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ปณิธาน 
 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ 
และเจตนารมณของประชาชนในภาคเหนือใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพ่ืออํานวย
ประโยชนแกทองถิ่นและประเทศชาติโดยสวนรวม 
 มหาวิทยาลัยแหงนี้เปนแหลงสะสม คนควา วิจัย และถายทอดความรู ตามหลักแหงเสรีภาพ
ทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ การประยุกต เผยแพร 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม พึงฝกใฝในการฝกฝนตน เปนผูรูจริง คิดเปน ปฏิบัติได 
สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ดวยมโนธรรมและจิตสํานึกตอสังคม 
 

วิสัยทัศน์ 
 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา  มีความเปนเลิศทางวิชาการตาม
มาตรฐานสากล ที่มุงเนนการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

คํานํา 
 

 
 
 การดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในรอบป 2553

นับเปนปแรกที่ไดเขามาเปนผูบริหาร ดังนั้นในการบริหารงานจะเปนไปตามพันธกิจ วัตถุประสงคและ
วิสัยทัศน ที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีนโยบายสําคัญ ๆ ที่ไดดําเนินการ อาทิ การ
จัดทําตราสัญลักษณขององคกร การกําหนดคานิยม การบริหารความเสี่ยง การจัดทําสมรรถนะ การ
พัฒนาโปรแกรมตาง ๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การ
ปรับปรุงอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 เปนตน ตลอดจนการสรางเครือขายงานทะเบียนและ
ประมวลผลทั้งภายในและภายนอก โดยมีระบบการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารที่ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดจัดทํารายงานประจําป 2553 ขึ้น เพ่ือสรุปผลการ
ดําเนินงานในดานตาง ๆ ในรอบปการศึกษา 2553 ซึ่งหมายถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
และภาคฤดูรอน ขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ รวมทั้งผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2553 เพ่ือแสดงความกาวหนาในภารกิจหลักของสํานักทะเบียนและประมวลผล และเปนฐานใน
การพัฒนางานในปตอไป 

 การดําเนินงานใหบรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงคที่กําหนด สํานักทะเบียนและประมวลผล
ไดรับขอคิดเห็นและความรวมมืออยางดีจากคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณะ  ภาควิชา สถาบัน สํานัก นักศึกษา ผูมารับบริการ และ
บุคลากรของสํานักทะเบียนและประมวลผลทุกคน กอใหเกิดประโยชนเปนอยางดียิ่ง ตอการพัฒนา
สํานักทะเบียนและประมวลผลมาโดยตลอด จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยทศพร  พิชัยยา) 
 ผูอํานวยการสาํนักทะเบยีนและประมวลผล 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

บทสรปุสําหรับผูบ้ริหาร 
 
 
       การดําเนินงานในรอบป 2553 นั้น สํานักทะเบียนและประมวลผลไดสนองนโยบาย
มหาวิทยาลัย และใชศักยภาพที่มีในหนวยงานเพ่ือดําเนินงานตาง ๆ ใหเปนไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน 
และวัตถุประสงค โดยใหบริการขอมูลระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ของทุกระดับ
การศึกษาใหแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภาระงานโดยสรุปเปนดังนี้ 

1. ดานการบริหารองคกร 
 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ งานของสวนงานใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย   

 มีการแบงสวนงานในสํานักงานสํานัก ซึ่งเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2554 
 การประเมินแผนปฏิบัติการประจําป 2553 (รอบครึ่งปหลัง) 
 การจัดทําคานิยมของสวนงาน 
 การจัดทําเคานเตอรเซอรวิส 
 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
 การจัดการความรู 
 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 การติดตามผลการบริหารงานโดยผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล เปนประจํา              
ทุกเดือน 

 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล เปนประจํา
ทุกไตรมาส 

 เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาสวนงาน และสิ่งที่
สมควรไดรับการปรับปรุง  

 นําระบบ e-Office มาใชอยางทั่วถึงทั้งองคกร เพ่ือลดขั้นตอนการดําเนินงาน ลด
กระดาษและบุคลากรทุกคนในองคกรสามารถรับทราบขอมูลไดอยางทั่วถึง 

 มีการประเมินความพึงพอใจของผูมาใชบริการดานระบบทะเบียนการศึกษาและการใช
อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 เปนประจําทุกเดือน 

2. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การจัดทําสมรรถนะ (competency) 
 แตงตั้งหัวหนาฝายและหัวหนางาน ตามโครงสรางการแบงสวนงานภายในสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

 บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ตําแหนงพนักงานปฏิบัติงาน (ดานการศึกษา) 
จํานวน 1 อัตรา  

 บรรจุพนักงานสวนงาน ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 3 อัตรา  
 จัดโครงการฝกอบรมซึ่งเปนการใหความรูตาง ๆ แกบุคลากรอยางสม่ําเสมอตลอด               
ทั้งป        

3.  ดานการพัฒนาระบบงานทะเบยีนการศึกษา 
  ดานการรับเขาศึกษา  
• พัฒนาระบบการรับสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2554 

ทุกระบบ ไดแก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน การสอบคัดเลือก
ในเขตพัฒนาภาคเหนือ (ระบบโควตา) ใหสามารถดําเนินการผานระบบ
อินเทอรเน็ตและชําระเงินผานธนาคาร (เดิมสมัครดวยการชําระเงินสด ตั๋วแลก
เงิน เชค็ และธนาณัติ) 

• พัฒนาระบบการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 
2554 จากเดิมการกรอกทะเบียนประวัติด วยเอกสาร  มชท .01-04                    
เปนใหนักศึกษากรอกขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต และพิมพเอกสารเพื่อนํามาใช
เปนเอกสารประกอบการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2554 เพ่ือใหไดทะเบียนประวัติที่ครบถวนถูกตองและรวดเร็วกวาเดิม 

• พัฒนาระบบการเตรียมการดานการรับสมัครเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการ
รับระบบแอดมิชชั่นใหม ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยที่จะใชใน              
ปการศึกษา 2555 

• เตรียมโครงการออกไปแนะแนวร วมกับมหาวิทยา ลัยขอนแกนและ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นอกเหนือจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ 

 ดานการจัดการศึกษา  
• พัฒนารูปแบบการใหบริการแบบเคานเตอรเซอรวิส ซึ่งจะเปดใหบริการในภาค

การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 
• พัฒนาระบบสารสนเทศขอมูลสถิตินักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมในแตละภาค

การศึกษาผานระบบอินเทอรเน็ต 
• พัฒนาระบบการถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W ของนักศึกษา ให

สามารถดําเนินการถอนกระบวนวิชาผานระบบอินเทอรเน็ต ชวยลดขั้นตอน
นักศึกษาตองมาขอใบถอนกระบวนวิชา (มชท.45) ดวยตนเองที่สํานักทะเบียน
และประมวลผล โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 

• เพ่ิมชองทางการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา โดยวิธี Bill payment ใน
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2553 
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• การปรับระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับฯ วาดวย
การศึกษา พ.ศ. 2553 อาทิ การโอนและการเทียบโอนหนวยกิต การเทียบโอน
ผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษา
ในระบบ การลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพ่ิม-ถอนกระบวนวิชา การลงทะเบียน
เพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนกระบวนวิชาที่มีลักษณะวิชาเปน
ฝกงานหรือฝกภาคสนาม เปนตน 

• การกําหนดระยะเวลาการถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W ภายใน
ชวงระยะเวลา 3 สัปดาห หลังการสอบกลางภาคโดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต        
ปการศึกษา 2555 เปนตนไป 

• การขออนุมัติทําลายเอกสารงานทะเบียนการศึกษาที่หมดอายุความ (12ป) 
• การพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมตางๆ เพ่ือใหสามารถรองรับการจัดการศึกษาและ

สอดคลองกับขอบังคับฯ วาดวยการศึกษา พ.ศ. 2553 อาทิ Bulletin  
กระบวนวิชา S, U, P เปนตน 

• การเตรียมขอมูลชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยเพื่อการจัดทําใบระเบียนถาวร ฉบับ
ภาษาไทย 

• การยกรางขอบังคับฯ วาดวยการเปดสอนภาคฤดูรอนฉบับใหม 
• การยกรางประกาศ ตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2550 และขอบังคับฯ พ.ศ. 2553 

และพัฒนาโปรแกรมใหสามารถรองรับได จํานวน 4 ฉบับ อาทิ การลงทะเบียน
กระบวนวิชา การเพ่ิมและถอนกระบวนวิชา การลาออกจากการเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม การลงทะเบียนเขารวมศึกษากระบวนวิชาโดยขออักษร
ลําดับขั้น V 

 ดานการสําเร็จการศึกษา  
• ปรับปรุงระบบการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา ไดแก ใบระเบียนถาวร และ

ใบปริญญาบัตร โดยใชกระดาษที่มีคุณภาพสูงพิมพชนิดพิเศษ CBS1 (เปน
กระดาษเดียวกับเช็คที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย) ลายเชือก แบบมี              
เสนใย  มีรูปชางเปนลายน้ําฝงอยูในเน้ือกระดาษ สามารถมองเห็นไดเมื่อถูกแสง 
Black Light  เพ่ือปองกันการแกไข หรือปลอมแปลงเอกสารการสําเร็จ
การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) ปริญญาบัตร  ดานหนามีรูปตราชางสีมวงอยูกึ่งกลางดานบนของ
กระดาษ  และดานหลังของปริญญาบัตรจะมีลายมือของนายทะเบียน

และเจาหนาที่ลงนามกํากับ 

2) Transcript  ดานหนามีรูปตราชางสีมวงอยูมุมบนดานซายของ

กระดาษ ในเน้ือกระดาษเมื่อถูกแสง Black Light จะมองเห็นขอความ
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สํานักทะเบียนและประมวลผลไดชัดเจน และมีคําเตือนวา Warning  

Forgery is prohibited and against the criminal law  

(การปลอมแปลงเอกสารราชการมีความผิดทางอาญา)   

• ริเริ่มการจัดทําใบระเบียนถาวรเปนฉบับภาษาไทย   
• ปรับขั้นตอนการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาโดยใหมีรายชื่อการเพ่ิมถอน

กระบวนวิชาและการลงทะเบียนหลังกําหนดใหอยูในโปรแกรม มชท.92 ดวย 
• ผูไดรับเกียรติบัตรเหรียญรางวัลเรียนดี ปรับปรุงโปรแกรมโดยใหสามารถดึง

รายชื่อผูไดรับเกียรติบัตรฯ จากฐานขอมูลได แทนการจัดทําดวยระบบมือ 
4. ดานการสรางเครือขาย 

 มีการสรางเครือขายกับคณะ ภาควิชาทุกระดับการศึกษา โดยการจัดเสวนาปญหาการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม และ              
จัดสัมมนาบุคลากรงานทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี เรื่องการบริหารจัดการงาน
ทะเบียนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ณ โรงแรม      
ฮอลิเดยอินน จังหวัดเชียงใหม 

 การศึกษาดูงานสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
สํานักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนยรังสิต และวิทยาลัยนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 การศึกษาดูงานบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
 การเขารวมสัมมนาวิชาการเครือขายระบบทะเบียนนักศึกษาครั้งที่ 5 “รวมคิด รวม
สราง สํานักทะเบียนตนแบบ”  ณ  โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัด
ชลบุรี 

 ดํ า เ นิ น ก า ร สอบสั มภ าษณ ก า ร ใ ห โ ค ว ต านั ก เ รี ย น จ า กภ าค ใ ต แ ล ะภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2553                  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ใหการตอนรับผูเขาศึกษาดูงานจากสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศ    
5. ดานการสรางภาพลักษณองคกร 

 จัดทําปฏิทินตั้งโตะ ประจําป 2554 เพ่ือประชาสัมพันธองคกร 
  ใหบริการขอมูล และตอบคําถามดานระบบงานทะเบียนการศึกษาผาน Facebook 
และ Twitter ขององคกรซึ่งไดจัดทําขึ้น เพ่ือใหบริการรูปแบบใหมผานเครือขาย
สังคมออนไลน 

  การดําเนินการจัดทําเคานเตอรเซอรวิส 
  การประกวดตราสัญลักษณประจําสวนงาน 
  การจัดหาชุดแบบฟอรมใหบุคลากรแตงกายทุกวันจันทร  
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6. ดานการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
  ปรับปรุงหองน้ํา ฝาเพดานในอาคารรวมหลังที่ 5   
  จัดโครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมในสํานักงาน (5 ส) 
  ปรับปรุงภูมิทัศนดานหลังอาคารสํานักงานและดานหนาหองน้ําอาคารเรียนรวม   

                  หลังที่ 3 โดยทําการปูบล็อกตัวหนอนใหม  
  ติดตั้งอุปกรณเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย อาทิ กระดาน Green White  

                   Board โปรเจคเตอรมัลติมิเดีย คอมพิวเตอรครบชุด จอชนิดแขวน และเครื่องเสียง  
                   เปนตน 

   มีการปรับปรุงหลังคาทางเดินเชื่อมอาคารสํานักงานกับอาคารเรียนรวมหลังที่ 5  
            โดยการมุงหลังคาดวยแผนหลังคา Metal Sheet 

7. ดานการบริหารทรัพยสิน 
  นําเงินกองทุนของสวนงาน รวมลงทุนในการกอสรางหอพักในกํากับ 4 รวมกับ
 มหาวิทยาลัย จํานวน 3,000,000 บาท  
  ดําเนินการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษา                 
 ประเภท ง เพ่ือปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมแตละรายการใหเปนไปตามสภาวการณ
ปจจุบัน 

8. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
  ติดตั้งระบบเครือขายไรสาย HP Server จํานวน 1 ระบบ 
  ติดตั้งระบบ Mail Server ใหม Reg-Mail 
  พัฒนาใหทุกโปรแกรมสามารถดําเนินการผานระบบอินเทอรเน็ตได 
  ลดการสงเอกสารสรุปผลการลงทะเบียน และเอกสารตางๆ โดยใหคณะ ภาควิชา และ
 อาจารยที่ปรึกษาสามารถดําเนินการไดดวยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ต 
  พัฒนาระบบอินทราเน็ตภายในสํานัก  อาทิ  ดานการประกันคุณภาพ ระบบ
 สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS) เปนตน 
  พัฒนาฐานขอมูลโดยมีระบบ Backup รองรับทุกระบบ 
  พัฒนาเว็บไซตใหเปนภาคภาษาอังกฤษ 

9. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     
  มีการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต เขารวมขบวนแหงานประเพณีสงกรานต    
 ทําบุญเนื่องในวันสถาปนาสํานัก ถวายเทียนพรรษา ณ ที่พักสงฆแมฮักพัฒนา ตําบล
 หนองแหยง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม   
  รณรงคใหมีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

10. ดานงานวิจัย 
  สนับสนุนใหบุคลากรจัดทําวิจัยอยางตอเนื่อง 
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  มีงานวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 8 เรื่อง ซึ่งครอบคลุมทุกพันธกิจสามารถใชเปนขอมูล
 ประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร   
  พัฒนาโปรแกรมจํานวน 2 เรื่อง ซึ่งสามารถชวยใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว
 มากยิ่งขึ้น คือระบบสารสนเทศขอมูลสถิตินักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในแตละ
 ภาคการศึกษาผานระบบอินเทอรเน็ต และการสรางโปรแกรมสํารองฐานขอมูลงาน
 ทะเบียนบนเครื่องแมขายยูนิกส 
  นําผลงานการวิจัยของบุคลากรในปการศึกษา 2551-2552 จํานวน 6 เรื่อง                   
 เขารวมแสดงในรูปแบบโปสเตอร ในการสัมมนาเครือขายระบบทะเบียนนักศึกษาและ
 ประมวลผลการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25-27 
 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี 

11. ดานการบริการวิชาการแกชุมชน 
  ใหบริการ 2 รูปแบบ คือใหบริการแกโรงเรียน และถายทอดความรูดานระบบงาน
 ทะเบียนการศึกษาโดยการเปนวิทยากรบรรยายใหแกคณะตางๆ  
  จัดประชุมรองผูอํานวยการฝายวิชาการและอาจารยแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เรื่องการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 
 2553 เพ่ือประสานสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น
 มัธยมศึกษาปที่ 6 เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ จังหวัดเชียงราย ลําปาง 
 เชียงใหม ลําพูน  แมฮองสอน พิษณุโลก และนครสวรรค 
  เปนวิทยากรบรรยายใหแกนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา ใหแกคณะตาง ๆ ภายใน
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

12. ดานการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน 
 ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการเขารับการฝกอบรม TQA Training 2553 
หลักสูตร Criteria Level 2 เมื่อวันที่ 3–5 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี้ 
กรุงเทพมหานคร 

  ผูบริหาร หัวหนาฝาย และหัวหนางานเขารับฟงการวิพากษโครงรางองคกร เมื่อวันที่ 6 
 สิงหาคม ณ โรงแรมอมารีรินคํา จังหวัดเชียงใหม 
  จัดฝกอบรมเรื่อง TQA Criteria เมื่อวันที่ 4–5 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรม               
 แคนทารี่ฮิลล จังหวัดเชียงใหม 
  ผูบริหาร หัวหนาฝาย และหัวหนางานเขารวมฝกอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
 การศึกษาตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ Module ตาง ๆ ที่จัดโดยสํานัก
 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  รับการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการดําเนินงานภายในตามแนวทาง
 เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) หัวขอ โครงรางองคกรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  
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 รับขอเสนอแนะ และโอกาสในการปรับปรุงจากวิทยากรที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
 ตรวจสอบและประเมินฯ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 
  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน
 ของมหาวิทยาลัย ไดมาตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนและ 
 ประมวลผล ประจําปการศึกษา 2553 โดยใชตัวบงชี้คุณภาพของคณะกรรมการการ
 อุดมศึกษา จํานวน 8 ตัวบงชี้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ซึ่งปนี้ เปนปแรกที่
 มหาวิทยาลัยใหดําเนินการผานระบบ CMU-MIS ดานการประกันคุณภาพ เพ่ือให
 คณะกรรมการฯ  ตรวจสอบผานระบบออนไลนโดยไมมีการตรวจสอบเอกสาร ปรากฏ
วา ไดรับ 4.57 คะแนน อยูในระดับดีมาก  

                
           ผลการดําเนินงานในดานตางๆ ในรอบปที่ผานมาถือไดวาประสบความสําเร็จและบรรลุ
เปาหมายที่วางไว  โดยปจจัยหลักแหงความสําเร็จคือศักยภาพและความมุงมั่นของผูบริหารและ
บุคลากรทุกคน  ซึ่งสํานักทะเบียนและประมวลผลไดตระหนักและใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร
อยางสม่ําเสมอ โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนไดจัดโครงการ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเปนประจําเพ่ือสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานรวมกันดวย 
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ประวตัิ วิสัยทัศน์ พันธกจิ วัตถุประสงค์ 
 

