
 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 



มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
 

 
 
 

ปณิธาน 
 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ 

และเจตนารมณของประชาชนในภาคเหนือใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพ่ืออํานวย

ประโยชนแกทองถ่ินและประเทศชาติโดยสวนรวม 

 มหาวิทยาลัยแหงนี้เปนแหลงสะสม คนควา วิจัย และถายทอดความรู ตามหลักแหงเสรีภาพทาง

วิชาการ โดยยึดม่ันในสัจธรรมและคุณธรรม เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ การประยุกต เผยแพร และการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม พึงฝกใฝในการฝกฝนตน เปนผูรูจริง คิดเปน ปฏิบัติได 

สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ดวยมโนธรรมและจิตสํานึกตอสังคม 
 

วิสัยทัศน 
 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา มีความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล ใน

คุณภาพบัณฑิตท่ีเปนคนดี มีความรู ความสามารถ เปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติและมีการบริหารจัดการ 

ท่ีดี มีธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถพัฒนาตนเองไดอยางย่ังยืน 
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                                                 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 
       การดําเนินงานในรอบป 2556 น้ัน สํานักทะเบียนและประมวลผลไดสนองนโยบายมหาวิทยาลัย และใช

ศักยภาพท่ีมีในหนวยงานเพื่อดําเนินงานตางๆ ใหเปนไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน และวัตถุประสงค โดยใหบริการ

ขอมูลระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ของทุกระดับการศึกษาใหแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ภาระงานโดยสรุปเปนดังน้ี 

1. ดานการบริหารและการจัดการ 
⇒ จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงานใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย   

⇒ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2557 

⇒ การประเมินแผนปฏิบัติการประจําป 2557 (รอบครึ่งปแรก) 

⇒ จัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 5 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561) 

⇒ จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ปงบประมาณ 2556-2560 

⇒ จัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2556 

⇒ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

⇒ มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา และการใช

อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 เปนประจําทุกเดือน 

⇒ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล เปนประจํา              

ทุกเดือน 

⇒ การประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล เปนประจําทุก            

ไตรมาส 

⇒ เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับการพัฒนาสวนงาน และส่ิงที่สมควร

ไดรับการปรับปรุง  

⇒ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในระดับฝาย และระดับสํานักฯ เพื่อพัฒนาสูองคกรแหงการ

เรียนรู 

2. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

⇒ บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ตําแหนง พนักงานปฏิบัติงาน จํานวน 3 อัตรา  

⇒ บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานสวนงาน) ตําแหนง พนักงานปฏิบัติงาน จํานวน 

3 อัตรา  

⇒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2556 จํานวน 6 ราย และประจําป 

2557 จํานวน 8 ราย 

⇒ จัดโครงการอบรม ประชุม สัมมนาในหัวขอตางๆ และสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนา

ทักษะและเพิ่มพูนความรูอยางตอเน่ือง  
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3. ดานอาคารสถานท่ี 

⇒ ปรับปรุงหองปฏิบัติงานฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา และฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และประมวลผลการศึกษา เพื่อใหมีความสะดวก ทันสมัย เหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 

⇒ ปรับปรุงหองประสานงานการใหบริการอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และหลังที่ 5 ใหมีความ

สวยงาม สะดวก เหมาะแกการใหบริการ และเตรียมรองรับการเปดใหบริการแบบ one stop 

service      

⇒ ปรับปรุงระบบกายภาพ ภูมิทัศนโดยรอบอาคารสํานักงาน       

4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

⇒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ดานการเงิน เพื่อประกอบการบริหารและการ

ตัดสินใจของผูบริหาร 

⇒ พัฒนาโปรแกรมใหสามารถดําเนินการผานระบบอินเทอรเน็ต สอดคลองกับการออกประกาศ

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

⇒ พัฒนาเว็บไซตตามเกณฑจัดอันดับของ Webometrics 

5. ดานการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (Core Process) 

  ดานกระบวนการรับเขาศึกษา  

⇒ มีการจัดทําส่ือประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษา ปการศึกษา 2557 ในรูปแบบใหม โดย

