แผ่นดิน จ ำนวน 1,050,700 บำท (หนึ่งล้ำนห้ำหมื่นเจ็ดร้อยบำทถ้วน) เงินรำยได้ จ ำนวน 3,789,300 บำท  

(สำมล้ำนเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้ำพันสำมร้อยบำทถ้วน) โดยสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติในกำรประชุม 

ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 28 กันยำยน 2563  ซ่ึงจ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ าแนกตามประเภทงบประมาณ 

แหล่งเงิน งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
งบประมำณแผ่นดิน 1,050,700 21.71 
งบประมำณเงินรำยได้ 3,789,300 78.29 

รวม 4,840,000 100.00 
 

  
ภาพที่ 1 ร้อยละของประเภทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

 

 

 

 

1,050,700, 22%

3,789,300, 78%

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้
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ตารางท่ี 2  ข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

รวม 
งบแผ่นดิน เงินรายได ้

1 โครงกำร บริหำรจัดกำรส ำนักทะเบียน 
และประมวลผล 

500,000.00 928,000.00 1,428,000.00 

2 โครงกำร กำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล 

100,000.00  100,000.00 

3 โครงกำร ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ทบทวน
แผนกลยุทธ ์

57,500.00  57,500.00 

4 โครงกำร พัฒนำงำนดำ้นกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ กำรด ำเนนิกำรเพื่อจัดกำรควำมรู้ (KM) 
และกำรพัฒนำงำน เพื่อด ำเนินกำรด้ำนบริหำร
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

50,000.00  50,000.00 

5 โครงกำร สัมมนำวิชำกำรเครือข่ำยงำนทะเบียน  86,600.00 86,600.00 
6 โครงกำร จัดท ำบัตรประจ ำตัวนกัศึกษำใหม่  600,000.00 600,000.00 
7 โครงกำร ประชุมสัมมนำระบบและกลไกกำรรับ

นักศึกษำ 
 195,000.00 195,000.00 

8 โครงกำร ประชำสัมพนัธ์กำรรับนักศึกษำ 25,000.00 439,000.00 464,000.00 
9 โครงกำร พัฒนำกระบวนกำรสอบคัดเลือก

นักศึกษำ 
80,000.00 840,500.00 920,500.00 

10 โครงกำร พัฒนำระบบกำรขอเอกสำร 
ทำงกำรศึกษำออนไลน ์

 12,600.00 12,600.00 

11 โครงกำร บริหำรจัดกำรระบบอำจำรย์ทีป่รึกษำ  83,200.00 83,200.00 
12 โครงกำร ประเมินกำรสอนอำจำรย์ 19,200.00  19,200.00 
13 โครงกำร จัดหำกระดำษส ำหรับออกเอกสำร

ทำงกำรศึกษำ 
219,000.00  219,000.00 

14 โครงกำร บ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ 
เพื่อกำรบริหำร (ระบบฐำนข้อมูล และสำรสนเทศ
นักศึกษำ) ในลักษณะ ครบวงจรเพื่อกำรใช้งำนทุกมิติ 

 604,400.00 604,400.00 

รวม 1,050,700.00 3,789,300.00 4,840,000.00 

ข้อมูล ณ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 
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  การใช้จ่ายงบประมาณ 
  

 ในปีงบประมำณ 2564 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม โดยมี
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ดังนี้   
 ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 4,840,000 บำท (สี่ล้ำนแปดแสนสี่หมื่นบำทถ้วน)  
มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมโครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน 2,238,430.35 บำท (สองล้ำนสองแสน 
สำมหมื่นแปดพันสี่ร้อยสำมสิบบำทสำมสิบห้ำสตำงค์)  คิดเป็นร้อยละ 46.25 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้คืน
งบประมำณให้กับมหำวิทยำลัย จ ำนวน 1,861,014.35 บำท (หนึ่งล้ำนแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพัน 
สิบสี่บำทสำมสิบห้ำสตำงค์) คิดเป็นร้อยละ 38.45 และงบประมำณคงเหลือคืนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 
140,555.30 (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้ำร้อยห้ำสิบห้ำบำทสำมสิบสตำงค์) คิดเป็นร้อยละ 2.90 โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3  ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร
(บาท) 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่คืนให้

มหาวิทยาลัย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือคืน

มหาวิทยาลัย 
(บาท) 

1 บริหำรจดักำรส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล 

1,428,000.00 1,075,045.65 332,105.05 20,849.30 

2 กำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล 

100,000.00 17,700.00 65,300.00 17,000.00 

3 ประชุมสมัมนำเชิงปฏิบตัิกำร ทบทวน 
แผนกลยุทธ์ 

57,500.00 6,124.00 47,300.00 4,076.00 

4 พัฒนำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำร
ควำมรู้ (KM) และกำรพัฒนำงำน เพื่อ
ด ำเนินกำรด้ำนบรหิำรควำมเสีย่งและ
ควบคุมภำยใน 

50,000.00 13,364.00 32,795.00 3,841.00 

5 สัมมนำวิชำกำรเครือข่ำยงำนทะเบียน 86,600.00 - 86,600.00 - 
6 จัดท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำใหม ่ 600,000.00 411,000.00 100,000.00 89,000.00 
7 ประชุมสัมมนำระบบและกลไกกำรรับ

นักศึกษำ 
195,000.00 53,804.00 139,900.00 1,296.00 

8 ประชำสมัพันธ์กำรรับนักศึกษำ 464,000.00 198,507.70 265,492.30 - 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร
(บาท) 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่คืนให้

มหาวิทยาลัย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือคืน

มหาวิทยาลัย 
(บาท) 

9 พัฒนำกระบวนกำรสอบคัดเลือก
นักศึกษำ 

920,500.00 166,090.00 754,410.00 - 

10 พัฒนำระบบกำรขอเอกสำรทำง
กำรศึกษำออนไลน ์

12,600.00 11,600.00 1,000.00 - 

11 บริหำรจดักำรระบบอำจำรย์ที่ปรกึษำ 83,200.00 58,899.00 24,301.00 - 
12 ประเมินกำรสอนอำจำรย ์ 19,200.00 8,796.00 10,311.00 93.00 

13 
จัดหำกระดำษส ำหรับออกเอกสำร
ทำงกำรศึกษำ 

219,000.00 217,500.00 1,500.00 - 

14 บ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ  
เพื่อกำรบริหำร (ระบบฐำนข้อมูล  
และสำรสนเทศนักศึกษำ) ในลักษณะ  
ครบวงจรเพื่อกำรใช้งำนทุกมิติ * 

604,400.00 - - 4,400 

รวม 4,840,000.00 2,238,430.35 1,861,014.35 140,555.30 
 

ข้อมูล  ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 
 

หมายเหต ุ* งบประมำณ โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (ระบบฐำนข้อมูล และสำรสนเทศนักศึกษำ) ในลักษณะ 

   ครบวงจรเพื่อกำรใช้งำนทุกมิติ จ ำนวน 600,000 บำท ให้กองกำรพัสดุเป็นผู้ด ำเนินกำร 

  

 
ภาพที่ 2 ข้อมูลงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

งบประมาณที่ได้รบัจัดสรร

การใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่คนืให้มหาวิทยาลัย

งบประมาณคงเหลือคืนมหาวิทยาลัย

4,840,000

2,238,430.35

1,861,014.35

140,555.30
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 ส่วนที่ 3   

ผลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา  

  

 การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เชิญผู้บริหำรสถำนศึกษำ             

ครูแนะแนวและครูวิชำกำรร่วมประชุมสัมมนำระบบและกลไกกำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่  ในวันที่ 17 กันยำยน 2564 ซึ่งในปีงบประมำณ 2564 ประชุมในรูปแบบออนไลน์   
ผ่ำนโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ จ ำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 97.03  
ของจ ำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ จ ำนวน 269 คน 

กำรประชุมสัมมนำระบบและกลไกกำรเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  
จัดขึ้นเพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูแนะแนว และครูฝ่ำยวิชำกำรได้รับทรำบ
แนวทำงและระบบกำรรับนักศึกษำ สำขำวิชำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2565 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบกำรรับนักศึกษำใหม่ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ในกำร
ประชุมสัมมนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ได้รับเกียรติจำกรองศำสตรำจำรย์เพ็ญรัตน์ หงส์วิทยำกร 
รองเลขำธิกำรที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย และดร.พีระพงศ์ ตริยะเจริญ ผู้จัดระบบ TCAS  
ในกำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง “ระบบคัดเลือกเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565” 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.กัลทิมำ พิชัย รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้บรรยำย เรื่อง 
“กำรจัดกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่” และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ 
ปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้บรรยำย เรื่ อง “เกณฑ์กำรรับนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่” 

  
 

 

 

 

 

 



 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 25 

 การพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือก 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำ เพ่ือให้มำตรฐำนและ  

ได้รับควำมเชื่อม่ันจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ทั้งในในปีกำรศึกษำ 2564 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่  ก ำหนดแผนกำรรับนักศึกษำ จ ำนวน 5,115 คนแบ่งเป็น ภำคปกติ จ ำนวน 4,805 คน  
ภำคพิเศษ จ ำนวน 310 คน โดยแยกประเภทกำรรับสมัคร ดังนี้ รอบที่ 1 กำรรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมงำน 
รอบที่ 2 กำรรับแบบโควตำ รอบที่ 3 Admission  รอบที่ 4 กำรรับตรงอิสระ/กำรรับเพ่ิมเติม และ 
กำรรับนักศึกษำภำคพิเศษ  รำยละเอียดดังนี้ 

 

การรับนักศึกษา 

ตารางที่ 4 ข้อมูลการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิรอบที่ 1 การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมงาน 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวน                     

