


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 

ดานตาง
ขอมูลสา
ความกาว

ขอคิดเห็
ผูบริหาร
ประมวล
จึงขอขอบ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สํานักทะเบี
ๆ ในรอบปกา
ารสนเทศที่สํา
วหนาในภารกิ

 

 การดําเนินง
ห็นและความ
มหาวิทยาลัย
ผลทุกคน กอ
บคุณมา ณ โอ

รายงานประจาํ

ม
พ
ค
อิ
อ
น
ต
แ
ภ

ยนและประม
ารศึกษา 255
าคัญ รวมทั้งผ
กิจหลักของสํา

งานใหบรรลุต
รวมมืออยาง
 คณะ ภาควชิ
ใหเกิดประโย
อกาสน้ี 

าปี 2554 | ส

ก า
มหาวิทยาลัย
พันธกิจ และวั
ความเสี่ยง ก
อินเทอรเน็ต 
อาคารเรียนร
นักศึกษา การ
ตลอดจนการส
และภายนอก
ภายในเปนสว

 

มวลผล ไดจัด
54 ซ่ึงหมายถึ
ผลการประเมิ
นักทะเบียนแ

ตามพันธกิจแล
งดีจากคณะก
ชา สถาบัน สาํ
ชนเปนอยางดี

สํานักทะเบียน

ร ดํ า เ นิ น ง
ยเชียงใหม ใน
วัตถุประสงค
ารจัดทําสมร
การพัฒนาร

รวมหลังที่ 3 
รพัฒนากระบ
สรางเครือขาย
กมหาวิทยาลัย
นหนึ่งของกระ

ดทํารายงานป
ง ภาคการศึก
นตนเองตาม
ละประมวลผล

ละวัตถุประสง
กรรมการอําน
านัก นักศึกษา
ดียิ่ง ตอการพั

(ผู
ผูอําน

และประมวลผ

า น ข อ ง สํ า น
รอบป 2554
โดยมีการดํา
รรถนะ การพั
ระบบสารสน
และ 5 การใ
วนการปฏิบัติ
ยงานทะเบียน
ย โดยมีระบบ
ะบวนการบริห

ระจําป 2554
กษาที่ 1 ภา
คํารับรองการ
ล และเปนฐาน

งคที่กําหนด ส
นวยการประ
า ผูรับบริการ 
พัฒนาสํานักทะ

ชวยศาสตราจ
วยการสํานักท

ผล มหาวิทยาล

นั ก ท ะ เ บี ย น
 ไดบริหารงา
เนินการดานต
ัฒนาโปรแกร
นเทศเพื่อการ
หบริการเคาน
ติงาน (Core 
นและประมวล
บการประกันค
หารที่ไดดําเนิน

4 ขึ้น เพ่ือสรุ
าคการศึกษาที
รปฏิบัติงาน พ
นในการพัฒน

สํานักทะเบียน
ะจําสํานักทะเ
และบุคลากร
ะเบียนและปร

จารยทศพร พิ
ทะเบียนและป

ลัยเชียงใหม่ 

คํ

น แ ล ะ ป ร ะ
านเปนไปตาม
ตางๆ อาทิ กา
รมตางๆ ผาน
รบริหาร การ
นเตอรบริการ

Process
ผลการศึกษาท
คุณภาพการก
นการอยางตอ

ปผลการดําเนิ
ที่ 2 และภา
พ.ศ. 2554 เ
นางานในปตอไ

นและประมวล
เบียนและปร
ของสํานักทะเ
ระมวลผลมาโ

พิชัยยา) 
ประมวลผล 

ก 

คํานํา 
 
 

ม ว ล ผ ล 
วิสัยทัศน 
ารบริหาร
เครือขาย
รปรับปรุง
รทะเบียน
s) เปนตน 
ทั้งภายใน
การศึกษา
อเน่ือง 

นินงานใน
าคฤดูรอน 
เพ่ือแสดง
ไป 

ลผลไดรับ
ะมวลผล 
เบียนและ
โดยตลอด             



ข รายงานประจาํปี 2554 | สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

บทสรปุสําหรับผู้บริหาร 
 
 
       การดําเนินงานในรอบป 2554 น้ัน สํานักทะเบียนและประมวลผลไดสนองนโยบายมหาวิทยาลัย 
และใชศักยภาพที่มีในหนวยงานเพ่ือดําเนินงานตางๆ ใหเปนไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน และวัตถุประสงค โดย
ใหบริการขอมูลระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ของทุกระดับการศึกษาใหแกหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภาระงานโดยสรุปเปนดังน้ี 

1. ดานการบริหารและการจัดการ 
⇒ จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงานใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย   
⇒ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2555 
⇒ การประเมินแผนปฏิบัติการประจําป 2555 (รอบครึ่งปแรก) 
⇒ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
⇒ มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา และการใช

อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 เปนประจําทุกเดือน 
⇒ การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
⇒ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล เปนประจํา              

ทุกเดือน 
⇒ การประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล เปนประจําทุก            

ไตรมาส 
⇒ เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับการพัฒนาสวนงาน และสิ่งที่สมควร

ไดรับการปรับปรุง  
⇒ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในระดับฝาย และระดับสํานักฯ เพ่ือพัฒนาองคกรสูการ

เรียนรู 
2. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

⇒ การจัดทําสมรรถนะ (Competency) 
⇒ บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ตําแหนง พนักงานปฏิบัติงาน จํานวน 2 อัตรา  
⇒ บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) ตําแหนง พนักงานปฏิบัติงาน จํานวน 

4 อัตรา ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง เจาหนาที่สํานักงาน 
จํานวน 2 อัตรา และตําแหนงพนักงานบริการฝมือ (ดานเทคนิคและเครื่องยนต) จํานวน 1 
อัตรา 

⇒ การปรับตําแหนงลูกจางประจําเปนระดับ บ 2 จํานวน 2 ราย 
⇒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จํานวน 4 ราย 
⇒ จัดโครงการอบรม ประชุม สัมมนาในหัวขอตางๆ และสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนา

ทักษะและเพิ่มพูนความรูอยางตอเน่ือง  
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3. ดานอาคารสถานที่ 
⇒ ปรับปรุงหองปฏิบัติงานเปนเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา (Registration Counter 

Service: RCS) ใหบริการแบบ one stop service 
⇒ ปรับปรุงระบบกายภาพ ภูมิทัศนโดยรอบอาคารสํานักงาน 
⇒ ปรับปรุงหองปฏิบัติงานทะเบียนการศึกษา ในรูปแบบสํานักงานสมัยใหม (Modern Office) 
⇒ ปรับปรุงพ้ืนกระเบื้องอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 

4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
⇒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ดานบุคลากร แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจําป 
⇒ พัฒนาโปรแกรมใหสามารถดําเนินการผานระบบอินเทอรเน็ต สอดคลองกับการออกประกาศ

 ตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2550 และขอบังคับ พ.ศ. 2553  
⇒  พัฒนาฐานขอมูลโดยมีระบบ Backup รองรับทุกระบบ 
⇒  พัฒนาเว็บไซตใหเปนภาคภาษาอังกฤษ ตามเกณฑจัดอันดับของ Webometrics 

5. ดานการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (Core Process) 
  ดานกระบวนการรับเขาศึกษา  
⇒ พัฒนาระบบการเตรียมการดานการรับสมัครเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการรับเขา

ศึกษาระบบแอดมิชชั่นที่ใชในปการศึกษา 2555 ตามนโยบายของสมาคมอธิการบดีแหง
ประ เทศ ไทย  อาทิ  การยื นยั นสิ ทธิ์ ก า ร เ ข าศึ กษาของผู มี สิ ทธิ์ เ ข า ศึ กษา ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในระบบรับตรงผานระบบเคลียริงเฮาส (Clearing-house)  
การเปนศูนยสอบของภาคเหนือในการดําเนินการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาเพ่ือรองรับ
การรับตรงรวมกัน และการรับนักศึกษาตามโครงการเด็กดีมีที่เรียน เปนตน 

⇒ พัฒนาระบบการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2555 
ใหนักศึกษากรอกขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือใหไดทะเบียนประวัติที่ครบถวน
ถูกตองและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

⇒ การปรับลดขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม จากเดิม 9 ขั้นตอน ให
เหลือ 4 ขั้นตอน โดยนําระบบ Barcode มาใชในการดําเนินงาน 

⇒ พัฒนาโครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก โดยไดจัดใหมีการประกวดออกแบบปายไวนิล
ประชาสัมพันธ เพ่ือใชในการจัดบูธแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในเขต
พัฒนาภาคเหนือรวมกับมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

 

 ดานกระบวนการจัดการศึกษา 
⇒ มีการปรับปรุงวิธีการ/ขั้นตอน/ระยะเวลาในการสํารวจตารางสอนในแตละปการศึกษา 
⇒ พัฒนาโปรแกรมเพื่อการตรวจสอบรายละเอียดกระบวนวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย 

 ระหวางฐานขอมูลของสํานักทะเบียนและประมวลผล ฐานขอมูล MIS ของมหาวิทยาลัย 
 และฐานขอมูลของสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

⇒ มีการปรับรูปแบบการจัดพิมพคูมือการลงทะเบียนเรียน (มชท.30) เฉพาะรายละเอียด
 ของกระบวนวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ใหตรวจสอบไดจากระบบอินเทอรเน็ต 
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⇒ มีการดําเนินการในการออกประกาศตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2550 และขอบังคับ พ.ศ.
 2553 จํานวน 5 ฉบับ คือ การลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพ่ิมและถอนกระบวนวิชา 
 การลาออกจากการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม การลงทะเบียนเขารวมศึกษา
 กระบวนวิชาโดยขออักษรลําดับขั้น V และการลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัย
 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

⇒ พัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพ่ิมและถอนกระบวนวิชา การขอเขา
 รวมศึกษากระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น V และการลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของ
 มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี  

⇒ กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชาที่มีลักษณะวิชาเปนวิชาฝกงาน ฝก
 ภาคสนาม ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 

⇒ การปรับขั้นตอนการเพิ่มกระบวนวิชา/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกําหนด ตั้งแตภาค
 การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 

⇒ พัฒนาขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียน (เฉพาะเงื่อนไขกระบวนวิชา  
 และเงื่อนไขชั้นป) โดยการลบกระบวนวิชาที่ไมผานเงื่อนไขกอนสรุปผลการลงทะเบียน  
 (กอนพิมพ มชท.50)  ตั้งแตภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2554 และลบกระบวนวิชาที่
 ไมผานเง่ือนไขหลังการประกาศผลการลงทะเบียนลวงหนา และกอนสรุปผลการ
 ลงทะเบียน (กอนพิมพ มชท.50)  ตั้งแตภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2554 

⇒ พัฒนากระบวนการตรวจสอบนักศึกษาที่ไมลงทะเบียน อาจเนื่องมาจากการขาดแคลน
 ทุนทรัพย โดยแจงขอมูลแกคณะและอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือที่จะสามารถติดตามนักศึกษา
 และชวยเหลือในขั้นตนได  

⇒ พัฒนาฐานขอมูลคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษารายบุคคล เพ่ือการชําระคารักษา
 สถานภาพของนักศึกษาที่มีความหลากหลาย ใหมีการเรียกเก็บที่ถูกตอง และไดนํามา
 ผนวกใชในโปรแกรมเคานเตอรเซอรวิส ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554 

⇒ พัฒนาโปรแกรมการขอลาพักการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาระดับ
 ปริญญาตรี ผานระบบอินเทอรเน็ต ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554 

⇒ พัฒนาระบบฐานขอมูล ไดมีการพัฒนาฐานขอมูลงานทะเบียน เพ่ือใหรองรับกับการ
 เปลี่ยนแปลง ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

⇒ พัฒนารูปแบบการใหบริการเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา (Registration 
 Counter Service: RCS) ใหบริการแบบ one stop service เปดใหบริการเมื่อ
 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554  
 

 ดานกระบวนการสําเร็จการศึกษา 
⇒ ปรับปรุงระบบการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา ไดแก ใบระเบียนถาวร และใบ

 ปริญญาบัตร โดยใชกระดาษที่มีคุณภาพสูงพิมพชนิดพิเศษ (CBS1) ลายเชือกแบบมี
 เสนใย มีลายน้ําฝงอยูในเน้ือกระดาษ เมื่อสองดวย Black light หรือถายสําเนาจะ
 ปรากฏตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือปองกันการแกไข หรือปลอมแปลง
 เอกสารสําคัญทางการศึกษา 
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⇒ การจัดทําใบระเบียนถาวรในรูปแบบใหม เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาที่หลากหลาย  อาทิ 
 Credit transfer ซ่ึงคาดวาจะเริ่มใหบริการสําหรับนักศึกษารหัส 55... เปนตนไป  

⇒ พัฒนาฐานขอมูลกระบวนวิชาภาษาไทย เพ่ือจัดทําใบระเบียนถาวร ฉบับภาษาไทย 
⇒ พัฒนาระบบการรายงานตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับ          

 ปริญญาตรีผานระบบอินเทอรเน็ต ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554 
⇒ ลดขั้นตอนในการรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  เมื่อกรอกขอมูลผานระบบอินเทอร เน็ต สามารถพิมพแบบฟอรมฯ นําไปชําระ 
   คาธรรมเนียมที่ธนาคารตามระยะเวลาที่กําหนด   

6. ดานการวิจัย 
⇒  สนับสนุนใหบุคลากรจัดทําวิจัยอยางตอเน่ือง 
⇒  มีงานวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 6 เรื่อง ซ่ึงครอบคลุมทุกพันธกิจสามารถใชเปนขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจของผูบริหาร   
⇒  จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทํางานวิจัย 
⇒ นําผลงานการวิจัยของบุคลากรในป 2552 เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่สอบระบบโควตากับระบบแอดมิชชั่น ประจําปการศึกษา 
2549-2551 เขารวมประกวดผลงานทางวิชาการ ในการสัมมนาเครือขายระบบทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผลการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 6            

7. ดานการบริการวิชาการแกชุมชน 
⇒ เปนวิทยากรบรรยายแนะแนวการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2555 จํานวน 

11 ครั้ง 
⇒  เปนวิทยากรบรรยายใหความรูระบบงานทะเบียนการศึกษา ใหแกนักศึกษา  อาจารยที่ปรึกษา 

 คณะตางๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 9 ครั้ง 
⇒ จ ัดฝกอบรม ประชุม สัมมนา แกคณะ ภาควิชา และหนวยงานตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

จํานวน 10 ครั้ง 
⇒ ใหการตอนรับผูเขาศึกษาดูงานจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ จํานวน 6 ครั้ง 

8. ดานการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
⇒ จัดพิธีทําบุญเน่ืองในวันสถาปนาสํานักฯ ถวายเทียนพรรษา และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 รวมเดินขบวนแหสรงน้ําพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม พิธีดําหัวคณะกรรมการอํานวยการ
 ประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล เปนตน 

⇒ รณรงคใหมีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอม กิจกรรม  
 5 ส 

9. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
⇒ แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผน และติดตามการดําเนินงาน

 ดานประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  
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⇒ ผูบริหาร หัวหนาฝาย และหัวหนางานเขารวมฝกอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
 การศึกษาตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ Module ตางๆ ที่จัดโดยสํานัก
 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

⇒ จัดอบรมบุคลากร เรื่อง การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) 
⇒ เขาตรวจเยี่ยมการประเมินการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2553 จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 

10. ดานการสรางเครือขาย 
⇒ มีการสรางเครือขายกับคณะ ภาควิชาทุกระดับการศึกษา จัดสัมมนาบุคลากรงานบริการ

การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความรูเก่ียวกับการจัดการการศึกษา  
⇒ เข าร วมสัมมนาเครือข ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 6  
⇒ ดําเนินการสอบสัมภาษณการใหโควตานักเรียนจากภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือ

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2555  
11. ดานการประชาสัมพันธองคกร 

⇒ จัดทําปฏิทินตั้งโตะ เพ่ือประชาสัมพันธองคกร 
⇒  ใหบริการขอมูล และตอบคําถามดานระบบงานทะเบียนการศึกษาผานเครือขายสังคม

ออนไลน อาทิ Facebook และ Twitter เพ่ือเพ่ิมชองทางติดตอแกผูรับบริการ ชวยใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

⇒  จัดทําของที่ระลึก เพ่ือใชเปนสื่อกิจกรรมในการดําเนินงานตางๆ   
                
           ผลการดําเนินงานในดานตางๆ ในรอบปที่ผานมาถือไดวาประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่
วางไว  โดยปจจัยหลักแหงความสําเร็จคือศักยภาพและความมุงมั่นของผูบริหารและบุคลากรทุกคน  ซ่ึงสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลไดตระหนักและใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ โดยสงเสริมให
บุคลากรทุกคนเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ในสวนที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนไดจัดโครงการ 
และกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเปนประจําเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานรวมกันดวย 
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ประวัติ วิสัยทัศน์ พนัธกิจ วัตถุประสงค์ 
 

 
ประวัติความเป็นมา 
 

 พ.ศ. 2507 เปน  “แผนกทะเบียน” สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
 พ.ศ. 2509 เปน “กองบริการการศึกษา” สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
 พ.ศ. 2529 เปน “โครงการจัดตั้งสํานักทะเบียนและประมวลผล” 
 พ.ศ. 2532 เปน  “สํานักทะเบียนและประมวลผล” 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเปนสวนราชการขึ้นเมื่อ
วันที่ 10 มิถุนายน 2532 โดยมีการแบงสวนราชการของสํานักทะเบียนและประมวลผลเปน 7 ฝายงาน ดังน้ี 

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 44ก หนา 28 ถึงหนา 57 
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2551 มีผลใชเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 จึงทําใหมีการแบงหนวยงานในสวนงานวิชาการ
และสวนงานอื่น ตามประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ซ่ึงสํานักทะเบียนและประมวลผลไดรับการแบง
หนวยงานจํานวน 7 ฝายดังน้ี 

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

แบงงานในสํานักงานสวนงานวิชาการและสํานักงานสวนงานอื่น ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
ดังน้ี 

 

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 โดยเนนความ
รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา มีคุณภาพ และความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสําคัญ 
 

ปณิธาน 
 สรางความประทับใจในการใหบริการ ดวยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ใหบริการอยางรวดเร็ว 
ถูกตอง มีคุณภาพ และบริการดวยไมตรีจิต 
 

วิสัยทัศน์ 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูนําในการใหบริการระบบงานทะเบียน
และประมวลผลการศึกษาตามหลักสากล โดยมุงเนนความเปนเลิศในการใหบริการและการบริหารจัดการ เพ่ือ
สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยแหงความเปนเลิศ 
 