จัดทําเปนภาพยนตรสั้น เพื่อปรับเปล่ียนรูปแบบการแนะแนวการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 
⇒ จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางรองอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา กับรองคณบดีฝายวิชาการทุกคณะ เพื่อปรึกษาหารือและรวมกันจัดทํา       

แนวปฏิบัติการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557 ลวงหนา 
 ดานกระบวนการจัดการศึกษา 

⇒ พัฒนาโปรแกรมการจองหองเรียน Online เพื่อใหคณะสามารถตรวจสอบหองวางไดเอง

บนระบบ และกําหนดหองเรียนในฐานขอมูลตารางสอน ทําใหการปฏิบัติงานลดข้ันตอน 

และสะดวกยิ่งข้ึน โดยเริ่มดําเนินการต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 

⇒ พัฒนารูปแบบเอกสารงานทะเบียนการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการใหบริการ

นักศึกษาตางชาติ  

⇒ พัฒนาโปรแกรมการดําเนินการลาออก Online เพื่อใหนักศึกษากรอกขอมูลผานระบบ

อินเทอรเน็ต และชวยลดขอผิดพลาดในคํารองของนักศึกษา โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 

⇒ พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย

ผูสอน/ภาควิชา (Consent of the Instructor และ Approved by Department) ผาน

ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี โดยเริ่มดําเนินการต้ังแตภาค

การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 
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⇒ พัฒนา Mobile Application เพื่อใหบริการระบบสารสนเทศงานทะเบียนผาน Smart 

device โดยเริ่มใหบริการต้ังแตวันท่ี 12 กันยายน 2556 ผานการดาวนโหลด 

Application จาก Google Play และ App Store ช่ือ RegCMU (ผลงานวิจัย) 

 ดานกระบวนการสําเร็จการศึกษา 

⇒ ดําเนินการสแกนเอกสารสําคัญทางการศึกษา ไดแก Transcript หนังสือรับรองคุณวุฒ ิและ

ปริญญาบัตร เพื่อสํารองขอมูลปองกันการสูญหาย ตลอดจนเพื่อใหการสืบคนขอมูลเปนไป

อยางรวดเร็ว สามารถสนองตอบตอการใหบริการในระบบเคานเตอรบริการทะเบียน

นักศึกษา 

6. ดานการวิจัย 

⇒ สนับสนุนใหบุคลากรจัดทําวิจัยอยางตอเน่ือง 

⇒ มีงานวิจัยจํานวน 7 เรื่อง ซ่ึงครอบคลุมทุกพันธกิจสามารถใชเปนขอมูลประกอบการ

 ตัดสินใจของผูบริหาร   

⇒ ผลงานวิจัยของบุคลากร เรื่อง  การพัฒนาการใหบริการระบบสารสนเทศงานทะเบียนผาน 

Smart device ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานประเภทนวัตกรรม ในงานสัมมนา

วิชาการเครือขายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 “ระบบ

คุณภาพกับงานทะเบียนและประมวลผล”  

7. ดานการบริการวิชาการแกชุมชน 

⇒  การใหบริการอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 สําหรับการสอบคัดเลือกตางๆ 

⇒  การใหบริการตรวจกระดาษคําตอบดวยเครื่อง OMR 

⇒  เปนวิทยากรบรรยายแนะแนวการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 จํานวน 10 

ครั้ง 

⇒  เปนวิทยากรบรรยายใหความรูระบบงานทะเบียนการศึกษาใหแกนักศึกษา  อาจารยที่ปรึกษา 
คณะตางๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ครั้ง 

⇒  จัดฝกอบรม ประชุม สัมมนา แกคณะ ภาควิชา และหนวยงานตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

จํานวน 10 ครั้ง 

⇒  ใหการตอนรับตอนรับผูเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากหนวยงานตางๆ จํานวน 9 ครั้ง 

8. ดานการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

⇒ จัดพิธีทําบุญ และบริจาคเงินใหแกองคกรสาธารณกุศลเน่ืองในวันสถาปนาสํานักฯ ถวายเทียน

พรรษา ถวายผาพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมเดินขบวนแหสรงนํ้า

พระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม เปนตน 

⇒ รณรงคใหมีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอม  

9. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
⇒  แตงต้ังคณะกรรมการ เพื่อรับผิดชอบในการวางแผน และติดตามการดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อองคกรที่เปนเลิศ 
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⇒  ผูบริหาร หัวหนาฝาย และหัวหนางานเขารวมฝกอบรมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ที่จัดโดยสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