ที่ผ่านการคัดเลือก 
(คน) 

จ านวน 
ยืนยันสิทธิ์ 

(คน) 

จ านวน
ช าระเงิน 

(คน) 

ร้อยละของ
การช าระเงิน 

(คน) 
ครุศำสตร์ 1,100 755 702 92.98 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 28 14 14 100.00 
มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์ 948 636 601 94.50 
วิทยำกำรจัดกำร 272 157 144 91.72 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 279 152 137 90.13 
วิทยำลัยนำนำชำติ * 91 66 71 100.00 
วิทยำลัยแมฮ่่องสอน 61 49 48 97.96 

รวม 2,779 1,829 1,717 93.88 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎำคม 2564 

หมำยเหตุ * วิทยำลัยนำนำชำตเิปดิรับนักศึกษำเพิ่มเตมิ 

 

ภาพที่ 3 จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมงาน 
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จ ำนวนท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก จ ำนวนยืนยันสิทธิ์ จ ำนวนช ำระเงิน



 
 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 26 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวน             

ที่ผ่านการคัดเลือก 
(คน) 

จ านวน 
ยืนยันสิทธิ์ 

(คน) 

จ านวน
ช าระเงิน 

(คน) 

ร้อยละของ
การช าระเงิน

(คน) 
ครุศำสตร์ 382 161 159 98.76 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 65 22 21 95.45 
มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ * 648 357 368 100.00 
วิทยำกำรจัดกำร 628 376 367 97.61 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 349 173 173 100.00 
วิทยำลัยนำนำชำติ ** 74 53 57 100.00 
วิทยำลัยแมฮ่่องสอน ** 47 22 28 100.00 

รวม 2,193 1,164 1,173 100.00 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎำคม 2564 
หมำยเหตุ * ด ำเนินกำรรับนักศึกษำเพิ่มเตมิ 
  ** นักศึกษำรอบที่ 1 ขอช ำระเงินเพิ่มเตมิ 
 

 
ภาพที่ 4 จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบท่ี 2 การรับแบบโควตา 
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จ ำนวนท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก จ ำนวนยืนยันสิทธิ์ จ ำนวนช ำระเงิน



 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 27 

ตารางที่ 6 ข้อมูลการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 Admission 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนที่ผ่านการคัดเลือก

และยืนยันสิทธิ์ (คน) 
จ านวนช าระเงิน 

(คน) 
ร้อยละของ 

การช าระเงิน (คน) 
ครุศำสตร์ 187 153 81.82 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 16 9 56.25 
มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์ 270 236 87.41 
วิทยำกำรจัดกำร 297 227 76.43 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 184 152 82.61 
วิทยำลัยนำนำชำต ิ 47 39 82.98 
วิทยำลัยแมฮ่่องสอน * 5 6 100.00 

รวม 1,006 822 81.71 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎำคม 2564 

หมำยเหตุ * นักศึกษำขอย้ำยจำกเชียงใหม่ไปวิทยำลัยแม่ฮ่องสอน 

 

 

ภาพที่ 5 จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบท่ี 3 Admission 
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จ ำนวนท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ จ ำนวนช ำระเงิน



 
 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 28 

ตารางที่ 7 ข้อมูลการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ/การรับเพิ่มเติม 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวน 

ผู้สมัคร (รอบท่ี 4) 
(คน) 

จ านวนสมัคร 
(รอบเพิ่มเติม) 

(คน) 

จ านวนรายงานตัว                 
(รอบที ่4 และ 

รอบเพิ่มเติม) (คน) 
ครุศำสตร์ 64 7 48 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 14 2 10 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 75 7 58 
วิทยำกำรจัดกำร 179 6 134 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 99 10 81 
วิทยำลัยนำนำชำติ 45 43 68 
วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน 18 4 11 

รวม 494 79 410 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎำคม 2564 

 

 
 

ภาพที่ 6 จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ/การรับเพิ่มเติม 
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ครุศำสตร์ เทคโนโลยีกำรเกษตร มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำกำรจัดกำร

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำลัยนำนำชำติ วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน



 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 29 

ตารางท่ี 8 ข้อมูลการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2564 

คณะ/วิทยาลัย แผนรับ 
จ านวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก 

(คน) 

จ านวน
รายงานตัว 

(คน) 
หมายเหตุ 

มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์ 140 138 115 ปิดรับนักศึกษำ 4 สำขำวิชำ 
วิทยำกำรจัดกำร 170 172 153 ปิดรับนักศึกษำ 5 สำขำวิชำ 

รวม 310 310 268  

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎำคม 2564 

 

 
 

ภาพที่ 7 จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำกำรจัดกำร

140

170

138

172

115

153

แผนรับ จ ำนวนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จ ำนวนรำยงำนตัว



 
 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 30 

ตารางท่ี 9  ข้อมูลจ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 

คณะ/วิทยาลัย 
แผน
รับ 

จ านวนนักศึกษาใหม่ (คน) จ านวน
รายงานตัว 

(คน) 

ร้อยละ
รายงาน

ตัว 
รอบท่ี 

1 
รอบท่ี  

2 
รอบท่ี 

3 
รอบท่ี 4 และ
รอบเพ่ิมเติม 

ครุศำสตร ์ 1,130 702 159 153 48 1,063 94.07 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 120 14 21 9 10 56 46.67 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 1,200 601 368 236 58 1,279 100.00 
วิทยำกำรจัดกำร 970 144 367 227 134 886 91.34 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 845 137 173 152 81 553 65.44 
วิทยำลัยนำนำชำต ิ 360 71 57 39 68 201 55.83 
วิทยำลัยแมฮ่่องสอน 180 48 28 6 11 99 55.00 

รวม 4,805 1,717 1,173 822 410 4,137 86.10 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎำคม 2564 

 
 

ภาพที่ 8 จ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564  
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ครุศำสตร์ เทคโนโลยีกำรเกษตร มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำกำรจัดกำร

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำลัยนำนำชำติ วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน



 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 31 

  จ านวนนักศึกษา 

ตารางท่ี 10  ข้อมูลจ านวน นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 
ครุศำสตร์ 1,054 - 1,054 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 56 - 56 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1,269 115 1,384 
วิทยำกำรจัดกำร 884 152 1,036 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 553 - 553 
วิทยำลัยนำนำชำติ 239 - 239 
วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน 98 - 98 

รวม 4,153 267 4,420 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 

หมายเหตุ จ ำนวนนักศึกษำใหม่ที่รำยงำนตัว มีนักศึกษำบำงส่วนสละสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำต่อ จึงท ำให้ผลรวมของนักศึกษำใหม่ทั้งหมด 
ไม่ตรงกับจ ำนวนรำยงำนตัว 

 

 
 

ภาพที่ 9 จ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 
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ครุศำสตร์ เทคโนโลยีกำรเกษตร มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำกำรจัดกำร

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำลัยนำนำชำติ วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน



 
 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 32 

ตารางที่ 11  ข้อมูลจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 
ครุศำสตร์ 4,842 1 4,843 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 156 - 156 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 4,175 646 4,821 
วิทยำกำรจัดกำร 2,833 750 3,583 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1,724 120 1,844 
วิทยำลัยนำนำชำติ 1,002 27 1,029 
วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน 345 - 345 

รวม 15,077 1,544 16,621 

ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยำยน 2564 
 

 
 

ภาพที่ 10 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 
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ครุศำสตร์ เทคโนโลยีกำรเกษตร มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำกำรจัดกำร

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำลัยนำนำชำติ วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน



 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 33 

ตารางที่ 12  ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนนักศึกษาใหม่ (คน) จ านวนนักศึกษาทั้งหมด (คน) 

ป. 
บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก รวม 
ป. 

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก รวม 

ครุศำสตร ์ 180 20  200 358 60  418 
มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์  4  4  15  15 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  33  33  82  82 
วิทยำกำรจัดกำร  6  6  13  13 
บัณฑิตวิทยำลยั  57 21 78  76 65 141 
วิทยำลัยพัฒนำเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยชีุมชนแห่งเอเชีย 

 4 1 5  15 15 30 

เทคโนโลยีกำรเกษตร  9  9  9  9 
วิทยำลัยแมฮ่่องสอน  30  30  30  30 

รวม 180 163 22 365 358 300 80 738 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 

 
ภาพที่ 11 จ านวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
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วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน

จ ำนวนนักศึกษำใหม่ ป. บัณฑิต จ ำนวนนักศึกษำใหม่ ป.โท บัณฑิต จ ำนวนนักศึกษำใหม่ ป.เอก บัณฑิต

จ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด ป. บัณฑิต จ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด ป.โท บัณฑิต จ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด ป.เอก บัณฑิต



 
 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 34 

 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร 
 

 
 
 

  
  
 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
 
  

 

 

        โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาลัย 
        ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
ร่วมกับคณะและวิทยำลัยนำนำชำติ  
เข้ำร่วมประชำสัมพันธ์ กำรรับนักศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่   
ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยำ เชียงใหม่  
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
1 กุมภำพันธ์ 2564 

        วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่ 
        ส ำนักทะเบียนทะเบียนและประมวลผล  
โดยนำงสำวรักษิณำ วงค์ชัยขันธ์ และนำงสำวพิชฌำย์
ธรณ์   ธ ร ร ม ชั ย  เ ข้ ำ ร่ ว ม ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ์ 
กำรรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 
กุมภำพันธ์ 2565   

        โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
        ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
ร่วมกับคณะและวิทยำลัยนำนำชำติ   
เข้ำร่วมประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำ
ของมหำวิทยำลั ย รำชภัฏ เชี ย ง ใหม่   
ณ โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย เมื่อวันที่ 25 
กุมภำพันธ์ 2565 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบ 
การให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธภิาพ  