พันธกิจ 
1. จัดการและใหบริการระบบรับเขาศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบ

ประมวลผลการศึกษา ระบบตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และประสานงานการบริหารหลักสูตร 
ตารางสอน ตารางสอบ 

2. จัดการและใหบริการอาคารเรียนรวมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3. ใหบริการวิชาการแกสังคม 
4. ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนาเพื่อความเปนเอกลักษณของทองถิ่นภาคเหนือ 
6. อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และพัฒนาสภาพแวดลอม เพ่ือความยั่งยืน และเพื่อเอื้ออํานวย

ตอการจัดการศึกษา 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหพ่ึงพาตนเองได 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือดําเนินงานการรับบุคคลเขาศึกษา เพ่ือใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพเขามาเปนนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. เ พ่ื อ เปนศูนย ข อมู ล  และใหบริ การข อมู ลด านประวั ติ  และทะ เบี ยนการศึ กษาของ 

นักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม โดยพัฒนาฐานขอมูลระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
ตามมาตรฐานสากล ที่มีความสอดคลองกับนโยบาย และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และระบบการศึกษาของ
ประเทศ ใหการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมกับการสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูล  
MIS (Management Information System) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. เพ่ือบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการใหบริการอาคารเรียนรวม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
การจัดการศึกษา เพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

4. เพ่ือใหบริการวิชาการดานที่เก่ียวของกับงานทะเบียนการศึกษา การประมวลผลการศึกษา เพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการของสังคม 

5. เพ่ือศึกษา วิเคราะห และวิจัยสถาบัน เพ่ือการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
6. เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา เพ่ือความเปนเอกลักษณของทองถิ่นภาคเหนือ 
7. เ พ่ือมีสวนรวมในสังคมโลกในการจัดการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และพัฒนา

สภาพแวดลอม เพ่ือความยั่งยืน และเพื่อเอื้อตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการทุกๆ ดาน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหาร ใหเกิดความคลองตัว รวมกับการใชหลักธรรมาภิบาล และหลักการมีสวนรวม เพ่ือเปาประสงค
สูงสุดของมหาวิทยาลัยและเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
 

ค่านิยม 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลมีคานิยม คือ “ RECORDS” มีความหมาย ดังน้ี 

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

เครงครัดในวินัย 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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ตราสัญลักษณ์องค์กร 
 

 
 

 แนวความคิดในการออกแบบ 
- เครื่องหมาย  มาจาก Right สื่อถึงมีความถูกตอง แมนยํา ไมมีขอผิดพลาดและมคีวาม

เชื่อถือได 
- ตัวอักษร R มาจาก Records สื่อถึงการใหบริการระบบงานทะเบียนและประมวลผล

การศึกษาตามหลักสากล โดยมุงเนนความเปนเลิศในการใหบริการ 
- ตัวอักษร Q มาจาก Quality สื่อถึงความมีคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการของ

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- ลายกนก แสดงแทนเอกลักษณความเปนไทย 
- ชางชูงวง แทนสัญลักษณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- ลายเสน ใหความรูสึกเคลื่อนไหว สื่อถึงการพัฒนาอยางตอเน่ือง ไมหยุดน่ิง 
- สีชมพู-มวง เปนสีประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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แผนกลยุทธ์ 
  

 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 โดยมียุทธศาสตรทั้งสิ้น  
จํานวน 5 ดาน คือ 
 ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย 
 ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาบริการวิชาการแบบมีสวนรวมบนฐานความตองการของชุมชนและ 
  ทองถิ่น 
 ยทุธศาสตรที่ 4   ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 5   พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาสูระดับ 
  สากล 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล จึงไดจัดทําแผนกลยุทธระยะ 3 ป ไดแก แผนกลยุทธประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 ขึ้น เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคกร ซ่ึงมีความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค 
ของมหาวทิยาลัย 

กลยุทธ/วัตถปุระสงคเชิงกลยุทธของหนวยงาน 

  
ตัวช้ีวัดกลยุทธของหนวยงาน 

  
ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาการจดัการศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

มุมมองดาน Process  

P2 : มีระบบการประกันคุณภาพการดําเนนิงานเพือ่นํา
องคกรสูความเปนเลิศ 
     -->พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการดาํเนินงาน
เพื่อนําองคกรสูความเปนเลิศ 

  
  
P 2:1 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการดําเนนิงาน
ภายใน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
มหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการวิจัย 

  
  

มุมมองดาน Process  

P3 : สนับสนุนงานวิจัยสถาบัน 
     -->สนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง 

  

  
P3:1 จํานวนโครงการวิจัยตอป 
P3:2 รอยละของงานวิจัยที่
นําไปใชพัฒนางาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษและพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
 

มุมมองดาน Learning & Growth  

L4 : มีนโยบายการบริหารงานและการกํากับดูแลที่ดี 
     -->สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนรุักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 
 
 

  
 L4:4 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ในการสงเสริมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม 
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค 
ของมหาวทิยาลัย 

กลยุทธ/วัตถปุระสงคเชิงกลยุทธของหนวยงาน 

  
ตัวช้ีวัดกลยุทธของหนวยงาน 

  
ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนามหาวิทยาลัยตาม
หลักการบริหารจดัการท่ีดีและพฒันาสูระดับ
สากล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุมมองดาน Learning & Growth  

L1: พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร 
     -->พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร 
 

 
L1:1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาทักษะและเพิ่มพูน
ความรูตอบุคลากรเปาหมาย 
L1:2 รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
ความรูเพิ่มขึ้น 

L2 : สรางจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ 
     -->สงเสริมใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการ 

  
L2:1 รอยละของบุคลากรมี
ทัศนคติที่ดีตอการใหบริการ 

L3 : พัฒนาทีมงาน 
     -->สรางความพึงพอใจตอบรรยากาศในการทํางาน
รวมกัน 

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

L4 : มีนโยบายการบริหารงานและการกํากับดูแลที่ดี 
     -->เสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหารองคกร 

  
 
 
 -->สรางเสริมสุขภาพ 

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

มุมมองดาน Process  

P1: พัฒนาองคกรใหทันสมัย 
     -->ปรับปรงุระบบงานทะเบยีนการศึกษาใหได
มาตรฐานสากล 

 
P1:1 จํานวนโปรแกรม/เทคนิควิธี
ที่นํามาใชในการพัฒนาปรับปรุง 
P1:2 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบฐานขอมูล 
ดานนักศึกษา 

P4 : มีการบริหารจัดการความรูในองคกร 
     -->สงเสริมการจัดการความรูเพื่อพัฒนาสูองคกรแหง
การเรียนรู 
 
 
 

 
P4:1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
เก่ียวกับการจัดการความรูใน
องคกร 
P4:2 ระดับความสําเร็จของการ
จัดการความรูในสวนงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค 
ของมหาวทิยาลัย 

กลยุทธ/วัตถปุระสงคเชิงกลยุทธของหนวยงาน 

  
ตัวช้ีวัดกลยุทธของหนวยงาน 

  
ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนามหาวิทยาลัยตาม
หลักการบริหารจดัการท่ีดี และพฒันาสูระดับ
สากล (ตอ) 
 

P5 : มีระบบการบริการดานทะเบียนและประมวลผล 
     -->มีระบบการบริการดานทะเบียนและประมวลผล 

 
P5:1 รอยละความสําเร็จในการ
ใหบริการดานทะเบียนและ
ประมวลผล 

มุมมองดาน Customer  

C1 : สรางความพึงพอใจของผูรับบริการ 
     -->พัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ 
     -->มุงเนนการประชาสัมพนัธเชิงรุก 

 
C1:1 รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

มุมมองดาน Financial  

F1: บริหารจัดการงบประมาณแบบพึ่งพาตนเอง 
     -->เพิ่มรายรับจากการบริหารทรัพยากรขององคกร 

 
F1:1 รอยละของรายรับที่เพิ่มขึ้น 

F2: ลดคาใชจายจากการใชพลังงาน 
     -->รณรงคใหบุคลากรรวมกันประหยัดพลังงาน 

 
F2:1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 

 

 ทั้งน้ี แผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 ของสํานักทะเบียนและประมวลผล จัดทํา
ขึ้นตามแนวทางของ Balanced Score Card 4 มุมมอง ดังน้ี 
 

วัตถปุระสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ระดับ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

มุมมองดานการเรียนรูและการเติบโต (Learning & Growth) 
L1: พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรูแก
บุคลากร 

L1:1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ทักษะและเพิ่มพูนความรูตอบุคลากร
เปาหมาย 

90 สํานักงานสํานัก 

 L1:2 รอยละของบุคลากรที่ไดรับความรู
เพิ่มขึ้น 

80 สํานักงานสํานัก 

L2: สรางจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ L2:1 รอยละของบุคลากรที่มีทัศนคติที่ดีตอ
การใหบริการ 

80 สํานักงานสํานัก 

 
L3: พัฒนาทีมงาน 

 
L3:1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอ
โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น 

 
80 

 
สํานักงานสํานัก 

 L3:2 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอ
สภาพการทํางานและงานที่ทํา 

80 สํานักงานสํานัก 

L4: มีนโยบายการบริหารงานและการ
กํากับดูแลที่ดี 

L4:1 รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในการ
บริหารองคกร 

80 สํานักงานสํานัก 

L4:2 รอยละของแผนปฏิบัติการประจําปที่
ไดดําเนินการ 

100 สํานักงานสํานัก 
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วัตถปุระสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ระดับ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

L4: มีนโยบายการบริหารงานและการ
กํากับดูแลที่ดี(ตอ) 

L4:3 รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพ 

80 คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพ

L4:4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการ
สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

5 คณะกรรมการทาํนุบํารุง ศิลป
วัฒนธรรมฯ 

มุมมองดานกระบวนการภายใน (Process) 
P1: พัฒนาองคกรใหทันสมัย P1:1 จํานวนโปรแกรมหรือเทคนิควิธีที่

นํามาใชในการพฒันา/ปรับปรุง 
3 ทุกฝาย 

 P1:2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา 

5 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

P2: มีระบบการประกันคุณภาพการ
ดําเนินงานเพื่อนาํองคกรสูความเปนเลิศ 

P2:1 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการดาํเนินงานภายใน 

250 คะแนน 
(TQA) 

สํานักงานสํานัก 

P3: สนับสนุนงานวิจัยสถาบัน P3:1 จํานวนโครงการวิจัยตอป 4 สํานักงานสํานัก 
 P3:2 รอยละของงานวิจัยที่นําไปใชพัฒนา

งาน 
80 สํานักงานสํานัก 

P4: มีการบริหารจัดการความรูในองคกร P4:1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการความรูในองคกร 

1 สํานักงานสํานัก 

 P4:2 ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ความรูในสวนงาน 

5 สํานักงานสํานัก 

P5: มีระบบการบริการดานทะเบยีนและ
ประมวลผล 

P5:1 รอยละความสําเร็จในการใหบริการ
ดานทะเบียนและประมวลผล 

100 ทุกฝาย 

มุมมองดานลูกคา (Customer) 
C1: สรางความพึงพอใจของผูรับบริการ C1:1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 
80 ทุกฝาย 

มุมมองดานการเงนิ (Financial) 
F1: บริหารจัดการงบประมาณแบบพึ่งพา
ตนเอง 

F1:1 รอยละของรายรับที่เพิ่มขึ้น 5 สํานักงานสํานัก 

F2: ลดคาใชจายจากการใชพลังงาน F2:1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

5 สํานักงานสํานัก 
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คณะกรรมการอํานวยการ 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

รศ.นพ.อํานาจ  อยูสุข
รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ 

ประธานกรรมการ 

ศ.เกียรตคิณุกิตตชิยั  วฒันานิกร
กรรมการ 

ศ.เกียรตคิณุวจิติร  ศรสุีพรรณ
กรรมการ 

ผศ.สมศกัดิ ์ เอ่ียมศรทีอง 
กรรมการ 

ผศ.ทศพร  พิชยัยา 
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

กรรมการและเลขานุการ 

อ.ดร.วณัีน  บัณฑิตย 
รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหาร 
  
 
 คณะกรรมการบริหารประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล ประกอบดวย 
 

1. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ประธานกรรมการ 
  (ผูชวยศาสตราจารยทศพร  พิชัยยา) 

2.  รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
  (อาจารย ดร.หัสฤกษ  เนียมอินทร) 

3.  รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
  (อาจารย ดร.วีณัน  บัณฑิตย) 

4.  รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
  (อาจารย ดร.พฤษภ  บุญมา) 

5. หัวหนาฝายแนะแนวและรับเขาศึกษา กรรมการ 
   (นางนิสากร  สุทธิแปน) 

6.  หัวหนาฝายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ  กรรมการ 
   (นางนุชรี  จงแกววัฒนา)  

7.  หัวหนาฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี กรรมการ 
   (นางวารุณี  ศรีนาค) 

8.  หัวหนาฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
   (นางสาวเสาวลักษณ สมบูรณผล) 

9.  หัวหนาฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา กรรมการ 
   (นางสาวจินตนา  กออนันตกุล) 

10. หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา กรรมการ 
   (นายณรงคเดช วิโรจนสกลกุล) 

11. เลขานุการสํานักงานสํานัก เลขานุการ 
  (นายวรศักดิ์  เรือนนอย) 
 12. หัวหนางานบริการและประกันคุณภาพ ผูชวยเลขานุการ 
  (นางสาวฐิติรัตน  ตันติวัฒน) 
 
 
 
 

  



รองผูอํ

 

 

 
 
 

 
 
 

อ.ดร.หัสฤก
านวยการสํานั

กษ  เนียมอนิท
ักทะเบยีนและ

รายงานประจาํ

 
 
 
 

 
 

ผู

ทร 
ะประมวลผล  รอ

าปี 2554 | ส

ผศ
ผูอํานวยการสาํ

อ.ด
องผูอํานวยการ

สํานักทะเบียน

ศ.ทศพร  พิชยั
านักทะเบียนแ

 

ดร.วณัีน  บัณฑ
รสํานักทะเบยีน

และประมวลผ

ยา
และประมวลผล

ฑิตย
นและประมวล

ผล มหาวิทยาล

ล 

ผล  รองผูอํานว

ลัยเชียงใหม่ 

ผู้บริ

อ.ดร.พฤษ
วยการสํานักท

11 

ริหาร 
 

 
 

 

ษภ บุญมา
ะเบยีนและประมวลผล  
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นาง
ฝายแนะ

นางสาว
ฝายทะเบี

รายงานประ
 

นิสากร  สุทธแิ
ะแนวและรับเข

วเสาวลกัษณ  ส
ยนการศึกษาบ

ะจาํปี 2554 

แปน
ขาศึกษา  

สมบูรณผล 
บัณฑิตศึกษา  

| สํานักทะเบีย

นาย
เลขาน

นางน
ฝายบริหา

แ

นางสา
ฝายต

ยนและประมว

 

ยวรศกัดิ ์ เรอืน
นุการสํานักงา

นุชร ี จงแกววฒั
ารหลักสูตร ตา
และตารางสอบ

าวจนิตนา  กออ
ตรวจสอบและ
ผลการศึกษา
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการดําเนนิงาน 
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การบรหิารงาน 
 

 
บุคลากร 
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล มีจํานวนทั้งสิ้น 73 คน 
 

⇒ จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทของบคุลากร 
 

ประเภท จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 
ขาราชการ 10 13.70 
ลูกจางประจํา 8 10.96 
พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 32 43.83 
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 
(พนักงานสวนงาน) 

23 31.51 

รวม 73 100.00 
 

⇒ จํานวนบุคลากร จําแนกตามชวงอายุ 
 

ชวงอายุ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 
21-30 ป 14 19.18 
31-40 ป 16 21.91 
41-50 ป 14 19.18 
51-60 ป 29 39.73 
รวม 73 100.00 

 

⇒ จํานวนบุคลากร จําแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ระดบัการศกึษา จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตรี 15 20.55 
ปริญญาตรี 41 56.16 
ปริญญาโท 14 19.18 
ปริญญาเอก 3 4.11 

รวม 73 100.00 
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การบรรจุพนักงาน 
  

 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัย
ชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) ปฏิบัติงานในฝายตางๆ รวมจํานวน 10 อัตรา ดังน้ี 

1. บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา รวมจํานวน 2 อัตรา ดังน้ี 
- ตําแหนงพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ จํานวน 1 

อตัรา 
- ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัดฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 

จํานวน 1 อัตรา 
2. บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) รวมจํานวน 8 อัตรา 

-  ตําแหนงพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการและประกันคุณภาพ สํานักงานสํานัก จํานวน   
1 อัตรา 

-  ตําแหนงพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ จํานวน 1 
อัตรา 

-  ตําแหนงพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา จํานวน 2 อัตรา 
- ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัดฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 

จํานวน 1 อัตรา 
-  ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานสํานัก จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน สังกัดฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 

จํานวน 1 อัตรา 
-  ตําแหนงพนักงานบริการฝมือ (ดานเทคนิคและเครื่องยนต) สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงาน

สํานัก จํานวน 1 อัตรา 
 

การปรับตําแหน่งลูกจ้างประจาํ 
 

 มหาวิทยาลัยมีคําสั่งที่ 1765/2554 สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2554 ใหปรับตําแหนงลูกจางประจํา
จํานวน 2 ราย คือ นางลาเฮ็น คํามูล และนายอินถา ทิพยคํามา ตําแหนงพนักงานสถานที่ ระดับ บ 1 ปรับเปน
ระดับ บ 2          
 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 2555 ใหแก
บุคลากร ซ่ึงมีคุณสมบัติ จํานวน 4 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวเสาวลักษณ สมบูรณผล   เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น ท.ม. 
2. นายมรกต กาวินจันทร          เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น ต.ช. 
3. นายอรรถกร  คุณพันธ          เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น บ.ม. 
4. นางสาวอําไพ  อภิรมย               เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น บ.ม. 
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 3. อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 สูง 4 ชั้น พ้ืนที่ 11,459.50 ตารางเมตร ประกอบดวยหองเรียน จํานวน 
37 หอง มีความจุตั้งแต 30-150 คน 
 ในปการศึกษา 2554 ไดดําเนินการการปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังน้ี 

⇒ ปรับปรุงหองปฏิบัติงานสํานักงานสํานัก และฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา พัฒนา
เปนเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา (Registration Counter Service: RCS) 
ใหบริการแบบ one stop service 