⇒  จัดสัมมนาการจัดทําโครงรางองคกร และสัมมนาผูบริหารตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติเพื่อองคกรที่เปนเลิศ 

⇒  รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสวนงาน ประจําป

การศึกษา 2556 

10.  ดานการสรางเครือขาย 

⇒ มีการสรางเครือขายกับคณะ ภาควิชาทุกระดับการศึกษา โดยการจัดสัมมนาบุคลากรงาน

บริการการศึกษาเพื่อเสริมสรางความรูเก่ียวกับการจัดการการศึกษา  

⇒ เข า ร วม สัมมนา เครื อข ายระบบทะเบี ยน นัก ศึกษาและประมวลผลการ ศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัด

นครราชสีมา  

⇒ ดําเนินการสอบสัมภาษณการใหโควตานักเรียนจากภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2557  

11. ดานการประชาสัมพันธองคกร 
⇒ จัดทําปฏิทินต้ังโตะ สมุดปฏิทิน กระเปาผา เพื่อประชาสัมพันธองคกร 

⇒ เผยแพรขอมูล ขาวสารการดําเนินงานผานชองทางการประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ  

⇒  ใหบริการขอมูล และตอบคําถามดานระบบงานทะเบียนการศึกษาผาน Social Media อาทิ 

Facebook และ Twitter เพื่อเพิ่มชองทางติดตอแกผูรับบริการ ชวยใหเกิดความสะดวก 

รวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

           ผลการดําเนินงานในดานตางๆ ในรอบปที่ผานมาถือไดวาประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายท่ี          

วางไว  โดยปจจัยหลักแหงความสําเร็จคือศักยภาพและความมุงม่ันของผูบริหารและบุคลากรทุกคน  ซ่ึงสํานัก

ทะเบียนและประมวลผลไดตระหนักและใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ โดยสงเสริมให

บุคลากรทุกคนเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ในสวนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนไดจัดโครงการ และ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเปนประจําเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานรวมกันดวย 
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                                                      ประวัติความเปนมา  
 
ประวัติความเปนมา 
 พ.ศ. 2507 เปน  “แผนกทะเบียน” สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

 พ.ศ. 2509 เปน “กองบริการการศึกษา” สังกัดสํานักงานอธิการบด ี

 พ.ศ. 2529 เปน “โครงการจัดต้ังสํานักทะเบียนและประมวลผล” 

 พ.ศ. 2532 เปน  “สํานักทะเบียนและประมวลผล” 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรับอนุมัติใหจัดต้ังเปนสวนราชการข้ึนเม่ือวันท่ี 

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 งานคลังและพัสด ุ

1.2.1 หนวยการเงินและบัญชี 

1.2.2 หนวยพัสดุและยานพาหนะ 

2. ฝายแนะแนวการศึกษาและรับเขาศึกษา 
3. ฝายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ 

4. ฝายทะเบียนการศึกษา 
5. ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 
6. ฝายประมวลผลการศึกษาและคอมพิวเตอร 
7. ฝายทะเบียนบัณฑิตศึกษา 

 ตอมามหาวิทยาลัยเ ชียงใหม มีฐานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามพระราชบัญญั ติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 125 ตอนที่ 44ก หนา 28 ถึงหนา 57 ลง

วันท่ี 6 มีนาคม 2551 มีผลใชเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2551 จึงทําใหมีการแบงหนวยงานในสวนงานวิชาการและสวน

งานอื่น ตามประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2551 ซ่ึงสํานักทะเบียนและประมวลผลไดรับการแบงหนวยงานจํานวน 

7 ฝายดังน้ี 

1. สํานักงานสํานัก 

2. ฝายแนะแนวและรับเขาศึกษา 
3. ฝายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ 

4. ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี 
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5. ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 
6. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 
7. ฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 

  ตอมามีการปรับการแบงสวนงานในสํานักงานสํานัก ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมเรื่องการแบง

งานในสํานักงานสวนงานวิชาการและสํานักงานสวนงานอื่น ประกาศ ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ดังน้ี 