 

 การบริหารการเรียนการสอน 
 

  การจัดตารางสอนและตารางสอบ 

กำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอบของงำนบริกำรกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรตำมก ำหนดระยะเวลำ
ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนกำรลงทะเบียน 
ของนักศึกษำ  ซึ่งงำนบริกำรกำรศึกษำได้ประสำนงำนกับคณะ/วิทยำลัย ให้จัดส่งรำยวิชำที่ต้องกำร 
เปิดสอนในภำคกำรศึกษำนั้น ๆ และน ำรำยวิชำดังกล่ำวมำจัดตำรำงเรียนให้กับนักศึกษำแต่ละ 
หมู่เรียนก่อนที่จะท ำกำรก ำหนดตำรำงสอบแต่ละรำยวิชำ ซึ่งจะมีกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อน 
ของห้องเรียน เวลำเรียน และรำยวิชำ ก่อนน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบลงทะเบียนของนักศึกษำ โดยแต่ละ
ภำคกำรศึกษำ มีจ ำนวนหมู่เรียนที่ได้ด ำเนินกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอบ มีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 13 ข้อมูลการจัดตารางเรียน-ตารางสอบ 

ตารางเรียน/ตารางสอบ 
จ านวนหมู่เรียน (Section) ในแต่ละภาคการศึกษา 

2/2563 3/2563 1/2564 
การจัดตารางเรียน 2,976 407 3,214 
การจัดตารางสอบ 5,952 814 5,072 

รวม 8,928 1,221 8,286 
 

 

ภาพที่ 12 การจัดตารางเรียน-ตารางสอบ 
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การจัดท าแผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 

กำรจัดท ำแผนกำรเรียนเสนอแนะ เป็นกำรจัดท ำแผนกำรเรียนตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษำ
ใหม่ที่รับเข้ำมำศึกษำในปีกำรศึกษำนั้น ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลก ำหนดกำรเปิดรำยวิชำที่นักศึกษำต้อง
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ให้ถูกต้องตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร ทั้งนี้ กำรจัดท ำ
แผนกำรเรียนเสนอแนะจะเป็นกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง งำนบริกำรกำรศึกษำ หลักสูตร และคณะ/
วิทยำลัย ในรูปแบบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรผ่ำระบบออนไลน์ โดยงำน 
บริกำรกำรศึกษำจะน ำข้อมูลจำกแผนกำรรับนักศึกษำใหม่ (ประกอบด้วยชื่อหลักสูตร และจ ำนวน  
หมู่เรียนที่เปิดรับ) มำจัดท ำแผนกำรเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรฉบับ (ร่ำง) แล้วส่งให้คณะ/
วิทยำลัย ประสำนแจ้งหลักสูตรด ำเนินกำรตรวจสอบ ปรับแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนตำมโครงสร้ำง 
ของหลักสูตร จำกนั้นหลักสูตร/คณะ ด ำเนินกำรพิมพ์แผนกำรเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรฉบับ
สมบูรณ์แล้วลงนำมก ำกับ ส ำเนำเก็บไว้ที่หลักสูตร/คณะ แล้วน ำต้นฉบับส่งที่ส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวนหมู่แผนกำรเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรที่จัดท ำให้กับ
นักศึกษำใหม่ทั้งหมด จ ำนวน 123 หมู่เรียน โดยจ ำแนกตำมประเภทของนักศึกษำ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 14 ข้อมูลจ านวนหมู่เรียนที่จัดท าแผนการเรียนเสนอแนะ 
ประเภทนักศึกษา จ านวนหมู่เรียน (Section) ปีการศึกษา 2564 

ภำคปกติ 117 
ภำคพิเศษเสำร์ – อำทิตย์ 6 

รวม 123 
 

การลงทะเบียนเรียน 

มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดให้นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ โดยก ำหนด
ช่วงเวลำลงทะเบียนเรียน แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

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

ช่วงที่ 2 นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในสัปดำห์ที่ 1-2 เมื่อเปิดภำคกำรศึกษำ นักศึกษำสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนรำยวิชำที่เคยลงทะเบียนในช่วงที่ 1 ได้ โดยนักศึกษำสำมำรถลงทะเบียนรำยวิชำเพ่ิมเติม
หรือถอนรำยวิชำที่เคยลงทะเบียน หรือเปลี่ยนหมู่ เรียนของรำยวิชำที่เคยลงทะเบียน ซึ่งเป็น 
กำรลงทะเบียนแตกต่ำงจำกแผนกำรเรียนเสนอแนะ ดังนั้น นักศึกษำต้องตรวจสอบรำยวิชำที่ก ำหนด
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ไว้ในโครงสร้ำงหลักสูตรที่นักศึกษำก ำลังศึกษำ ตรวจสอบปี พ.ศ. ของรำยวิชำที่จะลงทะเบียน 
ตรวจสอบตำรำงเรียน-ตำรำงสอบ ก่อนลงทะเบียน ทั้งนี้ จ ำนวนหน่วยกิตรวมที่นักศึกษำลงทะเบียน
ในแต่ละภำคกำรศึกษำต้องไม่เกินจ ำนวนหน่วยกิตรวมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ซึ่งในแต่ละภำค
กำรศึกษำมีจ ำนวนนักศึกษำลงทะเบียนเรียน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 15  ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 

ภาคการศึกษา จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน (คน) 
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2563 13,183 
ภำคกำรศึกษำที่ 3/2563 1,645 
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564 15,830 

รวม 30,658 
 

การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีจ านวนรับเต็ม 

กำรลงทะเบียนในรำยวิชำที่จ ำนวนรับเต็ม จะเป็นกำรช่วยแก้ไขปัญหำให้กับนักศึกษำ                   
ที่ลงทะเบียนเรียนแตกต่ำงจำกแผนกำรเรียนเสนอแนะ และมีควำมจ ำเป็นต้องลงทะเบียนในรำยวิชำ 
แต่จ ำนวนผู้ลงทะเบียนในรำยวิชำ/หมู่เรียนเต็มจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ต่อหมู่เรียน และไม่สำมำรถเลือก
ลงทะเบียนในหมู่เรียนอ่ืนได้ โดยนักศึกษำต้องยื่นค ำร้องออนไลน์ขอลงทะเบียนในรำยวิชำและหมู่
เรียนที่มีจ ำนวนรับเต็ม ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในปฏิทินวิชำกำร จำกนั้นอำจำรย์ผู้สอนจะเป็นผู้
พิจำรณำค ำร้องออนไลน์ในระบบค ำร้องออนไลน์ หำกอำจำรย์ผู้สอนอนุมัติค ำร้องดังกล่ำว รำยวิชำ             
ที่นักศึกษำยื่นค ำร้องขอลงทะเบียนเรียนจะปรำกฏในรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำใน             
ภำคกำรศึกษำนั้น ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีจ ำนวนค ำร้องที่นักศึกษำยื่นขอลงทะเบียนเรียน        
ในรำยวิชำที่มีจ ำนวนรับเต็ม ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 16  ข้อมูลจ านวนค าร้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่จ านวนรับเต็ม 

ภาคการศึกษา 
จ านวนค าร้องที่นักศึกษา

ยื่นขอลงทะเบียนฯ  
(ค าร้อง) 

จ านวนค าร้อง 
ที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 

(ค าร้อง) 

ร้อยละของค าร้อง              
ที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ภำคกำรศึกษำที่ 2/2563 796 782 98.24 
ภำคกำรศึกษำที่ 3/2563 241 230 95.44 
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564 955 800 83.77 

รวม 1,992 1,812 90.96 
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การขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 
กำรขอเปิดรำยวิชำเป็นกรณีพิเศษ จะเป็นกำรช่วยแก้ไขปัญหำให้กับนักศึกษำค้ำงชั้น 

นักศึกษำที่เป็นนักศึกษำหลักสูตรก่อนกำรปรับปรุง หรือนักศึกษำที่มีควำมจ ำเป็นต้องลงทะเบียนเรียน
ในรำยวิชำบังคับก่อน หรือเป็นรำยวิชำสุดท้ำยที่จ ำเป็นต้องเรียนเพ่ือให้ส ำเร็จกำรศึกษำ ซึ่งรำยวิชำ
ดังกล่ำวไม่มีเปิดสอนในภำคกำรศึกษำนั้น ๆ ทั้งนี้ นักศึกษำต้องยื่นค ำร้องออนไลน์ขอเปิดรำยวิชำ  
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในปฏิทินวิชำกำร จำกนั้นอำจำรย์ที่ปรึกษำจะพิจำรณำค ำร้องขอเปิดรำยวิชำ
ดังกล่ำว หำกอำจำรย์ที่ปรึกษำพิจำรณำอนุมัติค ำร้องขอเปิดรำยวิชำ แล้ว คณะ/วิทยำลัย จะด ำเนินกำร
ดำวน์โหลดข้อมูลและสรุปข้อมูลเสนอต่อภำควิชำ เพ่ือให้ภำควิชำพิจำรณำกำรเปิดรำยวิชำ กำรจัด
อำจำรย์ผู้สอน ตำรำงเรียน และตำรำงสอบ จำกนั้นคณะ/วิทยำลัย รวบรวมข้อมูลจำกภำควิชำ พร้อม
กลั่นกรองกำรขอเปิดรำยวิชำน ำส่งที่ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล จะได้ด ำเนินกำรเปิดรำยวิชำที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติให้เปิดสอน จำกนั้นนักศึกษำ               
จึงสำมำรถลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำที่ขอเปิดในระบบค ำร้องออนไลน์ได้ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 มีจ ำนวนค ำร้องที่นักศึกษำยื่นขอเปิดรำยวิชำเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 17  ข้อมูลจ านวนค าร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 