 
ประวัติความเป็นมา 
 

 พ.ศ. 2507 เปน  “แผนกทะเบียน” สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
 พ.ศ. 2509 เปน “กองบริการการศึกษา” สังกัดสํานักงานอธิการบด ี
 พ.ศ. 2529 เปน “โครงการจัดตัง้สํานักทะเบียนและประมวลผล” 
 พ.ศ. 2532 เปน  “สํานักทะเบยีนและประมวลผล” 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเปนสวนราชการ
ขึ้น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2532 โดยมีการแบงสวนราชการของสํานักทะเบียนและประมวลผลเปน 7 
ฝายงาน ดังนี้ 

1. สํานักงานเลขานุการ 
1.1 งานบริหารและธุรการ 

1.1.1 หนวยสารบรรณ 
1.1.2 หนวยการเจาหนาที่ 
1.1.3 หนวยอาคารสถานที่ 
1.1.4 หนวยนโยบายและแผน 

1.2 งานคลังและพัสดุ 
1.2.1 หนวยการเงินและบัญชี 
1.2.2 หนวยพัสดุและยานพาหนะ 

2. ฝายแนะแนวการศึกษาและรับเขาศึกษา 
3. ฝายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ 
4. ฝายทะเบียนการศึกษา 
5. ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 
6. ฝายประมวลผลการศึกษาและคอมพิวเตอร 
7. ฝายทะเบียนบัณฑิตศึกษา 

 ตอมามหาวิทยาลัยเชียงใหมมีฐานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 125 ตอนที่ 44 ก หนา 28 ถึง
หนา 57 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2551 มีผลใชเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 จึงทําใหมีการแบงหนวยงานใน
สวนงานวิชาการและสวนงานอื่น ตามประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ซึ่งสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลไดรับการแบงหนวยงาน จํานวน 7 ฝาย ดังนี้ 

1. สํานักงานสํานัก 
2. ฝายแนะแนวและรับเขาศึกษา 
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3. ฝายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ 
4. ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี 
5. ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 
6. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 
7. ฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 

  ตอมามีการปรับการแบงสวนงานในสํานักงานสํานัก ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมเรื่อง
การแบงงานในสํานักงานสวนงานวิชาการและสํานักงานสวนงานอื่น ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2553 ดังนี ้

 

การแบงสวนงานเดมิ การแบงสวนงานใหม 

1.  งานบริหารและธุรการ   1. งานบริหารท่ัวไป   

1)  หนวยสารบรรณ   
      2)  หนวยการเจาหนาที่ 
      3)  หนวยนโยบายและแผน 
      4)  หนวยอาคารสถานที่ 
       

      1)  หนวยธุรการ   
      2)  หนวยบริหารงานบุคคล 
      3)  หนวยนโยบายและแผน 
      4)  หนวยพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
      5)  หนวยการเงิน การคลัง 

2. งานคลงัและพสัด ุ 2. งานบรกิารและประกนัคณุภาพ 
1) หนวยการเงินและบัญชี 
2) หนวยพัสดุและยานพาหนะ 

 1)  หนวยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      2)  หนวยบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ 

 

ปรัชญา 
 

 พัฒนาองคกรและใชเทคโนโลยีทันสมัย เพ่ือพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพ โดยเนน
ความรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา มีคุณภาพ และความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสําคัญ 
 

ปณิธาน 
 

 สรางความประทับใจในการใหบริการ ดวยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ใหบริการอยาง
รวดเร็ว ถูกตอง มีคุณภาพ และบริการดวยไมตรีจิต 
 

วิสัยทัศน์ 
 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูนําในการใหบริการระบบงาน
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษาตามหลักสากล โดยมุงเนนความเปนเลิศในการใหบริการและการ
บริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยแหงความเปนเลิศ 
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พันธกิจ 
 

1. จัดการและใหบริการระบบรับเขาศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบ
ประมวลผลการศึกษา ระบบตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และประสานงานการบริหาร
หลักสูตร ตารางสอน ตารางสอบ 

2. จัดการและใหบริการอาคารเรียนรวมเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3. ใหบริการวิชาการแกสงัคม 
4. ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนาเพื่อความเปนเอกลักษณของทองถิ่นภาคเหนือ 
6. อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และพัฒนาสภาพแวดลอม เพ่ือความยั่งยืน และเพ่ือ

เอ้ืออํานวยตอการจัดการศึกษา 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหพ่ึงพาตนเองได 

 

วัตถุประสงค์ 
 

 สํานักทะเบียนและประมวลผลมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินงาน ดังนี้ 
1. เพ่ือดําเนินงานการรับบุคคลเขาศึกษา เพ่ือใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพเขามาเปนนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. เพ่ือเปนศูนยขอมูล และใหบริการขอมูล ดานประวัติ และทะเบียนการศึกษาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม โดยพัฒนาฐานขอมูลระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล ที่มีความสอดคลองกับนโยบาย และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และระบบการศึกษา
ของประเทศ ใหการบริการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมกับการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล MIS (Management Information System) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. เพ่ือบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการใหบริการอาคารเรียนรวม เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการจัดการศึกษา เพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

4. เพ่ือใหบริการวิชาการดานที่เกี่ยวของกับ งานทะเบียนการศึกษา การประมวลผลการศึกษา 
เพ่ือตอบสนองตอความตองการของสังคม 

5. เพ่ือศึกษา วิเคราะห และวิจัยสถาบัน เพ่ือการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของ
มหาวทิยาลัย 

6. เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา เพ่ือความเปนเอกลักษณของทองถิ่นภาคเหนือ 
7. เพ่ือมีสวนรวมในสังคมโลกในการจัดการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และพัฒนา

สภาพแวดลอม เพ่ือความยั่งยืน และเพื่อเอื้อตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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8. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการทุก ๆ ดาน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร ใหเกิดความคลองตัว รวมกับการใชหลักธรรมาภิบาล และหลักการ มีสวนรวม 
เพ่ือเปาประสงคสูงสุดของมหาวิทยาลัย และเพ่ือการพึ่งพาตนเอง 
 

ค่านิยม 
 

 สํานักทะเบียนและประมวลผลมีคานิยม คือ “  RECORDS” มีความหมาย ดังนี ้

ถูกตอง 
Reliable                 เชื่อถือได 
Error Free             ไมมีขอผิดพลาด   
Care            ใสใจผูรับบริการ 
On time                 ตรงเวลา    
Responsiveness      ตอบสนองทันการณ 
Disciplined     
Satisfaction        

เครงครัดในวินยั 
ความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

 

ตราสัญลักษณ์องค์กร 
 

 
 

 แนวความคิดในการออกแบบ 
- เครื่องหมาย  มาจาก Right ส่ือถึงมีความถูกตอง แมนยํา ไมมีขอผิดพลาดและมี

ความเชื่อถือได 
- ตัวอักษร R มาจาก Records ส่ือถึงการใหบริการระบบงานทะเบียนและประมวลผล

การศึกษาตามหลักสากล โดยมุงเนนความเปนเลิศในการใหบริการ 
- ตัวอักษร Q มาจาก Quality ส่ือถึงความมีคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการของ

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- ลายกนก แสดงแทนเอกลักษณความเปนไทย 
- ชางชูงวง แทนสัญลักษณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- ลายเสน ใหความรูสึกเคล่ือนไหว ส่ือถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง ไมหยุดนิ่ง 
- สีชมพู-มวง เปนสีประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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แผนกลยุทธ ์
  

 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 โดยมียุทธศาสตรทั้งสิ้น 
จํานวน 5 ดาน คือ 
 ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย 
 ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาบริการวิชาการแบบมีสวนรวมบนฐานความตองการของชุมชนและ 
  ทองถิ่น 
 ยุทธศาสตรที่ 4   ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 5   พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาสูระดับ 
  สากล 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล จึงไดจัดทําแผนกลยุทธระยะ 3 ป ไดแก แผนกลยุทธประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 ขึ้น เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคกร ซึ่งมีความสอดคลอง
กับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร/เปาประสงค 
ของมหาวทิยาลยั 

กลยุทธ/วตัถุประสงคเชงิกลยุทธของหนวยงาน 

  

ตวัชีว้ดักลยุทธของหนวยงาน 

  

ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาให
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

มุมมองดาน Process  

P2 : มีระบบการประกันคุณภาพการดําเนินงานเพื่อนํา
องคกรสูความเปนเลิศ 
     --> พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการ
ดําเนินงานเพ่ือนําองคกรสูความเปนเลิศ 

  

  
P 2:1 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการดําเนินงาน
ภายใน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนามหาวทิยาลัยให
เปนมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการวิจยั 

  

  

มุมมองดาน Process  

P3 : สนับสนุนงานวิจัยสถาบัน
     --> สนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง 

  

  
P3:1 จํานวนโครงการวิจัยตอป 
P3:2 รอยละของงานวิจัยท่ี
นําไปใชพัฒนางาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

มุมมองดาน Learning & Growth  

L4 : มีนโยบายการบริหารงานและการกํากับดูแลที่ดี
     --> สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

  

 L4:4 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
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ประเดน็ยุทธศาสตร/เปาประสงค 
ของมหาวทิยาลยั 

กลยุทธ/วตัถุประสงคเชงิกลยุทธของหนวยงาน 

  

ตวัชีว้ดักลยุทธของหนวยงาน 

  

 

ในการสงเสริมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนามหาวทิยาลัยตาม
หลักการบรหิารจดัการที่ดี และพัฒนาสู
ระดับสากล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุมมองดาน Learning & Growth  

L1: พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร
     --> พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร 
 

 
L1:1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาทักษะและเพิ่มพูน
ความรูตอบุคลากรเปาหมาย 
L1:2 รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
ความรูเพ่ิมขึ้น 

L2 : สรางจิตสํานึกท่ีดีในการใหบริการ
     --> สงเสริมใหบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีตอการ
ใหบริการ 

  
L2:1 รอยละของบุคลากรมี
ทัศนคติท่ีดีตอการใหบริการ 

L3 : พัฒนาทีมงาน
     --> สรางความพึงพอใจตอบรรยากาศในการ
ทํางานรวมกัน 

 
L3:1 รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรตอโครงการ/กิจกรรมที่
จัดขึ้น 
L3:2 รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรตอสภาพการทํางานและ
งานที่ทํา 

L4 : มีนโยบายการบริหารงานและการกํากับดูแลที่ดี
     --> เสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหารองคกร 

  

      
 
 --> สรางเสริมสุขภาพ 

 
L4:1 รอยละของบุคลากรมีสวน
รวมในการบริหารองคกร 
L4:2 รอยละของแผนปฏิบัติการ
ประจําปท่ีไดดําเนินการ 
L4:3 รอยละของบุคลากรที่เขา
รวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ 

มุมมองดาน Process  

P1: พัฒนาองคกรใหทันสมัย
     --> ปรับปรุงระบบงานทะเบียนการศึกษาใหได
มาตรฐานสากล 

 
P1:1 จํานวนโปรแกรม/เทคนิค
วิธีท่ีนํามาใชในการพัฒนา
ปรับปรุง 
P1:2 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบฐานขอมูล 
ดานนักศึกษา 
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ประเดน็ยุทธศาสตร/เปาประสงค 
ของมหาวทิยาลยั 

กลยุทธ/วตัถุประสงคเชงิกลยุทธของหนวยงาน 

  

ตวัชีว้ดักลยุทธของหนวยงาน 

  

ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนามหาวทิยาลัยตาม
หลักการบรหิารจดัการที่ดี และพัฒนาสู
ระดับสากล (ตอ) 
 
 

P4 : มีการบริหารจัดการความรูในองคกร
     --> สงเสริมการจัดการความรูเพื่อพัฒนาสูองคกร
แหงการเรียนรู 
 

 
P4:1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
เก่ียวกับการจัดการความรูใน
องคกร 
P4:2 ระดับความสําเร็จของการ
จัดการความรูในสวนงาน 

P5 : มีระบบการบริการดานทะเบียนและประมวลผล
     --> มีระบบการบริการดานทะเบียนและ
ประมวลผล 

 
P5:1 รอยละความสําเร็จในการ
ใหบริการดานทะเบียนและ
ประมวลผล 

มุมมองดาน Customer  

C1 : สรางความพึงพอใจของผูรับบริการ
     --> พัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ 
     --> มุงเนนการประชาสัมพันธเชิงรุก 

 
C1:1 รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

มุมมองดาน Financial  

F1: บริหารจัดการงบประมาณแบบพึ่งพาตนเอง
     --> เพิ่มรายรับจากการบริหารทรัพยากรของ
องคกร 

 
F1:1 รอยละของรายรับท่ีเพิ่มขึ้น 

F2: ลดคาใชจายจากการใชพลังงาน
     --> รณรงคใหบุคลากรรวมกันประหยัดพลังงาน 

 
F2:1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

 
 ทั้งนี้ แผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 ของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล จัดทําข้ึนตามแนวทางของ Balanced Score Card 4 มุมมอง ดังนี้ 
 

วตัถุประสงคเชงิกลยุทธ ตวัชีว้ดั 
ระดบั

เปาหมาย 
ผูรบัผิดชอบ 

มุมมองดานการเรยีนรูและการเตบิโต (Learning & Growth) 
L1: พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรูแก
บุคลากร 

L1:1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรูตอ
บุคลากรเปาหมาย 

90 สํานักงานสํานัก

 L1:2 รอยละของบุคลากรที่ไดรับความรู
เพิ่มขึ้น 
 

80 สํานักงานสํานัก
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วตัถุประสงคเชงิกลยุทธ ตวัชีว้ดั 
ระดบั

เปาหมาย 
ผูรบัผิดชอบ 

L2: สรางจิตสํานึกท่ีดีในการใหบริการ L2:1 รอยละของบุคลากรที่มีทัศนคติท่ีดี
ตอการใหบริการ 

80 สํานักงานสํานัก

L3: พัฒนาทีมงาน L3:1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากร
ตอโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น 

80 สํานักงานสํานัก

 L3:2 รอยละความพึงพอใจของบุคลากร
ตอสภาพการทํางานและงานที่ทํา 

80 สํานักงานสํานัก

L4: มีนโยบายการบริหารงานและการ
กํากับ 

L4:1 รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมใน
การบริหารองคกร 

80 สํานักงานสํานัก

ดูแลที่ดี L4:2 รอยละของแผนปฏิบัติการประจําปท่ี
ไดดําเนินการ 

100 สํานักงานสํานัก

 L4:3 รอยละของบุคลากรที่เขารวม
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ 

80 คณะกรรมการสงเสริม
สุขภาพ 

 L4:4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการ
สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

5 คณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมฯ 

มุมมองดานกระบวนการภายใน (Process) 
P1: พัฒนาองคกรใหทันสมัย P1:1 จํานวนโปรแกรมหรือเทคนิควิธีท่ี

นํามาใชในการพัฒนา/ปรับปรุง 
3 ทุกฝาย 

 P1:2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา 

5 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

P2: มีระบบการประกันคุณภาพการ
ดําเนินงานเพ่ือนําองคกรสูความเปนเลิศ 

P2:1 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการดําเนินงานภายใน 

250 
คะแนน 
(TQA) 

สํานักงานสํานัก

P3: สนับสนุนงานวิจัยสถาบัน P3:1 จํานวนโครงการวิจัยตอป 4 สํานักงานสํานัก

 P3:2 รอยละของงานวิจัยท่ีนําไปใชพัฒนา
งาน 

80 สํานักงานสํานัก

P4: มีการบริหารจัดการความรูใน
องคกร 

P4:1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
การจัดการความรูในองคกร 

1 สํานักงานสํานัก

 P4:2 ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ความรูในสวนงาน 

5 สํานักงานสํานัก

P5: มีระบบการบริการดานทะเบียนและ
ประมวลผล 

P5:1 รอยละความสําเร็จในการใหบริการ
ดานทะเบียนและประมวลผล 

100 ทุกฝาย 

มุมมองดานลูกคา (Customer) 
C1: สรางความพึงพอใจของผูรับบริการ C1:1 รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 
80 ทุกฝาย 
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วตัถุประสงคเชงิกลยุทธ ตวัชีว้ดั 
ระดบั

เปาหมาย 
ผูรบัผิดชอบ 

มุมมองดานการเงนิ (Financial) 
F1: บริหารจัดการงบประมาณแบบ
พึ่งพาตนเอง 

F1:1 รอยละของรายรับท่ีเพิ่มขึ้น 5 สํานักงานสํานัก

F2: ลดคาใชจายจากการใชพลังงาน F2:1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

5 สํานักงานสํานัก
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คณะกรรมการอํานวยการ 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.นพ.อํานาจ  อยูสุข 
รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ 

ประธานกรรมการ

ผศ.สมศกัดิ ์ เอ่ียมศรทีอง 
กรรมการ 

ศ.เกียรตคิณุกิตตชิยั  วฒันานิกร 
กรรมการ 

ศ.เกียรตคิณุวจิติร  ศรสุีพรรณ 
กรรมการ 

ผศ.ทศพร  พิชยัยา 
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

กรรมการและเลขานุการ 

อ.ดร.วณัีน  บัณฑิตย 
รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบรหิาร 
  
 
 คณะกรรมการบริหารประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล ประกอบดวย 
 

1. ผูอํานวยการสาํนักทะเบยีนและประมวลผล ประธานกรรมการ 
      (ผูชวยศาสตราจารยทศพร  พิชัยยา) 

2.  รองผูอํานวยการสํานักทะเบยีนและประมวลผล กรรมการ 
      (อาจารย ดร.หัสฤกษ  เนียมอินทร) 

3.  รองผูอํานวยการสํานักทะเบยีนและประมวลผล กรรมการ 
  (อาจารย ดร.วีณัน  บัณฑิตย) 

4.  รองผูอํานวยการสํานักทะเบยีนและประมวลผล กรรมการ 
  (อาจารย ดร.พฤษภ  บุญมา) 

5. หัวหนาฝายแนะแนวและรับเขาศึกษา กรรมการ 
   (นางนิสากร  สุทธิแปน) 

6.  หัวหนาฝายบรหิารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ  กรรมการ 
   (นางนุชรี  จงแกววัฒนา)  

7.  หัวหนาฝายทะเบียนการศกึษาปริญญาตร ี กรรมการ 
   (นางวารณุี  ศรีนาค) 

8.  หัวหนาฝายทะเบียนการศกึษาบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
   (นางสาวเสาวลักษณ สมบูรณผล) 

9.  หวัหนาฝายตรวจสอบและรับรองผลการศกึษา กรรมการ 
   (นางสาวจินตนา  กออนันตกุล) 

10. หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศกึษา กรรมการ 
    (นายณรงคเดช วิโรจนสกลกลุ) 

11. เลขานกุารสํานักงานสํานัก เลขานกุาร 
  (นายวรศักด์ิ  เรือนนอย) 
 12. หัวหนางานบรกิารและประกนัคุณภาพ ผูชวยเลขานุการ 
  (นางสาวฐิติรตัน  ตันติวัฒน) 
 