 

การแบงสวนงานเดิม 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. งานคลังและพัสดุ 2. งานบริการและประกนัคุณภาพ 

1) หนวยการเงินและบัญชี 

2) หนวยพัสดุและยานพาหนะ 

 1)  หนวยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

      2)  หนวยบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ 
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                   ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทศัน วัตถปุระสงค 
 

 

ปรัชญา 
 พัฒนาองคกรและใชเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนความรวดเร็ว 

ถูกตอง แมนยํา มีคุณภาพ และความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสําคัญ 

 

ปณิธาน 
 สรางความประทับใจในการใหบริการ ดวยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ใหบริการอยางรวดเร็ว ถูกตอง 

มีคุณภาพ และบริการดวยไมตรีจิต 

 

พันธกิจ 
1. จัดการและใหบริการระบบรับเขาศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผล

การศึกษา ระบบตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และประสานงานการบริหารหลักสูตร ตารางสอน 

ตารางสอบ 

2. จัดการและใหบริการอาคารเรียนรวมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม 

4. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนาเพื่อความเปนเอกลักษณของทองถ่ินภาคเหนือ 

6. อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และพัฒนาสภาพแวดลอม เพื่อความย่ังยืน และเพื่อเอื้ออํานวยตอ

การจัดการศึกษา 

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ใหพึ่งพาตนเองได 
 

วิสัยทัศน 
 เปนผูนําในระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โดยมุงเนนความเปนเลิศในการบริหารจัดการ

และการใหบริการในระดับสากล 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่ อดํา เ นินงานการรับบุคคลเขาศึกษา  ใหได นักศึกษาที่ มี คุณภาพเขามาเปนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. เพื่อเปนศูนยขอมูล และใหบริการขอมูล ดานประวัติ และทะเบียนการศึกษาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยพัฒนาฐานขอมูลระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาตามมาตรฐานสากล ที่มี

ความสอดคลองกับนโยบาย และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และระบบการศึกษาของประเทศ ใหการบริการท่ีมี
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ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมกับการสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร 

(Management Information System) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. เพื่อบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการใหบริการอาคารเรียนรวม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ

จัดการศึกษา เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

4. เพื่อใหบริการวิชาการดานท่ีเก่ียวของกับงานทะเบียนการศึกษา การประมวลผลการศึกษา เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของสังคม 

5. เพื่อศึกษา วิเคราะห และวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

6. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา เพื่อความเปนเอกลักษณของทองถ่ินภาคเหนือ 

7. เพื่อ มีสวนรวมในสังคมโลกในการจัดการอนุรักษพลังงาน และสิ่ งแวดลอม และพัฒนา

สภาพแวดลอม เพื่อความยั่งยืน และเพื่อเอื้อตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการทุกๆ ดาน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหาร ใหเกิดความคลองตัว รวมกับการใชหลักธรรมาภิบาล และหลักการมีสวนรวม เพื่อเปาประสงคสูงสุด

ของมหาวิทยาลัย และเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
 

คานิยม 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลมีคานิยม คือ “ RECORDS” มีความหมาย ดังน้ี 

ถูกตอง 
Reliable เช่ือถือได 
Efficient มีประสิทธิภาพ 

Care  ใสใจผูรับบริการใหไดรับความพึงพอใจ 

On time ตรงเวลา    
Responsive ตอบสนองทันการณ 
Disciplined เครงครัดในวินัย 
Systematic เปนระบบ 

 

วัฒนธรรมองคกร 
 พัฒนาความรู ความสามารถอยางเต็มท่ี และริเริ่มส่ิงใหมๆ ภายใตคําขวัญและคานิยม เพื่อมุงสู

วิสัยทัศน 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปี 2556 | สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 
 

ตราสัญลักษณองคกร 
 

 
 

 แนวความคิดในการออกแบบ 

- เครื่องหมาย  มาจาก Right สื่อถึงมีความถูกตอง แมนยํา ไมมีขอผิดพลาด และมีความ

เช่ือถือได 

- ตัวอักษร R มาจาก Records สื่อถึงการใหบรกิารระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

ตามหลักสากล โดยมุงเนนความเปนเลิศในการใหบริการ 

- ตัวอักษร Q มาจาก Quality สื่อถึงความมีคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการของสํานัก

ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- ลายกนก แสดงแทนเอกลักษณความเปนไทย 

- ชางชูงวง แทนสัญลักษณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- ลายเสน ใหความรูสึกเคลื่อนไหว สื่อถึงการพฒันาอยางตอเน่ือง ไมหยุดน่ิง 

- สีชมพู-มวง เปนสีประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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                                                             แผนกลยทุธ 
  

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) โดยมียุทธศาสตร

ทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร คือ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพในระดับสากล 

 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวิจัยและสรางนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน  

  การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของทองถ่ิน ประเทศและสากล 

 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและการใหบริการบนฐานความตองการของชุมชนและ 

  ทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรที่ 4 มุงทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ทองถ่ินลานนาและกลุมชาติพันธุ

  และอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย 

 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล จึงไดจัดทําแผนกลยุทธระยะ 5 ป เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ

องคกร ใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 11 ของมหาวิทยาลัย ไดแก แผนกลยุทธสํานัก

ทะเบียนและประมวลผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555–2559 ซ่ึงจัดทําข้ึนตามแนวทางของ Balanced Score 

Card 4 มุมมอง ดังน้ี 
 

Objective (วตัถุประสงค) Measurement (ดัชนีช้ีวดั) 
Target 

(เปาหมาย)
Customer & Stakeholder 

C1 : นักเรียนไทย นักเรียนตางชาติ และโรงเรียน 

มีความพึงพอใจในกระบวนการรับเขาศึกษา 

รอยละความพึงพอใจของนักเรียนไทย นักเรียน

ตางชาติ และโรงเรียนท่ีมีตอกระบวนการรับเขาศึกษา 
(KPI7)

80 

C2 : นักศึกษาระดับปริญญาตร ีและระดับ

บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ และนานาชาติ 

ผูสําเร็จการศึกษา และอาจารยผูสอนมีความพึง

พอใจในการรับบริการ 

รอยละความพึงพอใจของนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ และ

นานาชาติ ผูสําเร็จการศึกษา และอาจารยผูสอนตอ

การรับบริการจากสํานักทะเบียนและประมวลผล 
(KPI8)

80 

C3 : หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ มี

ความพึงพอใจตอขอมลูสารสนเทศระบบงาน

ทะเบียนและประมวลผล 

รอยละความพึงพอใจของหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ ตอขอมูลสารสนเทศ

ระบบงานทะเบียนและประมวลผล (KPI9) 

 

80 
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Objective (วตัถุประสงค) Measurement (ดัชนีช้ีวดั) 
Target 

(เปาหมาย)
Financial 

F1 : บุคลากรมคีวามพึงพอใจตอสภาพการทํางาน

และงานท่ีทํา 

รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพการทํางาน

และงานท่ีทํา (KPI11) 

80 

F2 : มีความสําเร็จในการใหบริการดานทะเบียน

และประมวลผล 

ระดับความสําเร็จในการใหบริการดานทะเบียนและ

ประมวลผล (KPI14) 

5 

F3 : ขอมูลสารสนเทศระบบงานทะเบียนและ

ประมวลผลมีความถูกตอง 

รอยละขอผิดพลาดของขอมลูระบบงานทะเบียน 
(KPI15) 

0 

F4 : มีการนําองคกรตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี ระดับความสําเร็จในการประหยัดพลังงาน (KPI1) 5 

รอยละของเงินเหลือจายจากงบประมาณเงินรายได 
(KPI2)

20 

รอยละของบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารองคกร 
(KPI3)

80 

Process 

P1 : พัฒนากระบวนการ/ระบบสารสนเทศเพื่อการ

รับสมัครสอบคดัเลือก 

  

P2 : พัฒนากระบวนการ/ระบบสารสนเทศเพื่อการ

ออกรหัสประจําตัวนักศึกษาใหม 

  

P3 : พัฒนากระบวนการ/ระบบสารสนเทศ

ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการจัดทําตารางสอน 

จํานวนกระบวนการท่ีไดมีการวิเคราะหและ

พัฒนาจาก As is Process เปน Tobe Process 

(KPI16)