ภาคการศึกษา 
จ านวนค าร้องขอเปิดรายวิชา (ค าร้อง) 

จ านวนที่ย่ืน
ค าร้อง 

จ านวนที่ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

ร้อยละของการ
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ภำคกำรศึกษำที่ 2/2563 98 92 93.88 
ภำคกำรศึกษำที่ 3/2563 571 526 92.12 
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564 225 218 96.89 

รวม 894 836 93.51 
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 การประเมินการสอนอาจารย์ 

มหำวิทยำลัยก ำหนดให้นักศึกษำทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน ต้องประเมินกำรสอนของอำจำรย์
ทั้งด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผล กำรดูแลและให้ค ำปรึกษำ 
แก่นักศึกษำ เพ่ือให้อำจำรย์ ได้น ำผลกำรประเมินหรือข้อเสนอแนะไปใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุง
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมในแต่ละรำยวิชำ  โดยในภำคกำรศึกษำที่3/2563 
มหำวิทยำลัยได้ปรับหัวข้อประเมินกำรสอนของอำจำรย์ให้สอดคล้องกับบริบทของกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์รำยวิชำ และภำคกำรศึกษำที่ 1/2564 ได้ปรับปรุงรูปแบบกำรประเมินกำรสอน 
วิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปเพ่ิมเติมรวม 3 รำยวิชำ ซึ่งเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบศึกษำ 
ด้วยตนเอง ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดเป็นประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติ 
ในกำรประเมินกำรสอนอำจำรย์ทำงอินเทอร์เน็ต ให้นักศึกษำทุกคนต้องประเมินกำรสอนของอำจำรย์ 
ทุกรำยวิชำ ยกเว้น รำยวิชำที่ไม่มีจ ำนวนชั่วโมงสอนหรือปฏิบัติ และรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
หำกนักศึกษำไม่ประเมินกำรสอนของอำจำรย์จะไม่สำมำรถตรวจสอบผลกำรเรียนในรำยวิชำดังกล่ำว
ในระบบบริกำรกำรศึกษำได้ ซึ่งในแต่ละภำคกำรศึกษำมีนักศึกษำประเมินกำรสอนของอำจำรย์  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ดังนี้  

 

ตารางท่ี 18 ข้อมูลการประเมินการสอนอาจารย์ 

ภาคการศึกษา 

จ านวนรายวิชา
ที่เปิดสอนและ
ต้องประเมิน

การสอน 
(รายวิชา) 

จ านวน
นักศึกษาที่
ลงทะเบียน 

(คน) 

จ านวนที่นักศึกษา
ประเมินการสอน
อาจารย์ (คน) 

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า

ประเมินการสอน
อาจารย์ 

ภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 2,930 15,867 15,327 96.60 
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2563 2,618 13,183 12,722 96.50 
ภำคกำรศึกษำที่ 3/2564 163 1,645 1,536 93.37 
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 การบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
คณะกรรมกำรประสำนงำนวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มีหน้ำที่ ดังนี้ 
1. พิจำรณำกลั่นกรองหรือให้ควำมเห็นเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 

บริหำรวิชำกำร 
2. ประสำนงำนด้ำนวิชำกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดสอบ กำรวัดผลประเมินผล  

กำรใช้หลักสูตร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. ประสำนกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศ ทำงด้ำนวิชำกำร 
4. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรมอบหมำย 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดประชุมประสำนงำนทำงวิชำกำร ในอังคำรที่ 30 มีนำคม 
2564 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 3 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ ซึ่งประชุมเก่ียวกับกำรจัด
กำรศึกษำ ดังนี้ 

1. เกณฑ์กำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอน ปีกำรศึกษำ 2564 
2. แนวปฏิบัติกำรจัดสอบในยุคปกติวิถีใหม่ (new normal) 
3. กำรตรวจสอบแผนกำรเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร นักศึกษำรุ่นรับเข้ำ 2560 – 2563 
4. กำรขอเปิดรำยวิชำที่อยู่นอกเหนือจำกแผนกำรเรียนเสนอแนะ 
5. กำรจ้ำงอำจำรย์พิเศษ 
6. กำรจัดท ำคู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
7. กำรประเมินกำรสอนอำจำรย์ของรำยวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอนแบบผู้เรียนศึกษำด้วย

ตนเองบนระบบออนไลน์ 
8. กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำเรียน 
9. กำรยื่นค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำ กรณี นักศึกษำที่เรียนครบหลักสูตรแล้วแต่ไม่ได้ยื่นค ำ

ร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
10. กำรจัดท ำสื่อแผ่นพับประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำ 
11. กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) กำรลงทะเบียน 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3   
การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล 

 

 การตรวจสอบคุณวุฒิ 
 งำนทะเบียนและประมวลผล ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ด ำเนินกำรตรวจสอบคุณวุฒิ
นักศึกษำใหม่ ในแต่ละปีกำรศึกษำ และตรวจสอบคุณวุฒิของบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมบันทึก
ข้อควำมขอตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก ดังนี้ 
ตารางท่ี 19 ข้อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิ 
 ประเภทการตรวจสอบคุณวุฒิ  จ านวน (คน) 

นักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2564 4,841 
บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  740 

รวม 5,581 
 

 การเทียบโอน/ยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ หรือนักศึกษำที่เคย

ศึกษำในหลักสูตรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่แต่ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ หรือนักศึกษำที่เคยศึกษำ 
ในสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนแต่ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ สำมำรถน ำคุณวุฒิและรำยวิชำที่เคยศึกษำมำเทียบโอน
หรือยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำได้ โดยนักศึกษำสำมำรถยื่นค ำร้องขอเทียบโอน/ยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ
ในระบบออนไลน์ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในปฏิทินวิชำกำร (ภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง) จำกนั้นส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผลจะด ำเนินกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรเทียบโอน-ยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ 
เพ่ือพิจำรณำกำรเทียบโอน/ยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ น ำเสนอผลกำรพิจำรณำต่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำเทียบโอน-ยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ เพ่ือพิจำรณำผลกำรขอเทียบโอน/ยกเว้นกำรเรียน
รำยวิชำ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีนักศึกษำที่ยื่นค ำร้องขอเทียบโอน/ยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ ดังนี้ 
ตารางท่ี 20 ข้อมูลการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ล าดับ 
ที ่

การเทียบโอนผลการเรียน/ 
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

จ านวนค าร้องท่ียื่นของเทียบโอน/
ยกเว้นการเรียน (ค าร้อง) 

2/2563 1/2564 
1 กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 2 3 
2 กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำหลักสูตร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
20 41 

3 กำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำระหว่ำงสถำบัน 89 115 
4 กำรยกเว้นกำรเรียนด้วยวิธีกำรสอบ (ก่อสร้ำง) 33 - 
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 การรักษาสภาพนักศึกษา/การลาพักการเรียน 
กรณีนักศึกษำไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำใด ๆ นักศึกษำต้องด ำเนินกำร

รักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ตำมระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ในปฏิทินวิชำกำร ซึ่งกำร
ด ำเนินกำรรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำนั้น นักศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรได้ครั้งละ 1 ภำคกำรศึกษำ 
โดยจะสำมำรถด ำเนินกำรรักษำสภำพนักศึกษำ ได้ภำยในระยะเวลำกำรศึกษำของหลักสูตรที่นักศึกษำ
ก ำลังศึกษำ และนักศึกษำต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ทั้ งนี้ 
นักศึกษำต้องยื่นค ำร้องขอรักษำสภำพนักศึกษำ ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ คณะ/
วิทยำลัย และมหำวิทยำลัย ตำมล ำดับ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีจ ำนวนนักศึกษำที่ขอรักษำ
สภำพ/ลำพักกำรเรียน ดังนี้ 
ตารางท่ี 21 ข้อมูลการรักษาสภาพนักศึกษา/การลาพักการเรียน 

ภาคการศึกษา 
จ านวนค าร้องท่ียื่น 

(ค าร้อง) 
จ านวนค าร้องท่ีด าเนินการเสร็จสิ้น 

(ค าร้อง) 
ภำคกำรศึกษำที่ 3/2563 320 320 
ภำคกำรศึกษำที่ 3/2563 4 4 
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564 143 143 

รวม 467 467 
 

 การยกเลิกรายวิชา 
เมื่อนักศึกษำได้ด ำเนินกำรลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำ และได้ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

แล้ว ในช่วงระยะเวลำศึกษำ หำกนักศึกษำมีปัญหำ อุปสรรค หรือเหตุจ ำเป็นที่ท ำให้ไม่สำมำรถเรียน
รำยวิชำนั้น ๆ นักศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรยกเลิกกำรเรียนในรำยวิชำดังกล่ำวได้ โดยยื่นค ำร้อง  
ขอยกเลิกรำยวิชำออนไลน์ ตำมช่วงระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในปฏิทินวิชำกำร ค ำร้องขอยกเลิกรำยวิชำ
จะสมบูรณ์ก็เมื่ออำจำรย์ประจ ำวิชำและอำจำรย์ที่ปรึกษำเห็นชอบให้ยกเลิกรำยวิชำดังกล่ำว จำกนั้น
งำนทะเบียนและประมวลผล จะด ำเนินกำรปรับผลกำรเรียนในรำยวิชำที่ขอยกเลิกเป็น “W”  
ซ่ึงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีจ ำนวนนักศึกษำท่ีด ำเนินกำรขอยกเลิกรำยวิชำ ดังนี้ 
ตารางท่ี 22 ข้อมูลการยกเลิกรายวิชา 