⇒ ปรับปรุงระบบกายภาพ อาทิ ที่จอดรถยนตและรถจักรยานยนตของบุคลากร ปรับภูมิทัศน
ดานหนาและดานขางอาคารสํานักงานโดยการจัดมุมพักผอน เพ่ิมมาน่ัง และกระถางดอกไม 

⇒ ปรับปรุงหองปฏิบัติงานฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี และฝายทะเบียนการศึกษา
บัณฑิตศึกษา ในรูปแบบสํานักงานสมัยใหม (Modern Office) 

⇒ ปรับปรุงพ้ืนกระเบื้องอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 1. ระบบงานทะเบยีน 
 1.1 ระบบฮารดแวร  ไดแก  Back Office Database Server, Web Server, Mail 
Server, ระบบเครือขาย  
 1.2 ระบบซอฟตแวร  ซ่ึงเรียกวา “ระบบสารสนเทศเพื่อการรับเขาศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการศึกษา และระบบสารสนเทศเพื่อการสําเร็จการศึกษา”  สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดพัฒนา
โปรแกรมขึ้นโดยบุคลากรของสํานักฯ เพ่ือการดําเนินงานตามพันธกิจหลักขององคกร และใหบริการแก
หนวยงาน/ผูที่เก่ียวของใชงานรวมกัน (คณะ ภาควิชา อาจารยที่ปรึกษา นักศึกษา ฯลฯ) อาทิ โปรแกรมการ
ออกรหัสประจําตัวนักศึกษา โปรแกรมทะเบียนประวัตินักศึกษา โปรแกรมตารางสอน ตารางสอบ โปรแกรม
ระบบงานทะเบียนการศึกษา  (การลงทะเบียนทุกประเภท  การเพ่ิม ถอน ลงทะเบียนหลังกําหนด การรักษา
สถานภาพ การตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียน การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา  
ฯลฯ)  โปรแกรมระบบเสริมงานทะเบียน  โปรแกรมระบบงานทะเบียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ระบบบริการ
ขอมูลสารสนเทศระบบงานทะเบียนการศึกษา และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส    
              นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมของมหาวิทยาลัย/สวนงานอื่นเพ่ือสนับสนุนพันธกิจขององคกร อาทิระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร (MIS) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการเงิน (FIS) ระบบ
สนับสนุนงานดานนโยบาย แผน และงบประมาณ (e-Planning) ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (CMU-QA) และระบบ e-Office 
 2. ระบบรักษาความปลอดภยัของขอมูล  ไดแก  Database Backup Server อุปกรณตรวจจับ
ควันไฟ การกําหนดสิทธิในการใชงานระบบ 
 3. ระบบฉกุเฉิน ไดแก ระบบสํารองกระแสไฟฟาอัตโนมัติ 
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การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
 

  สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-  
2554 เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
เพ่ือรองรับแผนกลยุทธในแตละมุมมองดังกลาว 
 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 2554 สามารถสรุปไดดังน้ี 
 

มุมมอง/ 
วตัถุประสงคเชงิกลยุทธ 

ตวัชีว้ดั 
คา

นํ้าหนัก 
ผลการ
ดาํเนิน 
งาน 

คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
มุมมองดานการเรยีนรูและการเตบิโต (Learning & Growth)   
L1: พัฒนาทักษะและ
เพิ่มพูนความรูแกบุคลากร 

L1:1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ทักษะและเพิ่มพูนความรูตอบุคลากรเปาหมาย 

4 94.55 5 0.20

 L1:2 รอยละของบุคลากรที่ไดรับความรูเพิ่มขึ้น 3 81.89 5 0.15
L2: สรางจิตสํานึกที่ดีใน
การใหบริการ 

L2:1 รอยละของบุคลากรที่มีทัศนคติที่ดีตอ
การใหบริการ 

4 - 0 0.00

L3: พัฒนาทีมงาน L3:1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอ
โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น 

5 83.09 5 0.25

 L3:2 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอ
สภาพการทํางานและงานที่ทํา 

5 80.96 5 0.25

L4: มีนโยบายการ
บริหารงานและการกํากับ
ดูแลที่ดี 

L4:1 รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในการ
บริหารองคกร 

3 77.12 4.82 0.14

 L4:2 รอยละของแผนปฏิบัติการประจําปที่ได
ดําเนินการ 

5 94.87 4.74 0.24

 L4:3 รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพ 

3 85.22 5 0.15

 L4:4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 

3 5 5 0.15

มุมมองดานกระบวนการภายใน (Process)   
P1: พัฒนาองคกรให
ทันสมัย 

P1:1 จํานวนโปรแกรมหรือเทคนิควิธีที่นํามาใช
ในการพัฒนา/ปรับปรุง 

6 9 5 0.30

 P1:2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลดานนักศึกษา 

6 5 5 0.30

P2: มีระบบการประกัน
คุณภาพการดําเนินงานเพื่อ
นําองคกรสูความเปนเลิศ 

P2:1 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการดําเนินงานภายใน 

6 N/A 0 0.00

   



20 รายงานประจาํปี 2554 | สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
  

 

มุมมอง/ 
วตัถุประสงคเชงิกลยุทธ 

ตวัชีว้ดั 
คา

นํ้าหนัก 
ผลการ
ดาํเนิน 
งาน 

คะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก 
P3: สนับสนุนงานวิจัย
สถาบัน 

P3:1 จํานวนโครงการวิจัยตอป 5 6 5 0.25

 P3:2 รอยละของงานวิจัยที่นําไปใชพัฒนางาน 5 100 5 0.25
P4: มีการบริหารจัดการ
ความรูในองคกร 

P4:1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการความรูในองคกร 

4 14 5 0.20

 P4:2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู
ในสวนงาน 

4 3 3 0.12

P5: มีระบบการบริการ
ดานทะเบียนและ
ประมวลผล 

P5:1 รอยละความสําเร็จในการใหบริการดาน
ทะเบียนและประมวลผล 

6 91.89 4.59 0.28

มุมมองดานลูกคา (Customer)   
C1: สรางความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

C1:1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 15 81.21 5 0.75

มุมมองดานการเงนิ (Financial)   
F1: บริหารจัดการ
งบประมาณแบบพึ่งพา
ตนเอง 

F1:1 รอยละของรายรับที่เพิ่มขึ้น 4 10.98 5 0.20

F2: ลดคาใชจายจากการ
ใชพลังงาน 

F2:1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

4 -14.31 5 0.20

รวมทัง้ส้ิน 100   4.38
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การพฒันากระบวนการปฏิบัติงาน (Core Process) 
 

 
 

ด้านกระบวนการรับเข้าศึกษา 
 

⇒ พัฒนาระบบการเตรียมการดานการรับสมัครเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการรับเขาศึกษา
ระบบแอดมิชชั่นที่ใชในปการศึกษา 2555 ตามนโยบายของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
อาทิ การยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาของผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในระบบรับ
ตรงผานระบบเคลียริงเฮาส (Clearing-house) การเปนศูนยสอบของภาคเหนือในการ
ดําเนินการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาเพ่ือรองรับการรับตรงรวมกัน และการรับนักศึกษาตาม
โครงการเด็กดีมีที่เรียน เปนตน 

⇒ พัฒนาระบบการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2555 โดยใหมีการ
กรอกประวัติบนระบบ Internet แลวพิมพเอกสารที่จะใชในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษา ซ่ึงไดแก ใบผานหนวยการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา, เอกสารรายงานตัวขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษา (มชท.01-04), หนังสืออนุญาตใหนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม             
เขารวมการศึกษาดูงานและการฝกงาน, ใบเอกสารแจงการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 
เน่ืองจากเดิมน้ัน เอกสารจะพิมพจากฝายแนะแนวและรับเขาศึกษา ซ่ึงทําใหเสียเวลาในการ
เตรียมเอกสาร ทางฝายจึงไดทําการพัฒนาปรับปรุงงานดังกลาว เพ่ือใหมีความรวดเร็ว และ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

⇒ พัฒนาขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม โดยปรับลดขั้นตอนในสวนที่สํานัก
ทะเบียนและประมวลผลรับผิดชอบ ซ่ึงจากเดิม 9 ขั้นตอน ใหเหลือ 4 ขั้นตอน โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาใชโดยการสแกนดวย Barcode ซ่ึงผูมารายงานตัวที่เขาสูขั้นตอนรายงานตัว
จะถูกสแกนการรายงานตัวในขั้นตอนแรก และจะถูกสแกนเอกสารอีกครั้งยังจุดสุดทายเพ่ือเปน
การรับรองไดวาผูมารายงานตัวไดทํารายการครบถวน 

⇒ พัฒนาโครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก โดยไดจัดใหมีโครงการประกวดออกแบบปายไวนิล
ประชาสัมพันธ เพ่ือใชในการจัดบูธแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการออกไป
แนะแนวตามศูนยประชุมจังหวัดตางๆ ในเขตพัฒนาภาคเหนือรวมกับมหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชน 
 

ด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
 

⇒ มีการปรับปรุงวิธีการ/ขั้นตอน/ระยะเวลาในการสํารวจตารางสอนในแตละปการศึกษา 
⇒ พัฒนาโปรแกรมเพื่อการตรวจสอบรายละเอียดกระบวนวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย ระหวาง

ฐานขอมูลของสํานักทะเบียนและประมวลผล ฐานขอมูลMIS ของมหาวิทยาลัย และฐานขอมูล
ของสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

⇒ มีการปรับรูปแบบการจัดพิมพหนังสือคูมือการลงทะเบียน (มชท.30) ในสวนของขอชี้แจง/
ขอแนะนําเพ่ือแจกใหคณะ/ภาควิชา และสําหรับรายละเอียดของกระบวนวิชาที่เปดสอนในแต
ละภาคการศึกษา ไดทําการปรับขั้นตอนใหคณะปรับเปลี่ยนแกไขขอมูล และดูไดจากระบบ 
Internet เทาน้ัน 
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⇒ มีการดําเนินการในการออกประกาศตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2550 และขอบังคับ พ.ศ.2553 
จํานวน 5 ฉบับ คือ การลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพ่ิมและถอนกระบวนวิชา การลาอกจาก
การเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม การลงทะเบียนเขารวมศึกษากระบวนวิชาโดยขออักษร
ลําดับขั้น V และการลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาระดับ             
ปริญญาตรี  

⇒ พัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพ่ิมและถอนกระบวนวิชา การขอเขารวม
ศึกษากระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น V และการลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของ
มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี  

⇒ กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชาที่มีลักษณะวิชาเปนวิชาฝกงาน ฝก
ภาคสนาม ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 

⇒ การปรับขั้นตอนการเพิ่มกระบวนวิชา/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกําหนด โดยใหดําเนินการ
ผานภาควิชาเจาของกระบวนวิชาผานระบบ Internet กอนการสรุปผลการลงทะเบียน เพ่ือ
ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา โดยยกเลิกการยื่นเอกสารผานคณะวิชา และคณะสังกัดหลัง
การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเปนเวลา 3 สัปดาห ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 
2554 

⇒ พัฒนาขั้ นตอนการตรวจสอบเงื่ อนไขการลงทะเบียน  (เฉพาะเงื่ อนไขกระบวนวิชา  
และเงื่อนไขชั้นป) โดยการลบกระบวนวิชาที่ไมผานเงื่อนไขกอนสรุปผลการลงทะเบียน  
(กอนพิมพ มชท.50)  ตั้งแตภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2554 และลบกระบวนวิชาที่ไมผาน
เงื่อนไขหลังการประกาศผลการลงทะเบียนลวงหนา และกอนสรุปผลการลงทะเบียน  
(กอนพิมพ มชท.50)  ตั้งแตภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2554 

⇒ พัฒนากระบวนการตรวจสอบนักศึกษาที่ไมลงทะเบียน อาจเนื่องมาจากการขาดแคลนทุนทรัพย 
เพ่ือลดปญหาท่ีเกิดขึ้น จึงไดทําการเพ่ิมขั้นตอนของการแจงขอมูลแกคณะและอาจารยที่ปรึกษา 
เพ่ือที่จะสามารถติดตามนักศึกษาและชวยเหลือในขั้นตนได ซ่ึงการพัฒนาที่เกิดขึ้นไดนํา
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในฯมาพัฒนากระบวนการดังกลาวตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 

⇒ พัฒนาฐานขอมูลคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษารายบุคคล เพ่ือการชําระคารักษา
สถานภาพของนักศึกษาที่มีความหลากหลาย ใหมีการเรียกเก็บที่ถูกตอง และไดนํามาผนวกใช
ในโปรแกรมเคานเตอรเซอรวิส โดยไดมีการเริ่มนํามาใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 
2554 

⇒ มีการปรับลดขั้นตอนการขอลาพักการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยผานระบบ Internet โดยมีการเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 
2554 

⇒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ซ่ึงไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศดานบุคลากร
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 

⇒ พัฒนาระบบฐานขอมูล ไดมีการพัฒนาฐานขอมูลงานทะเบียน เ พ่ือใหรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลง ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย เชน ฐานขอมูลกระบวนวิชา ฐานขอมูลการ
ชําระเงินนักศึกษาแบบเหมาจาย 
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⇒ พัฒนารูปแบบการใหบริการเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา (Registration Counter 
Service: RCS) ใหบริการแบบ one stop service เปดใหบริการเมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2554 โดยไดดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ เพ่ือเปนศูนยบริการ
ทะเบียนนักศึกษาที่ไดพัฒนารูปแบบการบริการใหไดมาตรฐานโดยลดขั้นตอนและความซับซอน
ของการใหบริการ  โดยปรับปรุงจัดสถานที่ใหทันสมัยและสรางบรรยากาศที่จะเสริมสรางความ
พึงพอใจใหแกผูรับบริการ    
 

ด้านกระบวนการสําเร็จการศึกษา 
 

⇒ ปรับปรุงระบบการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา ไดแก ใบระเบียนถาวร และใบปริญญาบัตร 
โดยใชกระดาษที่มีคุณภาพสูงพิมพชนิดพิเศษ (CBS1) ลายเชือกแบบมีเสนใย มีลายนํ้าฝงอยู
ในเน้ือกระดาษ เมื่อสองดวย Black light หรือถายสําเนาจะปรากฏตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือปองกันการแกไข หรือปลอมแปลงเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

⇒ การพัฒนาการจัดทําใบระเบียนถาวรในรูปแบบใหม เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาที่หลากหลาย 
อาทิ Credit transfer ซ่ึงคาดวาจะเริ่มใหบริการสําหรับนักศึกษารหัส 55... เปนตนไป  

⇒ พัฒนาฐานขอมูลกระบวนวิชาภาษาไทย เพ่ือจัดทําใบระเบียนถาวร ฉบับภาษาไทย 
⇒ พัฒนาระบบการรายงานตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับ          

ปริญญาตรีผานระบบอินเทอรเน็ต ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554 เปนตนไป 
⇒ พัฒนาการลดขั้นตอนในการรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาโดยใหผูคาดวา

จะสําเร็จการศึกษากรอกขอมูลการรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผาน
ระบบอินเทอรเน็ตและพิมพแบบฟอรมฯ นําไปชําระคาธรรมเนียมที่ธนาคารตามระยะเวลาที่
กําหนด  แลวนําแบบฟอรมที่ชําระเงิน ไปยื่นรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษา ตามที่
กําหนดไวในปฏิทินการศึกษาของแตละภาคการศึกษา ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือ
ดําเนินการถายรูปดวยระบบคอมพิวเตอรตอไป 
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สวนกลาง

โครงการ

พิเศษ
โควตา

ภาค 2

ภาค 1

การสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

 
หลักสูตร 
 

 ปการศึกษา 2554 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดมีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน                     
ทุกระดับการศึกษาใน 20 คณะ 1 วิทยาลัย จํานวน 354 หลักสูตร จําแนกหลักสูตรระดับตาง ๆ ดังน้ี 
 

หนวย : หลักสูตร 
ระดบั  จํานวน 

ปริญญาตรี 112 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต    4 
ปริญญาโท 158 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  16 
ปริญญาเอก 64 

รวม 354 
 

จํานวนนักศึกษาใหม่ 
 

 ปการศึกษา 2554 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดดําเนินการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาใหม จํานวนทั้งสิ้น 8,846 คน 
 ระดับปริญญาตรี 6,491 คน จําแนกตามประเภทการรับเขาศึกษา ไดดังนี ้
  โครงการพิเศษ   1,570 คน  
  โควตา   2,234 คน 
  สวนกลาง  2,687 คน 
 
 
  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 2,355 คน จําแนกตามภาคการศึกษาที่เขาศึกษา ไดดังนี้ 
  ภาคการศึกษาที่ 1 2,150 คน 
  ภาคการศึกษาที่ 2    205 คน 
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จํานวนนักศึกษาที่มีสถานภาพทั้งหมด 
 

 จํานวนนักศึกษาที่มีสถานภาพท้ังหมดในปการศึกษา 2554 มีดังน้ี 
หนวย : คน 

ภาคการศกึษา 
ระดบัการศกึษา 

รวม 
ปริญญาตร ี บัณฑิตศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 28,009 9,397 37,406 
ภาคการศึกษาที่ 2 23,988 8,139 32,127 
ภาคฤดูรอน 13,140 10,203 23,343 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชา 
 

 ปการศึกษา 2554 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดดําเนินการรับลงทะเบียนกระบวนวิชาของ
นักศึกษา โดยมีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ดังน้ี  

หนวย : คน 

ภาคการศกึษา 
ลงทะเบียน
กระบวนวชิา 

ลงทะเบียน 0 หนวยกิต/
รักษาสถานภาพ/เพ่ือใช
บริการมหาวทิยาลัย 

รวม 

ภาคการศึกษาที่ 1 30,534 2,655 33,189 
ภาคการศึกษาที่ 2 32,481 2,158 34,639 
ภาคฤดูรอน 11,232 864 12,096 

 

 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูรอน

ระดับปริญญาตรี 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
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จํานวนกระบวนวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียน 
 

 สําหรับการรับลงทะเบียนกระบวนวิชาของนักศึกษาในปการศึกษา 2554 มีจํานวนกระบวนวิชาที่มี
นักศึกษาลงทะเบียน ดังน้ี 

 หนวย : กระบวนวิชา 
ภาคการศกึษา ระดบัปริญญาตร ี ระดบับัณฑิตศึกษา รวม 

ภาคการศึกษาที่ 1 2,276 2,006 4,282 
ภาคการศึกษาที่ 2 2,375 1,633 4,008 
ภาคฤดูรอน 300 259 559 

 

 
 
 
 
 
 
 