 
 



12 
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ผู้บริหาร 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผศ.ทศพร  พิชยัยา 
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

 

อ.ดร.วณัีน  บัณฑิตย 
รองผูอํานวยการ  

อ.ดร.พฤษภ  บุญมา 
รองผูอํานวยการ  

อ.ดร.หัสฤกษ  เนียมอินทร 
รองผูอํานวยการ  



13 
 

 
รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

หัวหนา้ฝ่าย 
  

 

                
นายวรศกัด์ิ  เรือนนอย 

เลขานุการสํานักงานสํานัก  

นางนิสากร  สุทธแิปน 
ฝายแนะแนวและรับเขาศึกษา  

นางนุชรี  จงแกววัฒนา 
ฝายบริหารหลักสูตร ตารางสอน 

และตารางสอบ

นางวารณีุ  ศรนีาค 
ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี  

นางสาวเสาวลกัษณ  สมบูรณผล 
ฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา  

นางสาวจนิตนา  กออนันตกุล 
ฝายตรวจสอบและรับรอง 

ผลการศึกษา

นายณรงคเดช  วโิรจนสกลกุล 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และประมวลผลการศึกษา
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการดําเนินงาน 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

การบริหารงาน 
 

 
บุคลากร 
 

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล มีจํานวนทั้งสิ้น 64 คน 
 

⇒ จาํนวนบุคลากร จาํแนกตามประเภทของบคุลากร 
 

ประเภท จาํนวน (คน) คิดเปนรอยละ 
ขาราชการ 9 14.06 

ลูกจางประจํา 8 12.50 

พนักงานมหาวทิยาลัยประจํา 27 42.19 
พนักงานมหาวทิยาลัยชัว่คราว 
(พนักงานสวนงาน) 

20 31.25 

รวม 64 100.00 
 

⇒ จาํนวนบุคลากร จาํแนกตามชวงอายุ 
 

ชวงอายุ จาํนวน (คน) คิดเปนรอยละ 
21 – 30 ป 13 20.31 

31 – 40 ป 12 18.75 
41 – 50 ป 17 26.56 

51 – 60 ป 22 34.38 

รวม 64 100.00 
 

⇒ จาํนวนบุคลากร จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จาํนวน (คน) คิดเปนรอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตรี 13 20.31 

ปริญญาตร ี 38 59.38 

ปริญญาโท 13 20.31 
ปริญญาเอก 0 0.00 

รวม 64 100.00 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

 ปการศึกษา 2553 ไดมีการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในชื่อตําแหนงที่ 
ก.พ.อ. กําหนดใหม ของสํานักทะเบียนและประมวลผล ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2554 ดังนี้ 
 

ลําดบั
ท่ี 

ชือ่-สกุล 
ชือ่ตาํแหนงท่ี ก.พ.อ. กําหนดใหม 

ชือ่ตาํแหนงในการ
บรหิารงาน 

ชือ่ตาํแหนงในสายงาน ประเภทตาํแหนง ระดบัตาํแหนง 

สํานักงานสํานัก 

1 นายวรศักดิ์  เรือนนอย เลขานุการสํานัก ผูบริหาร ผูบริหาร ผูอํานวยการกอง
หรือเทียบเทา 

งานบริหารและธุรการ 

2 นางสาวฐิติรัตน  ตันติวัฒน หัวหนางาน เ จ าหน าที่ บ ริ หารงาน
ทั่วไป 

เชี่ยวชาญเฉพาะ ชํานาญการ 

3 นายเริงศักดิ์  โคมแขวง  ชางอิเล็กทรอนิกส ทั่วไป ปฏิบัติงาน 

4 นายชัชวาลย  ทองคํา    ชางเทคนิค ทั่วไป ชํานาญงาน 

งานคลังและพัสดุ 

5 นายสมศักดิ์  ใจวงศเพ็ญ  นักวิชาการพัสดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ ชํานาญการ 

ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

6 นายพูลศักดิ์  สรอยทอง  นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ชํานาญการพิเศษ 

ฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 

7 น า ง ส า ว เ ส า ว ลั ก ษ ณ  
สมบูรณผล 

 นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ชํานาญการพิเศษ 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 

8 นายพิเชฐ  จันทรเสนาวงค  นักวิชาการคอมพิวเตอร วิชาชีพเฉพาะ ชํานาญการพิเศษ 

9 นายธนสาร  เมืองสุข  นักวิชาการคอมพิวเตอร วิชาชีพเฉพาะ ชํานาญการ 

ฝายบริหารหลักสูตร ตารางสอน และตารางสอบ 

10 นางพัทธนันท  แกวชุม  นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ชํานาญการ 

 
 ทั้งนี้ มีบุคลากรไดยื่นความประสงคเพ่ือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
จํานวน 1 ราย คือ 
 นางสาวเสาวลักษณ สมบูรณผล ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง นักวิชาการ
ศึกษา ชํานาญการพิเศษ สังกัดฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา ปรับเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนง พนักงานปฏิบัติงาน (ชํานาญการ) ตั้งแตวันที่ 7 มีนาคม 2554 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

งบประมาณ 
 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักทะเบยีนและประมวลผลไดรับเงินสนับสนุนจากงบประมาณ
เงินแผนดิน จาํนวน 12,830,000 บาท และงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย จาํนวน 27,800,000 
บาท 

หนวย : บาท 

หมวดงบประมาณ งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงนิรายได รวม รอยละ

งบบุคลากร 6,140,700 3,462,800 9,603,500 23.64 
งบดําเนินงาน 1,595,800 6,521,500 8,117,300 19.98 
งบลงทนุ 0 211,000 211,000 0.52 
งบเงินอุดหนุน 5,093,500 13,840,000 18,933,500 46.60 
งบรายจายอื่น 0 3,764,700 3,764,700 9.27 

รวม 12,830,000 27,800,000 40,630,000 100.00 

 

อาคารสถานที ่
 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีอาคารอยูในความรับผิดชอบ จํานวน 3 หลัง คือ 
      1. อาคารสํานักงานสํานักทะเบียนและประมวลผล สูง 2 ชั้น และ 3 ชั้น พ้ืนที่ 2,186.88 
ตารางเมตร ประกอบดวยหองทํางานในแตละฝาย หองประชุม หองอานหนังสือ หองฝกอบรม หอง           
อัดสําเนา และหองเกบ็เอกสารทางการศึกษา เปนตน 
       2. อาคารเรียนรวมหลังท่ี 3 สูง 4 ชั้น พ้ืนที่ 5,114.58 ตารางเมตร ประกอบดวยหองเรียน
จํานวน 29 หอง มีความจุตั้งแต 30-120 คน ในจํานวนนี้เปนหองเรียน e-Learning จํานวน 9 หอง 
       3. อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 สูง 4 ชั้น พ้ืนที่ 6,000 ตารางเมตร ประกอบดวยหองเรียน 
จํานวน 37 หองมีความจุตั้งแต 30-150 คน 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

การประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธ ์
 

 
 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดจัดทําแผนกลยุทธระยะ 3 ป คือ แผนกลยุทธประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552–2554 และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2553 ดวย เพ่ือรองรับแผน           
กลยุทธดังกลาว โดยสามารถสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือประเมินแผนกลยุทธ ไดดังนี้ 
 

วตัถุประสงคเชงิ 
กลยุทธ 

ตวัชีว้ดั 
คา

นํ้าหนัก 

ผลการ
ดาํเนิน 
งาน 

คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก

มุมมองดานการเรยีนรูและการเตบิโต 
 (Learning & Growth) 

35   1.53

L1: พัฒนาทักษะ
และเพิ่มพูน
ความรูแก
บุคลากร 

L1:1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรูตอ
บุคลากรเปาหมาย 

4 94.54 5 0.20

 L1:2 รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
ความรูเพิ่มขึ้น 

3 0 1 0.03

L2: สรางจิตสํานึก
ที่ดีในการ
ใหบริการ 

L2:1 รอยละของบุคลากรที่มีทัศนคติ     
ที่ดีตอการใหบริการ 

4 100 5 0.20

L3: พัฒนาทีมงาน L3:1 รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรตอโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น

5 84.03 5 0.25

 L3:2 รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรตอสภาพการทํางานและงาน      
ที่ทํา 

5 79.19 4 0.20

L4: มีนโยบาย
การบริหารงาน
และการกํากับ
ดูแลที่ดี 

L4:1 รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวม
ในการบริหารองคกร 

3 83.08 5 0.15

L4:2 รอยละของแผนปฏิบัติการ
ประจําปที่ไดดําเนินการ 

5 92.86 4 0.20

L4:3 รอยละของบุคลากรที่เขารวม
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ 

3 94.03 5 0.15

L4:4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการ
สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

3 89.83 5 0.15
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วตัถุประสงคเชงิ 
กลยุทธ 

ตวัชีว้ดั 
คา

นํ้าหนัก 

ผลการ
ดาํเนิน 
งาน 

คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก

มุมมองดานกระบวนการภายใน (Process) 42   1.19

P1: พัฒนาองคกร
ใหทันสมัย 

P1:1 จํานวนโปรแกรมหรือเทคนิควิธี     
ที่นํามาใชในการพัฒนา/ปรับปรุง 

6 1 2 0.12

 P1:2 จํานวนสถาบันการศึกษา/
หนวยงานภายนอกที่ขอใชบริการ 

6 12 4 0.24

P2: มีระบบการ
ประกันคุณภาพ
การดําเนินงานเพ่ือ
นําองคกรสูความ
เปนเลิศ 

P2:1 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการดําเนินงานภายใน 

6 0 1 0.06

P3: สนับสนุน P3:1 จํานวนโครงการวิจัยตอป 5 8 4 0.20

งานวิจัยสถาบัน P3:2 รอยละของงานวิจัยที่นําไปใช
พัฒนางาน 

5 100 5 0.25

P4: มีการบริหาร
จัดการความรูใน 
องคกร 

P4:1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกร 

4 4 4 0.16

P4:2 ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ความรูในสวนงาน 

4 0 1 0.04

P5: มีระบบการ
บริการดานทะเบียน
และประมวลผล 

P5:1 รอยละความสําเร็จในการ
ใหบริการดานทะเบียนและประมวลผล

6 69.44 1.94 0.12

มุมมองดานลูกคา (Customer) 15   0.15

C1: สรางความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

C1:1 รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

15 77.16 1 0.15

มุมมองดานการเงนิ (Financial) 8   0.24

F1: บริหารจัดการ
งบประมาณแบบ
พึ่งพาตนเอง 

F1:1 รอยละของรายรับที่เพิ่มขึ้น 4 7.57 4 0.16

F2: ลดคาใชจาย
จากการใชพลังงาน 

F2:1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 

4 2 2 0.08

รวมทัง้ส้ิน 100   3.11
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สวนกลาง

โครงการ

พิเศษ
โควตา

ภาค 2

ภาค 1

การสนับสนนุการจัดการเรยีนการสอน 
 

 
หลักสูตร 
 

 ปการศกึษา 2553 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดมีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ทุกระดับการศกึษาใน 20 คณะ 1 วิทยาลยั จํานวน 340 หลักสูตร จําแนกหลักสูตรระดับตาง ๆ ดังนี้ 
 

หนวย : หลักสูตร 

ระดับ  จาํนวน 

ปริญญาตร ี 109 

ประกาศนยีบตัรบัณฑิต    4 

ปริญญาโท 153 

ประกาศนยีบตัรบัณฑิตชั้นสงู  16 

ปริญญาเอก  58 

รวม 340

 

จํานวนนักศึกษาใหม่ 
 

 ปการศึกษา 2553 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดดําเนินการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาใหม จํานวนทั้งสิ้น 8,835 คน 
 ระดับปริญญาตรี 6,734 คน จําแนกตามประเภทการรับเขาศึกษา ไดดังนี ้
  โครงการพิเศษ   1,650  คน  
  โควตา   2,167 คน 
  สวนกลาง  2,917 คน 
 
 
  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 2,101 คน จําแนกตามภาคการศึกษาที่เขาศึกษา ไดดังนี้ 
  ภาคการศึกษาที่ 1 1,984 คน 
  ภาคการศึกษาที่ 2    117 คน 
 
 
 
 



22 
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จํานวนนักศึกษาที่มีสถานภาพทั้งหมด 
 

 จํานวนนกัศึกษาที่มีสถานภาพทั้งหมดในปการศกึษา 2553 มีดังนี ้
หนวย : คน 

ภาคการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี บัณฑิตศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 28,017 8,947 36,964 

ภาคการศึกษาที่ 2 27,215 7,861 35,076 

ภาคฤดูรอน 27,124 7,933 35,057 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูรอน

ระดับปริญญาตรี 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
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จํานวนนักศึกษาทีล่งทะเบยีนกระบวนวิชา 
 

 ปการศึกษา 2553 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดดําเนินการรับลงทะเบียนกระบวนวิชา
ของนักศึกษา โดยมีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ดังนี้  

หนวย : คน 

ภาคการศึกษา 
ลงทะเบยีน
กระบวนวชิา 

ลงทะเบยีน 0 หนวยกิต/
รักษาสถานภาพ/เพ่ือใช
บริการมหาวิทยาลัย 

ลงทะเบยีน
วิทยานิพนธแบบ
แบงหนวยกิต 

รวม 

ภาคการศึกษาที่ 1 29,927 2,856 83 32,866 

ภาคการศึกษาที่ 2 28,558 2,418 191 31,167

ภาคฤดูรอน 11,144 740 13 11,897

 

จํานวนกระบวนวชิาที่มีนักศึกษาลงทะเบียน 
 

 สําหรับการรับลงทะเบียนกระบวนวิชาของนักศึกษาในปการศึกษา 2553 มีจํานวนกระบวน
วิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียน ดังนี้ 

หนวย : กระบวนวิชา 

ภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 

ภาคการศึกษาที่ 1 2,295 1,928 4,223 

ภาคการศึกษาที่ 2 2,308 1,596 3,904 

ภาคฤดูรอน 317 299 616 

 

  

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคฤดรูอน

ระดบัปรญิญาตรี

ระดบับณัฑิตศึกษา
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จํานวนนักศึกษาทีพ่้นสถานภาพการเป็นนักศกึษา 
 

 ปการศกึษา 2553 มีนักศึกษาที่พนสถานภาพการเปนนกัศึกษา ดงันี ้
 

หนวย : คน 

ภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 

ภาคการศึกษาที่ 1 212 126 338 

ภาคการศึกษาที่ 2 467 135 602 

ภาคฤดูรอน 135 0 135 

 

จํานวนนักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษา ได้รับเกียรตินิยม และ 
เหรียญรางวัลเรียนดี 
 

ผูสําเร็จการศึกษา ปการศกึษา 2553 มีจํานวนทั้งสิ้น 7,287 คน 
 

 หนวย : คน 

ภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 

ภาคการศึกษาที่ 1 625 1,143 1,768 

ภาคการศึกษาที่ 2 4,639 363 5,002 

ภาคฤดูรอน 438 79 517 

 
 ซึ่งจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดนั้น จําแนกเปนนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และนักศึกษา
ตางชาติหลักสูตรภาคปกติ ที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 135 คน ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา 
หลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาตางชาติหลักสูตรปกติ 

ปริญญาตร ี บัณฑิต 
ศึกษา 

รวม ปริญญาตรี บัณฑิต 
ศึกษา 

รวม

ภาคการศึกษาที่ 1 10 39 49 0 2 2 

ภาคการศึกษาที่ 2 52 4 56 0 5 5 

ภาคฤดูรอน 10 10 20 0 3 3 
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มีสิทธ์ิเขารับพระราชทานปรญิญาบัตร คร้ังท่ี 45 ประจาํป 2553 มีจํานวนทั้งสิ้น 6,500 คน 
  

ปริญญาตร ี จํานวน 4,643  คน 
 ปริญญาโท จํานวน 1,751  คน 
 ปริญญาเอก จํานวน  106  คน 
 
นักศึกษาท่ีไดรับเกียรตินิยม ปการศกึษา 2553 มีจํานวนทั้งสิ้น 1,007 คน 
 

 อันดับหนึ่ง  จํานวน  443  คน 
 อันดับสอง  จํานวน  564  คน 
 
  
 
จาํนวนนักศึกษาท่ีไดรับเหรียญรางวัลเรียนดีประจาํป และเหรยีญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
ปการศกึษา 2553 มีจํานวนทั้งสิ้น 3,628 คน 
 

 เหรียญทอง  จํานวน        97   คน 
 เหรียญเงิน  จํานวน 320   คน 
 เหรียญทองแดง จํานวน    3,211  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

อนัดับ 1

อนัดับ 2

เงินทอง

ทองแดง
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การบริการวชิาการแก่ชมุชน 
 

 
 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล ใหความสําคัญตอการบริการวิชาการแกชุมชนภายนอก                    
มหาวิทยาลัย โดยการเปนวิทยากรแนะแนวการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา การบรรยายใหความรู
ระบบงานทะเบียนการศึกษาแกนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา การตอนรับคณะเยี่ยมชม ดูงาน และ
การจัดฝกอบรม ประชุม สัมมนาแกหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

การรับเชญิเป็นวิทยากร 
 

 ปการศึกษา 2553 ผูบริหารและบุคลากร ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแก
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. การแนะแนวการศกึษาตอในสถาบนัอุดมศึกษา ปการศึกษา 2554 จาํนวน 7 ครั้ง 
 

วนั เดอืน ป ผูเขารบัฟงการบรรยาย วทิยากร 

28 มกราคม 2553 คณะนักเรียนโรงเรียนเทพบดินทร จังหวัดเชียงใหม นางนิสากร สุทธิแปน 

15 กรกฎาคม 2553 คณะนักเรียนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  
จังหวัดเชียงใหม 

ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร  พชิัยยา) 

16 กรกฎาคม 2553 ครูผูสอนในโรงเรียนบนพื้นที่สูง โครงการเสริม
ความรูพื้นฐานกอนเขามหาวิทยาลัยตามแนว
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร  พชิัยยา) 

26 สิงหาคม 2553 คณะนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  
จังหวัดเชียงใหม 

ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร  พชิัยยา) 

17 กรกฎาคม 2553 คณะนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค 
จังหวัดกําแพงเพชร 

นางนิสากร  สุทธิแปน 

18 มกราคม 2554 คณะนักเรียนโรงเรียนเทพบดินทร จังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร  พชิัยยา) 

18-20 มกราคม 
2554 

งานมหกรรมการศึกษาของสมาคมศิษยเกาโชคชัย
สามัคคี จังหวัดนครราชสีมา 

ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร  พชิัยยา) 

 
 ทั้งนี้ ฝายแนะแนวและรับเขาศึกษา ไดเขารวมการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา จัดโดยสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 2 ครั้ง 
ไดแก  
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 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2553  
 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553 

 

 
 
 2. การบรรยายใหความรูระบบงานทะเบียนการศึกษา ใหแกนักศึกษา  อาจารยที่ปรึกษา  
คณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 9 ครั้ง 
 