ภาคการศึกษา 
จ านวนค าร้องท่ีขอยื่น 

(ค าร้อง) 
จ านวนค าร้องท่ีด าเนินการเสร็จสิ้น 

(ค าร้อง) 
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 575 467 
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2563 437 319 
ภำคกำรศึกษำที่ 3/2563 18 15 

รวม 1,030 801 
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 การขอส าเร็จการศึกษา 
มหำวิทยำลัยก ำหนดให้นักศึกษำที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ ต้องยื่นค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำ โดย

นักศึกษำสำมำรถยื่นค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำออนไลน์ ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
จำกนั้นงำนทะเบียนและประมวลผล จะตรวจสอบค ำร้องกำรขอส ำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำ โดยจะ
ตรวจสอบด้ำนผลกำรเรียนในรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร และตรวจสอบคุณสมบัติตำมข้อบังคับฯ
เกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำ หำกนักศึกษำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับฯ งำนทะเบียนและ
ประมวลผล จะด ำเนินกำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเพ่ือขออนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล คณะกรรมกำรประจ ำคณะ/วิทยำลัย 
สภำวิชำกำร และสภำมหำวิทยำลัย ตำมล ำดับ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ตุลำคม 2563 – 
กันยำยน 2564)  มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 3,870 คน โดยจ ำแนกได้ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 23 ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

วุฒิการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต (คน) 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 1 - 1 
ประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู - 179 179 
ครุศำสตรมหำบัณฑิต - 15 15 
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 1 3 4 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต - 7 7 
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต - 6 6 
ครุศำสตรบัณฑิต 891 - 891 
นิติศำสตรบัณฑิต 47 29 76 
นิเทศศำสตรบัณฑิต 115 47 162 
บริหำรธุรกิจบัณฑิต 436 178 614 
บัญชีบัณฑิต 129 31 160 
รัฐประศำสนศำตรบัณฑิต 99 67 166 
วิทยำศำสตรบัณฑิต 487 73 560 
ศิลปศำสตรบัณฑิต 768 143 911 
สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต 67 9 76 
เศรษฐศำสตรบัณฑิต 42 - 42 

ผลรวมทั้งหมด 3,083 787 3,870 

ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 15 ธันวำคม 2564 
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           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากระบวนการ                    
           ให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภบิาล 
 

 การบริหารจัดการประชุม 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน                   
ทำงวิชำกำรและงำนทะเบียนของมหำวิทยำลัย โดยได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร
ประชุม  ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย เช่น กำรประชุมสภำวิชำกำร กำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร  กำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขอสอบกลำงภำคและปลำย
ภำคของนักศึกษำ เป็นต้น  รวมทั้งกำรจัดประชุมเพ่ือกำรบริหำรงำนของส ำนัก  เช่น  กำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทะเบียน และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล เป็นต้น 
 

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
 สภำวิชำกำร  มีอ ำนำจและหน้ำที่ดังนี้ 

1.  พิจำรณำเสนอวิสัยทัศน์ ก ำหนดนโยบำยวิชำกำร และหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและ           
กำรวัดผลประเมินผลกำรศึกษำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภำระหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย 

2. พิจำรณำเสนอด ำเนินกำรเกี ่ยวกับกำรวิจัยกำรสอน กำรประเมินผลกำรสอนและ   
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

3. พิจำรณำเสนอกำรให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญำ และประกำศนียบัตร 

4. พิจำรณำเสนอกำรจัดตั้ง ยุบรวม และกำรยุบเลิกคณะ สถำบัน ส ำนัก ศูนย์ ส่วนรำชกำร 
หรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ รวมทั้งกำรเสนอแบ่งส่วนรำชกำรหรือ
ส่วนงำนในหน่วยงำนดังกล่ำว 

5. พิจำรณำเสนอกำรรับสถำบันวิชำกำรชั้นสูงหรือสถำบันวิจัยอื่นเข้ำสมทบในมหำวิทยำลัย 
6. พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์   

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

ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ และอำจำรย์พิเศษ 
8. แสวงหำวิธีกำรที่จะท ำให้กำรศึกษำ กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกำรปรับปรุง 

กำรถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรพัฒนำท้องถิ ่น  
กำรผลิตและส่งเสริมวิทยฐำนะครู กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติให้เจริญยิ่งขึ้น 
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9. เสนอแนะแนวทำงกำรประสำนงำน กำรระดมสรรพก ำลังเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ ่น                   
กำรท ำข้อตกลงระหว่ำงมหำวิทยำลัยในควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ประสำนกำรใช้บุคลำกร
ทรัพยำกรและควำมช ำนำญร่วมกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 

10. พิจำรณำให้ควำมเห็นต่อสภำมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกำรงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
11. เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนด้ำนวิชำกำร 

ของมหำวิทยำลัย 
12. ให้ค ำปรึกษำแก่อธิกำรบดีและปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรืออธิกำรบดี

มอบหมำย 
13. แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระท ำกำรใด ๆ  

อันอยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของสภำวิชำกำร 
 ในปีงบประมำณ 2564 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ด ำเนินกำรจัดประชุมสภำวิชำกำร  

และคณะอนุกรรมกำรสภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จ ำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง  ดังนี้ 

ตารางท่ี 24 ข้อมูลการประชุมสภาวิชาการ 

 ล าดับที ่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 
ประชุมสภาวิชาการ จ านวน 12 ครั้ง 

1 ครั้งที่ 9/2563 9 ตุลำคม 2563 
2 ครั้งที่ 10/2563 13 พฤศจิกำยน 2563 
3 ครั้งที่ 11/2563 18 ธันวำคม 2563 
4 ครั้งที่ 1/2564 15 มกรำคม 2564 
5 ครั้งที่ 2/2564 19 กุมภำพันธ์ 2564 
6 ครั้งที่ 3/2564 12 มีนำคม 2564 
7 ครั้งที่ 4/2564 23 เมษำยน 2564 
8 ครั้งที่ 5/2564 14 พฤษภำคม 2564 
9 ครั้งที่ 6/2564 18 มิถุนำยน 2564 
10 ครั้งที่ 7/2564 9 กรกฎำคม 2564 
11 ครั้งที่ 8/2564 13 สิงหำคม 2564 
12 ครั้งที่ 9/2564 10 กันยำยน 2564 

ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ จ านวน 3 ครั้ง 
1 ครั้งที่ 1/2564 6 มกรำคม 2564 
2 ครั้งที่ 2/2564 29 มีนำคม 2564 
3 ครั้งที่ 3/2564 7 เมษำยน 2564 
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ตารางที่ 25 ข้อมูลรายชื่อกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่ 
รายชื่อกรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

วาระ 
19 ก.พ. 61- 
18 ก.พ. 63 

วาระ 
19 ก.พ. 63- 
18 ก.พ. 65 

วาระ 
4 มิ.ย. 64 - 
16 ม.ค. 65 

กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ    
1 ศำสตรำจำรย์ ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ    
2 รองศำสตรำจำรย์ ดร.จำรุณี  มณีกุล    
3 รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิตยำ  เจรียงประเสริฐ    
4 รองศำสตรำจำรย์ เพ็ญรัตน์  หงษ์วิทยำกร    
5 รองศำสตรำจำรย์ดนุวัต  เพ็งอ้น    
6 รองศำสตรำจำรย์เรืองศรี  วัฒเนสก์    
7 รองศำสตรำจำรย์เสริมศรี  ไชยศร    
8 รองศำสตรำจำรย์อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี    

ประธำนสภำวิชำกำร    
9 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชำตรี มณีโกศล    

กรรมการสภาวิชาการ    
10 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำโรช  สอำดเอ่ียม    
11 อำจำรย์เบญจมำศ  สันต์สวัสดิ์    
12 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดุษฎี  รังสีชัชวำล*    
13 รองศำสตรำจำรย์ ดร.วำริพิณ  มงคลสมัย*    
14 อำจำรย์ ดร.วิมลรัตน์  พจน์ไตรทิพย์    
15 อำจำรย์พุทธชำติ  ยมกิจ    
16 อำจำรย์กมลวัน  สังสีแก้ว    
17 อำจำรย์ ดร.หทัยทิพย์  สินธุยำ    
18 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐพร   จำดยำงโทน    
19 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มัทนำ  อินใชย    
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ    
18 รองศำสตรำจำรย์ ดร.กัลทิมำ  พิชัย    

 

หมายเหต ุ* ล ำดับที่ 12 – 13  ลำออกจำกกรรมกำรสถำวิชำกำร  จึงอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรสภำวิชำกำร  ตั้งแต่วันที ่19 ก.พ.63 –  

  3 มิถุนำยน 2564  

 



 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 47 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ   
 คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
 1. ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยแก่อธิกำรบดี 
 2. พิจำรณำกลั่นกรองหรือให้ควำมเห็นในเรื่องเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรทั้งปวง                         
ของมหำวิทยำลัย 
 3. พิจำรณำกลั่นกรองหรือให้ควำมเห็นในเรื่องเกี่ยวกับกำรเสนอออกระเบียบและข้อบังคับ
ต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยที่เก่ียวกับงำนวิชำกำร 
 4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย 
 ในปีงบประมำณ 2564 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรวิชำกำร จ ำนวน 13 ครั้ง 