จํานวนนักศึกษาทีพ้่นสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 

 ปการศกึษา 2554 มีนักศึกษาที่พนสถานภาพการเปนนกัศึกษา ดังนี ้
หนวย : คน 

ภาคการศกึษา ระดบัปริญญาตร ี ระดบับัณฑิตศึกษา รวม 
ภาคการศึกษาที่ 1 305 164 469 
ภาคการศึกษาที่ 2 386 139 525 
ภาคฤดูรอน 99 0 99 

 
จํานวนนักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาไดร้ับเกียรตินิยมและเหรียญรางวัลเรียนดี 
ผูสําเร็จการศกึษา ปการศึกษา 2554 มีจํานวนทั้งสิ้น 7,690 คน 

 หนวย : คน 
ภาคการศกึษา ระดบัปริญญาตร ี ระดบับัณฑิตศึกษา รวม 

ภาคการศึกษาที่ 1 672 1,345 2,017 
ภาคการศึกษาที่ 2 4,564 507 5,071 
ภาคฤดูรอน 324 278 602 

  

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคฤดรูอน

ระดบัปรญิญาตรี

ระดบับณัฑิตศึกษา
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 ซ่ึงจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดนั้น จําแนกเปนนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และนักศึกษา
ตางชาติหลักสูตรภาคปกติ ที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 173 คน ดังน้ี 
 

ภาคการศกึษา 
หลักสูตรนานาชาต ิ นักศึกษาตางชาติหลักสูตรปกต ิ

ปริญญาตร ี บัณฑิต 
ศึกษา 

รวม ปริญญาตร ี บัณฑิต 
ศึกษา 

รวม 

ภาคการศึกษาที่ 1 15 41 56 0 19 19 
ภาคการศึกษาที่ 2 63 14 77 0 9 9 
ภาคฤดูรอน 6 4 10 0 2 2 

 

จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับเกียรตินิยมปการศึกษา 2554 มจํีานวนทัง้สิ้น 1,084 คน 
 

 อันดับหนึ่ง  จํานวน 470  คน 
 อันดับสอง  จํานวน 614  คน 
 
  
 

จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับเหรียญรางวัลเรียนดีประจาํป และเหรยีญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
มีจํานวนทัง้สิ้น 3,991 คน 
 

 เหรียญทอง  จํานวน        90 คน 
 เหรียญเงิน  จํานวน 352 คน 
 เหรียญทองแดง จํานวน    3,549  คน 
 
 
 
 

ผูมีสิทธ์ิเขารับพระราชทานปรญิญาบัตร คร้ังท่ี 46 ประจาํป 2554 มีจํานวนทัง้สิ้น 7,039 คน 
ปริญญาตร ี จํานวน 5,162  คน 

 ปริญญาโท จํานวน 1,766  คน 
 ปริญญาเอก จํานวน 111  คน 
 
 
 
 
 
 
 

  

อนัดับ 1

อนัดับ 2

เงินทอง

ทองแดง
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การวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดมีการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยอยางตอเน่ืองโดยสนับสนุน
งบประมาณ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล ใน
ปงบประมาณ 2554 ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําป 2554 จํานวน 186,250 บาท เพ่ือการ
ดําเนินการวิจัยของบุคลากรจํานวน 6 เรื่อง ดังน้ี    

1. การติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาที่ เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม                    
ปการศึกษา 2553 

2. การศึกษาสาเหตุการสละสิทธิ์ เข าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ระดับปริญญาตรี                  
ปการศึกษา 2554  

3. การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําคูมือการลงทะเบียนเรียน มชท.30 
 4. การวิเคราะหสาเหตุการถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษรลําดับขั้น W ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 
2554 
 5. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผลคะแนนการสอบเขาศึกษา และภาวะการมีงานทําของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                
ที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2549 
 6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 ทั้งน้ี สํานักทะเบียนและประมวลผลไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการจัดทํา
งานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรมีความรู  ความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับการทําวิจัย มีแนวความคิด
และเทคนิคการสรางงานวิจัยจากงานประจํา และบุคลากรสามารถนําความรูที่ไดรับไปสรางงานวิจัยจากงาน
ประจําที่ทํา เมื่อวันที่ 7 และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ณ หองปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคารสํานักงาน โดยมี 
อาจารย ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากร 
 อีกทั้งไดนําผลงานการวิจัยของบุคลากรในป 2552 เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่สอบระบบโควตากับระบบแอดมิชชั่น ประจําปการศึกษา 2549-2551
เขารวมประกวดผลงานทางวิชาการ ในการสัมมนาเครือขายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 6“รวมใจ รวมคิด รวมทํา บทบาทและการพัฒนางานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสูประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรม         
ฮอลิเดยอินน รีสอรท อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
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การบรกิารวิชาการแก่ชุมชน 
 

 
 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล ใหความสําคัญตอการบริการวิชาการแกชุมชนภายนอก                     
มหาวิทยาลัย โดยการเปนวิทยากรแนะแนวการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา การบรรยายใหความรู
ระบบงานทะเบียนการศึกษาแกนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา การตอนรับคณะเยี่ยมชม ดูงาน และการจัด
ฝกอบรม ประชุม สัมมนาแกหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

การรับเชิญเป็นวิทยากร 
 

 ปการศึกษา 2554 ผูบริหารและบุคลากร ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. การแนะแนวการศกึษาตอในสถาบันอุดมศกึษา ปการศกึษา 2555 จํานวน 11 ครั้ง 
 

วนั เดือน ป ผูเขารบัฟง วทิยากร 

5 กรกฎาคม 2554 นักเรียนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 

7 กรกฎาคม 2554 นักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชรีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 

22 กรกฎาคม 2554 ครูผูสอนในโรงเรียนบนพื้นที่สูง โครงการเสริม
ความรูพื้นฐานกอนเขามหาวิทยาลัยตามแนว
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 

24 กรกฎาคม 2554 นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาคม จังหวัดลําปาง ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 

15 สิงหาคม 2554 นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 

20 สิงหาคม 2554 ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม 

หัวหนาฝายแนะแนวและ
รับเขาศึกษา 
(นางนิสากร สุทธิแปน) 

26 สิงหาคม 2554 นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา หัวหนาฝายแนะแนวและ
รับเขาศึกษา 
(นางนิสากร สุทธิแปน) 

29 สิงหาคม 2554 นักเรียนโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม 

ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 

1 กันยายน 2554 นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 

10-11 พฤศจิกายน 
2554 

นักเรียน/ผูรวมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 16 

ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 
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วนั เดือน ป ผูเขารบัฟง วทิยากร 

25 มกราคม 2555 นักเรียนโรงเรียนเทพบดินทรวทิยาเชียงใหม ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 

 

 
 
 2. การบรรยายใหความรูระบบงานทะเบียนการศึกษา ใหแกนักศึกษา  อาจารยที่ปรึกษา คณะตาง ๆ 
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 9 ครั้ง 
 

วนั เดือน ป หัวขอบรรยาย วทิยากร 

2 มิถุนายน 2554 การลงทะเบียนกระบวนวิชาและวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ ใหแกนักศึกษาใหมระดับ
บัณฑิตศึกษา 

รองผูอํานวยการสํานักฯ  
(อ.ดร.หัสฤกษ เนียม
อินทร) 

23 สิงหาคม 2554 แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมเรียน
ใหแกอาจารยและบุคลากรกองการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาค
พายัพ เชียงใหม 

หัวหนาฝายบริหาร
หลักสูตร ตารางสอนและ
ตารางสอบ 
(นางนุชรี จงแกววัฒนา) 

18 พฤษภาคม 2555 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โครงการเตรียม
ความพรอมนักศึกษาพิการปการศึกษา 2554 ดาน
การเรียน และการใชชีวิตประจําวันในรั้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 

การลงทะเบียนเรียนแกนักศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร 

รองผูอํานวยการสํานักฯ  
(อ.ดร.หัสฤกษ เนียม
อินทร) และหัวหนาฝาย
ทะเบียนการศึกษา
บัณฑิตศึกษา (น.ส.
เสาวลักษณ สมบูรณผล) 

25 พฤษภาคม 2555 แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินงาน
(ระดับปริญญาตรี) ที่มีการเปลี่ยนแปลง ในการ
สัมมนาอาจารยที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2555 

รองผูอํานวยการสํานักฯ  
(อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย) 



รายงานประจาํปี 2554 | สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 31 
 

วนั เดือน ป หัวขอบรรยาย วทิยากร 

 ระบบการลงทะเบียนกระบวนวิชาที่ปรับปรุงใหม 
และระเบียบ ขอบังคับฯ ประกาศฯ ที่เกี่ยวของกับ
อาจารยที่ปรึกษา ในการประชุมอาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2555 ของวิทยาลัย
ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

รองผูอํานวยการสํานักฯ  
(อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย) 

29 พฤษภาคม 2555 ระเบียบฯ ขอบังคับฯ ประกาศฯ วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
 

แนะนําวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวน
วิชา และขอบังคับฯ ระเบียบฯ ประกาศฯ 
 
 

แนะนําการลงทะเบียนทางระบบอินเทอรเน็ต 
ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี 
ประจําปการศึกษา 2555 ของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ 
และเทคโนโลยี 
 

รองผูอํานวยการสํานักฯ  
(อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย) 
 

หัวหนาฝายทะเบียน
การศึกษาปริญญาตรี 
(นางวารุณี ศรีนาค) 
 

หัวหนาฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ประมวลผลการศึกษา 
(นายณรงคเดช  
วิโรจนสกลกุล) 

29-30 พฤษภาคม 
2555 

ส่ิงที่ตองรูในการลงทะเบียน ในการปฐมนิเทศและ
พัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประจําปการศึกษา 2555 

ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 

30 พฤษภาคม 2555 ขั้นตอนลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอนกระบวน
วิชาและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับทะเบียนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
คณะการสื่อสารมวลชน ปการศึกษา 2555 

หัวหนาฝายทะเบียน
การศึกษาปริญญาตรี 
(นางวารุณี ศรีนาค) 
หัวหนาฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ประมวลผลการศึกษา 
(นายณรงคเดช  
วิโรจนสกลกุล) 
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การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดดําเนินการจัดฝกอบรม ประชุม สัมมนา แกคณะ ภาควิชา และ
หนวยงานตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 10 ครั้ง ดังน้ี 
 

วนั เดือน ป เรือ่ง สถานท่ี 

11 กรกฎาคม 2554 การประชุมสัมมนารองผูอํานวยการฝายวิชาการและ
อาจารยแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดใน
เขตพัฒนาภาคเหนือ เรื่อง การศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษาปการศึกษา 2555 

จังหวัดเชียงราย 
12 กรกฎาคม 2554 จังหวัดนาน 
13 กรกฎาคม 2554 จังหวัดลําปาง 
19 กรกฎาคม 2554 จังหวัดเชียงใหม 
25 กรกฎาคม 2554 จังหวัดกําแพงเพชร 
26 กรกฎาคม 2554 จังหวัดนครสวรรค 
27 กรกฎาคม 2554 จังหวัดพิษณุโลก 
21 กันยายน 2554 การสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาคณะและ

ผูแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การ
ใหบริการเคานเตอรเซอรวิส 

หอง 5101 อาคารเรียน
รวมหลังที่ 5 สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล 

3 พฤษภาคม 2555 การประชุมสัมมนาการกําหนดทิศทาง เปาหมาย
และจํานวน การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2556 

หองทิพยพิมาน โรงแรม
เชียงใหมแกรนดวิว 
จังหวัดเชียงใหม 

17 พฤษภาคม 2555 สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาเพื่อเสริมสราง
ความรูเกี่ยวกับการจัดการการศึกษา 

ศูนยประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหมแกรนด
วิว จังหวัดเชียงใหม 
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การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 
 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดใหการตอนรับผูเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษา
ตางๆ จํานวน 6 ครั้ง ดังนี้ 
  

วนั เดือน ป หนวยงาน จาํนวน (คน) 

22 กรกฎาคม 2554 (เชา) กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

21 

(บาย) กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

10 

29 สิงหาคม 2554 ก ลุ มบริ ก า รนั กศึ กษ าด าน ง านทะ เบี ยนนั กศึ กษ า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

22 

13 ตุลาคม 2554 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาควิชาสังคมศาสตรกับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

13 

2 กุมภาพันธ 2555 (เชา) สํานักงานการทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

51 

(บาย) กองทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

12 
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การทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหบุคลากรเกิดความตระหนักถึง
คุณคา และความสําคัญตอการมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม โดยมีกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 
 1. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 10 ครั้ง ดังน้ี 
 

วนั เดือน ป กิจกรรม สถานท่ี 

10 มิถุนายน 2554 พิธีทําบุญเนื่องในวันสถาปนาสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในวันสถาปนาสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล 

มูลนิธิสงเคราะหคนชรา
ภาคเหนือ สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรมปกรณ
เชียงใหม  สถานสงเคราะห
เด็กชายบานเชียงใหม สถาน
สงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 

13 กรกฎาคม 2554 พิธีถวายเทียนพรรษา และสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

สถานศึกษาพระพุทธศาสนา
และปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
นานาชาติ บานศรีวังธาร 
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม 

16 กันยายน 2554 พิธีมุทิตาจิต ขาราชการ พนักงานและ
ลูกจางประจํา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม          
ที่เกษียณอายุงาน ประจําป 2554 

ศาลาธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

21 ตุลาคม 2554 พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2554 

วัดฝายหิน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

29 ตุลาคม 2554 พิธีทําบุญเคานเตอรเซอรวิส สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

30 ธันวาคม 2554 พิธีทําบุญเนื่องในวันขึ้นปใหม สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

13 เมษายน 2555 ขบวนแหสรงน้ําพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2555 

สถานีรถไฟเชียงใหม -          
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

20 เมษายน 2555 พิธีดําหัวคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล 

สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 



รายงานประจาํปี 2554 | สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 35 
 

วนั เดือน ป กิจกรรม สถานท่ี 

27 เมษายน 2555 พิธีดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และ
คณาจารยอาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประจําป 2555 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหกับ
หนวยงานภายนอกอยางตอเน่ือง รวมทั้งบุคลากรทุกคนรวมกันแตงกายดวยผาไทยทุกวันศุกรของสัปดาห เพ่ือ
รวมอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาผาไทย 

 

 
 

2. การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดรณรงคใหมีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมซึ่งได

ดําเนินการในดานตางๆ ดังน้ี 
⇒  มาตรการการประหยัดพลังงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล โดยการรณรงคประหยัด

พลังงานในอาคารสํานักงานไดแก 
- การปด ระบบไฟฟาแสงสวางในหองทํางานแตละฝาย ชวงเวลา 12.00-13.00 น. 
- การเปดเครื่องปรับอากาศเฉพาะชวงเวลา 13.00-16.00 น. 
- การปดจอภาพเมื่อไมใชงานทุกครั้ง และปดเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อไมใชงานเกินหน่ึง

ชั่วโมง   
⇒ จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอม (Big Cleaning Day) เพ่ือปรับภูมิทัศนโดยรอบใหเกิด

ความเปนระเบียบเรียบรอย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 
⇒ จัดกิจกรรม 5 ส เพ่ือการมีสวนรวมของบุคลากรในการควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอย

ของสถานที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งทําใหบุคลากรเกิดการทํางานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยดวย  
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การพฒันาบุคลากร 
 

  
 
 ปการศึกษา 2554 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดจัดใหมีการอบรม ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรูในหัวขอตางๆ แกบุคลากรของสํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู และนําความรูที่ไดมา
ใชพัฒนาการทํางาน ดังน้ี 
 

การจัดอบรม สัมมนา 
 

 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดจัดโครงการฝกอบรม สัมมนาแกบุคลากรในปการศึกษา 2554
จํานวน 26 ครั้ง ดังน้ี 
 

วัน เดือน ป จํานวน (คน) หัวขอ สถานที ่
งบประมาณ 

(บาท) 
24 มิถุนายน 
2554 

45 การจัดทําแผนและการประเมนิแผนการ
ดําเนินงานประจําป 2554 (รอบครึ่งปแรก) 

หองปฏิบัติการชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

3,312

21 กรกฎาคม 
2554 

60 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพท่ีดี 

หองปฏิบัติการชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

3,930

30 กรกฎาคม 
2554 

68 การสัมมนาบุคลากรประจําป 2554 เรื่องการ
ทํางานเปนทีม: การใหบรกิารเคานเตอร
เซอรวิส (ชวงแรก) 

หอง RB 5101 
อาคารเรียนรวมหลังที่ 
5  

9,930

5 สิงหาคม 2554  58 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํป 2555 หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

3,200

12-14 สิงหาคม 
2554 

53 การสัมมนาบุคลากรประจําป 2554 เรื่อง 
การทํางานเปนทีม: การใหบรกิารเคานเตอร
เซอรวิส (ชวงที่สอง) 

โรงแรมธรรมรนิทร
ธนา และเกาะไหงคลิฟ 
บีช รีสอรท  จังหวัด
ตรัง 

554,070

19 สิงหาคม 
2554 

16 การใชอุปกรณชวยสอนในอาคารเรียนรวม หองปฏิบัติการชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

3,930

26 สิงหาคม 
2554 

65 สมรรถนะ ครั้งที่ 3 หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

7,600

30 สิงหาคม 
2554 

18 การเทียบเคียงสมรรถนะ 
(Benchmarking) 

หองประชุมสํานกั
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

24,415
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วัน เดือน ป จํานวน (คน) หัวขอ สถานที ่
งบประมาณ 

(บาท) 
13 กันยายน 
2554 

65 สมรรถนะ ครั้งที่ 4 หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

6,200

29 กันยายน 
2554 

56 พัฒนาบุคลิกภาพในการใหบรกิาร หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

34,760
 

17 ตุลาคม 2554 54 การประเมินผลการวิจัยประจําป 2554 หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

6,300

22 ตุลาคม 2554 56 การประเมินแผนปฏิบัติการประจําป 2554 
(รอบครึ่งปหลัง) 

โรงแรมเวียงอินทร 
จังหวัดเชียงราย 

156,317

7, 11 พฤศจิกายน 
2554 

57 แนวทางการจัดทํางานวิจัย หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

14,061

14 พฤศจิกายน 
2554 

25 ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการจัดทาํแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

27,706

3 ธันวาคม 2554 50 การบริหารความเสี่ยง โรงแรมคุมภูคํา 
จังหวัดเชียงใหม 

28,000

8 กุมภาพนัธ 
2555 

54 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพท่ีดี เรื่อง โรคทางมือที่พบบอย 

หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

13,748

22 กุมภาพันธ 
2555 

57 การจัดการดําเนินการที่เกีย่วของกับขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 

หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

4,715

23 กุมภาพันธ 
2555 

66 สมรรถนะ ครั้งที่ 5 หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

8,725

29 กุมภาพันธ 
2555 

61 การอพยพและการปฏิบัติตัวเมือ่เกิด
แผนดินไหว 

หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

19,060

9 มีนาคม 2555 67 การใหบรกิารและดูแลอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณในอาคารเรยีนรวมรวม 

หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

14,395

17 มีนาคม 2555 59 ศิลปะการสื่อสารเพื่อความพึงพอใจ โรงแรมคุมภูคํา 
จังหวัดเชียงใหม 

44,200
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วัน เดือน ป จํานวน (คน) หัวขอ สถานที ่
งบประมาณ 

(บาท) 
23 มีนาคม 2555 66 การสรางมูลคาเพ่ิมจากการใหบริการและ

ทรัพยสินของสํานักทะเบียนและประมวลผล
ในปจจุบัน 

หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

11,220

26 มีนาคม 2555 24 การใชงานโปรแกรมแผนปฏิบัตกิารประจําป 
2555 

หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

875

30 เมษายน 2555 71 (เชา)การประเมินแผนการดําเนนิงานประจําป 
2555 (รอบครึง่ปแรก) และการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป 2556 

หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

9,520

 (บาย) การสัมมนาบุคลากรประจําป 2555 
เรื่องการพัฒนาตนเองสูความสําเร็จ 
(ชวงแรก) 

หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

2,520

6-9 พฤษภาคม 
2555 

54 การสัมมนาบุคลากรประจําป 2555 เรื่อง
การพัฒนาตนเองสูความสําเร็จ (ชวงที่สอง) 

วารินทร บีช รีสอรท 
และบันดาหยารสีอรท 
จังหวัดสตูล 

949,530
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การพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ 
 

 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ ทั้งทางดาน
วิชาการ และทักษะการทํางาน โดยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการประชุมฝกอบรม สัมมนา 
ทั้งจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 19 โครงการ ดังนี้ 
 

วนัเดอืน ป จาํนวน (คน) หัวขอ สถานท่ี 

29 มิถุนายน 2554 2 การสัมมนา "การเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงการซอฟตแวร ไมโครซอฟท 
สําหรับสถานศึกษา 

สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1 กรกฎาคม 2554 2  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การบริหาร
จัดการระบบรับตรงผานเคลียริงเฮาส 
(Clearing-house) 

หองประชุมบอลรูม 1  
โรงแรมพูลแมนคิง
เพาเวอร  
กรุงเทพมหานคร   

6-7 กรกฎาคม 
2554 

5 การอบรม เรื่อง การพัฒนาบริการสูความเปน
เลิศ (Service Mind) รุนที่ 4 

สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2 กันยายน 2554 1 การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ 
ดาน e-Learning ป 2554 (National       
e-Learning Seminar and Workshop 
2011) 

สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

19-20 ตุลาคม 
2554 

1 การประชุม UCTS International 
Workshop 2010 

ประเทศไตหวัน   

28 ตุลาคม 2554 1 การประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคดานการสื่อสาร ครั้งที่ 1 
“ส่ือสารสรางสรรค” 

หองทิพยพิมาน โรงแรม
เชียงใหมแกรนดวิว 
จังหวัดเชียงใหม 

2 ธันวาคม 2554 1 การสัมมนาเรื่อง การปรับสัดสวนใน
องคประกอบของการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา 

หองประชุมวนาสวรรค  
สถาบันสุขภาพและความ
งามวนาศรม  
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  
จังหวัดเชียงราย   

7-9 ธันวาคม 2554 8 การสัมมนาเครือขายระบบทะเบียนนักศึกษา
และประมวลผลการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6“รวมใจ รวมคิด รวมทํา 
บทบาทและการพัฒนางานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสู
ประชาคมอาเซียน”  

โ ร งแรมฮอลิ เ ดย อิ นน 
รี ส อ ร ท  อํ า เ ภอ ช ะอํ า 
จังหวัดเพชรบุรี 
 

17-18 ธันวาคม 
2554 

1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับเปลี่ยน
แนวคิดพิชิตความสําเร็จรวมกัน 

โ ร งแรมอั ล ไพน กอลฟ  
รีสอรท จังหวัดลําพูน 
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วนัเดอืน ป จาํนวน (คน) หัวขอ สถานท่ี 

19 ธันวาคม 2554 2 การบรรยายพิ เศษ  เรื่อง วิ สัยทัศนการใช 
Smart Device ในองคกรการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1-3, 6-9 และ  
10-12 กุมภาพันธ 
2555 

3 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูง 
(พบส.) 

โรงแรมฮอลิเดยอินน 
จังหวัดเชียงใหม  และ
โรงแรมอัลไพนกอลฟ 
รีสอรท จังหวัดลําพูน 

9-10 มีนาคม 2555 1 การประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย  
ครั้งที่  28  เรือ่ง “Emerging Challenges 
in University Leadership and 
Management” 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก 

27-30 มีนาคม 
2555 

1 การประชุม 2012 first UMAP Board 
and Committee Meeting 

กรุงมะนิลา  ประเทศ
สาธารณรัฐฟลิปปนส 

29 มีนาคม 2555 1 โครงการอบรมหลักสูตรทางไกลผานดาวเทียม
หลักสูตร “Performance Management 
กับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ” 

สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3-4 เมษายน 2555 1 การฝกอบรมหลักสูตร TQA Criteria โรงแรมแคนทารี ฮิลล 
จังหวัดเชียงใหม 

3-4 เมษายน 2555 1 การประชุม Invitation to the 4thAUN-
ACTS Steering Committee 
Meeting 

Universiti Brunei 
Darussalam  ประเทศ
บรูไน 

18-20 เมษายน 
2555 

1 
 

การสัมมนาและศึกษาดูงานดานกลยุทธการทํา
ประชาสัมพันธเชิงรุกและการสราง Branding 
ขององคกร 
 

กรุงเทพมหานคร และ
ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
จังหวัดสมุทรสาคร   

18-20 พฤษภาคม 
2555 

5 สัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ประจําป 2555  เรื่อง  การพฒันา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมสูการเปนมหาวิทยาลัย
แหงคุณภาพ 

โรงแรมดุสิตไอสแลนด  
รีสอรท  จังหวัดเชียงราย  

31 พฤษภาคม 2555 1 
 

โครงการอบรมหลักสูตรทางไกลผานดาวเทียม  
หลักสูตร “การจัดทํา Training Roadmap 
บนพื้นฐาน Competency” 

สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย 
 

 สํานักทะเบียนและประมวลผลใหความสําคัญในดานสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร โดย
สนับสนุนกิจกรรมในดานการสงเสริมสุขภาพ ไดแก 

⇒ จัดอบรมบุคลากร เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพที่ดี เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 โดยแพทยหญิงลลิตา ธีระสิริ ผูอํานวยการบัลวีเวียงพิงค 
ศูนยธรรมชาติบําบัด 

⇒ จัดอบรมบุคลากร เรื่อง โรคทางมือที่พบบอยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2555 โดย             
รองศาสตราจารย นายแพทยคณิตศ สน่ันพานิช ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

⇒ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจําปใหแกบุคลากร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 โดยแพทย
และ เ จ า หน าที่ ศู นย บ ริ ก า ร เ ทคนิ คการแพทย คลิ นิ ก  คณะ เทคนิ คกา รแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

⇒ จัดฝกอบรมบุคลากร เรื่อง การอพยพและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผนดินไหวเมื่อวันที่ 29 
กุมภาพันธ 2555 โดยคณะวิทยากรจากศูนยฝกอบรม งานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย 
เทศบาลนครเชียงใหม  

⇒ สงบุคลากรเขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 29 ประจําป 
2554 ประเภทวอลเลยบอลชาย วอลเลยบอลหญิง และบาสเกตบอลชาย 

⇒ นายมงคล  ปนตาโมงค  พนักงานปฏิบัติ งาน  ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี              
ทําหนาที่ผูชวยผูฝกสอนดาบสากล ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 
3 9  “ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร เ ก ม ส ” ร ะ ห ว า ง วั น ที่  1-8  ม ก ร า ค ม  2 5 5 5                    
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

⇒ นายวันชัย  ไทยยัน โต  พนักงานปฏิบัติ งาน  ฝ ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี                   
ทําหนาที่ประธานชมรมตะกรอ สโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารวมการแขงขันเซปก
ตะกรอ ประเภททีมเดี่ยวชาย รุนอาวุโส 40 ปขึ้นไป ในการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 “วลัยลักษณเกมส” ระหวางวันที่ 18-25 เมษายน 
2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

⇒ สงเสริมและสนับสุนนใหบุคลากรออกกําลังกายและเลนกีฬา เปนประจําทุกวันพุธ 
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การจัดการความรู้ในองค์กร 
 

  
 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดจัดโครงการการจัดการความรูในองคกรเพ่ือใหบุคลากรทุกฝาย          
ทุกระดับทราบแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณการทํางาน รับทราบปญหาและแนวทางการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และการพูดคุยกันแบบสุนทรียภาพซ่ึงจะทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การอยูรวมกันภายในหนวยงานอยางมีความสุข ทําใหเกิดความสามัคคีภายในองคกรและชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององคกรใหดียิ่งขึ้นตอไป ในรอบปการศึกษา 2554 ไดจัดกิจกรรมทั้งในระดับสํานักฯ และระดับ
ฝาย จํานวน 19 เรื่อง ดังน้ี   
 

วนั เดอืน ป จาํนวน (คน) หัวขอ สถานท่ี 

1 มิถุนายน 2554 9 การแลกเปลี่ยนเรียนรูในฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและประมวลผลการศึกษา เรื่อง 
PHP 

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ประมวลผลการศึกษา 

29 มิถุนายน 2554 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูในฝายทะเบียนการศึกษา
บัณฑิตศึกษา เรื่อง การกําหนด Model 
คาธรรมเนียมการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

ฝายทะเบียน
การศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

30 มิถุนายน 2554 23 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับสํานัก เรื่องระบบ
โปรแกรมการใหบริการเคานเตอรบริการ
ทะเบียนนักศึกษา (Counter Service) 

หองปฏิบัติการ ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

1 กรกฎาคม 2554 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูในฝายบริหารหลักสูตร 
ตารางสอนและตารางสอบ เรื่อง การตรวจสอบ
และบันทึกขอมูลกระบวนวิชาที่ปด/ปรับปรุง 

ฝายบริหารหลักสูตร 
ตารางสอนและตาราง
สอบ 

14 กรกฎาคม 2554 9 การแลกเปลี่ยนเรียนรูในฝายตรวจสอบและ
รับรองผลการศึกษา เรื่อง การตรวจสอบวิชาโท 

ฝายตรวจสอบและ
รับรองผลการศึกษา 

20 กรกฎาคม 2554 14 การแลกเปลี่ยนเรียนรูในฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและประมวลผลการศึกษา เรื่อง 
การ Back up ขอมูล 

หองประชุมสํานัก
ทะเบียน  
และประมวลผล 

4 สิงหาคม 2554 50 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับสํานักฯ เรื่อง การ
พัฒนาการบริการสูความเปนเลิศ (Service 
Mind) 

หองปฏิบัติการ ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

17 สิงหาคม 2554 59 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับสํานักฯ เรื่อง สิทธิ
ประโยชนของบุคลากร 

หองปฏิบัติการ ชั้น 3 
สํานักทะเบียน และ
ประมวลผล 

1, 6 กันยายน 2554 22 การแลกเปลี่ยนเรียนรูคณะทํางานดาน
กระบวนการและผูปฏิบัติงาน เรื่อง โปรแกรม
เคานเตอรเซอรวิส 

หองปฏิบัติการ ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
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วนั เดอืน ป จาํนวน (คน) หัวขอ สถานท่ี 

5 กันยายน 2554 201 KM Day ประจําป 2554 เรื่อง                    
การลงทะเบียนกระบวนวิชาผานระบบ
อินเทอรเน็ต 

โรงแรมอิมพีเรียล
แมปง 
จังหวัดเชียงใหม 

14 กันยายน 2554 15 การแลกเปลี่ยนเรียนรูคณะกรรมการบริหาร
ประจําสํานัก เรื่อง โปรแกรมเคานเตอรเซอรวิส 

หองประชุมสํานัก
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

21 กันยายน 2554 82 (เชา) การแลกเปลี่ยนเรียนรูหัวหนางานบริการ
การศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ประธานสภา
นักศึกษา และประธานหอพักนักศึกษา เรื่อง 
โปรแกรมเคานเตอรเซอรวิส 

หอง RB 5101
อาคารเรียนรวมหลังที่ 
5 
 
เคานเตอรบริการ
ทะเบียนนักศึกษา 

36 (บาย) การแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแก
คณะกรรมการบริหารประจําสํานัก พนักงาน
เคานเตอรรุนที่ 1 และคณะทํางานดาน
กระบวนการ เรื่อง โปรแกรมเคานเตอรเซอรวิส 

22 กันยายน 2554 37 (เชา) การแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแก
คณะกรรมการบริหารประจําสํานัก พนักงาน
เคานเตอรรุนที่ 1 และคณะทํางานดาน
กระบวนการ เรื่อง โปรแกรมเคานเตอรเซอรวิส 

หองปฏิบัติการ ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

19 ตุลาคม 2554 7 การแลกเปลี่ยนเรียนรูในฝายทะเบียนการศึกษา
บัณฑิตศึกษา การ Update ขอมูลหลักสูตร 
และขอมูลตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ฝายทะเบียน
การศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

10 พฤศจิกายน 
2554 

44 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับสํานักฯ เรื่อง รหัส
ประจําตัวนักศึกษา 

หองปฏิบัติการ ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

9 มกราคม 2555 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูในฝายบริหารหลักสูตร 
ตารางสอนและตารางสอบ เรื่อง ระบบการ
จัดการกระบวนวิชาพื้นฐานทั่วไปเพื่อการจัด
ตารางสอน 

ฝายบริหารหลักสูตร 
ตารางสอนและตาราง
สอบ 

8, 15, 20-21 
กุมภาพันธ 2555 

29 การแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกพนักงานเคานเตอร
รุนที่ 2 และคณะทํางานดานกระบวนการ เรื่อง 
โปรแกรมเคานเตอรเซอรวิส 

หองปฏิบัติการ ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

27 เมษายน 2555 57 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับสํานักฯ เรื่อง การ
ขอใชรถยนตสวนกลาง และแนวปฏิบัติในการ
ขออนุมัติเพื่อดําเนินการในเรื่องตางๆ 

หองปฏิบัติการ ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

4 พฤษภาคม 2555 63 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับสํานักฯ เรื่อง          
กลยุทธในการประชาสัมพันธเชิงรุก และการ
สราง Branding ขององคกร 

หองปฏิบัติการ ชั้น 3 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
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การประกันคณุภาพการศึกษา 
 

  
 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2551 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ไดกําหนดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลคุณภาพและมาตรฐานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนงาน และหนวยงานภายใตสวนงานของ
มหาวิทยาลัย โดยหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 ในป 2553 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎ กระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไวใน
ฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาที่หลัก 2 ประการคือ  
 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง และมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการ
ประกันคุณภาพภายในประกอบดวย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนา
คุณภาพ และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งใน
ทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตอสาธารณชน 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงไดพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น ภายใตหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกฎกระทรวง วา
ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษานํา
ตัวบงชี้ไปใชเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป ซ่ึง
สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใตหลักเกณฑและตัวบงชี้ที่ สกอ. กําหนดตามความเหมาะสม 
 ในปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการตรวจประเมินฯ ตามแนวทางตัวบงชี้ที่ สกอ. 
กําหนด ซ่ึงสํานักทะเบียนและประมวลผลไดรับการตรวจสอบจํานวน 5 องคประกอบ 8 ตัวบงชี้ประกอบดวย 
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
   ตัวบงช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (รายงานในสวนที่เก่ียวของ ไมประเมินใหคะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอม              
    การเรียนรู 
 องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
  ตัวบงช้ีท่ี 7.1  ภาวะผูนําของคณะกรรมการบริหารประจําสวนงาน 
    และผูบริหารทุกระดับของสวนงาน 
  ตัวบงช้ีท่ี 7.2  การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู 
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  ตัวบงช้ีท่ี 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
  ตัวบงช้ีท่ี 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
  ตัวบงช้ีท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพเขา
รวมการประชุม อบรม สัมมนา ที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาทักษะดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเปนแนวทางในการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตลอดจนไดแตงตั้งคณะกรรมการ และคณะทํางานเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดครอบคลุมทุก
องคประกอบของการประกันคุณภาพ รวมทั้งสามารถดําเนินการไดครบทุกขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย เมื่อป 2554 จํานวน 4 ครั้ง ดังน้ี 

⇒ ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ณ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

⇒ สัมมนาผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสวนงาน เมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2554 ณ หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สํานักงานมหาวิทยาลัย 

⇒ ประชุมแนวทางและแผนการประกันคุณภาพประจําป 2555 และอบรมคลินิกสรางความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ณ หองประชุมพระยาศรี
วิสารวาจา สํานักงานมหาวิทยาลัย 

⇒ ประชุมเกี่ยวกับตัวบงชี้ที่มีการปรับเปลี่ยนการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และการกรอก
ขอมูลพื้นฐาน เมื่อวันที่ 14  มีนาคม 2555 ณ หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สํานักงาน
มหาวิทยาลัย 
 

 อีกทั้งไดสงเสริมและสนับสนุนใหเขารวมการอบรมตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
Module ตางๆ ที่จัดโดยสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง จํานวน 3 ครั้ง ดังน้ี 

⇒ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ 2555 โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม 

⇒ อบรม Module 13 เรื่อง Work Process  Sub Process เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 
โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม 

⇒ อบรม Module 14 Process Step: Service Blueprint (AS is) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 
2555 ณ ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม 
 

 นอกจากนี้ไดจัดฝกอบรมบุคลากร เรื่อง การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2554 โดยอาจารยนุชรัตน ศิริประภาวรรณ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ และจัดอบรมความรู
เก่ียวกับเทคนิคการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยอาจารยณัชพัชร ลอประดิษฐพงศ 
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 รวมทั้งรับการตรวจเยี่ยมการประเมินการ
ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 
2553 จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 
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เคาน์เตอร์บรกิารทะเบียนนักศึกษา 
 

(Registration Counter Service: RCS) 
 
 เคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา (Registration Counter Service: RCS) มีวัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการบริการในสํานักทะเบียนและประมวลผลใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้นโดยลดขั้นตอนการ
ใหบริการที่มีมากขั้นตอน และสลับซับซอน ใหผูรับบริการสามารถใชบริการใหเสร็จสิ้นในจุดเดียวไดแบบ one 
stop service โดยปรับปรุง จัดสถานที่ใหทันสมัย และสรางบรรยากาศที่จะเสริมสรางความพึงพอใจใหแก
ผูรับบริการ 
 

การเตรียมการด้านสถานที่ 
 

 มีการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณโถงชั้น 1 (สวนหนา) ของสํานักงาน ใหดูทันสมัย เปนหองทํางานสมัยใหม 
ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,720,000 บาท 
 

การเตรียมการด้านการให้บริการ 
 

การริเริ่มดําเนินงานการใหบริการเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล 
ไดมีการเตรียมความพรอม ทั้งดานการพัฒนาโปรแกรม การฝกอบรมบุคลากร การปรับปรุงระบบขั้นตอน
กระบวนการทํางาน เพ่ือเอื้ออํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ โดยมีขั้นตอนการเตรียมงาน ดังน้ี 

1. ออกแบบขั้นตอนการใหบริการซ่ึงดําเนินการโดยวิเคราะหลักษณะงานที่ใหบริการของทุกฝายงาน
ในสํานักทะเบียนและประมวลผล ทั้ง 7 ฝาย เพ่ือการจําแนกลักษณะงาน โดยจําแนกเปน 3 กลุมงาน คือ กลุม
งานบริการขั้นตอนเดียว กลุมงานบริการ 2 ขั้นตอน และกลุมงานบริการ 3 ขั้นตอน 

2. ออกแบบระบบโปรแกรม โดยใชเครื่องมือคณุภาพ ดังน้ี 
2.1เครื่องมือการจัดการขอมูลลูกคา (Customer Database) คือ การบริหารความสัมพันธ

กับลูกคา (Customer Relation Management: CRM) เพ่ือสรางใหลูกคาเกิดความผูกพันกับบริการ
ของสํานักทะเบียนและประมวลผล  

2.2 เครื่องมือบริหารประสบการณกับลูกคา (Customer Experience Management: 
CEM) เพ่ือสรางประสบการณใหลูกคารูสึกไดวา การบริการของสํานักทะเบียนและประมวลผลจะสรางความ
พึงพอใจใหแกลูกคาจนเกิดความรูสึกผูกพันกับบริการของสํานักทะเบียนและประมวลผล เชน ลดขั้นตอนการ
กรอกคํารอง โดยใชประโยชนจากขอมูลของนักศึกษาที่มีอยูเพ่ืออํานวยความสะดวกใหนักศึกษาหรือผูรับบริการ
ไดรับการบริการที่รวดเร็ว เปนตน 

3. ออกแบบการบริการ โดยใชเครื่องมือคุณภาพ คือ มาตรฐานบริการ (Service Standard) 
เพ่ือเปนขอกําหนดใหแกพนักงานในการสรางมาตรฐานการบริการ เชน ใหพนักงานกลาวตอนรับนักศึกษา/
ผูรับบริการ ทันทีที่นักศึกษา/ผูรับบริการยืนอยูตรงหนา และใหทวนถามเพ่ือตรวจสอบความถูกตองในการ
ใหบริการตรงตามความตองการทุกครั้ง กอนปดการบริการ และกลาวคําวา ขอบคุณที่ใชบริการ หรือ ยินดี
ใหบริการ ทุกครั้งที่นักศึกษาหรือผูรับบริการไดรับการบริการเรียบรอยแลว เปนตน 

4. จัดทําคูมือการใชงานและการใหบริการ 
5. จัดอบรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร เพ่ือการใหบริการ และจัดอบรมเพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพในการใหบริการที่ดี 
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สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดมีการสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการเปนประจําทุกเดือน 
โดยมีผลการประเมิน สรุปไดดังน้ี 

 

รายการ 
คาเฉลีย่ความพึงพอใจ 

พ.ย. 
54 

ธ.ค. 
54 

ม.ค. 
55 

ก.พ. 
55 

มี.ค. 
55 

เม.ย. 
55 

พ.ค. 
55 

1. ดานบรรยากาศและสถานทีใ่หบริการ 4.56 4.74 4.60 4.29 4.79 4.20 4.29
2. การใหบริการของเจาหนาท่ี 4.36 4.67 4.48 3.70 4.00 4.05 3.96
2.1 มนุษยสัมพนัธ 4.35 4.62 4.56 3.36 4.07 3.80 4.07
2.2 ความเอาใจใสและตอบสนองความตองการ 4.37 4.69 4.52 3.81 3.93 4.00 3.86
2.3 ความสุภาพและมีมารยาท 4.37 4.69 4.48 3.82 4.07 4.20 4.07
2.4 ความชัดเจนในการใหขอมูล/การตอบ

คําถาม 
4.33 4.69 4.36 3.41 3.93 4.20 3.86

3. คุณภาพในการใหบริการ 4.38 4.65 4.47 4.16 3.96 4.45 4.08
3.1 ข้ันตอนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ 4.42 4.62 4.40 3.88 4.00 4.40 4.15
3.2 ความถูกตองในงานบริการท่ีไดรับ 4.47 4.69 4.44 4.31 4.07 4.60 4.31
3.3 ความรวดเร็ว 4.20 4.56 4.48 4.19 3.86 4.40 3.64
3.4 ความสะดวกในการรับบรกิาร 4.44 4.32 4.56 4.25 3.93 4.40 4.21

ความพึงพอใจโดยรวม 4.39 4.67 4.49 3.97 4.07 4.24 4.05
  

 ทั้งน้ี สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดมีการนําผลการประเมินเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล เปนประจําทุกเดือน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแกไข 
การใหบริการเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
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บุคลากร 
 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

สํานักทะเบียนและประมวลผลแบงสวนงานออกเปน 7 ฝาย แตละฝายมีบุคลากรในสังกัด ดังน้ี 
สํานักงานสํานัก  
1. นายวรศักดิ์  เรือนนอย ผูบริหารระดับตน  
2. นางพิไลพร  วงศภูงา นักวิชาการเงินและบัญชี (ชํานาญการ) 
3. นางสาวฐิติรัตน  ตันติวัฒน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 
4. นายสมศักดิ์  ใจวงศเพ็ญ นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ 
5. นายเริงศักดิ์  โคมแขวง ชางอิเลคทรอนิคส ปฏิบัติงาน 
6. นายชัชวาลย  ทองคํา ชางเทคนิค ชํานาญงาน 
7. นางอัมพร  สงคประเสริฐ พนักงานปฏิบัติงาน 
8. นางเสารแกว  สวางทิศ นักการเงินและบัญชี 
9. นางแสงสุรีย  คําตุย พนักงานปฏิบัติงาน 
10. นางสาวชุลีพร  บูรณสมภพ พนักงานปฏิบัติงาน 
11. นางจิดาภา  โตทอง พนักงานปฏิบัติงาน 
12. นายกัมปนาท  สาณะเสน พนักงานปฏิบัติงาน 
13. 
14 

นายธนากร  กอนทองดี 
นางสาวชนนิกานต  เครือยั่งยืน 

พนักงานปฏิบัติงาน 
พนักงานปฏิบัติงาน 
(1 มี.ค. 55-ปจจุบัน) 

15. 
16. 

นางเพ็ญจันทร  หาวหาญ 
นางสาวกัลยา  บัวผัด 

เจาหนาที่สํานักงาน 
เจาหนาที่สํานักงาน 
(1 ก.ย.54-ปจจุบัน) 

17. นายสะอาด  แกวปอม พนักงานขับรถยนต 
18. นายกันตธรณ สายเครือขัด พนักงานบริการฝมือ (ดานเทคนิคและเครื่องยนต) 

(1 เม.ย. 54-ปจจุบัน) 
19. นายเจริญ  ขัติเรือง พนักงานบริการฝมือ (ดานสํานักงาน) 
20. นางลาเฮ็น  คํามูล พนักงานสถานที่ 
21. นายวัลลภ  แกวปญญา พนักงานสถานที่ 
22. นายเกษม  เทพวงค พนักงานสถานที่ 
23. นายสมพงษ  ไชยชนะ พนักงานสถานที่ 
24. นางประกายรัตน  รัตนประสิทธิ์ พนักงานสถานที่ 
25. นายอินถา  ทิพยคํามา    พนักงานสถานที่ 
26. นายอุทัย  ใจดี พนักงานบริการทั่วไป 
27. นางสาวสุมาลี  จักรเงา พนักงานบริการทั่วไป 
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ฝายแนะแนวและรบัเขาศึกษา  
1. นางนิสากร  สุทธิแปน พนักงานปฏิบัติงาน 
2. นางสาวเกศริน  จตุพร พนักงานปฏิบัติงาน 
3. นางวลี  โคมแขวง เจาหนาที่สํานักงาน 
4. นางอัมภาพันธ  คันธรส พนักงานปฏิบัติงาน 
5. นางสาวกานตพิชชา  กระบี่นอย พนักงานปฏิบัติงาน 
6. นางสาวลักขณา  ทองคํามา พนักงานปฏิบัติงาน 
 

ฝายบริหารหลกัสูตร ตารางสอนและตารางสอบ 
1. นางนุชรี  จงแกววัฒนา พนักงานปฏิบัติงาน 
2. นางพัทธนันท  แกวชุม นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
3. 
4. 
 
5. 

นางสาวศิริพร  โนราช 
นางสาวปราณี  อริยพฤกษ 
 
นายกิติศักดิ์  อัศววุฒิไกร 

พนักงานปฏิบัติงาน  
พนักงานปฏิบัติงาน  
(1 มิ.ย. 54-29 ก.พ. 55) 
พนักงานปฏิบัตงิาน 
(1 มี.ค. 55-ปจจุบัน) 

 

ฝายทะเบียนการศกึษาปริญญาตร ี
 

1. นางวารุณี  ศรีนาค พนักงานปฏิบัติงาน (ชํานาญการ) 
2. นายวันชัย  ไทยยันโต พนักงานปฏิบัติงาน 
3. นายอํานวย โพธินาม พนักงานปฏิบัติงาน 
4. นายมงคล  ปนตาโมงค พนักงานปฏิบัติงาน 
5. นายกิติศักดิ์  อัศววุฒิไกร พนักงานปฏิบัติงาน 

 (1 ต.ค. 54-29 ก.พ. 55) 
6. นางสุลี  กองศรี   พนักงานปฏิบัติงาน 
7. นางสาวจันทิมา  ทับไธสงค พนักงานปฏิบัติงาน 
8. 
9. 

นางสาวสุพรรณี  บุญฟู 
นางสาวปราณี  อริยพฤกษ 

พนักงานปฏิบัติงาน 
พนักงานปฏิบัติงาน 
(1 มี.ค. 55-ปจจุบัน) 

 

ฝายทะเบียนการศกึษาบัณฑิตศึกษา 
 

1. นางสาวเสาวลกัษณ  สมบูรณผล พนักงานปฏิบัติงาน (ชํานาญการ) 
2. นายอรรถกร  คุณพันธ  พนักงานปฏิบัติงาน 
3. นางธิดาวรรณ  คุณพันธ พนักงานปฏิบัติงาน 
4. นางวิจิตรกานต  อัศววุฒิไกร พนักงานปฏิบัติงาน 

 
ฝายตรวจสอบและรบัรองผลการศกึษา  
1. นางสาวจินตนา  กออนนัตกุล พนักงานปฏิบัติงาน (ชํานาญการ) 
2. นายพูลศักดิ์  สรอยทอง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
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3. นางสาวเภาพงา  ฟูมูลเจริญ พนักงานปฏิบัติงาน 
4. นางหยาดนที  ปนตาโมงค พนักงานปฏิบัติงาน 
5. นางสาวอําไพ  อภิรมย พนักงานปฏิบัติงาน 
6. นางลําดวน  ศรีโรย พนักงานปฏิบัติงาน 
7. นางสาวพิไลศรี  ศรีวิเรือน พนักงานปฏิบัติงาน 
8. นางสาวสุจิรา  มณีรัตน พนักงานปฏิบัติงาน 

(1 เม.ย.54-31 มี.ค.55) 
9. 
 
10. 

นางธนัษฎา  เจริญรักษ 
 
นางสาวทัศนีย  อินทหมื่น 
 

พนักงานปฏิบัติงาน 
(1 มิ.ย. 54-ปจจุบัน) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
(1 พ.ค. 55-ปจจุบัน) 

 

ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศและประมวลผลการศกึษา 
1. นายณรงคเดช  วิโรจนสกลกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
2. นายธนสาร  เมืองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ 
3. นายพิเชฐ  จันทรเสนาวงค นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการพิเศษ
4. นายมรกต  กาวินจันทร พนักงานชาง 
5. นางเสาวรีย  บุญชัย เจาหนาที่สํานักงาน 
6. นายนครินทร  แกวญานะ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
7. นายสังเวียน  กุณา นักวิชาการคอมพิวเตอร 
8. นางสาวสุวรรณา  ทองแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
9. 
10. 
 
11. 

นางสาวอสมา  ตะคํา 
นายรณวิทย  น้ิวยะวงศ 
 
นายพิจักษณ ปญญาทอง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 
(1 มี.ค. 55-ปจจุบัน) 
เจาหนาที่สํานักงาน 
(1 พ.ค. 55-ปจจุบัน) 
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จํานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 
 

ปีการศึกษา 2554 
 

คณะ /สาขาวชิา โควตา สวนกลาง

โครงการ
พัฒนา
คณุภาพ
การศกึษาฯ

รวม 
จาํนวนรบั
ตามแผนฯ 

คดิเปน
รอยละ
ของแผนฯ

คณะมนุษยศาสตร 182 207 106 495 530 93.40 

 - ภาษาอังกฤษ 40 38 23 101 110   
 - ภาษาฝรั่งเศส 11 19 10 40 45   
 - ภาษาเยอรมัน 9 12 3 24 30   
 - ประวัติศาสตร 11 14 7 32 40   
 - บานและชุมชน 13 20 3 36 40   
 - สารสนเทศศึกษา 20 16 12 48 50   
 - ปรัชญา 7 13 7 27 30   
 - จิตวิทยา 14 21 6 41 45   
 - ภาษาไทย 11 19 7 37 35   
 - ภาษาญ่ีปุน 12 8 7 27 30   
 - ภาษาจีน 12 8 6 26 30   
 - การทองเที่ยวและการ
 โรงแรม 

22 19 15 56 45 

  
 - การสอนภาษาไทยในฐานะ
 ภาษาตางประเทศ 
 (นานาชาติ) 

- - 7 7 - 

คณะศกึษาศาสตร 162 125 79 366 375 97.60 

 - ประถมศึกษา 11 12 1 24 25   
 - การศึกษาปฐมวัย 18 - 7 25 25   
 - บริหารธุรกิจ 10 10 6 26 25   
 - คหกรรมศาสตร 5 12 5 22 25   
 - เกษตรกรรม 4 15 7 26 25   
 - อุตสาหกรรมศึกษา 5 12 4 21 25   
 - พลศึกษา - 9 16 25 25   
 - สุขศึกษาและการสงเสริม
 สุขภาพ 

16 
 

8
 

-
 

24
 

25 
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คณะ /สาขาวชิา โควตา สวนกลาง

โครงการ
พัฒนา
คณุภาพ
การศกึษาฯ

รวม 
จาํนวนรบั
ตามแผนฯ 

คดิเปน
รอยละ
ของแผนฯ

 - ภาษาไทย 8 8 8 24 25   
 - ภาษาอังกฤษ 13 11 - 24 25 

  
  
  
  
  

 - ภาษาฝรั่งเศส 14 - 5 19 25 

 - สังคมศึกษา 9 9 8 26 25 

 - คณิตศาสตร 19 9 4 32 25 

 - วิทยาศาสตร 15 10 4 29 25 

 - ศิลปศึกษา 15 - 4 19 25   
คณะวจิติรศลิป 92 86 53 47 278 104.91 

 - ภาพพิมพ 15 11 5 31 30   
 - จิตรกรรม 12 9 7 28 25   
 - ประติมากรรม 12 19 3 34 30   
 - ศิลปะไทย 18 12 22 52 50   
 - การออกแบบ 8 12 12 32 30   
 - ศิลปะการถายภาพ 13 15 28 56 55   
 - ส่ือศิลปะและการออกแบบสื่อ 14 8 23 45 45 

คณะสงัคมศาสตร 71 125 16 212 220 96.36 

 - ภูมิศาสตร 18 61 1 80 80   
 - สังคมวิทยาและ
 มานุษยวิทยา 

31 32 12 75 80 

  
 - ไทยศึกษา 22 32 3 57 60   
คณะวทิยาศาสตร 305 343 158 806 840 95.95 
 - เคมีเคมีอุตสาหกรรม
 ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 

72 78 4 154 190 

  
 - ชีววิทยาจุลชีววิทยาสัตว
 วิทยา 

46 59 5 110 150 

  
 - ฟสิกสวัสดุศาสตร 38 58 3 99 140   
 - ธรณีวิทยาอัญมณีวิทยา 43 42 8 93 100   
 - คณิตศาสตรสถิติ 61 66 6 133 160   
 - วิทยาการคอมพิวเตอร 45 40 132 217 100   
คณะวศิวกรรมศาสตร 293 340 212 845 880 96.02

 - วิศวกรรมไฟฟา 25 39 15 79 80   
 - วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 19 23 6 48 50   
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คณะ /สาขาวชิา โควตา สวนกลาง

โครงการ
พัฒนา
คณุภาพ
การศกึษาฯ

รวม 
จาํนวนรบั
ตามแผนฯ 

คดิเปน
รอยละ
ของแผนฯ

 - วิศวกรรมอุตสาหการ 60 33 19 112 120   
 - วิศวกรรมเครื่องจักรกล  83 62 19 164 180   
 - วิศวกรรมเหมืองแร 10 12 5 27 30   
 - วิศวกรรมเกษตร 5 30 1 36 40   
 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร 32 18 17 67 80   
 - วิศวกรรมเครื่องกล  
 หลักสูตรนานาชาติ 

4 11 4 19 40 

  
 - วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ - 26 31 57 40   
 - วิศวกรรมอุตสาหการ 
 ภาคพิเศษ - 35 43 78 60   
 - วิศวกรรมไฟฟา ภาคพิเศษ 