วนั เดอืน ป กิจกรรม วทิยากร 

19 มิถุนายน 2553 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของสถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2553 

ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 

23 มิถุนายน 2553 บรรยาย เรื่อง การลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา 
ในการปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ นักศึกษา
ตางชาติหลักสูตรปกติ และนักศึกษาตางชาติ
โครงการพิเศษ  

นางวารุณี ศรีนาค 
 
 

20 ตุลาคม 2553 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม หลักสูตรนานาชาติ 
ระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 

รองผูอํานวยการสํานักฯ   
(อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย) 
 

21 ตุลาคม 2553 บรรยาย เรื่อง การลงทะเบียนสําหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 
2553 

รองผูอํานวยการสํานักฯ   
(อ.ดร.หัสฤกษ เนียมอินทร)

11 พฤษภาคม 2554 บรรยาย เรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาพิการ 
ปการศึกษา 2554 ดานการเรียน และการใช
ชีวิตประจําวันในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 

20 พฤษภาคม 2554 การปฐมนิเทศใหแกนักศึกษาคณะทันต
แพทยศาสตร 

รองผูอํานวยการสํานักฯ   
(อ.ดร.หัสฤกษ เนียมอินทร) 
และ น.ส.เสาวลักษณ 
สมบูรณผล 
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วนั เดอืน ป กิจกรรม วทิยากร 

25 พฤษภาคม 2554 บรรยาย เรื่อง “อาจารยที่ปรึกษากับขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี” โดยมีอาจารยที่ปรึกษาของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และคณะสัตวแพทยศาสตร
เขารับฟง 

รองผูอํานวยการสํานักฯ   
(อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย)  
น.ส.จินตนา กออนันตกุล 
และนางวารุณี ศรีนาค 

27 พฤษภาคม 2554 บรรยายในหัวขอ “ระบบการลงทะเบียนกระบวน
วิชาที่ปรับปรุงใหมและระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
ที่เกี่ยวของกับอาจารยที่ปรึกษา” อาจารยที่ปรึกษา
ใหม วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 

31 พฤษภาคม 2554 บรรยายหัวขอเรื่อง “ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี”    
บรรยายหัวขอเรื่อง “แนะนําวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนกระบวนวิชา  และขอบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ” 
บรรยายหัวขอเรื่อง “แนะนําการลงทะเบียนทาง 
internet” 
เปนวิทยากรปฐมนิเทศใหแกนักศึกษาวิทยาลัย 
ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

รองผูอํานวยการสํานักฯ   
(อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย) 
นางวารุณี ศรีนาค 
 
 
นายณรงคเดช  
วิโรจนสกลกุล 
 
 

   

 

การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 
 

 ปการศึกษา 2553 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดใหการตอนรับผูเยี่ยมชมและศึกษา      
ดูงานจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

  วันที่ 28 ตุลาคม 2553  ผูบริหารและบคุลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

  วันที่ 7 ธันวาคม 2553  บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสรุาษฎรธานี 
 วันที่ 14 มีนาคม 2554 ผูบริหารบุคลากรสํานักวิชาการและศูนยบริการการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดดําเนินการจัดฝกอบรม ประชุม สัมมนา แกคณะ ภาควิชา 
และหนวยงานตาง ๆ ภายนอก จํานวน 6 ครั้ง ดังนี้ 
 

วนั เดอืน ป เรือ่ง สถานท่ี 
29 มิถุนายน 2553 การประชุมสัมมนา เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับ

นักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประจําปการศึกษา 2554 

โรงแรมอิมพีเรียลแมปง 
จังหวัดเชียงใหม 

22 กรกฎาคม 2553 การประชุมสัมมนารองผูอํานวยการฝายวิชาการ
และอาจารยแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 
จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เรื่อง การศึกษาตอ
ในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2554 

จังหวัดเชียงราย 
23 กรกฎาคม 2553 จังหวัดลําปาง 
30 กรกฎาคม 2553 จังหวัดเชียงใหม 
10 สิงหาคม 2553 จังหวัดพิษณุโลก 
11 สิงหาคม 2553 จังหวัดนครสวรรค 
3 กันยายน 2553 การสัมมนาบุคลากรงานทะเบียนการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เร่ือง เสวนาปญหาการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

โรงแรมอิมพีเรียลแมปง
จังหวัดเชียงใหม 

8 กันยายน 2553 การสัมมนาบุคลากรงานทะเบียนการศึกษา เรื่อง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม:งานทะเบียนการศึกษากับ
การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โรงแรมฮอลิเดยอินน 
จังหวัดเชียงใหม 

10 พฤศจิกายน 
2553 

การอบรมบุคลากรคณะ เรื่อง การตรวจสอบการ
สําเร็จการศึกษา 

หอง 5101 อาคารเรียน
รวมหลังที่ 5 สํานักทะเบียน
และประมวลผล 

                             
4, 10 พฤษภาคม 

2554 

การสัมมนาบุคลากร เรื่อง การบริหารจัดการงาน
ทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

โรงแรมศิรินาถ การเดนท
จังหวัดเชียงใหม 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

การวิจยั 
 
 
 
 
 

 
 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดมีการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่องโดย
สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของบุคลากรสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ในปงบประมาณ 2553 ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําป 2553 จํานวน 142,550 
บาท เพ่ือการดําเนินการวิจัยของบุคลากรจํานวน 8 เรื่อง ดังนี้    
 1. การวิเคราะหอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 2. ก า ร ศึ ก ษ า ส า เ ห ตุ ก า ร เ ป ด ก ร ะ บ ว น วิ ช า ร ะ ดั บ ป ริ ญญ าต รี ห ลั ง กํ า ห นด ใ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2551-2552 
 3. การวิเคราะหขอมูลการลงทะเบียนกระบวนวิชาและการเพิ่มกระบวนวิชาหลังกําหนดและ
หลังกําหนดเปนกรณีพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา            
2551-2552 
 4. การวิเคราะหขอมูลการถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2551-2552 
 5. การศึกษาขอมูลที่สงผลกระทบตอการออกใบระเบียนถาวร (Transcript) สําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป พ.ศ.2551-2552 
 6. กา รศึ ก ษ าส า เ หตุ ก า ร ไม สํ า เ ร็ จ ก า รศึ ก ษ า ขอ งนั ก ศึ ก ษ า ร ะดั บป ริ ญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภายหลังการคาดวาจะสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2550-2552 
 7. ระบบสารสนเทศขอมูลสถิตินักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในแตละภาคการศึกษาผาน
ระบบอินเทอรเน็ต 
 8. การสรางโปรแกรมสํารองฐานขอมูลงานทะเบียนบนเครื่องแมขายยูนิกส 
 

 ทั้งนี้ ไดนําผลงานการวิจัยของบุคลากรในปการศึกษา 2551-2552 จํานวน 6 เรื่อง เขารวม
แสดงในรูปแบบโปสเตอร ในการสัมมนาเครือขายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมเอวัน เดอะ 
รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี ดังนี้  
 

              ผลงานวิจัยป 2551 
 1. ตัวแปรที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชา เพ่ือเขาศึกษาประเภทโควตา
ภาคเหนือ 
  2. คะแนนสอบคั ด เ ลื อกที่ ส ง ผลต อผลสั มฤทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ยนขอ ง นั ก ศึ กษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่สอบระบบโควตา ประจําปการศึกษา 2549 และ 2550 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

              ผลงานวิจัยป 2552 
 1. ความคิดเห็นตอวิธีการรับนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในระดับ
ปริญญาตรี 
  2. ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเขาศึกษาและสละสิทธิ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม : กรณีศึกษาการรับเขาศึกษาปการศึกษา 2549-2551 
  3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่สอบ
ระบบโควตากับระบบแอดมิชชั่นประจําปการศึกษา 2549-2551 
  4. ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า ต รี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่มีการโอนหนวยกิต และการยกเวนการเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ในปการศึกษา 2547-2551 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

การทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกใหบุคลากรเกิดความ
ตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญตอการมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
 

 1. การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม จาํนวน 9 ครั้ง ดังนี้ 
 

วนั เดอืน ป กิจกรรม สถานท่ี 

13 เมษายน 2553 ผูบริหาร และบุคลากรรวมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในขบวนแหสรงน้ํา
พระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม เนื่องในประเพณี      
ปใหมเมือง ประจําป 2553 

สถานีรถไฟเชียงใหม -         
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

23 เมษายน 2553 พิธีดําหัวอดีตผูบริหาร และบุคลากรอาวุโส สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ประจําป 2553 

สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

พิธีดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย
อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2553 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

9 มิถุนายน 2553 พิธีทําบุญเนื่องในวันสถาปนาสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

20 กรกฎาคม 2553 พิธีถวายเทียนพรรษา สํานักสงฆแมฮักพัฒนา 
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม 

30 ธันวาคม 2553 พิธีทําบุญเนื่องในวันขึ้นปใหม สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

13 เมษายน 2554 ผูบริหาร และบุคลากรเขารวมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในขบวนแหสรงน้ํา
พระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม เนื่องในประเพณี 
ปใหมเมือง ประจําป 2554 

สถานีรถไฟเชียงใหม -         
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

21 เมษายน 2554 พิธีทําบุญสืบชะตา สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
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วนั เดอืน ป กิจกรรม สถานท่ี 

พิธีดําหัวอดีตผูบริหาร และบุคลากรอาวุโส สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ประจําป 2554 

สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

พิธีดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย
อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2554 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
นอกจากนี้บุคลากรทุกคนรวมกันแตงกายดวยผาไทยทุกวันศุกรของสัปดาห เพ่ือรวม

อนุรักษ สืบสานภูมิปญญาผาไทยใหคงอยูสืบไป 

 

 
 

2. การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดรณรงคใหมีการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ซึ่งไดดําเนินการในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 มาตรการการประหยัดพลังงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล โดยการรณรงค
ประหยัดพลังงานในอาคารสํานักงาน ไดแก 

- การปด ระบบไฟฟาแสงสวางในหองทํางานแตละฝาย ชวงเวลา 12.00-
13.00 น. 

- การเปดเครื่องปรับอากาศเฉพาะชวงเวลา 13.00-16.00 น. 

- การปดจอภาพเมื่อไมใชงานทุกครั้ง และปดเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อไมใชงาน
เกินหนึ่งชั่วโมง 

- จัดใหมีบริการกระติกนํ้ารอนตมน้ําเฉพาะจุด เพ่ือลดการใชงานในหองทํางาน
ของแตละฝาย   

 จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอม (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2553 และวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เพ่ือปรับภูมิทัศนโดยรอบใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอย   

 จัดอบรมบุคลากร เรื่อง การประหยัดพลังงานในสถานที่ทํางาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2553  

 จัดอบรมบุคลากร เรื่อง 5 ส เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

 ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1 ตามกลุมในสํานักงาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2554 เพ่ือการมีสวนรวมของบุคลากรในการควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอยของ
สถานที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งทําใหบุคลากรเกิดการทํางานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยดวย  

 

 
 
นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนเงินการจัดกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ใหกับหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่องอีกดวย 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

การประกันคุณภาพการดําเนนิงาน 
 

  
 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ไดกําหนดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพและมาตรฐานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนงาน 
และหนวยงานภายใตสวนงานของมหาวิทยาลัย โดยหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 ในป 2553 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎ กระทรวงวาดวนระบบ หลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษา
ทุกระดับไวในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาที่หลัก                  
2 ประการคือ  
 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง และมีการ
ปรับเปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวย การประเมินคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศกึษา
ทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงไดพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น ภายใตหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีนโยบาย
ใหสถาบันอุดมศึกษานําตัวบงชี้ไปใชเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตั้งแตป
การศึกษา 2553 เปนตนไป ซึ่งสถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพ่ือใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใตหลักเกณฑและตัวบงชี้ที่ สกอ. กําหนดตาม
ความเหมาะสม 
 ดังนั้น ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดใหมีการตรวจประเมินฯ ตามแนวทาง
ตัวบงชี้ที่ สกอ. กําหนด ซึ่งสํานักทะเบียนและประมวลผลไดรับการตรวจสอบจํานวน 7 ตัวบงชี้
ประกอบดวย 
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 องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
   ตัวบงช้ีท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  ตัวบงช้ีท่ี 7.1   ภาวะผูนําของคณะกรรมการบริหารประจําสวนงาน 
    และผูบริหารทุกระดับของสวนงาน 
  ตัวบงช้ีท่ี 7.2   การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู 
  ตัวบงช้ีท่ี 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
  ตัวบงช้ีท่ี 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
  ตัวบงช้ีท่ี 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตัวบงช้ีท่ี 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลจึงไดดําเนินการจัดประชุม ฝกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการดําเนินงานภายในเพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพเขารวมการประชุม อบรม 
สัมมนา ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพและดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาทักษะดาน
การประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน ตลอดจนไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานเพ่ือให
สามารถดําเนินการไดครอบคลุมทุกองคประกอบของการประกันคุณภาพ รวมทั้งสามารถดําเนินการได
ครบทุกขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย เมื่อป 2550 ที่ไดรับการตรวจสอบ
ตามองคประกอบ โดยไดเขารวมกิจกรรมประชุม ฝกอบรม สัมมนา จํานวน 19 ครั้ง ดังนี้ 
 

ลําดบั
ท่ี 

วนั เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผูเขาสัมมนา 

1 5 มกราคม
2553 

ประชุมตัวบงชี้คุณภาพและเกณฑ
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของแตละสวนงาน 
 

หองประชุมประเสริฐ 
รุจิรวงศ อาคาร
ยุทธศาสตร 

รองผูอํานวยการ
หัวหนางานบริการ
และประกัน
คุณภาพ 

2 19 มกราคม
2553 

ประชุมการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

หองประชุมบัวเรศ คํา
ทอง สํานักงาน
มหาวิทยาลัย 

รองผูอํานวยการ
หัวหนางานบริการ
และประกัน
คุณภาพ 

3 27-28 
มกราคม
2553 

อบรม Module 5 เรื่อง 
เครื่องมือสําหรับการบริหาร
จัดการ 

โรงแรมอโมรา  
จังหวัดเชียงใหม 

ผูบริหาร หัวหนา
ฝาย และหัวหนา
งาน 
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ลําดบั
ท่ี 

วนั เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผูเขาสัมมนา 

4 7 พฤษภาคม
2553  
(13.30 -
16.30 น.) 

สัมมนาเรื่องการประเมินผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสวนงานวิชาการ
และสวนงานสนับสนุนวิชาการ 
(สถาบัน/สํานัก) ตามแนวทาง
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
หัวขอโครงรางองคกร ประจําป 
2553 

สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูอํานวยการ
หัวหนางานบริการ
และประกัน
คุณภาพ 

5 21 กรกฎาคม
2553 
(09.00 -
12.00 น.) 

อบรมแนวปฏิบัติและตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

หอง SCB 2100 
อาคาร 40 ป คณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

หัวหนางานบริการ
และประกัน
คุณภาพ และ
บุคลากร 

6 3 – 5 
สิงหาคม 
2553 

ฝกอบรม TQA Training 
2553 Criteria Level 2   

โรงแรมสยามซิตี้ 
กรุงเทพมหานคร 

ผูอํานวยการและ
รองผูอํานวยการ 

7 6 สิงหาคม
2553 

รับฟงการวิพากษโครงรางองคกร โรงแรมอมารีรินคํา 
จังหวัดเชียงใหม 

ผูบริหาร หัวหนา
ฝาย และหัวหนา
งาน 

8 4 – 5 
ตุลาคม
2553 

ฝกอบรมบุคลากรเรื่อง TQA 
Criteria 

โรงแรมแคนทารี่ฮิลล 
จังหวัดเชียงใหม 

ผูบริหาร หัวหนา
ฝาย และหัวหนา
งาน และบุคลากร

9 12 – 13 
ตุลาคม 
2553   

อบรม Module 7 เรื่อง SWOT 
Analysis 

โรงแรมอิมพีเรียล
แมปง จังหวัดเชียงใหม 

ผูบริหาร หัวหนา
ฝาย หัวหนางาน
และบุคลากร 

10 4-5 
พฤศจิกายน
2553 

อบรม Module 8 เรื่อง 
Strategy Map 

โรงแรมเซ็นทาราดวง
ตะวัน จังหวัดเชียงใหม 

ผูบริหาร หัวหนา
ฝาย หัวหนางาน
และบุคลากร 

11 11 
พฤศจิกายน
2553 

ประชุมการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

โรงแรมอิมพีเรียล
แมปง จังหวัดเชียงใหม 

ผูบริหาร หัวหนา
ฝาย และหัวหนา
งาน 

12 13-14 
มกราคม 
2554 

อบรม Module 9 เรื่อง 
Balanced Scorecard 

โรงแรมเซ็นทาราดวง
ตะวัน จังหวัดเชียงใหม 

ผูบริหาร หัวหนา
ฝาย หัวหนางาน 
และหัวหนาหนวย
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ลําดบั
ท่ี 

วนั เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผูเขาสัมมนา 

นโยบายและแผน

13 17 มกราคม 
2554 

เขารวมประชุมเพื่อรับฟงแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา
และแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําป 2554 และ
ร ว ม รั บ ฟ ง ห ลั ก เ ก ณฑ แ ล ะ
รายละเอียดตัวบงชี้สําหรับการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณภ าพก า รศึ ก ษ า
ภายนอกรอบสามของ สมศ. 

สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูบริหาร หัวหนา
ฝาย และหัวหนา
งาน  

14 2 มีนาคม 
2554 

อบรม Module 10 เรื่อง 
Action Plan 

โรงแรมอิมพีเรียล
แมปง จังหวัดเชียงใหม 

ผูบริหาร หัวหนา
ฝาย หัวหนางาน 
และหัวหนาหนวย
นโยบายและแผน

15 14-15 
มีนาคม 
2554 

เขารวมอบรมเครือขายการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

โรงแรมแคนทารี่ฮิลล 
จังหวัดเชียงใหม 

รองผูอํานวยการ
สํานักฯ (อ.ดร.
วีณัน บัณฑิตย) 

16 23 มีนาคม 
2554 

อบรม Module 11 เรื่อง การ
วิพากษแผน 

หองประชุมพระยาศรี
วิศาลวาจา สํานักงาน
มหาวิทยาลัย 

ผูบริหาร หัวหนา
ฝาย หัวหนางาน 
และหัวหนาหนวย
นโยบายและแผน

17 11 เมษายน 
2554 

อบรมตัวบงชี้ของ สมศ. โรงแรมอิมพีเรียล
แมปง จังหวัดเชียงใหม 

ผูบริหาร/หัวหนา
ฝาย/หัวหนางาน

18 9 พฤษภาคม 
2554 

ประชุมเตรียมความพรอมกอน
การตรวจสอบและประเมินระบบ
การประกันคุณภาพ 

หองประชุมบัวเรศ คํา
ทอง สํานักงาน
มหาวิทยาลัย 

รองผูอํานวยการ/
หัวหนางานบริการ
และประกัน
คุณภาพ 

19 20พฤษภาคม 
2554 

อบรมการใชระบบ CMU-MIS 
ด า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 

หอง LAB A สํานัก
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หัวหนางานบริการ
และประกัน
คุณภาพ และ
บุคลากร 

  
 นอกจากนี้ไดดําเนินการจัดโครงการศึกษาดูงาน เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ไดแก 
ศึกษาดูงานสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต สํานักทะเบียน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่                    
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22-25 สิงหาคม 2553 และศึกษาดูงานดานการจัดการ Counter Service ระบบ Call Center 
และโปรแกรมตางๆ ที่ใชในการดําเนินงาน ณ บริษัทแอดวานซ อินโฟรเซอรวิส จํากัด (มหาชน) ถนน
เชียงใหม-ดอยสะเก็ด และสํานักงานสาขาภาคเหนือตอนบน ถนนทาแพ จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2553 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยไดเขามาดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการดําเนินงาน
ภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งปนี้เปนปแรกที่มหาวิทยาลัยใหดําเนินการผานระบบ CMU-
MIS ดานการประกันคุณภาพ เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบผานระบบออนไลน โดยไมมีการ
ตรวจสอบเอกสาร แตสํานักทะเบียนและประมวลผล ไดดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ของหนวยงาน ผานเว็บไซตของหนวยงานดวย ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดเขาพบและสอบถามขอมูลจาก
ผูบริหาร หัวหนาฝาย และหัวหนางาน ไดตรวจสอบตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาทั้ง  4 
องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานทั้งหมด 7 ตัวบงชี้  ในตัวบงชี้ที่ 1.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 
8.1 และ 9.1   เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2554  โดยไดรับเกียรติจาก รศ. ประทีป จันทรคง (อดีต
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ)  เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการไดแก รศ. บุญสวาท   
พฤกษิกานนท   คณบดคีณะบริหารธุรกิจ ผศ. ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศสกุล  รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  และ รศ. ดร.สมชาย  นําประเสริฐชัย  กรรมการภายนอกจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ผลปรากฏวา สํานักทะเบียนและประมวลผลไดดําเนินการตาม
องคประกอบคุณภาพครบทั้ง 4 องคประกอบ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้รวม
จํานวน 7 ตัวบงชี้  และเมื่อไดพิจารณาสรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินฯ ไดมีมติรวมกัน ใหคะแนนเทากับ 4.57 คะแนน คือมีระดับการดําเนินงานของสํานัก           
ทะเบียนฯ ไดคุณภาพในระดับดีมาก โดยมีขอคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล  ซึ่งแสดงไวในจุดแข็ง วิธีเสริมใหแข็งแกรง จุดออน
และแนวทางแกไข ดังนี้ 
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ตาราง ป.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

 
ตวับงชีค้ณุภาพ 

 
เปาหมาย ผลการดาํเนินงาน 

บรรลเุปาหมา 

√= บรรล ุ

= ไมบรรล ุ

 
คะแนน 
ประเมนิ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 √ 5 

ตัวบงชี้ที่ 7.1 1,2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7  4 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 1,2,3,4,5 3,4,5  3 

ตัวบงชี้ที่ 7.3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 √ 5 

ตัวบงชี้ที่ 7.4 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 √ 5 

ตัวบงชี้ที่ 8.1 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 √ 5 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,4,5,6,7,8,9 √ 5 

คะแนนเฉลีย่รวม 4.57

 
จดุแข็ง วิธีเสริมใหแข็งแกรง จดุออนและแนวทางแกไข 
องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินการ 
จดุแข็ง 

1.  สรางกลยุทธและวิเคราะหกจิกรรม/โครงการและคาใชจายตามแผนปฏิบัติงานใหเกิด
 ประโยชนสงูสดุอยางตอเนื่อง 

2.  มีการถายทอดวิสัยทัศนสูแผนปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบ 
3.  มีการกําหนดยุทธศาสตรตามแนวทางการบริหารจัดการ เชิงกลยุทธของมหาวิทยาลยั  
4.  ทุกฝายมีแผนปฏิบัติการประจําปทั้งในสวนของแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ และ

 แผนปฏิบัติการสําหรับงานประจํา  
5.  บุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผน ดําเนินการตามแผน ตลอดจนการประเมินผล 

 

วิธีเสริมใหแข็งแกรง 
1.  การติดตามการดําเนินการตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป ควรรายงานในเชงิ

 วิเคราะห 
2.  นําผลการประเมินมาปรับปรงุแผนและการปฏิบัติงานใหดยีิ่งขึ้น และควรนําผลประเมนิ

 ของผูใชบริการ โดยเฉพาะนกัศึกษามาปรบัปรุงการทาํงาน 
 

จดุออน  - 
ขอเสนอแนะ  - 
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องคประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต (รายงานขอมูลในประเด็นที่เกี่ยวของ และไมประเมินใหคะแนน) 
จดุแข็ง 
 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการ รวมทั้งสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการจน
สามารถนํามาปรับปรุงการทํางานจนไดผลการทํางานที่เปนที่พอใจของผูรับบริการ 
 

วิธีเสริมใหแข็งแกรง 
1.  ควรประเมินใหครบนอกเหนือจากดานการบริการ เชน ดานความปลอดภัย 

 สาธารณูปโภค 
2.  ควรมีมาตรการชวยเหลือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย สําหรับการลงทะเบียนเรียน 

 โดยควรแจงคณะและอาจารยที่ปรึกษาใหทราบสถานภาพของนักศึกษา เพ่ือการติดตาม
 และชวยเหลือในขั้นตน 

3.  ควรมีสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลายรูปแบบเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเรียนสําหรับ
 นักศึกษาตางชาติ และนักศึกษาปกติ  

4.  ควรมีการประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก เกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 เชียงใหมในทุกคณะตลอดปการศึกษา 

จดุออน  - 
ขอเสนอแนะ  - 
 
องคประกอบที ่7 การบรหิารและการจัดการ 
จดุแข็ง 

1.  มีการดําเนินงาน KM อยางเปนรูปธรรมทกุฝายงาน 
2.  มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ ทั้งในรูปแบบการฝกอบรม การศึกษาดู

 งานและประชุมสัมมนาทั้งภายในและภายนอก  
3.  บุคลากรมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพ มีความสามารถใน              

 การปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนใหองคกรไปสูความเปนเลิศ 
4.  ผูบริหารใหความเปนกันเองกับสมาชิกขององคกร ทําใหการทํางานรวมกันอยางมี            

 ประสิทธิภาพตลอดจนมีความตั้งใจ และมุงมั่นสูงที่จะพัฒนาองคกรใหไปสูเปาที่วางไว 
5.  มีการประชุมผูบริหารเปนประจําอยางสม่ําเสมอ  
6.  มีการบริหารงานแบบมีสวนรวม ในการพัฒนาระบบงานทํางาน เชน One Stop 

 Service นําไปสูการทํางานเปนทีมของบุคลากรทุกระดับ 
7.  มีการพัฒนาการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร บุคลากรมีสวนรวมและ

 แสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน และมีการสื่อสารภายในองคกรอยางทั่วถึงและมี
 ประสิทธิภาพ 

8.  มีฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษาและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
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9.  มีการวิจัยเพ่ือพัฒนางาน 
10. มีแผนและโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนลักษณะของแผน

ประจําป 
11. มีระบบสารสนเทศหลายระบบรองรับภารกิจหลักของสํานักทะเบียนประมวลผล 
12. มีระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารใหสามารถปฏิบัติงานไดสะดวกทั้งในและนอกสถานที่ 
13. มีการประเมินและพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศใหมีความเหมาะสมกับการใชงาน  
14. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยบุคลากรของหนวยงานทําใหการปรับปรุงแกไขให

รองรับภารกิจและสนองตอความตองการของผูใชสามารถดําเนินการไดสะดวก 
15. มีแผนการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกดาน 

 

วิธีเสริมใหแข็งแกรง 
1. ควรมีการวิเคราะหและกําหนดองคความรูที่จําเปนสําหรับบุคลากรแตละฝาย เพ่ือให

บุคลากรสามารถปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงตามเปาหมายที่กําหนดไว 
2. ควรมีการดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่าํเสมอตอเนื่อง ตลอดทั้งป 
3. ควรเผยแพรฐานขอมูลองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผลใหคณะตางๆ ใน

มหาวิทยาลัยไดรับทราบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะ  
4. ควรมีการวางแผนบูรณาการระบบสารสนเทศตาง ๆ ใหเช่ือมโยงกันในสวนที่จําเปนของ

สํานักทะเบียนและประมวลผล 
5. ควรมีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลบางสวนของสํานัก

ทะเบียนและประมวลผลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักหอสมุด สํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ เปนตน 

6. พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสวนของระบบเครือขายและฮารดแวรเพ่ือ
สามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

7. กําหนดรายละเอียดและผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดการความเสี่ยงในแตละดาน 
โดยกําหนดแตงตั้งอยางเปนทางการและมีการติดตามอยางสม่ําเสมอ 
 

จดุออน 
1.  ขาดการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารประจาํสวนงาน 
2. โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญและจําเปนอยูระหวางการดําเนินการ เชน 

การสํารองขอมูลจากภัยพิบัติ 
3. ขาดคูมือการปฏิบัติงานสําหรับการจัดการความเสี่ยงในดานตางๆ  

 

ขอเสนอแนะ 
1.  ควรมีการการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารประจําสวนงาน 
2. เรงดําเนินการในสวนของการสํารองขอมูล   เนื่องจากขอมูลของสํานักทะเบียนและ

ประมวลมีระดับความสําคัญมาก 
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3. ควรมีการพัฒนาคูมือหรือแนวการปฏิบัติดานการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อความ
สะดวกในการดําเนินการ 

4. ควรมีการสํารองขอมูลไวทั้งภายในและภายนอกสํานักทะเบียนประมวลผล เชน สํารอง
ขอมูลที่เซิรฟเวอรที่สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และตองมีการดําเนินการอยาง
สม่ําเสมอ 

5. จัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติสําหรับการจัดการความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

6. ควรมีการดําเนินการติดตามและประเมินการจัดการความเสี่ยงโดยมีการรายงานเปน
ลายลักษณอักษร 

 
องคประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
จดุแข็ง 

1. มีการวางแผนและติดตามการใชจายงบประมาณทั้งจากงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณ เงินรายไดใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบการใชจายงบประมาณ และระบบการตรวจสอบทีไ่ดมาตรฐาน 
3. มีการนําระบบบัญชี 3 มิติมาใชเพ่ือใหการตรวจสอบระบบงบประมาณเบื้องตนใหเปน

ปจจุบัน 
4. มีระบบการติดตามการใชงบประมาณ และนําเสนอใหผูบริหารทราบอยางสม่ําเสมอ 

 

วิธีเสริมใหแข็งแกรง 
1. สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการเงินและการคลังเพ่ือประกอบการจัดทํา

รายงานทางการเงินอยางตอเนื่อง 
2. รายงานสําหรับผูบริหารควรมีการวิเคราะหให คณะกรรมการอํานวยการ เชิง

เปรียบเทียบเชิงการพัฒนา ทั้งยอนหลัง หรือระหวางเดือน 
3. ควรพัฒนาระบบการตรวจสอบขอมูลการเงินรวมกับกองคลังเกี่ยวกับการชําระ

คาลงทะเบียนใหคณะไดรับทราบอยางรวดเร็ว 
จดุออน  - 
ขอเสนอแนะ  - 
 
องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จดุแข็ง 

1. เริ่มนําระบบ TQA มาใชรวมกับการประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. มีระบบฐานขอมูลที่สนับสนุนการทาํงานของหนวยงาน 

 
 
 



44 
 

 
รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

วิธีเสริมใหแข็งแกรง 
1. ควรทํา Benchmark กับสาํนักทะเบยีนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยอื่น 
2. ควรนําผลการประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้บรรลุตามแผนกลยุทธ 
3. ควรเผยแพรระบบฐานขอมูลที่สนับสนุนการทํางานของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

เพ่ือแบงปนใหหนวยงานอื่นใชเปนประโยชนได 
จดุออน  - 
ขอเสนอแนะ  - 
 

ขอเสนอแนะในการเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง 
 การอางอิงรายงานการประชุมควรเนนใหชัดเจนในประเด็นหรือหัวขอที่ใชในการอางอิง 
 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะทัว่ไป 
 ควรมีที่ปรึกษาและแนะแนวนักศึกษา เพ่ือดูแลใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน หรือ
การเปลี่ยนสาขาวิชา/คณะ เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษา 
 

ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพันธหลักสูตรของทุกคณะ โดย
ใหสํานักทะเบียนและประมวลผลดําเนินการรวมกับทุกคณะ 
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การพฒันาบคุลากร 
 

  
 
 ปการศึกษา 2553 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดจัดใหมีการอบรม ประชุม สัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตาง ๆ แกบุคลากรของสํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู 
และนําความรูที่ไดมาใชพัฒนาการทํางาน ดังนี้ 
 

 1. การจัดอบรม สัมมนา จํานวน 18 ครั้ง ดังนี้ 
 

วนั เดอืน ป จาํนวน หัวขอ สถานท่ี 

25 กุมภาพันธ 2553 51 คน การพัฒนามาตรฐานการใหบริการของ
บุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล 

โรงแรมอมารีรินคํา 
จังหวัดเชียงใหม 

26–28 กุมภาพันธ 
2553 

53 คน การสรางบรรยากาศสูการเปนทีมงาน
คุณภาพ 

โรงแรมปาตองรีสอรท 
จังหวัดภูเก็ต 

19–20 เมษายน 
2553 

61 คน การประเมินแผนการดําเนินงานประจําป 
2553 รอบครึ่งปแรก 

หองฝกอบรม ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

5 พฤษภาคม 2553 51 คน การจัดการกับขอรองเรียนของผูรับบริการ สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

27 สิงหาคม 2553 63 คน การประหยัดพลังงานในสถานที่ทํางาน หองฝกอบรม ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

2 กันยายน 2553 55 คน การสรางส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส  
(e-Publishing) ดวย Desktop 
Author 

หองฝกอบรม ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

9 กันยายน 2553 63 คน กินอยูอยางไรใหสุขภาพดี หองฝกอบรม ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

10 กันยายน 2553 52 คน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดการ
ความรูในองคกร 

หองฝกอบรม ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

15 กันยายน 2553 49 คน การประเมินผลการวิจัยประจําป 2553 หองฝกอบรม ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
 



46 
 

 
รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

วนั เดอืน ป จาํนวน หัวขอ สถานท่ี 

4-5 ตุลาคม 2553 21 คน TQA Criteria โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล  
จังหวัดเชียงใหม    

19-21 พฤศจิกายน 
2553 

55 คน การประเมินแผนการดําเนินงานประจําป 
2553 (รอบครึ่งปหลัง) 

โรงแรมเวียงอินทร  
จังหวัดเชียงราย 

30 พฤศจิกายน 
2553 

63 คน 5 ส หองฝกอบรม ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

14 ธันวาคม 2553 62 คน สมรรถนะ หองฝกอบรม ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

11 มกราคม-1 
มีนาคม 2554 

50 คน ภาษาอังกฤษระยะสั้นหลักสูตร 30 ชั่วโมง หองประชุมสํานัก
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

10 มีนาคม 2554 54 คน สมรรถนะ ครั้งที่ 2 หองฝกอบรม ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

8 เมษายน 2554 22 คน การพัฒนาทักษะการใช IT สําหรับบุคลากร หองฝกอบรม ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

22 เมษายน 2554 64 คน การดับเพลิงเบื้องตน หองฝกอบรม ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

12-13 พฤษภาคม 
2554 

52 คน เทคนิคการทํางานเพื่อการบริการที่มี
คุณภาพ 

โรงแรมเลอ เมอริเดียน 
จังหวัดเชียงใหม 
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 2. การจัดการความรูในองคกร สํานักทะเบียนและประมวลผลไดจัดโครงการการจัดการ
ความรูในองคกรเพ่ือใหบุคลากรทุกฝาย ทุกระดับทราบแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ
การทํางาน รับทราบปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และการพูดคุยกันแบบ
สุนทรียภาพซึ่งจะทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การอยูรวมกันภายในหนวยงานอยางมี
ความสุข ทําใหเกิดความสามัคคีภายในองคกรและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรใหดียิ่งขึ้นตอไป       
ในปการศึกษา 2553 ไดจัดกิจกรรมทั้งในระดับสํานัก และระดับฝาย รวมจํานวน 6 ครั้ง ดังนี้ 

  
วนั เดอืน ป จาํนวน หัวขอ สถานท่ี 

17 กุมภาพันธ 2554 22 คน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับสํานัก เรื่อง 
ระบบการลงทะเบียน 

หองประชุม 
สํานักทะเบียน  
และประมวลผล 

3 มีนาคม 2554 24 คน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับสํานัก เรื่อง การ
เปดปดกระบวนวิชาบนระบบอินเทอรเน็ต 
และการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกําหนด

หองประชุม 
สํานักทะเบียน  
และประมวลผล 

31 มีนาคม 2554 27 คน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับสํานัก เรื่อง การ
ตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนกระบวน
วิชา 

หองประชุม 
สํานักทะเบียน  
และประมวลผล 

12 เมษายน 2554 15 คน การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน
เคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา เรื่อง 
โปรแกรมการใหบริการเคานเตอรบริการ
ทะเบียนนักศึกษา และการจัดทําระบบ
ฐานความรูบริการทะเบียนนักศึกษา   

หองประชุม 
สํานักทะเบียน  
และประมวลผล 

30 เมษายน 2554 22 คน การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน
เคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา เรื่อง 
โปรแกรมการใหบริการเคานเตอรบริการ
ทะเบียนนักศึกษา และการจัดทําระบบ
ฐานความรูบริการทะเบียนนักศึกษา   

หองประชุม 
สํานักทะเบียน  
และประมวลผล 

31 มีนาคม 2554 27 คน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับฝาย เรื่อง การ
ตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนกระบวน
วิชา 

หองประชุม 
สํานักทะเบียน  
และประมวลผล 
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3. การสงเสริมกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ สํานักทะเบียนและประมวลผลใหความสําคัญในดาน
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร โดยสนับสนุนกิจกรรมในดานการสงเสริมสุขภาพ ไดแก 

 จัดอบรมใหความรูดานสุขภาพแกบุคลากร เรื่อง กินอยูอยางไรใหสุขภาพดี เมื่อวันที่ 
9 กันยายน 2553  