ตารางท่ี 26  ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 
1 ครั้งที่ 9/2563 6 ตุลำคม 2563 
2 ครั้งที่ 10/2563 10 พฤศจิกำยน 2563 
3 ครั้งที่ 11/2563 25 ธันวำคม 2563 
4 ครั้งที่ 1/2564 19 มกรำคม 2564 
5 ครั้งที่ 2/2564 9 กุมภำพันธ์ 2564 
6 ครั้งที่ 3/2564 9 มีนำคม 2564 
7 ครั้งที่ 4/2564 28 เมษำยน 2564 
8 ครั้งที่ 5/2564 18 พฤษภำคม 2564 
9 ครั้งที่ 6/2564 8 มิถุนำยน 2564 
10 ครั้งที่ 7/2564 18 มิถุนำยน 2564 
11 ครั้งที่ 8/2564 13 กรกฎำคม 2564 
12 ครั้งที่ 9/2564 17 สิงหำคม 2564 
13 ครั้งที่ 10/2564 14 กันยำยน 2564 

 

 

 

 

 



 
 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 48 

 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอสอบกลางภาคและปลายภาคในรายวิชาที่ขาดสอบ                     
ของนักศึกษา 
 คณะกรรมกำรพิจำรณำขอสอบกลำงภำคและปลำยภำคของนักศึกษำ มีหน้ำที่ พิจำรณำ              
ค ำร้องในรำยวิชำที่ขำดสอบ และประกำศผลกำรขอสอบกลำงภำคและปลำยภำคของนักศึกษำ       
คณะกรรมกำรประกอบด้วยผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง ดังนี้ 

1. รองอธิกำรบดีรับผิดชอบงำนวิชำกำร    ประธำนกรรมกำร 
2. รองคณบดีรับผิดชอบงำนวิชำกำรทุกคณะ/วิทยำลัย  กรรมกำร 
3. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผลทุกคน  กรรมกำร 
4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5. หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6. หัวหน้ำงำนทะเบียนและประมวลผล    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ในปีงบประมำณ 2564  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำขอสอบกลำงภำคและปลำยภำคของนักศึกษำ จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 27  ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 
1 ครั้งที่ 4/2563 28 พฤศจิกำยน 2563 
2 ครั้งที่ 1/2564 19 เมษำยน 2564 

 

การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล 
  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก  มีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้ 

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

2. พิจำรณำเสนอกำรจัดระบบบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 
3. พิจำรณำเสนองบประมำณและเงินรำยได้ประจ ำปี  รวมถึงกำรจัดหำผลประโยชน์  

จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยที่อยู่ในควำมดูแลของส่วนรำชกำร 
4. ด ำเนินกำรออกระเบียบ ประกำศ และข้อบังคับต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรตำมที่                 

สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรของส่วนรำชกำรตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรืออธิกำรบดี

มอบหมำย 



 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 49 

6. เสนอรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกิจกำรด้ำนต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรต่ออธิกำรบดี 
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระท ำกำรใด ๆ อันอยู่                    

ในอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ ำส่วนรำชกำร  
 รายนามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล 

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

 ในปีงบประมำณ 2564  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก จ ำนวน 4 ครั้ง 
 

ตารางท่ี 28  ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 
1 ครั้งที่ 4/2563 20 ตุลำคม 2563 
2 ครั้งที่ 1/2564 27 มกรำคม 2564 
3 ครั้งที่ 2/2564 27 พฤษภำคม 2564 
4 ครั้งที่ 3/2564 30 สิงหำคม 2564 

 

          
 

 

 

 



 
 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 50 

 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักทะเบียนและประมวลผล  
 ในปีงบประมำณ 2564  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล  เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม และ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักฯ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละฝ่ำยงำนในส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล และพิจำรณำอนุมัติผลกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำ จ ำนวน 14 ครั้ง โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้  
 

ตารางท่ี 29  ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักทะเบียนและประมวลผล 

ล าดับที่ ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดประชุม 
1 ครั้งที่ 10/2563 28 ตุลำคม 2563 
2 ครั้งที่ 11/2563 27 พฤศจิกำยน 2563 
3 ครั้งที่ 12/2563 28 ธันวำคม 2563 
4 ครั้งที่ 1/2564 28 มกรำคม 2564 
5 ครั้งที่ 2/2564 25 กุมภำพันธ์ 2564 
6 ครั้งที่ 3/2564 20 มีนำคม 2564 
7 ครั้งที่ 4/2564 1 เมษำยน 2564 
8 ครั้งที่ 5/2564 19 เมษำยน 2564 
9 ครั้งที่ 6/2564 20 พฤษภำคม 2564 
10 ครั้งที่ 7/2564 17 มิถุนำยน 2564 
11 ครั้งที่ 8/2564 12 กรกฎำคม 2564 
12 ครั้งที่ 9/2564 20 สิงหำคม 2564 
13 ครั้งที่ 10/2564 2 กันยำยน 2564 
14 ครั้งที่ 11/2564 20 กันยำยน 2564 

 

  

 

 

 

 



 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 51 

 การทบทวนแผนกลยุทธ ์

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์  
เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2564 และประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ  5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)  
ฉบับปรับปรุง ปี 2564 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2564 คณะกรรมกำร
ประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร  หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  หัวหน้ำฝ่ำย และ
บุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล   

แผนกลยุทธ์ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทะเบียนและประมวลผล                       
ในครำวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม พ.ศ. 2564 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 52 

 การพัฒนาบุคลากร 
บุคลำกรของส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้ำร่วมอบรมด้ำนบุคลิกภำพ กำรให้บริกำร 

กำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียด ดังนี้ 
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในปีงบประมำณ 
2564 บุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้ำร่วมอบรมเพ่ือพัฒนำตนเองผ่ำนระบบออนไลน์ 
รำยละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 30  ข้อมูลการประชุม/สัมมนา/อบรม 

รายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการ
ประชุม/สัมมนา/อบรม 

หัวข้อการประชุม/สัมมนา/อบรม 

นำงมัทธำ  ปินทะนำ อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เรื่อง วิธีกำรจัดเก็บ
เอกสำรจดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ (แบบออนไลน์)  
วันที่ 8 มกรำคม 2564 
ประชุมกำรด ำเนินงำนจดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  
(แบบออนไลน์) วันที่ 14 มิถุนำยน 2564 

นำยเจนณรงค์  ทุ่งปนัค ำ อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เรื่อง วิธีกำรจัดเก็บ
เอกสำรจดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ (แบบออนไลน์)  
วันที่ 8 มกรำคม 2564 
อบรม กำรทดลองใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหำวิทยำลยั
รำชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องปฏิบัตกิำรคอมพิวเตอร์ INC 21 ชั้น 2 อำคำร
ส ำนักดิจทิัลเพื่อกำรศึกษำ วันที ่28 มกรำคม 2564 

นำงพชัรินทร์  เค็ดเวิร์ด อบรม หลักสูตร “ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ตำม พ.ร.บ.และระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ พ.ศ. 2560”  
(แบบออนไลน์) รุน่ที่ 1 วันที่ 7 สิงหำคม 2564   

นำงจิรำพร   ปิติจะ อบรม หลักสูตร “ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ตำม พ.ร.บ.และระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ พ.ศ. 2560”  
(แบบออนไลน์) รุน่ที่ 1 วันที่ 7 สิงหำคม 2564   

นำงสำวนิตยำ  พุทธิ ทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับ “กำรเขียนโครงกำร” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(แบบออนไลน์) วันที่ 4 พฤษภำคม 2564 
เรียนออนไลน์ เร่ือง กำรใช้สื่อสงัคมออนไลน์ อย่ำงสร้ำงสรรค์  
(แบบออนไลน์) วันที่ 10 พฤษภำคม 2564 
อบรม เรื่อง เทคนิคกำรวิเครำะห์ SWOT เพื่อเติมเต็มกำรวำงแผนและ
พัฒนำกระบวนงำน (แบบออนไลน์) วนัที่ 5 มิถุนำยน 2564 
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รายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการ
ประชุม/สัมมนา/อบรม 

หัวข้อการประชุม/สัมมนา/อบรม 

นำงสำวรักษิณำ  วงค์ชัยขนัธ์ ประชุมสัมมนำ เร่ือง บทบำทของบุคลำกรกับกำรพัฒนำมหำวทิยำลัย ใน
ยุคกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลนัด้ำนเทคโนโลยไีทยแลนด์ 4.0                 
(แบบออนไลน์) วันที่ 25 สิงหำคม 2564 
ประชุมวชิำกำร ปขมท. ประจ ำปี 2564 เร่ือง กลวิธีเสริมสร้ำงพัฒนำ
ทักษะเชิงรุกสู่กำรท ำงำน ในยุคดิจิทัลวิถีใหม่ (แบบออนไลน)์  
วันที่ 27 สิงหำคม 2564                  

นำงสำวอัญชลำ ทำมนั อบรมเข้ำสู่ต ำแหน่งทีสู่งขึ้น ณ ห้องประชุมส ำนักทะเบยีนและ
ประมวลผล วันที่ 22 มกรำคม 2564 
อบรมพัฒนำโปรแกรมด้วย LA ravel PHP ณ ห้องประชุมส ำนกัทะเบียน
และประมวลผล ระหว่ำงวนัที่ 6 – 7 กุมภำพันธ์ 2564   
อบรม เรื่อง “รู้ทัน Ransomware” (แบบออนไลน์)  
วันที่ 12 พฤษภำคม 2564 
อบรมสัมมนำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมของมหำวิทยำลัยในกำรรับมือ 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA (แบบออนไลน์)  
วันที่ 27 พฤษภำคม 2564 
อบรม กำรตรวจเช็คระบบเครือข่ำยและกำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบ
เครือข่ำยของส ำนักทะเบียนและประมวลผล ณ ห้องประชุมส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
สัมมนำ “กำรสง่เสริมควำมรู้เกี่ยวกับกำรรู้เท่ำทันสื่อในระดับอุดมศึกษำ” 
(แบบออนไลน์) วันที่ 14 กันยำยน 2564 