คณะแพทยศาสตร 94 50 98 242 250 96.80 

 - แพทยศาสตร 94 50 98 242 250 

คณะเกษตรศาสตร 89 200 75 364 415 87.71 

 - เศรษฐศาสตรเกษตร 20 31 6 57 60 
 - พืชไรพืชสวนสัตวศาสตร
 กีฏวิทยาโรคพืช ฯลฯ 

69 169 61 229 355 

คณะทันตแพทยศาสตร 37 43 30 110 110 100 

 - ทันตแพทยศาสตร 37 43 30 110 110 

คณะเภสชัศาสตร 80 83 - 163 160 101.88 

 - เภสัชศาสตร (หลักสูตร 6 ป) 80 83 - 163 160 

คณะเทคนคิการแพทย 116 199 30 345 390 88.46 

 - เทคนิคการแพทย 39 74 1 114 140 

 - กิจกรรมบําบัด 16 38 1 55 70 

 - รังสีเทคนิค 25 33 3 61 70 

 - กายภาพบําบัด 36 54 7 97 110 

คณะพยาบาลศาสตร 80 61 7 148 200 74 

 - พยาบาลศาสตร 80 61 2 143 200 

คณะอตุสาหกรรมเกษตร 120 223 4 346 345 100.29 
 - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 การอาหาร 

30 31 - 61 60 

  
 - เทคโนโลยีชีวภาพทาง 15 37 2 54 55   
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คณะ /สาขาวชิา โควตา สวนกลาง

โครงการ
พัฒนา
คณุภาพ
การศกึษาฯ

รวม 
จาํนวนรบั
ตามแผนฯ 

คดิเปน
รอยละ
ของแผนฯ

 อุตสาหกรรมเกษตร 

 - วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 32 34 - 66 60   
 - เทคโนโลยีการพัฒนา
 ผลิตภัณฑ 

15 54 - 69 60 

  
 - เทคโนโลยีการบรรจุ 20 35 - 55 60   
 - เทคโนโลยีผลิตภัณฑทาง
 ทะเล 

8 32 1 41 50 

  
คณะสตัวแพทยศาสตร 37 28 9 74 60 123.33 

 - สัตวแพทยศาสตร 37 28 9 74 60 

คณะบรหิารธรุกิจ 174 168 37 379 400 94.75 

 - บริหารธุรกิจ 135 102 37 274 280 

 - บริหารธุรกิจภาคพิเศษ 39 66 - 105 120 

คณะเศรษฐศาสตร 62 142 61 265 390 67.95 

 - เศรษฐศาสตร 34 78 42 154 120 
 - เศรษฐศาสตรตรี-โท 
 หลักสูตรสองภาษา 

28 5 19 52 120 

 - เศรษฐศาสตรภาคพิเศษ - 59 - 59 150 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร - 25 53 78 85 91.76 

 - สถาปตยกรรมศาสตร - 25 53 78 85 

คณะการสือ่สารมวลชน 68 79 1 148 150 98.67 

 - การสื่อสารมวลชน 68 79 1 148 150 
คณะรฐัศาสตรและรฐัประศาสน
  ศาสตร 98 71 73 242 330 73.33 

 - รัฐศาสตร 31 22 12 65 70 

 - รัฐประศาสนศาสตร 44 32 15 91 100 

 - การระหวางประเทศ 23 17 5 45 80 
 - การระหวางประเทศ 
 ภาคพิเศษ 

- - 41 41 80 

คณะนิตศิาสตร 29 45 150 224 210 106.67 

 - นิติศาสตร 29 45 6 80 70 

 - นิติศาสตรภาคพิเศษ - - 144 144 140 

วทิยาลยัศลิปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี 45 44 272 361 300 120.33 
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คณะ /สาขาวชิา โควตา สวนกลาง

โครงการ
พัฒนา
คณุภาพ
การศกึษาฯ

รวม 
จาํนวนรบั
ตามแผนฯ 

คดิเปน
รอยละ
ของแผนฯ

 -  แอนนิเมชัน 18 24 93 135 100 
 -  การจัดการสมัยใหมและ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 (เชียงใหม) 15 - 138 153 100   
 - วิศวกรรมซอฟตแวร
 หลักสูตรนานาชาติ 12 20 40 72 100   
 - วิศวกรรมซอฟตแวร
 หลักสูตรนานาชาติ (ตางชาติ) 

- - - - -   

รวม 2,234 2,687 1,570 6,491 6,905 94.00 
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จํานวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2554 
 

คณะ ภาคการศกึษาท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 รวม 

คณะมนุษยศาสตร 62 0 62 

คณะศึกษาศาสตร 271 0 271 

คณะวิจิตรศิลป 14 0 14 

คณะสังคมศาสตร 88 2 90 

คณะวิทยาศาสตร 266 11 277 

คณะวิศวกรรมศาสตร 258 45 303 

คณะแพทยศาสตร 82 3 85 

คณะเกษตรศาสตร 109 12 121 

คณะทันตแพทยศาสตร 56 0 56 

คณะเภสัชศาสตร 26 3 29 

คณะเทคนิคการแพทย 24 4 28 

คณะพยาบาลศาสตร 136 27 163 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 34 10 44 

คณะสัตวแพทยศาสตร 11 18 29 

คณะบริหารธุรกิจ 224 0 224 

คณะเศรษฐศาสตร 93 47 140 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 10 0 10 

คณะการสื่อสารมวลชน 0 0 0 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 116 0 116 

คณะนิติศาสตร 16 0 16 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 33 14 47 

สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 1 0 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 220 9 229 

รวม 2,150 205 2,355 
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จํานวนนักศึกษาที่มีสถานภาพ 
 

ปีการศึกษา 2554 
 

คณะ 
ภาคการศกึษาท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 ภาคฤดรูอน 

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

คณะมนุษยศาสตร 2,116 259 1,966 231 643 295 

คณะศึกษาศาสตร 1,706 1,148 1,683 939 687 921 

คณะวิจิตรศิลป 937 51 875 40 517 54 

คณะสังคมศาสตร 823 357 777 299 296 377 

คณะวิทยาศาสตร 3,025 1,057 2,882 948 1,389 1,194 

คณะวิศวกรรมศาสตร 3,525 1,010 3,268 910 3,051 1,190 

คณะแพทยศาสตร 1,425 288 244 253 787 549 

คณะเกษตรศาสตร 1,346 629 1,307 542 636 674 

คณะทันตแพทยศาสตร 610 55 329 48 274 75 

คณะเภสัชศาสตร 863 163 844 141 288 143 

คณะเทคนิคการแพทย 1,157 97 1,120 87 414 119 

คณะพยาบาลศาสตร 2,041 663 790 569 176 711 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1,132 123 1,100 98 363 122 

คณะสัตวแพทยศาสตร 366 37 215 40 134 45 

คณะบริหารธุรกิจ 1,710 984 1,656 868 573 1,011 

คณะเศรษฐศาสตร 1,195 532 1,032 473 589 634 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 399 34 391 29 209 45 

คณะการสื่อสารมวลชน 579 59 559 53 236 80 

คณะรัฐศาสตรฯ 947 499 927 448 522 590 

คณะนิติศาสตร 789 78 768 73 437 89 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือฯ 1,318 268 1,255 188 919 210 

บัณฑิตวิทยาลัย 0 1,006 0 862 0 1,075 

รวม 28,009 9,397 23,988 8,139 13,140 10,203 

รวมทัง้ส้ิน 37,406 32,127 23,342 
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จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชา 
 

ปีการศึกษา 2554 
 

คณะ 
ภาคการศกึษาท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 ภาคฤดรูอน 

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

คณะมนุษยศาสตร 2,034 132 2,054 107 785 27 

คณะศึกษาศาสตร 1,693 695 1,700 591 1,049 209 

คณะวิจิตรศิลป 917 32 906 17 446 0 

คณะสังคมศาสตร 805 214 783 177 393 31 

คณะวิทยาศาสตร 2,963 792 2,947 742 1,480 6 

คณะวิศวกรรมศาสตร 3,454 606 3,337 540 2,028 32 

คณะแพทยศาสตร 243 232 1,425 229 7 1 

คณะเกษตรศาสตร 1,321 431 1,332 373 628 11 

คณะทันตแพทยศาสตร 329 33 610 33 13 4 

คณะเภสัชศาสตร 856 103 854 102 401 3 

คณะเทคนิคการแพทย 1,143 72 1,144 70 503 0 

คณะพยาบาลศาสตร 799 367 2,039 337 139 157 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1,125 81 1,113 77 518 1 

คณะสัตวแพทยศาสตร 219 12 366 34 19 0 

คณะบริหารธุรกิจ 1,698 582 1,670 489 631 20 

คณะเศรษฐศาสตร 1,185 353 1,043 373 377 65 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 394 20 396 9 26 0 

คณะการสื่อสารมวลชน 573 11 567 2 119 0 

คณะรัฐศาสตรฯ 938 286 940 272 411 45 

คณะนิติศาสตร 783 43 777 33 429 0 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือฯ 1,302 180 1,278 160 199 0 

บัณฑิตวิทยาลัย 0 483 0 433 0 19 

รวม 24,774 5,760 27,281 5,200 10,601 631 

รวมทัง้ส้ิน 30,534 32,481 11,232 
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จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
 

ที่ลงทะเบียน 0 หน่วยกิต (รักษาสถานภาพ/เพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย)  

ปีการศึกษา 2554 
 

คณะ ภาคการศกึษาท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 ภาคฤดรูอน 

คณะมนุษยศาสตร 104 98 25 
คณะศึกษาศาสตร 333 306 245 
คณะวิจิตรศิลป 19 17 3 
คณะสังคมศาสตร 112 111 48 
คณะวิทยาศาสตร 183 134 68 
คณะวิศวกรรมศาสตร 324 305 58 
คณะแพทยศาสตร 37 21 12 
คณะเกษตรศาสตร 135 122 41 
คณะทันตแพทยศาสตร 22 14 6 
คณะเภสัชศาสตร 46 31 12 
คณะเทคนิคการแพทย 18 16 4 
คณะพยาบาลศาสตร 254 205 114 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 17 14 17 
คณะสัตวแพทยศาสตร 11 4 1 
คณะบริหารธุรกิจ 327 188 38 
คณะเศรษฐศาสตร 130 75 78 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 12 17 0 
คณะการสื่อสารมวลชน 42 49 8 
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 190 148 24 
คณะนิติศาสตร 33 34 3 
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 34 19 11 
สถานฯ หลังการเก็บเกี่ยว 0 0 0 
บัณฑิตวิทยาลัย 272 230 48 

รวม 2,655 2,158 864 
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จํานวนกระบวนวิชาท่ีมีนักศกึษาลงทะเบียน 
 

ปีการศึกษา 2554 
 

คณะ 
ภาคการศกึษาท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 ภาคฤดรูอน 

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

คณะมนุษยศาสตร 274 51 297 35 48 11 

คณะศึกษาศาสตร 256 157 270 145 64 35 

คณะวิจิตรศิลป 95 6 99 8 12 2 

คณะสังคมศาสตร 51 71 63 54 3 11 

คณะวิทยาศาสตร 319 265 335 264 44 36 

คณะวิศวกรรมศาสตร 217 134 230 134 22 6 

คณะแพทยศาสตร 226 442 176 174 11 13 

คณะเกษตรศาสตร 137 161 141 146 26 15 

คณะทันตแพทยศาสตร 66 164 75 123 0 6 

คณะเภสัชศาสตร 73 53 70 52 7 6 

คณะเทคนิคการแพทย 81 54 80 66 14 6 

คณะพยาบาลศาสตร 45 119 49 111 1 57 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 96 59 107 54 19 7 

คณะสัตวแพทยศาสตร 59 4 63 32 2 0 

คณะบริหารธุรกิจ 65 38 74 34 6 6 

คณะเศรษฐศาสตร 30 23 30 22 3 9 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 34 22 44 22 1 0 

คณะการสื่อสารมวลชน 35 4 34 3 1 0 

คณะรัฐศาสตรฯ 37 22 45 18 6 10 

คณะนิติศาสตร 27 9 33 8 8 0 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือฯ 53 42 60 41 2 3 

บัณฑิตวิทยาลัย 0 106 0 87 0 20 

รวม 2,276 2,006 2,375 1,633 300 259 

รวมทัง้ส้ิน 4,282 4,008 559 
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จํานวนนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2554 
 

คณะ 
ภาคการศกึษาท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 ภาคฤดรูอน 

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

คณะมนุษยศาสตร 19 3 13 2 5 0 

คณะศึกษาศาสตร 11 24 8 20 0 0 

คณะวิจิตรศิลป 9 0 12 1 2 0 

คณะสังคมศาสตร 7 10 7 6 8 0 

คณะวิทยาศาสตร 60 23 43 12 13 0 

คณะวิศวกรรมศาสตร 24 22 138 27 24 0 

คณะแพทยศาสตร 0 5 2 5 0 0 

คณะเกษตรศาสตร 8 9 14 8 2 0 

คณะทันตแพทยศาสตร 2 1 0 0 0 0 

คณะเภสัชศาสตร 10 1 4 1 4 0 

คณะเทคนิคการแพทย 41 0 6 0 0 0 

คณะพยาบาลศาสตร 5 6 0 7 0 0 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 24 6 29 1 8 0 

คณะสัตวแพทยศาสตร 1 0 4 1 2 0 

คณะบริหารธุรกิจ 15 11 15 19 2 0 

คณะเศรษฐศาสตร 19 4 21 6 13 0 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 2 1 1 1 0 0 

คณะการสื่อสารมวลชน 7 1 7 0 4 0 

คณะรัฐศาสตรฯ 13 20 8 10 4 0

คณะนิติศาสตร 9 0 23 0 8 0 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือฯ 19 8 31 3 0 0 

บัณฑิตวิทยาลัย 0 9 0 9 0 0 

รวม 305 164 386 139 99 0 

รวมทัง้ส้ิน 469 525 99 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2554 
 

คณะ 
ภาคการศกึษาท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 ภาคฤดรูอน 

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

คณะมนุษยศาสตร 79 22 352 15 15 0 

คณะศึกษาศาสตร 17 182 245 54 4 25 

คณะวิจิตรศิลป 25 10 65 3 8 0 

คณะสังคมศาสตร 36 52 128 19 7 6 

คณะวิทยาศาสตร 60 84 493 69 76 39 

คณะวิศวกรรมศาสตร 161 60 393 48 72 32 

คณะแพทยศาสตร 0 108 183 9 2 32 

คณะเกษตรศาสตร 20 68 219 29 21 12 

คณะทันตแพทยศาสตร 0 7 85 9 0 26 

คณะเภสัชศาสตร 9 18 196 9 11 11 

คณะเทคนิคการแพทย 9 8 232 3 2 3 

คณะพยาบาลศาสตร 4 79 660 20 2 22 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 14 17 199 6 14 0 

คณะสัตวแพทยศาสตร 0 10 48 0 0 0 

คณะบริหารธุรกิจ 33 206 330 62 9 17 

คณะเศรษฐศาสตร 147 179 152 50 13 16 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 3 3 60 0 0 0 

คณะการสื่อสารมวลชน 10 6 97 2 5 0 

คณะรัฐศาสตรฯ 4 40 155 32 13 20 

คณะนิติศาสตร 6 2 104 1 21 1 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือฯ 35 74 168 6 29 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 0 101 0 61 0 15 

โครงการพิเศษบัณฑิตฯ 0 9 0 0 0 0 

รวม 672 1,345 4,564 507 324 278 

รวมทัง้ส้ิน 2,017 5,071 602 
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จํานวนผู้ได้รับเกียรตนิิยมและเหรียญรางวัลเรียนดี 
 

ปีการศึกษา 2554 
 

คณะ 
เกียรตนิิยม เหรยีญรางวลัเรยีนด ี

อันดบัหน่ึง อันดบัสอง ทอง เงิน ทองแดง 

คณะมนุษยศาสตร 59 64 11 41 264 

คณะศึกษาศาสตร 42 54 10 32 539 

คณะวิจิตรศิลป 0 17 0 0 57 

คณะสังคมศาสตร 8 16 0 6 26 

คณะวิทยาศาสตร 48 63 18 30 379 

คณะวิศวกรรมศาสตร 23 34 8 15 145 

คณะแพทยศาสตร 24 46 2 22 413 

คณะเกษตรศาสตร 4 11 1 3 81 

คณะทันตแพทยศาสตร 10 21 3 7 194 

คณะเภสัชศาสตร 38 34 6 32 222 

คณะเทคนิคการแพทย 39 42 5 34 185 

คณะพยาบาลศาสตร 27 43 3 24 199 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 14 17 1 13 80 

คณะสัตวแพทยศาสตร 9 8 1 8 90 

คณะบริหารธุรกิจ 30 45 8 22 213 

คณะเศรษฐศาสตร 40 26 5 17 151 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 5 9 1 4 40 

คณะการสื่อสารมวลชน 12 10 2 10 47 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 17 27 2 15 97 

คณะนิติศาสตร 12 13 2 10 59 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 9 14 1 7 68 

รวม 470 614 90 352 3,549 
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จํานวนผู้มีสิทธ์ิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

ครั้งที่ 46 
 

คณะ 
จาํนวนผูมีสิทธิเ์ขารับพระราชทานปรญิญาบัตร 

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

คณะมนุษยศาสตร 507 50 0 

คณะศึกษาศาสตร 252 230 1 

คณะวิจิตรศิลป 84 12 0 

คณะสังคมศาสตร 184 64 4 

คณะวิทยาศาสตร 596 129 36 

คณะวิศวกรรมศาสตร 655 129 9 

คณะแพทยศาสตร 184 22 12 

คณะเกษตรศาสตร 285 106 9 

คณะทันตแพทยศาสตร 88 9 0 

คณะเภสัชศาสตร 167 21 13 

คณะเทคนิคการแพทย 239 10 7 

คณะพยาบาลศาสตร 195 143 3 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 267 27 1 

คณะสัตวแพทยศาสตร 48 10 0 

คณะบริหารธุรกิจ 341 282 0 

คณะเศรษฐศาสตร 386 130 3 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 61 6 0 

คณะการสื่อสารมวลชน 120 22 0 

คณะรัฐศาสตรฯ 164 62 0 

คณะนิติศาสตร 132 5 0 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 207 74 5 

บัณฑิตวิทยาลัย 0 187 8 

โครงการพิเศษบัณฑิตวิทยาลัย 0 36 0 

รวม 5,162 1,766 111 
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สถิตกิารเข้าชม Homepage  
 

และการใช้บริการ SMS ประจําปี 2554 

 
เดอืน จาํนวนผูเขาชม Homepage (ครัง้) ยอดการใชบรกิาร SMS (ครัง้) 

มิถุนายน 2554 438,277 58 

กรกฎาคม 2554 114,967 7 

สิงหาคม 2554 109,701 10 

กันยายน 2554 343,725 7 

ตุลาคม 2554 407,965 1,622 

พฤศจิกายน 2554 395,758 51 

ธันวาคม 2554 179,219 11 

มกราคม 2555 267,682 11 

กุมภาพันธ 2555 215,250 123 

มีนาคม 2555 381,624 9 

เมษายน 2555 307,585 2,018 

พฤษภาคม 2555 334,954 36 

รวม 3,496,707 3,963 
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สถิตกิารเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
 

หนวย : รายการ 

วัน เดือน ป 

ประมวลผลแลวไดตามความ
ตองการ 

ประมวลผลแลวไมไดตาม
ความตองการ 

เพ่ิม ถอน 
ยาย
ตอน 

section 
เต็ม 

ผิด
เงือ่นไข 

หนวย
กิตเกนิ 

(add) (drop) (move) (useat) (ucond) (ovrcr)
ลงทะเบียนลวงหนา วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 เวลา 
15.00 น. 