 จัดโครงการตรวจสุขภาพประจําปใหแกบุคลากร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 โดย
แพทยและเจาหนาที่ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 สงบุคลากรเขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 28 
ประเภทวอลเลยบอลชาย และบาสเกตบอลชาย และรวมเดินขบวนในพิธีเปดการ
แขงขันฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2553 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 บุคลากรจํานวน 2 คน เปนตัวแทนนักกีฬาสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารวมการ
แขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 30  “คาวบอย
เกมส” ในตําแหนงผูจัดการทีมเซปกตะกรอ ทีมเดี่ยวชาย และเขารวมแขงขัน
แบดมินตันคูผสมทั่วไป ระหวางวันที่ 30 เมษายน-8 พฤษภาคม 2554                    
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 

 

 
 

4. การศึกษาดูงานภายนอกองคกร จํานวน 3 ครั้ง โดยมีผูบริหาร หัวหนาฝาย หัวหนางาน
และบุคลากรที่เกี่ยวของเขารวม ดังนี้ 

 การศึกษาดูงาน ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต สํานักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนยรังสิต และวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22-25 สิงหาคม 2553  

 การศึกษาดูงานบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่  9
พฤศจิกายน 2553 ณ บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ถนน
เชียงใหม-ดอยสะเก็ด และสํานักงานสาขาภาคเหนือตอนบน ถนนทาแพ จังหวัด
เชียงใหม  

 การศึกษาดูงานศูนยขอมูลสารสนเทศ  คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาล               
สงขลานครินทร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 
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 นอกจากนี้ สํานักทะเบียนและประมวลผลไดสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ ทั้ง
ทางดานวิชาการ และทักษะการทํางาน โดยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการประชุม การ
ฝกอบรม สัมมนา ทั้งจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 36 โครงการ 
ดังนี้ 
 

วนั เดอืน ป จาํนวน หัวขอ สถานท่ี 

11 กุมภาพันธ 
2553 

3 คน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินและการบริหารความเส่ียง 

โรงแรมเชียงใหม            
แกรนดวิว จังหวัด
เชียงใหม 

16 กุมภาพันธ 
2553 

2 คน การฝกอบรมและรับมอบซอฟตแวร  
e-Meeting 

สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

26 กุมภาพันธ 
2553 

2 คน การฝกปฏิบัติกรอกขอมูลหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ มคอ.2 

สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2-5 มีนาคม 2553 2 คน การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูน
ความรูในการบริหารงานเอกสารและการ
เขียนหนังสือราชการ 

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

15-16 มีนาคม 
2553 

2 คน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธใน
การประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเชียงใหมกับ
ส่ือตางๆ 

โรงแรมคุมพญา รีสอรท 
แอนดสปา จังหวัด
เชียงใหม 

18-19 มีนาคม 
2553 

1 คน การประชุมสัมมนารวมมหาวิทยาลัยไทย - 
ลาว เรื่อง "การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากรอุดมศึกษาและการถายโอน            
หนวยกิต UMAP Credit Transfer 
Scheme" 

โรงแรมพูลแมนราชา       
ออคิดขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน 

26 มีนาคม 2553 2 คน การประชุมระบบฐานขอมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษาและระบบการประเมิน
การเรียนการสอนออนไลน 

สํานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



50 
 

 
รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

วนั เดอืน ป จาํนวน หัวขอ สถานท่ี 

31 มีนาคม 2553 1 คน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง
ประจําป 2553 และวิธีการบันทึกขอมูลใน
ระบบ CMU-MIS 

สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

26 เมษายน 2553 4 คน การอบรมการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ           
e-GP 

โรงแรมเชียงใหม            
แกรนดวิว                    
จังหวัดเชียงใหม 

28 เมษายน-1
พฤษภาคม 2553 

1 คน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธใน
การประชาสัมพันธเชิงรุกและการสราง 
Branding ขององคกร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
ธนาคารกสิกรไทย
สํานักงานใหญ การปโต-
เลียมแหงประเทศไทย 
และนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง

29 เมษายน–11 
พฤศจิกายน 2553 

46 คน การอบรมทางไกลผานดาวเทียมดานการ
บริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

15-21 มิถุนายน 
2553 

2 คน การอบรมใหความรูความเขาใจการจัดทํา
งบประมาณรายจายจากเงินรายได
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2554

สํานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

20 กรกฎาคม 
2553 

1 คน การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับ
ผูปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศดานอาคาร
สถานที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

22-23 กรกฎาคม 
2553 

1 คน การอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจําป 2553 

โรงแรมโบทานิค รีสอรท 
จังหวัดเชียงใหม 

21-22 สิงหาคม 
2553 

1 คน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู
เพื่อเปล่ียนแปลงโลกทัศน ชีวิต และการ
พัฒนาคุณภาพงาน 

ระวี วารี รีสอรท แอนด
สปา จังหวัดเชียงใหม 

24 สิงหาคม 2553 5 คน การอบรม Module 6 เรื่อง Result 
Matrix 

โรงแรมอิมพิเรียลแมปง  
จังหวัดเชียงใหม 

27 สิงหาคม 2553 2 คน การประชุมเสวนา "โครงการเครือขาย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 1"
 

โรงแรมดิเอ็มเพรส  
จังหวัดเชียงใหม 
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วนั เดอืน ป จาํนวน หัวขอ สถานท่ี 

3 , 7 , 9 , 14 , 17 
และ 18 กันยายน 
2553 

3 คน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
บริหารงานบุคคล 

สํานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
และ ระวี วารี รีสอรท 
แอนดสปา จังหวัด
เชียงใหม 

14 กันยายน 2553 2 คน การประชุมสัมมนาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ 
Domain Name Server (DNS) 

สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

15 กันยายน 2553 3 คน การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู : การ
จัดทําตนทุนตอผลผลิต 

โรงแรมฮอลิเดยการ
เดนท แอนดรีสอรท  
เชียงใหม 

17 กันยายน 2553 2 คน การสัมมนา "เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการเอกสารในองคกร  ดวย
เทคโนโลยีการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิคส
ที่ดียิ่งขึ้น" 

บริษัทเดนชัยเทรดดิ้ง
จํากัด จังหวัดเชียงใหม 

2 พฤศจิกายน 
2553 

5 คน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การบริหาร
จัดการดานการวางแผนกลยุทธการเงินและ
การงบประมาณ 

โรงแรมศิรินาถการเดน  
จังหวัดเชียงใหม 

10 พฤศจิกายน 
2553 

2 คน การประชุมเสวนา "โครงการเครือขาย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 
2" 

โรงแรมเชียงใหม           
แกรนดวิว 
จังหวัดเชียงใหม 

25-27 พฤศจิกายน 
2553 

8 คน การสัมมนาวิชาการเครือขายระบบทะเบียน
นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  
ครั้งที่ 5 

โรงแรมเอวัน เดอะ 
รอยัล ครูส พัทยา 
จังหวัดชลบุรี 

26-27 พฤศจิกายน 
2553 

3 คน การฝกอบรมทางวิชาการ เรื่อง "ความเส่ียง
ตอการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารสัญญา" 

โรงแรมโลตัสปางสวน
แกว จังหวัดเชียงใหม 

1 ธันวาคม 2553 2 คน การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารงาน
บุคคล 

สํานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

7 ธันวาคม 2553 2 คน การประชุมชี้แจง เรื่อง การปรับระบบ
บริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

โรงแรมเซ็นทารา ดวง
ตะวัน จังหวัดเชียงใหม 

9, 15 และ 22
ธันวาคม 2553 

2 คน การแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการเขียน
หนังสือราชการ 

สํานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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วนั เดอืน ป จาํนวน หัวขอ สถานท่ี 

25-27 มกราคม 
2554 

3 คน การอบรม เรื่อง ระบบบัญชีสมัยใหมที่
ตอบสนองตอยุทธศาสตร กลยุทธและแผน  
สําหรับนักวิชาการเงินและบัญชี และนัก
บริหารในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

สํานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

26 มกราคม 2554 2 คน การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทนักวิเทศ-
สัมพันธ : กรณีศึกษาในสหรัฐอเมริกา 

สํานักงานมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

28 กุมภาพันธ 
2554 

4 คน การบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบบริหารงาน
บุคคลของขาราชการพลเรือน สําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

22 มีนาคม 2554 
 

2 คน การประชุมชี้แจงในการพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซตเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
โดย Webometrics   

สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2 คน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนขาราชการและการเลื่อนคาจาง
ลูกจางประจํา 

สํานักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

28 มีนาคม 2554 2 คน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เทคนิค 
การเปนพิธีกร 

โรงแรมฮอลิเดยการ
เดนท จังหวัดเชียงใหม 

2 พฤษภาคม 2554 1 คน การประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือแนว
ทางการใชสิทธิบริการอนามัยนักศึกษา 

สํานักงานมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

25 พฤษภาคม 
2554 

2 คน โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการวิจัย 
ใหไดคุณภาพ 

คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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การประชาสมัพันธอ์งค์กร  
 

 
 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  ไดดําเนินการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือเพ่ิม                   
ชองทางการติดตอใหกับผูรับบริการ กอใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร ในปการศึกษา 2553 ได
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การประชาสัมพันธภายในองคกร  ไดดําเนินการเพ่ือการติดตอสื่อสารไปยังบุคลากร 
ในการเผยแพรขอมูลขาวสารภายในสํานักทะเบียนและประมวล ดังนี้ 
 1.1 ส่ือส่ิงพิมพ 

 เผยแพรขาวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธจากหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยผานบอรดประชาสัมพันธภายในอาคารสํานักงาน 

 เผยแพรเอกสาร สิ่งพิมพจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ณ 
จุดอานหนังสือพิมพ ไดแก ขาวสาร มช. รอบสัปดาห ขาวกิจกรรมคณะ
วิทยาศาสตร ขาวเกษตร มช. ขาวสารคณะแพทยศาสตร จดหมายขาว
สถาบันภาษา จดหมายขาวสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขาวกิจกรรมสํานัก
บริการวิชาการ วารสารเวียงพิงค อนุสารอุดมศึกษา เปนตน 

 1.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 เผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตสํานักทะเบียนและประมวลผล ที่  

 http://www.reg.cmu.ac.th/ 
 เผยแพรขอมูลขาวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานระบบอินทราเน็ต 
 เผยแพรขาวสาร กิจกรรมโดยการแจงเวียนผานระบบ e-Office  

 

      
 

 2. การประชาสัมพันธภายนอกองคกร สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดดําเนินการ
ประชาสัมพันธระบบทะเบียนการศึกษา ทั้งการใหบริการ และกิจกรรมการดําเนินงานขององคกร ในสื่อ
ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
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  2.1 ส่ือส่ิงพิมพ  
 ผลิตและเผยแพรขาวสารสงไปยังงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย ไดแก ขาว
กิจกรรมการดําเนินงาน การรับสมัครเขาศึกษาตอ เปนตน 

 จัดทําคูมือการลงทะเบียนเรียน มชท.30 ระดับปริญญาตรี (8,600 เลม) 
และระดับบัณฑิตศึกษา (1,500 เลม)  

 จัดทําคูมือการลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน (12,000 เลม) 
 จัดทําคูมือการขอรับบริการ ฉบับภาษาไทย (13,000 เลม) และภาษาอังกฤษ 

(400 เลม) 
 จัดทําโปสเตอรแนะนําสํานักทะเบียนและประมวลผล ภาษาอังกฤษ (500 
แผน) 

 จัดทําแผนพับแนะนําสํานักทะเบียนและประมวลผล ภาษาอังกฤษ (1,000 
ชุด) 

 จัดทําปฏิทินตั้งโตะ (2,500 ชุด) เพ่ือแจกใหอาจารยที่ปรึกษา คณะ และสวน
งานที่เกี่ยวของ  

 จัดทําแผนปลิวแนะนําการใหบริการเคานเตอรเซอรวิสใหกับนักศึกษาใหม
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (6,800 แผน) 

 จัดทําบอรดประชาสัมพันธเผยแพรแกนักศึกษา และบุคคลทั่วไปในรูปแบบ
ขาวประกาศ โปสเตอรประชาสัมพันธ ไดแก ขาวการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคล การรับเขาศึกษา กิจกรรมจากหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เปนตน 
 

   ทั้งนี้ คูมือการลงทะเบียนเรียน มชท.30 คูมือการลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน และ
คูมือการขอรับบริการ เพ่ือแจกใหนักศึกษาใหมทุกระดับในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  
 

           
 

 2.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 ปรับปรุง เผยแพรขอมูลในเว็บไซตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในสวนขอมูล

 เกี่ยวกับนักศึกษา และผูสนใจเขาศึกษา 
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 เผยแพรขาวสาร กิจกรรมการดําเนินงานผานระบบ RSS Feeds ในเว็บไซต
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 จัดทําระบบเครือขายสังคมออนไลน ไดแก  Facebook, Twitter,  blog 

 เพ่ือเผยแพรขอมูลกิจกรรมตาง ๆ ใหแกนักเรียน นักศึกษา และบุคคล
 ทั่วไป เปนการเพ่ิมชองทางติดตอแกผูรับบริการ ซึ่งชวยใหเกิดความสะดวก 
 รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 เผยแพรขอมูลขาวสารการรับสมัครเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเชียงใหมผาน

 เว็บไซตสื่อมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ สถานีโทรทัศน 
 

 2.3 ส่ือวิทยุกระจายเสียง 
 จัดทําและเผยแพรขาวการรับสมัครเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเชียงใหมผาน
ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน เอฟเอ็ม100 สถานีวิทยุ อสมท.เชียงใหม 
เอฟเอ็ม100.75 เมกะเฮิรตซ เปนตน 
 

 2.4 ส่ือกิจกรรมอื่น ๆ 
 จัดทํากระเปาผาทรงพับจีบกน สกรีนขอความ ภาพ และตราสัญลักษณสํานัก 
 (10,000 ใบ) 
 นํากระเชาดอกไมแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ แกคณะ และสวนงานใน

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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บุคลากร 
 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

 สํานักทะเบียนและประมวลผลแบงสวนงานออกเปน 7 ฝาย แตละฝายมีบุคลากรในสังกัด 
ดังนี้ 

 
สํานักงานสํานัก 
1. นายวรศักด์ิ  เรือนนอย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางพิไลพร  วงศภูงา นักวิชาการเงินและบัญชี (ชํานาญการ) 
3. นางสาวฐิติรัตน  ตันติวัฒน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชาํนาญการ 
4. นายสมศักด์ิ  ใจวงศเพ็ญ นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ 
5. นายเริงศกัด์ิ  โคมแขวง ชางอเิลคทรอนิคส ปฏิบัติงาน 
6. นายชัชวาลย  ทองคํา ชางเทคนิค ชํานาญงาน 
7. นางอัมพร  สงคประเสริฐ นักวิชาการพัสดุ 
8. นางแสงสุรยี  คําตุย พนักงานปฏิบตัิงาน 
9. นางเสารแกว  สวางทิศ นักการเงินและบัญช ี
10. นางสาวชุลีพร  บูรณสมภพ พนักงานปฏิบตัิงาน 
11. นายกมัปนาท  สาณะเสน พนักงานปฏิบตัิงาน 
12. นางจิดาภา  โตทอง พนักงานปฏิบตัิงาน 
13. นายธนากร  กอนทองดี พนักงานปฏิบตัิงาน 
13. นางเพ็ญจันทร  หาวหาญ เจาหนาที่สํานักงาน 
15. นายสะอาด  แกวปอม พนักงานขับรถยนต 
16. นายชยัวุฒิ  เอ่ียมเมตตา พนักงานบริการฝมือ (ดานเทคนิคและเครื่องยนต) 
17. นายเจริญ  ขัติเรือง พนักงานบริการฝมือ (ดานสํานักงาน) 
18. นางลาเฮ็น  คาํมูล พนักงานสถานที่ 
19. นายวัลลภ  แกวปญญา พนักงานสถานที่ 
20. นายเกษม  เทพวงค พนักงานสถานที่ 
21. นายสมพงษ  ไชยชนะ พนักงานสถานที่ 
22. นางประกายรตัน  รัตนประสิทธ์ิ พนักงานสถานที่ 
23. นายอินถา  ทพิยคํามา    พนักงานสถานที่ 
24. นายอุทัย  ใจดี พนักงานทั่วไป 
25. นางสาวสุมาล ี จักรเงา พนักงานบริการทั่วไป 
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ฝายแนะแนวและรบัเขาศึกษา 
1. นางนิสากร  สทุธิแปน พนักงานปฏิบตัิงาน 
2. นางสาวเกศรนิ  จตุพร พนักงานปฏิบตัิงาน 
3. นางวลี  โคมแขวง เจาหนาที่สํานักงาน 
4. นางอัมภาพันธ  คันธรส พนักงานปฏิบตัิงาน 
5. นางสาวกานตพิชชา  กระบี่นอย พนักงานปฏิบตัิงาน 
6. นางสาวลักขณา  ทองคํามา พนักงานปฏิบตัิงาน 
 
ฝายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ 
1. นางนุชรี  จงแกววัฒนา พนักงานปฏิบตัิงาน 
2. นางพัทธนันท  แกวชุม นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
3. 
 
4. 

นางธิดาวรรณ  คุณพันธ 
 
นางสาวศิริพร  โนราช 
 

พนักงานปฏิบตัิงาน  
(1 เม.ย. 54-1 พ.ค. 54) 
พนักงานปฏิบตัิงาน  
(2 พ.ค. 54-ปจจุบัน) 

 
ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตร ี
1. นางวารณุี  ศรีนาค พนักงานปฏิบตัิงาน (ชํานาญการ) 
2. นายวนัชัย  ไทยยันโต พนักงานปฏิบตัิงาน 
3. นายอํานวย  โพธินาม พนักงานปฏิบตัิงาน 
4. นายมงคล  ปนตาโมงค พนักงานปฏิบตัิงาน 
5. นายกิติศักด์ิ  อัศววุฒิไกร พนักงานปฏิบัติงาน 
6. นางสุลี  กองศรี  พนักงานปฏิบตัิงาน 
7. นางสาวจันทิมา  ทับไธสงค พนักงานปฏิบตัิงาน 
8. นางสาวสุพรรณี  บุญฟู พนักงานปฏิบตัิงาน 
 
ฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 
1. นางสาวเสาวลกัษณ  สมบูรณผล นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
2. นายอรรถกร  คุณพันธ พนักงานปฏิบตัิงาน 
3. นางวิจิตรกานต  อัศววุฒิไกร พนักงานปฏิบตัิงาน 
4. 
 
5. 