นำยพฤทธิกร ญำติกำ อบรมบทเรียนออนไลน์ เร่ือง เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(แบบออนไลน์) วันที่ 7 พฤษภำคม 2564 
กิจกรรม KM Day เร่ือง กำรป้องกันกำรเรียกค่ำไถ่ฐำนข้อมูลจำกอำชญำ
กรไซเบอร์ จัดโดย ส ำนักดิจิทัล เพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ (แบบออนไลน์) วนัที่ 31 พฤษภำคม 2564 
อบรมบทเรียนออนไลน์ เร่ือง เทคนิคกำรเป็นวิทยำกร (15 ชั่วโมง)   
จัดโดย มหำวิทยำลัยมหิดล  วันที่ 25 – 26 มิถุนำยน 2564 
อบรม เรื่อง เทคนิคกำรเขียนและประเมินค่ำงำนเพื่อข้ึนสู่ต ำแหน่งที่
สูงขึ้น  จัดโดย ส ำนักดิจิทลัเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  
(แบบออนไลน์) วันที่ 25 มิถุนำยน 2564 
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รายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการ
ประชุม/สัมมนา/อบรม 

หัวข้อการประชุม/สัมมนา/อบรม 

นำงสำวยุพนิ  ธิยำนนัต์ อบรม หลักสูตร “ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ตำม พ.ร.บ.และระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ พ.ศ. 2560” (ออนไลน์) 
รุ่นที่ 1 วันที่ 7 สิงหำคม 2564   

นำงกัญญำภัค  เมธีวัฒนำกุล ประชุมสัมมนำ เร่ือง บทบำทของบุคลำกรกับกำรพัฒนำมหำวทิยำลัย  
ในยุคกำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งฉับพลันดำ้นเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0                       
(แบบออนไลน์) วันที่ 25 สิงหำคม 2564 
ประชุมวชิำกำร ดำ้นมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ระดับชำติ คร้ังที่ 1 
“กำรขับเคลื่อนพหุวิทยำกำรด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” (แบบออนไลน์) วนัที่ 9 กันยำยน 2564 

นำยเอนก  ณะชัยวงค ์ อบรม เทคนิคกำรเขียนและประเมินค่ำงำน เพื่อขึ้นสู่ระดบัต ำแหน่ง 
ที่สูงขึ้น (แบบออนไลน)์ วันที่ 25 มิถุนำยน 2564 

นำยบุญแทน  ฤทธไิตรภพ อบรมสัมมนำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมของมหำวิทยำลัยในกำรรับมือ 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA (แบบออนไลน์)  
วันที่ 27 พฤษภำคม 2564 

นำงสำวพชิฌำย์ธรณ์  ธรรมชัย อบรม เทคนิคกำรเขียนและประเมินค่ำงำน เพื่อขึ้นสู่ระดบัต ำแหน่ง 
ที่สูงขึ้น (แบบออนไลน)์ วันที่ 25 มิถุนำยน 2564 
เรียนออนไลน์ “กำรเข้ำใจดิจิทลั” ระหว่ำงวันที่ 20 – 22 กรกฎำคม 
2564 
เรียนออนไลน์ในบทเรียน “กำรเปลี่ยนผำ่นสู่องค์กรดิจิทัล” วันที่ 19 
สิงหำคม 2564 
ประชุมสัมมนำ เร่ือง บทบำทของบุคลำกรกับกำรพัฒนำมหำวทิยำลัย  
ในยุคกำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งฉับพลันดำ้นเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0  
(แบบออนไลน์) วันที่ 25 สิงหำคม 2564 
ประชุมวชิำกำร ปขมท. ประจ ำปี 2564 เร่ือง กลวิธีเสริมสร้ำงพัฒนำ
ทักษะเชิงรุกสู่กำรท ำงำน ในยุคดิจิทัลวิถีใหม่ (แบบออนไลน)์  
วันที่ 27 สิงหำคม 2564  

นำยยงยุทธ  แสนใจพรม ประชุมวชิำกำรเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนบริหำรและธุรกำร ครัง้ที่ 9 
เร่ือง “กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อก้ำวสู่  
The Next Normal” ณ ส ำนักบริกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
ระหว่ำงวันที่ 17 – 18 พฤศจิกำยน 2563 
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รายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการ
ประชุม/สัมมนา/อบรม 

หัวข้อการประชุม/สัมมนา/อบรม 

นำยสำคร  เมืองแก้ว ประชุมวชิำกำรเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนบริหำรและธุรกำร ครัง้ที่ 9 
เร่ือง “กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อก้ำวสู่  
The Next Normal” ณ ส ำนักบริกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
ระหว่ำงวันที่ 17 – 18 พฤศจิกำยน 2563 

นำยรำชันย์  จันทร์เที่ยง อบรม “ก้ำวสู่มหำวิทยำลัยดิจิทลัด้วยกลุ่มข้อมูลรำชภัฏ”  
ระหว่ำง วันที่ 28 -29 มิถุนำยน 2564 

นำงอรสำ  วงค์สวำ่ง อบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร เทคนิคกำรเขียนคู่มือปฏิบัติงำน รุ่นที่ 5 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่ 21 – 22 
ธันวำคม 2563 

นำงอำภำวรรณ  ยะปะนนั ประชุมสัมมนำ เร่ือง บทบำทของบุคลำกรกับกำรพัฒนำมหำวทิยำลัย  
ในยุคกำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งฉับพลันดำ้นเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0  
(แบบออนไลน์) วันที่ 25 สิงหำคม 2564 
ประชุมวชิำกำร ปขมท. ประจ ำปี 2564 เร่ือง กลวิธีเสริมสร้ำงพัฒนำ
ทักษะเชิงรุกสู่กำรท ำงำนในยุคดิจิทัลวิถีใหม่ (แบบออนไลน)์  
วันที่ 27 สิงหำคม 2564  

นำยวนิัย  กันขัติ ์ อบรมสัมมนำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมของมหำวิทยำลัยในกำรรับมือ 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA (แบบออนไลน์)   
วันที่ 27 พฤษภำคม 2564 
อบรม กำรป้องกันกำรเรียกค่ำไถ่ฐำนข้อมูล จำกอำชญำกรรมไซเบอร์ 
(Ransomware) (แบบออนไลน)์ วันที่ 31 พฤษภำคม 2564 
อบรมเชิงปฏิบัติกำร ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ 
ระดับคณะและหน่วยงำน เพื่อก ำหนดมำตรฐำนกำรออกแบบเวบ็ไซต์
ขององค์กร ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ INC 21 ชั้น 2 อำคำรส ำนัก
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ วันที่ 11 มถิุนำยน 2564 
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 ในส่วนของส ำนักทะเบียนและประมวลผล ในปีงบประมำณ 2564 ได้จัดกิจกรรม
อบรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนแก่บุคลำกร เรื่อง “COSO กับกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน” ในวันท่ี 16 มีนำคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องสำยส่องแสง 
ชั้น 3 ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
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 การประกันคุณภาพการศึกษา 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของกำรประกัน

คุณภำพหน่วยงำน จึงได้ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ  
ตำมมำตรฐำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) มุ่งเน้นให้มีกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพ ให้มีควำมต่อเนื่องและสำมำรถสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพ  
อย่ำงสูงสุด โดยได้ก ำหนดนโยบำยในกำรประกันคุณภำพหน่วยงำนไว้  ดังนี้ 

1. สร้ำงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพของส ำนักทะเบียนและประมวลผลและส่งเสริม
ให้มีกำรพัฒนำระบบและกลไกอย่ำงต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับกำรตรวจสอบจำกภำยนอก และเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

3. ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนในส ำนักทะเบียนและประมวลผล มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพ 

4. สนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักทะเบียน
และประมวลผล 
  

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผลรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน
สนับสนุน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ในวันที่ 4 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564  
แบบออนไลน์ โดยมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.83 คะแนน รำยละเอียด 
ดังนี้ 
ตารางท่ี 31 ข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการประเมินจ าแนกตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่  1   :  ตัวบ่งชี้ร่วมของทุกหน่วยงำนสนับสนุน 4.83 
องค์ประกอบที่  2 :   ตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
                            (ไม่น ำมำคิดคะแนน) 

5.00 

ผลการประเมินรวม 4.83 
 

 

 

 



 
 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 58 

ตารางท่ี 32  ข้อมูลสรุปผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรล ุ, 

 = ไมบ่รรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  7 ข้อ 8 ข้อ  5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละ 95 96 ร้อยละ 100  5.00 คะแนน 
96 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  3.90
คะแนน 

3.96 คะแนน  3.96 คะแนน 

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

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 1 4.83 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  5 ข้อ 6 ข้อ  5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2 (ไม่น ามาคิดคะแนน) 5.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.83 
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ตารางท่ี 33  ข้อมูลองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวน
การ 

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1       
1.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีของหน่วยงำน 

- 5.00 - 5.00 ดีมำก 

1.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
ปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 

-  5.00 5.00 ดีมำก 

1.3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร - - 3.96 3.96 ดี 
1.4 กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) - 5.00 - 5.00 ดีมำก 
1.5 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (RISK) - 5.00 - 5.00 ดีมำก 
1.6 กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน - 5.00 - 5.00 ดีมำก 
องค์ประกอบที่ 2 (ไม่น ามาคิดคะแนน)      
2.9 กำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

- 5.00 - 5.00 ดีมำก 

รวม  5.00 4.48 4.83 ดีมาก 
ผลการประเมิน  ดีมาก ดี ดีมาก  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การประสานงาน 
  ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธภิาพ 

  

 การบริหารจัดการหลักสูตร 
ในปีงบประมำณ 2564 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำรประชุมกลั่นกรอง