92,887 - - 13,778 2,278 166 

วันอาทิตยที่ 5มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 1 
(15.00-16.00 น.) 

13,531 2,161 974 15,134 2,892 208 

วันจันทรที่ 6 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 2 
(09.00-10.00 น.) 

4,702 1,207 516 14,303 2,431 215 

วันจันทรที่ 6 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 3 
(15.00-16.00 น.) 

6,447 1,426 770 12,013 1,893 251 

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 4 
(09.00-10.00 น.) 

3,696 1,291 534 10,700 1,804 263 

วันอังคารที่ 7มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 5 
(15.00-16.00 น.) 

2,990 1,001 527 9,825 1,737 272 

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554ครั้งที่ 6 
(09.00-10.00 น.) 

2,026 838 385 9,225 1,628 264 

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554ครั้งที่ 7 
(15.00-16.00 น.) 

1,649 556 255 8,603 1,546 277 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 8 
(09.00-10.00 น.)  

1,465 630 221 8,048 1,444 257 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 9 
(15.00-16.00 น.)  

1,321 601 249 7,529 1,387 249 

วันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 10 
(09.00-10.00 น.) 

1,131 682 226 7,041 1,440 235 

วันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 11 
(15.00-16.00 น.) 

1,136 518 178 6,635 1,366 242 

วันเสารที่ 11 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 12 
(09.00-10.00 น.) 

846 422 132 6,402 1,235 236 

วันเสารที่ 11 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 13 
(15.00-16.00 น.) 

293 183 49 6,311 1,239 234 

วันอาทิตยที่ 12มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 14 
(09.00-10.00 น.) 
 

476 325 77 6,202 1,249 214 
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วัน เดือน ป 

ประมวลผลแลวไดตามความ
ตองการ 

ประมวลผลแลวไมไดตาม
ความตองการ 

เพ่ิม ถอน 
ยาย
ตอน 

section 
เต็ม 

ผิด
เงือ่นไข 

หนวย
กิตเกนิ 

(add) (drop) (move) (useat) (ucond) (ovrcr)
วันอาทิตยที่ 12 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 15 
(15.00-16.00 น.) 

307 193 64 6,129 1,238 211 

วันจันทรที่ 13มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 16 
(09.00-10.00 น.) ครั้งสุดทาย 

359 325 49 5,922 1,248 202 

วันจันทรที่ 13 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 1 
(15.00-16.00 น.) 
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 177 - 3,596 900 175 

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 2 (09.00-10.00 น.) 
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 211 - 3,228 649 157 

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 3 (15.00-16.00 น.) 
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 194 - 2,792 527 151 

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 4 (09.00-10.00 น.) 
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 222 - 2,466 390 147 

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 5 (15.00-16.00 น.) 
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 151 - 2,169 330 116 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 6 (09.00-10.00 
น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 142 - 2,059 316 111 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 7 
(15.00-16.00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W

- 155 - 1,875 278 104 

วันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 6 (09.00-10.00 น.) 
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 222 - 1,702 243 97 

วันศุกรที่ 16 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 7 (15.00-16.00 น.) 
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 284 - 1,362 138 89 

วันเสารที่ 18-วนัอาทิตยที่ 19 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 10 
(00.00-15.00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร 
W และคิดคาธรรมเนียมการศึกษา 
 
 
 
 

- 191 - 1,160 115 85 
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สถิตกิารเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
 

หนวย : รายการ 

วัน เดือน ป 

ประมวลผลแลวไดตามความ
ตองการ 

ประมวลผลแลวไมไดตาม
ความตองการ 

เพ่ิม ถอน ยายตอน
section 

เต็ม 
ผิด

เงือ่นไข 
หนวย
กิตเกนิ 

(add) (drop) (move) (useat) (ucond) (ovrcr)
ลงทะเบียนลวงหนา วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลา 
15.00 น. 

108,691 - - 15,686 3,971 543 

วันอาทิตยที่ 30 ตุลาคม 2554 ครั้งที่ 1 
(15.00-16.00 น.) 

12,994 2,384 1,521 13,883 3,554 349 

วันจันทรที่ 31 ตุลาคม 2554 ครั้งที่ 2 
(09.00-10.00 น.) 

6,711 1,490 928 12,975 3,261 401 

วันจันทรที่ 31 ตุลาคม 2554 ครั้งที่ 3 
(15.00-16.00 น.) 

6,330 1,447 862 12,023 2,116 433 

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 4 
(09.00-10.00 น.) 

4,659 1,556 860 11,510 1,459 422 

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 5 
(15.00-16.00 น.) 

3,743 1,292 688 10,594 1,224 413 

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554ครั้งที่ 6 
(09.00-10.00 น.) 

2,398 1,056 606 10,147 1,215 404 

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554ครั้งที่ 7 
(15.00-16.00 น.) 

1,489 630 327 9,660 1,198 408 

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 8 
(09.00-10.00 น.)  

1,713 848 374 9,298 1,247 374 

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 9 
(15.00-16.00 น.)  

2,023 814 504 8,484 1,178 376 

วันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 10 
(09.00-10.00 น.) 

1,502 913 409 8,014 1,170 376 

วันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 11 
(15.00-16.00 น.) 

1,622 742 276 7,391 1,033 366 

วันเสารที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 12 
(09.00-10.00 น.) 

1,290 619 192 7,012 952 351 

วันเสารที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 13 
(15.00-16.00 น.) 

558 283 92 9,624 945 344 

วันอาทิตยที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 14 
(09.00-10.00 น.) 
 

645 286 94 6,772 951 311 
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วัน เดือน ป 

ประมวลผลแลวไดตามความ
ตองการ 

ประมวลผลแลวไมไดตาม
ความตองการ 

เพ่ิม ถอน ยายตอน
section 

เต็ม 
ผิด

เงือ่นไข 
หนวย
กิตเกนิ 

(add) (drop) (move) (useat) (ucond) (ovrcr)
วันอาทิตยที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 15 
(15.00-16.00 น.) 

532 360 59 6,695 951 296 

วันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 16 
(09.00-10.00 น.) ครั้งสุดทาย 

602 390 114 6,457 947 281 

วันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 1 
(15.00-16.00 น.)  
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 253 - 4,275 649 241 

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 2  
(09.00-10.00 น.)  
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 279 - 3,746 507 221 

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 3  
(15.00-16.00 น.)  
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 251 - 3,270 434 214 

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 4  
(09.00-10.00 น.)  
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 254 - 2,986 388 205 

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 5 
 (15.00-16.00 น.)  
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 133 - 2,748 311 196 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 6 
 (09.00-10.00 น.)  
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 174 - 2,609 291 191 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 7 
 (15.00-16.00 น.)  
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 219 - 2,359 231 181 

วันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 6  
(09.00-10.00 น.)  
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 240 - 2,131 206 169 

วันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 7  
(15.00-16.00 น.)  
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 296 - 1,899 181 158 

วันเสารที่ 12-วนัอาทิตยที่ 13 มิถุนายน 2554  
ครั้งที่ 10 (00.00-15.00 น.) ประมวลผลเฉพาะการ
ถอนไมติดอักษร W และคิดคาธรรมเนียมการศึกษา 
 

- 198 - 1,729 148 148 
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สถิตกิารเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา 
 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 
 

หนวย : รายการ 

วันเดือน ป 

ประมวลผลแลวไดตามความ
ตองการ (records) 

ประมวลผลแลวไมไดตาม
ความตองการ (records) 

เพ่ิม ถอน 
ยาย
ตอน 

section 
เต็ม 

ผิด
เงือ่นไข 

หนวย
กิตเกนิ

(add) (drop) (move) (useat) (ucond) (ovrcr)
ประมวลผลลงทะเบียน วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 
เวลา 15.00 น. 

16,352 - - 10,369 1,398 578 

วันจันทรที่ 26 มีนาคม 2555 ครัง้ที่ 1  
(15.00-16.00 น.) 

2,492 503 123 9,732 1,209 474 

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 2  
(09.00-10.00 น.) 

993 352 52 9,053 1,061 549 

วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 3  
(15.00-16.00 น.) 

504 117 22 9,003 656 629 

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 4  
(09.00-10.00 น.) 

301 151 24 8,931 647 596 

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 5  
(15.00-16.00 น.) 

462 118 35 8,576 624 572 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 6  
(09.00-10.00 น.) 

274 142 16 8,345 576 561 

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 7 
(15.00-16.00 น.) 

218 126 18 8,201 556 521 

วันศุกรที่ 30 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 8  
(09.00-10.00 น.) 

250 112 18 7,987 537 515 

วันศุกรที่ 30 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 9  
(15.00-16.00 น.) 

198 115 17 7,754 479 504 

วันเสารที่ 31 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 10  
(09.00-10.00 น.) 

594 165 45 7,288 456 511 

วันเสารที่ 31 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 11  
(15.00-16.00 น.) 

205 110 19 7,076 446 550 

วันอาทิตยที่ 1 เมษายน 2555 ครั้งที่ 12  
(09.00-10.00 น.) 

244 162 21 6,848 443 511 

วันอาทิตย ที่ 1 เมษายน 2555 ครั้งที่ 13  
(15.00-16.00 น.) 

164 136 7 6,705 433 509 

วันจันทรที่ 2 เมษายน 2555 ครั้งที่ 14  
(09.00-10.00 น.) ครั้งสุดทาย 
 

317 265 43 6,354 411 421 
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วันเดือน ป 

ประมวลผลแลวไดตามความ
ตองการ (records) 

ประมวลผลแลวไมไดตาม
ความตองการ (records) 

เพ่ิม ถอน 
ยาย
ตอน 

section 
เต็ม 

ผิด
เงือ่นไข 

หนวย
กิตเกนิ

(add) (drop) (move) (useat) (ucond) (ovrcr)
วันจันทรที่ 2 เมษายน 2555 ครั้งที่ 1  
(15.00-16.00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติด
อักษร W  

- 401 - 5,143 306 376 

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 ครั้งที่ 2 
 (09.00-10.00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติด
อักษร W  

- 394 - 4,366 257 338 

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 ครั้งที่ 3  
(15.00-16.00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติด
อักษร W  

- 305 - 3,905 216 311 

วันพุธที่ 4 เมษายน 2555 ครั้งที ่4  
(09.00-10.00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติด
อักษร W  

- 292 - 3,448 193 276 

วันพุธที่ 4 เมษายน 2555 ครั้งที ่5  
(15.00-16.00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติด
อักษร W  

- 225 - 3,176 184 260 

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 ครั้งที่ 6  
(09.00-10.00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติด
อักษร W  

- 215 - 2,950 173 250 

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 ครั้งที่ 7  
(15.00-16.00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติด
อักษร W  

- 181 - 2,665 168 235 

วันศุกรที่ 6 เมษายน 2555 ครั้งที่ 8  
(09.00-10.00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติด
อักษร W  

- 153 - 2,510 160 216 

วันศุกรที่ 6 เมษายน 2555 ครั้งที่ 9  
(15.00-16.00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติด
อักษร W  

- 88 - 2,458 158 211 

วันเสารที่ 7-วันอาทิตยที่ 8 เมษายน 2555 ครั้งที่ 10  
(09.00-15.00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติด
อักษร W ครั้งสุดทาย และคิดคาธรรมเนียมการศกึษา 

- 91 - 2,369 156 204 
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จํานวนห้องบรรยาย 
 

ที่ใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2554 
 

ลําดบัท่ี คณะ จาํนวนหองบรรยาย 

1 คณะมนุษยศาสตร 40 

2 คณะศึกษาศาสตร 61 

3 คณะวิจิตรศิลป 21 

4 คณะสังคมศาสตร 12 

5 คณะวิทยาศาสตร 56 

6 คณะวิศวกรรมศาสตร 65 

7 คณะแพทยศาสตร 0 

8 คณะเกษตรศาสตร 28 

9 คณะทันตแพทยศาสตร 0 

10 คณะเภสัชศาสตร 15 

11 คณะเทคนิคการแพทย 5 

12 คณะพยาบาลศาสตร 19 

13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 

14 คณะสัตวแพทยศาสตร 8 

15 คณะบริหารธุรกิจ 19 

16 คณะเศรษฐศาสตร 0 

17 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 17 

18 คณะการสื่อสารมวลชน 8 

19 วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 15 

20 อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 (RB3) 30 

21 อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 (RB5) 37 

รวมทัง้ส้ิน 456 
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สถิตกิารให้บริการเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา 
 

 

หนวย : รายการ 

รายการ 
สถิติการใหบริการเคานเตอรบริการทะเบยีนนักศึกษา 

รวม ก.ย. 
54 

ต.ค. 
54 

พ.ย. 
54 

ธ.ค. 
54 

ม.ค. 
55 

ก.พ. 
55 

มี.ค. 
55 

เม.ย. 
55 

พ.ค. 
55 

รายการขอชาํระเงิน 15 98 2,782 487 321 309 188 484 897 5,581 

คาธรรมเนียมลงทะเบียนเพ่ือใช
บริการมหาวิทยาลัย 

0 5 2,288 190 27 44 3 368 282 3,207 

คาธรรมเนียมการศึกษา 5 6 139 58 96 25 8 13 230 580 

คาปรับลงทะเบียนหลังกําหนด 3 8 28 39 117 68 5 36 230 534 

คารักษาสถานภาพ 6 28 181 110 18 12 39 22 37 453 

คาหนวยกิต (เพ่ิม) 1 3 3 50 54 154 123 2 57 447 

คาธรรมเนียมลงทะเบียนรักษา
สภาพการเปนนักศึกษา 

0 0 112 6 7 5 3 12 11 156 

คาคืนสถานภาพนักศึกษา 
(หลักสูตรภาคพิเศษ) 

0 24 4 1 0 0 3 7 23 62 

คาธรรมเนียมลงทะเบียนเพ่ือใช
บริการมหาวิทยาลัย (นศ.ป.ตรี) 

0 0 0 21 0 1 0 17 17 56 

คาโอนยายคณะ 0 0 9 11 2 0 0 1 2 25 

คาคืนสถานภาพนักศึกษา 
(หลักสูตรภาคปกติ) 

0 3 6 0 0 0 3 4 7 23 

คาเทียบโอนผลการเรียนจาก
การศึกษานอกระบบ 

0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 

คาธรรมเนียมลงทะเบียน 0 
หนวยกิต 

0 0 6 1 0 0 1 2 1 11 

คาโอนหนวยกิตมหาวิทยาลัย
เชียงใหม 

0 1 6 0 0 0 0 0 0 7 

รายการขอใชบริการ 572 2,135 4,762 2,216 2,776 3,087 3,186 1,805 2,710 23,249 

ขอ Transcript 208 886 2,489 1,160 1,579 1,440 1,648 664 922 10,996 

ขอรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา 

198 507 270 129 225 603 795 508 852 4,087 

ขอหนังสือรับรองสถานภาพการ
เปนนักศึกษา 

53 206 575 445 410 410 248 125 369 2,841 

ขอใบคําขอทําบัตรประจําตัว
นักศึกษา 
 

58 198 357 264 272 302 149 208 249 2,057 
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รายการ 
สถิติการใหบริการเคานเตอรบริการทะเบยีนนักศึกษา 

รวม ก.ย. 
54 

ต.ค. 
54 

พ.ย. 
54 

ธ.ค. 
54 

ม.ค. 
55 

ก.พ. 
55 

มี.ค. 
55 

เม.ย. 
55 

พ.ค. 
55 

ขอรับรองคาปรับลงทะเบียนหลัง
กําหนด (กรณีมี มชท.50) 

0 0 627 1 0 0 0 0 0 628 

ขอใบปริญญาบัตร (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ) 

8 42 49 37 71 71 78 50 30 436 

ขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ) 

9 53 34 25 62 42 45 83 60 413 

ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

0 46 44 20 17 21 12 27 28 215 

ขอแกไขตัวสะกดชื่อ-สกุลของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

4 30 17 12 13 25 42 23 45 211 

ขอแกไขตัวสะกดชื่อ-สกุลของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

15 34 78 24 8 16 14 8 8 205 

ขอสําเนาใบเสร็จรับเงิน 2 24 22 6 10 33 56 14 16 183 

ขอใบแทนปริญญาบัตร 4 17 17 25 20 23 21 20 23 170 

ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

6 21 25 6 9 14 15 14 16 126 

ขอสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 2 21 21 16 12 6 7 16 18 119 

คาสงปริญญาบัตร 0 0 69 2 15 6 2 1 1 96 

ขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
สถาบันสมทบและ Visitor 

0 4 12 6 18 31 0 5 0 76 

ขอหนังสือรับรองรายละเอียด
กระบวนวิชา 

1 11 6 7 4 8 5 8 20 70 

ขอแจงท่ีอยูใหมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

1 8 9 1 0 4 11 6 6 46 

ขอสําเนา มชท.55 (ใบแจงผล
การศึกษารายบุคคล) 

0 1 3 2 2 3 2 5 16 34 

ขอรับรองเอกสารม.ตางประเทศ 2 3 5 5 1 3 4 4 5 32 

ขอรับรองตัวสะกดชื่อ-ช่ือ
ภาษาอังกฤษ (กับเอกสารใบ 
Transcript) 

0 3 0 0 5 7 4 3 5 27 

ขอแจงท่ีอยูใหมของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

0 6 6 1 1 4 6 1 1 26 

ขอรับรองตัวสะกดชื่อ-ช่ือสกุล
ภาษาอังกฤษ (กับเอกสารใบ
ปริญญาบัตร) 

0 0 0 0 3 1 0 1 0 5 

รวม 587 2,233 7,544 2,703 3,097 3,396 3,374 2,289 3,607 28,830 
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คณะทํางานจัดทํารายงานประจําปี 2554 
 

 
 

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. นางแสงสุรยี   คําตุย คณะทํางานและเลขานกุาร 

12. นายธนากร   กอนทองดี คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

13. นางสาวชนนกิานต เครือยั่งยืน คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 
 
 