นางสาวศิริพร  โนราช 
 
นางธิดาวรรณ  คุณพันธ 
 

พนักงานปฏิบตัิงาน 
(1 เม.ย.54-1 พ.ค. 54) 
พนักงานปฏิบตัิงาน 
(2 พ.ค. 54-ปจจุบัน) 
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ฝายตรวจสอบและรบัรองผลการศกึษา 
1. นางสาวจินตนา  กออนันตกลุ พนักงานปฏิบตัิงาน (ชาํนาญการ) 
2. นายพูลศักด์ิ  สรอยทอง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
3. นางสาวเภาพงา  ฟูมูลเจริญ พนักงานปฏิบตัิงาน 
4. นางหยาดนที  ปนตาโมงค พนักงานปฏิบตัิงาน 
5. นางสาวอําไพ  อภิรมย พนักงานปฏิบตัิงาน 
6. นางลําดวน  ศรีโรย พนักงานปฏิบตัิงาน 
7. นางสาวพิไลศรี  ศรีวิเรือน พนักงานปฏิบตัิงาน 
8. นางสาวสุจิรา  มณีรัตน พนักงานปฏิบตัิงาน 
9. นางสาวระวีวรรณ  พยัคฆชาติ พนักงานปฏิบตัิงาน 
 
ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศและประมวลผลการศกึษา 
1. นายณรงคเดช  วิโรจนสกลกลุ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
2. นายธนสาร  เมืองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ 
3. นายพิเชฐ  จันทรเสนาวงศ นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการพิเศษ 
4. นายมรกต  กาวินจันทร พนักงานชาง 
5. นางเสาวรีย  บุญชัย เจาหนาที่สํานักงาน 
6. นายนครินทร  แกวญานะ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
7. นางสาวสุวรรณา  ทองแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
8. นายสังเวยีน  กุณา นักวิชาการคอมพิวเตอร 
9. นางสาวอสมา  ตะคํา นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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จํานวนนักศกึษาใหม่ระดับปรญิญาตร ี
 

ปีการศึกษา 2553 
 

คณะ / สาขาวชิา โควตา สวนกลาง

โครงการ
พัฒนา
คณุภาพ
การศกึษา

ฯ 

รวม 
จาํนวนรบั
ตามแผน

ฯ 

คดิเปน
รอยละ
ของแผน

ฯ 

คณะมนุษยศาสตร 196 215 122 533 522 102.11

 - ภาษาอังกฤษ  36 49 23 108 110   
 - ภาษาฝรั่งเศส 16 18 10 44 47   
 - ภาษาเยอรมัน 7 10 9 26 30   
 - ประวัติศาสตร  18 15 7 40 30   
 - บานและชุมชน 14 20 5 39 43   
 - สารสนเทศศึกษา 22 23 8 53 32   
 - ปรัชญา  7 14 8 29 32   
 - จิตวิทยา 11 21 10 42 45   
 - ภาษาไทย  14 13 11 38 40   
 - ภาษาญ่ีปุน 15 6 11 32 33   
 - ภาษาจีน 15 14 10 39 30   
 - การทองเที่ยวและการ
 โรงแรม 

21 12 10 43 50 
  

 คณะศกึษาศาสตร 123 149 171 443 403 109.93

 - พลศึกษา - 9 36 45 25   
 - วิทยาศาสตร 10 13 2 25 25   
 - ภาษาไทย 7 10 15 32 25   
 - ภาษาอังกฤษ 15 9 2 26 25   
 - ภาษาฝรั่งเศส 9 8 12 29 25   
 - คณิตศาสตร 13 13 2 28 25   
 - บริหารธุรกิจ 6 8 13 27 25   
 - คหกรรมศาสตร 6 10 14 30 25   
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คณะ / สาขาวชิา โควตา สวนกลาง

โครงการ
พัฒนา
คณุภาพ
การศกึษา

ฯ 

รวม 
จาํนวนรบั
ตามแผน

ฯ 

คดิเปน
รอยละ
ของแผน

ฯ 

 - เกษตรกรรม 1 16 8 25 25   
 - ประถมศึกษา 17 9 1 27 25 

  
  
  
  
  

 - การศึกษาปฐมวัย 8 7 16 31 25 
 - สุขศึกษาและการสงเสริม
 สุขภาพ 

14 12 - 26 25 

 - สังคมศึกษา 7 9 20 36 25 

 - อุตสาหกรรมศึกษา 3 9 13 25 25 

 - ศิลปศึกษา 7 7 17 31 53   
 คณะวจิติรศลิป 94 58 71 223 185 120.54

 - ภาพพิมพ 15 8 8 31 30   
 - จิตรกรรม 12 8 10 30 25   
 - ประติมากรรม 15 12 6 33 30   
 - ศิลปะไทย 21 5 20 46 40   
 - การออกแบบ 10 13 5 28 20   
 - ศิลปะการถายภาพ 21 12 22 55 40   
 คณะสงัคมศาสตร 88 110 19 217 220 98.64

 - ภูมิศาสตร  34 40 2 76 80   
 - สังคมวิทยาและ
 มานุษยวิทยา 

29 36 14 79 80 
  

 - ไทยศึกษา 25 34 3 62 60   
 คณะวทิยาศาสตร  360 398 107 865 840 102.98
 - เคมี เคมีอุตสาหกรรม  
 ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 

65 94 8 167 190 
  

 - ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตว
 วิทยา 

70 68 4 142 150 
  

 - ฟสิกส วัสดุศาสตร   56 68 4 128 140   
 - ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา 50 48 2 100 100   
 - คณิตศาสตร  สถิติ 70 68 11 149 160   
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คณะ / สาขาวชิา โควตา สวนกลาง

โครงการ
พัฒนา
คณุภาพ
การศกึษา

ฯ 

รวม 
จาํนวนรบั
ตามแผน

ฯ 

คดิเปน
รอยละ
ของแผน

ฯ 

 - วิทยาการคอมพิวเตอร 49 52 78 179 100   
 คณะวศิวกรรมศาสตร 197 417 188 802 910 88.13
 - วิศวกรรมเครื่องกล  
 อุตสาหการ เครื่องจักรกล
 เกษตร 

91 139 28 258 325 

  
 - วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  
 เหมืองแร 

17 30 13 60 75 
  

 - วิศวกรรมไฟฟา 18 45 11 74 80   
 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร 33 17 7 57 80   
 - วิศวกรรมโยธา 34 53 17 104 120   
 - วิศวกรรมเครื่องจักรกล
 เกษตร 

1 25 1 27 25 
  

 - วิศวกรรมเหมืองแร 2 19 1 22 25   
 - วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร
 นานาชาติ 

1 9 7 17 40 
  

 - วิศวกรรมอุตสาหการ  
 ภาคพิเศษ 

- 37 41 78 60 
  

 - วิศวกรรมเครื่องกล  
 ภาคพิเศษ  - 26 35 61 40   
 - วิศวกรรมไฟฟา ภาคพิเศษ - 17 27 44 40   
 คณะแพทยศาสตร 97 61 100 258 200 129.00

 - แพทยศาสตร 97 61 100 258 200   
 คณะเกษตรศาสตร 133 166 66 365 425 85.88

 - เศรษฐศาสตรเกษตร 17 29 10 56 60   
 - พืชไร พืชสวน สัตวศาสตร 
 กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ 

116 137 56 309 365 
  

 คณะทนัตแพทยศาสตร 28 54 31 113 110 102.73

 - ทันตแพทยศาสตร 28 54 31 113 110   
 คณะเภสชัศาสตร 66 92 5 163 160 101.88
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

คณะ / สาขาวชิา โควตา สวนกลาง

โครงการ
พัฒนา
คณุภาพ
การศกึษา

ฯ 

รวม 
จาํนวนรบั
ตามแผน

ฯ 

คดิเปน
รอยละ
ของแผน

ฯ 

 - เภสัชศาสตร (หลักสูตร 6 ป) 66 92 5 163 160   
 คณะเทคนคิการแพทย 137 149 38 324 345 93.91

 - เทคนิคการแพทย 55 28 6 89 140   
 - กิจกรรมบําบัด 25 35 3 63 70   
 - รังสีเทคนิค 23 38 2 63 60   
 - กายภาพบําบัด 34 48 27 109 75   
 คณะพยาบาลศาสตร 103 116 17 236 150 157.33

 - พยาบาลศาสตร  103 116 17 236 150   
 คณะอตุสาหกรรมเกษตร 115 185 7 307 340 90.29
 - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 การอาหาร 

23 23 - 46 60 
  

 - เทคโนโลยีชีวภาพทาง
 อุตสาหกรรมเกษตร 

13 35 4 52 50 
  

 - วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 27 29 -  56 60   
 - เทคโนโลยีการพัฒนา
 ผลิตภัณฑ 

29 33 - 62 60 
  

 - เทคโนโลยีการบรรจุ 21 34 -  55 60   
 - เทคโนโลยีผลิตภัณฑทาง
 ทะเล 

2 31 3 36 50 
  

 คณะสตัวแพทยศาสตร 26 36 14 76 60 126.67

 - สัตวแพทยศาสตร 26 36 14 76 60   
 คณะบรหิารธรุกิจ 157 199 33 389 400 97.25

 - บริหารธุรกิจ 122 124 27 273 280   
 - บริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 35 75 6 116 120   
 คณะเศรษฐศาสตร 72 160 102 334 370 90.27

 - เศรษฐศาสตร 41 48 81 170 130   
 - เศรษฐศาสตร หลักสูตรตรี-
 โท สองภาษา 

19 19 21 59 120 
  

 - เศรษฐศาสตร ภาคพิเศษ  12 93 -  105 120   
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

คณะ / สาขาวชิา โควตา สวนกลาง

โครงการ
พัฒนา
คณุภาพ
การศกึษา

ฯ 

รวม 
จาํนวนรบั
ตามแผน

ฯ 

คดิเปน
รอยละ
ของแผน

ฯ 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร   41 42 83 80 103.75

 - สถาปตยกรรมศาสตร  -  41 42 83 80   
 คณะการสือ่สารมวลชน 50 78 30 158 150 105.33

 - การสื่อสารมวลชน 50 78 30 158 150   
 คณะรฐัศาสตรและรฐัประศาสน
  ศาสตร 79 115 83 277 270 102.59

 - รัฐศาสตร  28 30 21 79 70   
 - รัฐประศาสนศาสตร 35 59 7 101 100   
 - การระหวางประเทศ 16 26 8 50 50   
 - การระหวางประเทศ  
 ภาคพิเศษ 

- - 47 47 50 
  

 คณะนิตศิาสตร 21 46 131 198 230 86.09

 - นิติศาสตร 21 46 13 80 70   
 - นิติศาสตร ภาคพิเศษ - -  118 118 160   
  วทิยาลัยศลิปะ ส่ือ และ
เทคโนโลย ี  25 72 273 370 370 100.00
 -  การจัดการสมัยใหมและ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- - 144 144 100 
  

 -  แอนนิเมชัน  17 29 60 106 120   
 - วิศวกรรมซอฟตแวร  
 หลักสูตรนานาชาติ 8 43 47 98 100   
 - วิศวกรรมซอฟตแวร  
 หลักสูตรนานาชาติ (ตางชาติ) 

- -  4 4 -   

 - การจัดการสมัยใหมและ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ภาคพิเศษ 

- - 18 18 50 

  
รวม 2,167 2,917 1,650 6,734 6,740 99.91 

 
 



64 
 

 
รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

จํานวนนักศกึษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2553 
 

คณะ ภาคการศกึษาท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 รวม 

 คณะมนุษยศาสตร 38 0 38 

 คณะศึกษาศาสตร 339 0 339 

 คณะวิจิตรศิลป 16 0 16 

 คณะสังคมศาสตร 68 0 68 

 คณะวิทยาศาสตร 227 21 248 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 222 24 246 

 คณะแพทยศาสตร 77 8 85 

 คณะเกษตรศาสตร 125 15 140 

 คณะทันตแพทยศาสตร 32 0 32 

 คณะเภสัชศาสตร 18 4 22 

 คณะเทคนิคการแพทย 26 1 27 

 คณะพยาบาลศาสตร 104 0 104 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 24 0 24 

 คณะสัตวแพทยศาสตร 4 2 6 

 คณะบริหารธุรกิจ 137 0 137 

 คณะเศรษฐศาสตร 92 0 92 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 10 0 10 

 คณะการสื่อสารมวลชน 10 0 10 

 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 155 0 155 

 คณะนิติศาสตร 19 0 19 

 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี 33 42 75 

 สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 5 0 5 

 บัณฑิตวิทยาลัย 203 0 203 

รวม 1,984 117 2,101 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

จํานวนนักศกึษาทีม่ีสถานภาพ 
 

ปีการศึกษา 2553 
 

คณะ 
ภาคการศกึษาท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 ภาคฤดรูอน 

ป. ตร ี บัณฑิตฯ ป. ตร ี บัณฑิตฯ ป. ตร ี บัณฑิตฯ 

 คณะมนุษยศาสตร 2,095 266 2,074 240 2,074 238 

 คณะศึกษาศาสตร 1,617 1,077 1,595 963 1,593 959 

 คณะวิจิตรศิลป 749 51 737 41 735 41 

 คณะสังคมศาสตร 814 341 769 294 767 292 

 คณะวิทยาศาสตร 3,016 982 2,920 897 2,898 896 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 3,597 948 3,374 833 3,357 826 

 คณะแพทยศาสตร 1,368 242 1,368 223 1,367 218 

 คณะเกษตรศาสตร 1,321 620 1,294 569 1,283 569 

 คณะทันตแพทยศาสตร 590 47 590 41 590 41 

 คณะเภสัชศาสตร 887 168 881 156 873 155 

 คณะเทคนิคการแพทย 1,102 101 1,085 85 1,085 85 

 คณะพยาบาลศาสตร 866 643 856 555 856 554 

   พยาบาลสมทบ 1,588 0 1,591 0 1,591 0 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1,112 104 1,103 94 1,100 93 

 คณะสัตวแพทยศาสตร 343 29 342 26 341 26 

 คณะบริหารธุรกิจ 1,703 963 1,674 834 1,671 837 

 คณะเศรษฐศาสตร 1,408 544 1,230 438 1,226 434 
 คณะสถาปตยกรรม 
 ศาสตร 

388 29 383 28 383 28

 คณะการสื่อสารมวลชน 568 92 554 77 553 77 

 คณะรัฐศาสตรฯ 890 482 880 424 879 423 

 คณะนิติศาสตร 772 77 737 68 727 68 

 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือฯ 1,223 226 1,178 212 1,175 212 

 บัณฑิตวิทยาลัย 0 915 0 763 0 861 

รวม 28,017 8,947 27,215 7,861 27,124 7,933 

รวมทัง้ส้ิน 36,964 35,076 35,057 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

จํานวนนักศกึษาลงทะเบยีนกระบวนวิชา 
 

ปีการศึกษา 2553 
 

คณะ 
ภาคการศกึษาท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 ภาคฤดรูอน 

ป. ตร ี บัณฑิตฯ ป. ตร ี บัณฑิตฯ ป. ตร ี บัณฑิตฯ 

 คณะมนุษยศาสตร 2,037 131 2,005 106 782 32 

 คณะศึกษาศาสตร 1,602 736 1,584 661 946 302 

 คณะวิจิตรศิลป 732 40 712 37 392 0 

 คณะสังคมศาสตร 811 194 762 167 414 52 

 คณะวิทยาศาสตร 2,954 591 2,849 536 1,563 8 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 3,535 532 3,328 457 2,081 22 

 คณะแพทยศาสตร 257 172 257 164 12 5 

 คณะเกษตรศาสตร 1,304 399 1,274 365 674 6 

 คณะทันตแพทยศาสตร 321 30 318 29 11 6 

 คณะเภสัชศาสตร 885 82 871 66 247 1 

 คณะเทคนิคการแพทย 1,089 52 1,061 50 404 2 

 คณะพยาบาลศาสตร 863 372 853 316 191 111 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1,105 73 1,098 51 468 0 

 คณะสัตวแพทยศาสตร 202 7 196 22 14 0 

 คณะบริหารธุรกิจ 1,687 581 1,661 476 806 5 

 คณะเศรษฐศาสตร 1,396 269 1,210 348 421 56 
 คณะสถาปตยกรรม   
 ศาสตร 

382 17 376 14 33 0

 คณะการสื่อสารมวลชน 560 25 547 10 119 0 

 คณะรัฐศาสตรฯ 873 305 873 296 322 43 

 คณะนิติศาสตร 768 42 729 42 405 0 

 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือฯ 1,206 127 1,165 144 126 24 

 บัณฑิตวิทยาลัย 0 581 0 472 0 38 

รวม 24,569 5,358 23,729 4,829 10,431 713 

รวมทัง้ส้ิน 29,927 28,558 11,144 

 



67 
 

 
รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

จํานวนนักศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา 
 

ที่ลงทะเบียน 0 หน่วยกิต (รักษาสถานภาพ/เพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย)  
และแบ่งหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2553 

 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคฤดูรอน

0 หนวย
กิต 

วิทยานพินธ 
0 หนวย
กิต 

วิทยานพินธ 
0 หนวย
กิต 

วิทยานพินธ 

 คณะมนุษยศาสตร 127 0 91 0 16 0 
 คณะศกึษาศาสตร 298 3 271 3 281 1 
 คณะวิจิตรศิลป 8 1 2 0 0 0 
 คณะสังคมศาสตร 118 1 101 3 30 1 
 คณะวิทยาศาสตร 311 27 297 45 45 4 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 334 44 0  64 55 0 
 คณะแพทยศาสตร 65 5 298 4 2 1 
 คณะเกษตรศาสตร 158 12 57 15 44 0 
 คณะทันตแพทยศาสตร 22 0 157 1 3 0 
 คณะเภสัชศาสตร 75 14 11 6 8 0 
 คณะเทคนคิการแพทย 34 4 74 2 2 0 
 คณะพยาบาลศาสตร 250 13 27 2 159 6 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 28 0 206 0 3 0 
 คณะสัตวแพทยศาสตร 10 0 33 1 1 0 
 คณะบริหารธรุกิจ 362 0 3 0 12 0 
 คณะเศรษฐศาสตร 141 8 287 0 57 0 
 คณะสถาปตยกรรม 
 ศาสตร 

11 0 73 2 0 0

 คณะการสื่อสารมวลชน 60 0 14 0 0 0 
 คณะรัฐศาตรฯ 163 0 60 2 14 0 
 คณะนิติศาสตร 31 0 89 0 0 0 
 วิทยาศิลปะ สือ่ฯ 40 19 21 21 1 0 
 สถานฯ หลังการเก็บเกี่ยว 27 3 58 19 1 0 
 บัณฑิตวิทยาลัย 183 1 168 1 6 0 

รวม 2,856 155 2,398 191 740 13 
รวมทัง้สิน้ 3,011 2,589 753 



68 
 

 
รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

จํานวนกระบวนวชิาทีม่นีักศึกษาลงทะเบยีน 
 

ปีการศึกษา 2553 
 

คณะ 
ภาคการศกึษาท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 ภาคฤดรูอน 

ป. ตร ี บัณฑิตฯ ป.ตร ี บัณฑิตฯ ป. ตร ี บัณฑิตฯ 

 คณะมนุษยศาสตร 275 52 270 35 49 13 

 คณะศึกษาศาสตร 270 187 270 151 68 53 

 คณะวิจิตรศิลป 86 7 90 9 11 2 

 คณะสังคมศาสตร 60 71 58 50 5 11 

 คณะวิทยาศาสตร 316 259 326 251 42 44 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 217 139 229 136 21 7 