หลักสูตร จ ำนวน 10 ครั้ง 9 หลักสูตร รำยละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 34  ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ล าดับ

ที ่
ครั้งที่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่จัดประชุม 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

1 10/2563 25 ธันวำคม 2563      หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นวัตกรรมกำรจัดกำรวิสำหกิจกำรเกษตรและ
อำหำร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 

2 1/2564 17 กุมภำพันธ์ 2564 หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิตสำขำวิชำวิทยำกำร
จัดกำรเรียนรู้  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

3 1/2564 17 กุมภำพันธ์ 2564 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 

4 2/2564 23 มีนำคม 2564 หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ 
กำรบริหำรกำรศึกษำ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 

5 2/2564 23 มีนำคม 2564 หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ 
กำรบริหำรกำรศึกษำ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 

6 3/2564 15มิถุนำยน 2564 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมโยธำ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 

7 3/2564 15 มิถุนำยน 2564 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

8 4/2564 30 กรกฎำคม 2564 หลักสูตศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ 
(หลักสูตรนำนำชำติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

9 5/2564 1 กันยำยน 2564 ข้อมูลกำรขอเปิดชุดวิชำ / รำยวิชำในระบบคลัง
หน่วยกิต ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2564 

10 6/2564 8 กันยำยน 2564 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
และกำรโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
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 หลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2564 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน                     
ในปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 82 หลักสูตร ดังนี้ 
ตารางท่ี 35  ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 

ระดับการศึกษา หลักสูตร จ านวนสาขาวิชา 
ปริญญาเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 2 
ปริญญาโท ครุศำสตรมหำบัณฑิต 2 

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 3 
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 1 
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 1 
สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต 1 

ประกาศนียบัตร ประกำศนียบัตรบัณฑิต 1 
ปริญญาตรี ครุศำสตรบัณฑิต 19 

เทคโนโลยีบัณฑิต 1 
นิติศำสตรบัณฑิต 1 
นิเทศศำสตรบัณฑิต 1 
บริหำรธุรกิจบัณฑิต 8 
บัญชีบัณฑิต 1 
รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 1 
วิทยำศำสตรบัณฑิต 18 
ศิลปศำสตรบัณฑิต 17 
ศิลปกรรมศำสตรบัณพิต 2 
เศรษฐศำสตรบัณฑิต 1 
สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต 1 

รวม 82 
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ตารางท่ี 36  ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามสาขาวิชา 
ระดับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา 

ปริญญาเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต กำรบริหำรกำรศึกษำ 
ศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

ปริญญาโท ครุศำสตรมหำบัณฑิต กำรบริหำรกำรศึกษำ 
วิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต กำรบริหำรธุรกิจ 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต กำรสอนวิทยำศำสตร์ 

นวัตกรรมกำรจัดกำรวิสำหกิจกำรเกษตร
และอำหำร 
พลังงำนและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต ภำษำอังกฤษศึกษำ 
สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต สำธำรณสุขศำสตร์  

ประกาศนียบัตร ประกำศนียบัตรบัณฑิต วิชำชีพครู 
ปริญญาตรี ครุศำสตรบัณฑิต กำรประถมศึกษำ 

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

เทคโนโลยีบัณฑิต นวัตกรรมดิจิทัล 
นิติศำสตรบัณฑิต - 
นิเทศศำสตรบัณฑิต นิเทศศำสตร์ 
บริหำรธุรกิจบัณฑิต กำรจัดกำร 

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

บัญชีบัณฑิต - 
รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต รัฐประศำสนศำสตร์ 
วิทยำศำสตรบัณฑิต กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 

เกษตรศำสตร์   
คณิตศำสตร์ 
คหกรรมศำสตร์ 
เคมี  
ชีววิทยำ  
เทคโนโลยีวิศวกรรมกำรก่อสร้ำง 
เทคโนโลยีสถำปัตยกรรม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
เทคโนโลยีเว็บ 
ภูมศิำสตร์และภูมิสำรสนเทศ 
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์  



 
 

รำยงำนประจ ำปี ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 2564 หน้ำที่ 64 

ระดับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
สถิติประยุกต ์

สัตวศำสตร์ 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

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

ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต ดนตรีสำกล 
ศิลปะและกำรออกแบบ 

เศรษฐศำสตรบัณฑิต เศรษศำสตร์ดิจิทัล 
สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำธำรณสุขชุมชน 
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ส่วนที่ 4  การเข้าร่วมกิจกรรมกับ

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ 
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 ด้านวิชาการ 
  

มหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี 64 เชียงใหม ่    

 

 นำงเสำร์ค ำ เมืองแก้ว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ พร้อมด้วย นำงสำวรักษิณำ วงค์ชัยขันธ์ นักวิชำกำรศึกษำ งำนรับเข้ำศึกษำ พร้อมทั้ง 
ศูนย์พัฒนำมนุษย์และบุคคลที่มีควำมพิกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแนะแนวกำรศึกษำ  
ในงำนมหกรรมแนะแนวกำรศึกษำ เด็กพิกำรเรียนไหนดี 64 เชียงใหม่ วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563   
ณ ห้องทองกวำว 2 ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

   
 

โครงการ Wisdom V Education Expo 2020 แนะน าหลักสูตร 
ชี้แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

   

 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ ปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วย
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ รองผู้อ ำนวยกำร และบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
ตัวแทนนักศึกษำ และบุคลำกรแต่ละคณะร่วมโครงกำร Wisdom V Education Expo 2020  
แนะน ำหลักสูตร ชี้แนวทำงกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำแก่นักเรียนทั้งจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง 
วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    

 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ  ปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมกับ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคเหนือ 8 แห่ง  เข้ำร่วมประชุมเพ่ือเตรียมงำนพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคเหนือ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 – 2560 
วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 ณ ห้องประชุมสะลวง อำคำรอ ำนวยกำรและบริหำรกลำง มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 
 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา    

 
 

 นำงเสำร์ค ำ เมืองแก้ว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล และนำงสำวยุพิน  
ธิยำนันต์ หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ ได้เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรแก่นักศึกษำใหม่ 
ระดับบัณฑิตศึกษำ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563 ณ ห้องประชุมเอ้ืองค ำ ชั้น 3 อำคำรรำชภัฏ 
เฉลิมพระเกียรติ 
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บรรยายพิเศษ "Reinventing University  
การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน" 

   

 

 ผู้บริหำร และหัวหน้ำงำน ส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมรับฟังบรรยำยพิเศษ 
"Reinventing University กำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัยเพ่ืออนำคตที่ยั่งยืน"  วันที่ 22 มีนำคม 2564  
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  

 
 

พิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    

 

 ผู้บริหำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมพิธีส่งมอบงำนในหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ให้แก่ รศ.ดร.ชำตรี มณีโกศล รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย รำชภัฏ
เชียงใหม่ ซึ่งจะเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ในวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 วันที่ 30 ตุลำคม 2563  ณ ห้องประชุมแม่ริม 
ชั้น 2 อำคำรอ ำนวยกำรและบริหำรกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
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 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

   

  

 ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตรข้ำวสำร
อำหำรแห้ง พระสงฆ์ 99 รูป เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี  
เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2563 ณ ลำนกิจกรรม อำคำร 90 ปี รำชภัฏเชียงใหม่ 

    
 

พิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

   

 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดำรำรัตน์ ไชยำโส รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล  
พร้อมด้วยผู้บริหำร เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 13 ตุลำคม 2563 
ณ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ จังหวัดเชียงใหม่ 
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กิจกรรมน้อมร าลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ป ี    

 

 นำงเสำร์ค ำ เมืองแก้ว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ
ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 21 ตุลำคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
นำนำชำติ จังหวัดเชียงใหม่  

  
 

พิธีเปิดบูธ “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ”    

 

 ผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมกิจกรรม พิธีเปิดบูธ 
อย่ำงเป็นทำงกำร “สวนเกษตรครูน้อย ตำมรอยพ่อ” ซึ่งมีกำรแสดงผลงำนและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ของนักศึกษำหอพักมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 28 ตุลำคม 2563  ณ บูธสวนเกษตรครูน้อย 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว 
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วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2564    

 

 ผู้บริหำร และบุคลำกร ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสดุดี 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวันรำชภัฏ 
14 กุมภำพันธ์ 2564 ณ ศำลำร่มโพธิ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

  
 

กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันคล้าย 
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   

  

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ  ปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล และคณะ
ผู้บริหำร อำจำรย์และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เข้ำร่วมกิจกรรมเทศน์มหำชำติ
เวสสันดรชำดก เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน  
รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564 ณ พุทธสถำนเชียงใหม่ 
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กิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้  
เพ่ือแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” 

   

 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ ปัญญำ พร้อมด้วยรองผู้อ ำนวยกำร เจ้ำร่วมกิจกรรมวันต้นไม้
ประจ ำปีของชำติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน สืบสำนสู่ 100 ล้ำนต้น”  เนื่องในโอกำสมหำมงคล
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ภำยใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน สืบสำนสู่ 100 ล้ำนต้น” 
เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้ สร้ำงควำมสมดุลให้แก่ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วันที่ 25 พฤษภำคม 
2564 ณ บริเวณสวนป่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  

 
 

พิธีเชิดชูเกียรติและพิธีเปิดนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ  
"เรือชนะคลื่น" ประจ าปี 2564 

   

 

 ผู้บริหำรและบุคลำกร เข้ำร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและพิธีเปิดนิทรรศกำรผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
ประจ ำป ีพ.ศ. 2564 "เรือชนะคลื่น" 2564 วันที่ 22 กันยำยน 2564 ณ ชั้น 1 อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

 