 คณะแพทยศาสตร 228 441 192 166 11 13 

 คณะเกษตรศาสตร 137 156 143 155 32 21 

 คณะทันตแพทยศาสตร 61 138 69 117 0 6 

 คณะเภสัชศาสตร 79 51 64 49 7 5 

 คณะเทคนิคการแพทย 84 54 77 59 9 6 

 คณะพยาบาลศาสตร 45 120 48 106 1 67 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 102 66 117 57 24 7 

 คณะสัตวแพทยศาสตร 59 3 61 4 1 0 

 คณะบริหารธุรกิจ 63 45 75 43 11 4 

 คณะเศรษฐศาสตร 30 31 31 44 3 7 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 38 14 48 16 1 0 

 คณะการสื่อสารมวลชน 52 8 48 6 2 0 

 คณะรัฐศาสตรฯ 39 19 41 21 5 9 

 คณะนิติศาสตร 32 9 37 8 9 0 

 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือฯ 45 36 48 41 4 3 

 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 

รวม 2,318 1,906 2,342 1,524 316 278 

รวมทัง้ส้ิน 4,224 2,866 594 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

จํานวนนักศกึษาทีพ่้นสภาพการเปน็นักศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2553 
 

คณะ 
ภาคการศกึษาท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 ภาคฤดรูอน 

ป. ตรี บัณฑิตฯ ป. ตร ี บัณฑิตฯ ป. ตร ี บัณฑิตฯ 

 คณะมนุษยศาสตร 10 1 14 3 6 0 

 คณะศึกษาศาสตร 9 23 7 20 0 0 

 คณะวิจิตรศิลป 4 2 7 2 0 0 

 คณะสังคมศาสตร 2 12 13 8 4 0 

 คณะวิทยาศาสตร 31 16 61 17 42 0 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 45 21 171 23 27 0 

 คณะแพทยศาสตร 3 9 0 1 0 0 

 คณะเกษตรศาสตร 11 4 14 9 6 0 

 คณะทันตแพทยศาสตร 0 0 0 0 0 0 

 คณะเภสัชศาสตร 5 2 8 3 8 0 

 คณะเทคนิคการแพทย 12 1 6 0 0 0 

 คณะพยาบาลศาสตร 7 6 2 3 4 0 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11 2 35 1 4 0 

 คณะสัตวแพทยศาสตร 1 1 1 0 1 0 

 คณะบริหารธุรกิจ 13 15 26 18 6 0 

 คณะเศรษฐศาสตร 15 2 24 6 16 0 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 2 0 1 0 0 0 

 คณะการสื่อสารมวลชน 4 1 5 0 0 0 

 คณะรัฐศาสตรฯ 7 9 10 6 1 0 

 คณะนิติศาสตร 7 1 27 5 9 0 

 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือฯ 13 7 35 8 1 0 

 บัณฑิตวิทยาลัย 0 20 0 13 0 0 

รวม 212 155 467 146 135 0 

รวมทัง้ส้ิน 367 613 135 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2553 
 

คณะ 
ภาคการศกึษาท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 ภาคฤดรูอน 

ป. ตรี บัณฑิตฯ ป. ตร ี บัณฑิตฯ ป. ตร ี บัณฑิตฯ 

คณะมนุษยศาสตร 37 33 407 21 21 0 

คณะศึกษาศาสตร 21 138 233 26 2 2 

คณะวิจิตรศิลป 8 12 47 1 12 0 

คณะสังคมศาสตร 34 48 136 9 12 3 

คณะวิทยาศาสตร 69 62 460 46 76 14 

คณะวิศวกรรมศาสตร 156 69 360 48 134 18 

คณะแพทยศาสตร 0 107 182 7 1 3 

คณะเกษตรศาสตร 21 40 227 26 38 4 

คณะทันตแพทยศาสตร 0 17 88 1 0 13 

คณะเภสัชศาสตร 2 13 158 10 0 2 

คณะเทคนิคการแพทย 9 13 223 5 7 4 

คณะพยาบาลศาสตร 10 110 763 32 16 0 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 14 229 9 24 1 

คณะสัตวแพทยศาสตร 0 5 48 0 0 0 

คณะบริหารธุรกิจ 16 126 288 54 20 4 

คณะเศรษฐศาสตร 168 106 228 19 11 2 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 4 1 50 2 8 0 

คณะการสื่อสารมวลชน 12 12 105 4 5 3 

คณะรัฐศาสตรฯ 5 82 151 17 9 0 

คณะนิติศาสตร 28 0 114 2 12 0 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือฯ 23 13 142 3 30 0 

บัณฑิตวิทยาลัย 0 92 0 21 0 0 

โครงการพิเศษบัณฑิตฯ 0 30 0 0 0 6 

รวม 625 1,143 4,639 363 438 79 

รวมทัง้ส้ิน 1,768 5,002 517 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

จํานวนผู้ได้รับเกียรตินิยมและเหรียญรางวัลเรียนดี 
 

ปีการศึกษา 2553 
 

คณะ 
เกียรตนิิยม เหรยีญรางวลัเรยีนด ี

อันดบัหน่ึง อันดบัสอง ทอง เงิน ทองแดง 

คณะมนุษยศาสตร 66 52 21 44 297 

คณะศึกษาศาสตร 23 58 4 15 420 

คณะวิจิตรศิลป 2 10 0 2 48 

คณะสังคมศาสตร 11 14 3 8 27 

คณะวิทยาศาสตร 42 36 15 27 287 

คณะวิศวกรรมศาสตร 20 26 4 17 151 

คณะแพทยศาสตร 29 35 6 23 400 

คณะเกษตรศาสตร 8 16 2 6 97 

คณะทันตแพทยศาสตร 8 17 2 6 199 

คณะเภสัชศาสตร 33 29 10 23 163 

คณะเทคนิคการแพทย 24 51 3 21 199 

คณะพยาบาลศาสตร 22 35 3 18 206 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 16 18 0 16 68 

คณะสัตวแพทยศาสตร 8 10 2 6 104 

คณะบริหารธุรกิจ 27 42 6 21 144 

คณะเศรษฐศาสตร 55 43 11 23 148 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 2 3 1 1 8 

คณะการสื่อสารมวลชน 9 15 0 9 37 
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร 13 21 1 12 54 

คณะนิติศาสตร 14 16 1 13 69 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี 11 17 2 9 85 

รวม 443 564 97 320 3,211 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

จํานวนผู้มีสทิธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

ครั้งที ่45 
 

คณะ 
จาํนวนผูมีสิทธิเ์ขารับพระราชทานปรญิญาบัตร 

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

 คณะมนุษยศาสตร 408 61 0 

 คณะศึกษาศาสตร 239 220 4 

 คณะวิจิตรศิลป 73 27 0 

 คณะสังคมศาสตร 188 71 1 

 คณะวิทยาศาสตร 574 163 40 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 527 141 7 

 คณะแพทยศาสตร 161 24 4 

 คณะเกษตรศาสตร 258 94 5 

 คณะทันตแพทยศาสตร 59 16 1 

 คณะเภสัชศาสตร 205 17 6 

 คณะเทคนิคการแพทย 245 18 3 

 คณะพยาบาลศาสตร 149 146 14 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 206 26 1 

 คณะสัตวแพทยศาสตร 42 10 0 

 คณะบริหารธุรกิจ 352 225 0 

 คณะเศรษฐศาสตร 346 143 3 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 53 4 0 

 คณะการสื่อสารมวลชน 118 26 0 
 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน    
 ศาสตร 158 97 0 

 คณะนิติศาสตร 163 1 0 

 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี 119 19 4 

 บัณฑิตวิทยาลัยและโครงการพิเศษ 0 202 13 

รวม 4,643 1,751  106 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

สถิติการเข้าชม Homepage  
 

และการใช้บริการ SMS ประจําป ี
 

เดอืน จาํนวนผูเขาชม Homepage (ครัง้) ยอดการใชบรกิาร SMS (ครัง้) 

มกราคม 120,947 120 

กุมภาพันธ 197,786 28 

มีนาคม 247,344 3,273 

เมษายน 153,065 37 

พฤษภาคม 414,807 1,147 

มิถุนายน 28,626 83 

กรกฎาคม 130,050 14 

สิงหาคม 209,381 24 

กันยายน 272,076 23 

ตุลาคม 499,103 3,861 

พฤศจิกายน 233,775 64 

ธันวาคม 141,900 24 

รวม 2,648,860 8,698 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

สถิติการเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา 
 

ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2553 
 

หนวย : รายการ 

วัน เดือน ป 

ประมวลผลแลวไดตามความ
ตองการ 

ประมวลผลแลวไมไดตาม
ความตองการ 

เพ่ิม ถอน ยายตอน
section 

เต็ม 
ผิด

เงือ่นไข 
หนวย
กิตเกิน 

(add) (drop) (move) (useat) (ucond) (ovrcr)
ลงทะเบียนลวงหนา วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 
2553 เวลา 15.00 น. 

83,511 - - 10,355 2,208 89 

วันอาทิตย ที่ 30 พฤษภาคม 2553 ครั้งที่ 1 
(15:00-16:00 น.) 

18,385 2,434 1,453 12,129 2,251 147 

วันจันทร ที่ 31 พฤษภาคม 2553 ครั้งที่ 2 
(09:00-10:00 น.) 

6,265 1,240 667 11,995 1,867 169 

วันจันทร ที่ 31 พฤษภาคม 2553 ครั้งที่ 3 
(15:00-16:00 น.) 

6,880 1,433 901 10,791 1,442 212 

วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553 ครั้งที่ 4 
(09:00-10:00 น.) 

4,537 1,393 629 10,155 1,446 210 

วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553 ครั้งที่ 5 
(15:00-16:00 น.) 

4,324 1,348 753 9023 1,403 233 

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2553 ครั้งที่ 6 
(09:00-10:00 น.) 

3,268 1,140 406 8,383 1,327 233 

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2553 ครั้งที่ 7 
(15:00-16:00 น.) 

2,138 857 395 7,536 1,259 218 

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2553 ครั้งที่ 8 
(09:00-10:00 น.) ครั้งสุดทาย 

1,616 810 258 7,133 1222 182 

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2553 ครั้งที่ 1 
(15:00-16:00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไม
ติดอักษร W 

- 535 - 4,833 875 145 

วันศุกร ที่ 4 มิถุนายน 2553 ครั้งที่ 2 (09:00-
10:00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W

- 574 - 3,850 618 114 

วันศุกร ที่ 4 มิถุนายน 2553 ครั้งที่ 3 (15.00-
16.00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W

- 630 - 2,732 307 83 

วันเสาร ที่ 5 มิถุนายน 2553 ครั้งที่ 4 (00.00-
15.00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร 
W และคิดคาธรรมเนียมการศึกษา 

- 379 - 2,018 225 68 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

สถิติการเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา 
 

ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2553 
 

หนวย : รายการ 

วัน เดือน ป 

ประมวลผลแลวไดตามความ
ตองการ (records) 

ประมวลผลแลวไมไดตามความ
ตองการ (records) 

เพ่ิม ถอน ยายตอน
section 

เต็ม 
ผิดเงือ่นไข 

หนวย
กิตเกิน 

(add) (drop) (move) (useat) (ucond) (ovrcr)
ลงทะเบียนลวงหนา วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 
2553 เวลา 15.00 น.  

118,862 - - 12,777 2,912 313 

วันอาทิตย ที่ 24 ตุลาคม 2553 ครั้งที่ 1  
(15:00-16:00 น.) 

15,688 3,202 1,464 11,944 3,110 280 

วันจันทร ที่ 25 ตุลาคม 2553 ครั้งที่ 2  
(09:00-10:00 น.) 

5,857 1,276 691 12,237 3,048 317 

วันจันทร ที่ 25 ตุลาคม 2553 ครั้งที่ 3  
(15:00-16:00 น.) 

3,479 795 115 12,279 3,040 341 

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2553 ครั้งที่ 4  
(09:00-10:00 น.) 

4,969 1,447 626 12,250 3,034 299 

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2553 ครั้งที่ 5  
(15:00-16:00 น.) 

7,448 1,810 885 10,953 2,729 337 

วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2553 ครั้งที่ 6 (09:00-
10:00 น.)  

5,371 1,741 675 10,040 2,788 362 

วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2553 ครั้งที่ 7 (15:00-
16:00 น.) 

4,791 1,357 557 9,444 2,153 367 

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2553 ครั้งที่ 8 
(09:00-10:00 น.) ครั้งสุดทาย  

3,716 1,215 493 9,131 1,517 337 

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2553 ครั้งที่ 1  
(15:00-16:00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไม
ติดอักษร W  

- 1,033 - 6,763 1,040 284 

วันศุกร ที่ 29 ตุลาคม 2553 ครั้งที ่2 (09:00-
10:00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร 
W 

- 998 - 5,104 810 235 

วันศุกรที่ 29 ตุลาคม 2553 ครั้งที่ 3 (15:00-
16:00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร 
W  

- 885 - 3,754 426 205 

วันเสาร ที่ 30 ตุลาคม 2553 ครั้งที่ 4 (00.00-
15.00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร 
W และคิดคาธรรมเนียมการศึกษา 

- 764 - 2,730 322 191 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

สถิติการเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา 
 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 
 

วัน เดือน ป 

ประมวลผลแลวไดตามความ
ตองการ (records) 

ประมวลผลแลวไมไดตาม
ความตองการ (records) 

เพ่ิม ถอน 
ยาย
ตอน 

secti
on 
เต็ม 

ผิด
เงือ่นไข 

หนวย
กิตเกิน

(add) (drop) (move) (useat) (ucond) (ovrcr)
ประมวลผลลงทะเบียน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 
2554 เวลา 15.00 น.  

15,124 - - 9102 1,730 18 

วันศุกร ที่ 18 มีนาคม 2554 ครัง้ที่ 1 (15:00-
16:00 น.) 

3,133 478 154 8,008 794 19 

วันเสาร ที่ 19 มีนาคม 2554 ครัง้ที่ 2 (09:00-
10:00 น.) 

1,337 335 68 7,191 658 23 

วันเสาร ที่ 19 มีนาคม 2554 ครัง้ที่ 3 (15:00-
16:00 น.) 

403 163 29 7,009 600 21 

วันอาทิตย ที่ 20 มีนาคม 2554 ครั้งที่ 4 
(09:00-10:00 น.) 

396 173 20 6,794 555 19 

วันอาทิตย ที่ 20 มีนาคม 2554 ครั้งที่ 5  
(15:00-16:00 น.) 

328 133 17 6,602 524 18 

วันจันทร ที่ 21 มีนาคม 2554 ครั้งที่ 6  
(09:00-10:00 น.) ครั้งสุดทาย  

392 224 29 6,266 487 18 

วันจันทร ที่ 21 มีนาคม 2554 ครั้งที่ 1 (15:00-
16:00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร 
W  

- 226 - 5,285 380 16 

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554 ครั้งที่ 2  
(09:00-10:00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไม
ติดอักษร W  

- 269 - 4,488 316 15 

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554 ครั้งที่ 3  
(16.30-20.00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไม
ติดอักษร W และคิดคาธรรมเนียมการศึกษา 

- 370 - 3,394 265 11 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

จํานวนห้องบรรยาย 
 

ที่ใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2553 
 

ลําดบัท่ี คณะ จาํนวนหองบรรยาย 

1  คณะมนุษยศาสตร 41 

2  คณะศึกษาศาสตร 73 

3  คณะวิจิตรศิลป 30 

4  คณะสังคมศาสตร 12 

5  คณะวิทยาศาสตร 57 

6  คณะวิศวกรรมศาสตร 61 

7  คณะแพทยศาสตร 49 

8  คณะเกษตรศาสตร 21 

9  คณะทันตแพทยศาสตร 10 

10  คณะเภสัชศาสตร 10 

11  คณะเทคนิคการแพทย 5 

12  คณะพยาบาลศาสตร 24 

13  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 19 

14  คณะสัตวแพทยศาสตร 8 

15  คณะบริหารธุรกิจ 17 

16  คณะเศรษฐศาสตร 12 

17  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 7 

18 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี  15 

18  อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 (RB3) 20 

19  e-Learning (RB3) 9 

20  อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 (RB5) 37 

รวมทัง้ส้ิน 537 
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รายงานประจาํปี 2553 สํานกัทะเบียนและประมวลผล  

คณะทาํงานจดัทํารายงานประจําป ี2553 
 

 
 

1. ผูอํานวยการสาํนักทะเบยีนและประมวลผล ที่ปรึกษา

2. อาจารย ดร.หสัฤกษ   เนียมอินทร ประธานคณะทํางาน

3. อาจารย ดร.วณีัน   บัณฑิตย รองประธานคณะทํางาน

4. อาจารย ดร.พฤษภ   บุญมา รองประธานคณะทํางาน

5. นางสาวกานตพิชชา   กระบี่นอย คณะทํางาน

6. นางพัทธนันท   แกวชุม คณะทํางาน

7. นายวนัชัย   ไทยยันโต คณะทํางาน

8. นายอรรถกร   คุณพันธ คณะทํางาน

9. นางสาวพิไลศรี   ศรีวิเรือน คณะทํางาน

10. นางสาวสุวรรณา   ทองแดง คณะทํางาน

11. นางสาวฐิติรัตน   ตันติวัฒน คณะทํางานและเลขานกุาร

12. นางแสงสุรยี   คําตุย คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

13. นายธนากร   กอนทองด ี คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

 




	ปกหน้ารายงานประจำปี
	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	คำนำ
	บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
	สารบัญ
	ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับสำนักทะเบียนและประมวลผล
	ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
	แผนกลยุทธ์
	คณะกรรมการอำนวยการ
	คณะกรรมการบริหาร
	ผู้บริหาร
	หัวหน้าฝ่าย
	แผนผังโครงสร้างองค์กร
	โครงสร้างการบริหาร
	ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน
	การบริหารงาน
	การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
	การบริการวิชาการแก่ชุมชน
	การวิจัย
	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
	การประกันคุณภาพการดำเนินงาน
	การพัฒนาบุคลากร
	การประชาสัมพันธ์องค์กร
	ภาคผนวก
	บุคลากร
	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2553
	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2553
	จำนวนนักศึกษาที่มีสถานภาพปีการศึกษา 2553
	จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาปีการศึกษา 2553
	จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียน 0 หน่วยกิต (รักษาสถานภาพ/เพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย)และแบ่งหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2553
	จำนวนกระบวนวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2553
	จำนวนนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2553
	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553
	จำนวนผู้ได้รับเกียรตินิยมและเหรียญรางวัลเรียนดีปีการศึกษา 2553
	จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 45
	สถิติการเข้าชม Homepageและการใช้บริการ SMS ประจำปี
	สถิติการเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553
	สถิติการเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553
	สถิติการเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553
	จำนวนห้องบรรยายที่ใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2553
	คณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2553
	ปกหลังรายงานประจำปี 2553