5 

P4 : พัฒนากระบวนการ/ระบบสารสนเทศเพื่อการ

ลงทะเบียนของนักศึกษา 

 ระดับความสําเร็จในการเปน digital_University 

 (KPI22) 

5 

P5 : พัฒนากระบวนการ/ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารขอมูลงานทะเบียนประวัตินักศึกษา 

 ระดับความสําเร็จในการใหบริการดานทะเบียน

 และประมวลผล (KPI14) 

5 

P6 : พัฒนากระบวนการ/ระบบสารสนเทศเพื่อการ

ประมวลผลการศึกษา 

 รอยละขอผิดพลาดของขอมลูระบบงานทะเบียน 
 (KPI15) 

0 

 

P7 : พัฒนากระบวนการ/ระบบสารสนเทศเพื่อการ

ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา 

 รอยละของการบริการท่ีสงมอบตรงเวลา (KPI17) 100 

P8 : พัฒนากระบวนการ/ระบบสารสนเทศเพื่อการ

ออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

  

Learning   

L1 : พัฒนากระบวนการนําองคกรตามหลักการ รอยละของบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารองคกร 
(KPI15)

80 
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Objective (วตัถุประสงค) Measurement (ดัชนีช้ีวดั) 
Target 

(เปาหมาย)

บริหารจัดการท่ีดี รอยละของแผนปฏิบัติการประจําปท่ีบรรลุตาม

เปาหมายท่ีตั้งไว (KPI6) 

100 

 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการเขารวม

กิจกรรม (KPI4) 

80 

L2 : สรางจิตสํานึกท่ีดีในการใหบริการ รอยละของบุคลากรท่ีมีทัศนคติท่ีดีในการใหบริการ 
(KPI12)

80 

L3 : สงเสริมใหมีการจัดการความรูในองคกร ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูในองคกร 
(KPI10)

5 

L4 : สงเสริมระบบการพัฒนาบุคลากร รอยละของบุคลากรนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม

ไปใชงาน (KPI13) 

90 

รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพการทํางาน

และงานท่ีทํา (KPI11) 

80 

L5 : สรางและพฒันากระบวนการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จในการใหบริการดานทะเบียนและ

ประมวลผล (KPI14) 

5 

รอยละขอผิดพลาดของขอมลูระบบงานทะเบียน 
(KPI15)

0 

รอยละของการบริการท่ีสงมอบตรงเวลา (KPI17) 100 

L6 : สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ (KPI18) 5 

L7 : สนับสนุนงานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนางาน จํานวนงานวิจัยตอป (KPI19) 4 

จํานวนนวัตกรรมจากผลงานวิจยั (KPI20) 2 

L8 : สนับสนุนใหมีระบบการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมฯ เปนกระบวนการสําคัญของ

องคกร 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมฯ (KPI5) 

5 

L9 : สนับสนุนการใหบริการอาคารเรียนรวมใหมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการอาคารเรียนรวม 
(KPI8) 

80 

L10 : สงเสริมใหมีกระบวนการดานอาชีวอนามยั 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพการทํางาน 
(KPI11) 

80 

L11 : ใหความรวมมือในการใหบริการวิชาการแก

ชุมชน 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (KPI21) 80 
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                                 คณะกรรมการอํานวยการประจําสํานัก 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รศ.ดร.ธนารักษ  สุวรรณประพิศ 

รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ประธานกรรมการ

ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร 

กรรมการ 

ศ.เกียรติคุณสุวัฒก  นิยมคา 

กรรมการ 
ผศ.สมศักด์ิ  เอ่ียมศรีทอง 

กรรมการ 
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556) 

ผศ.ทศพร  พิชัยยา 
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

กรรมการและเลขานุการ 

อ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย 
รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

ผูชวยเลขานุการ 

นายธีระชัย  เชมนะสิริ 

กรรมการ 

นายนพพร  พิชา 

กรรมการ 
(ดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556) 
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                                      คณะกรรมการบริหารประจําสํานัก 
 
 คณะกรรมการบริหารประจําสาํนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ประธานกรรมการ 

   (ผูชวยศาสตราจารยทศพร  พิชัยยา) 

2. รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 

   (อาจารย ดร.หัสฤกษ  เนียมอินทร) ดํารงตําแหนงถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 

3. รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 

   (อาจารย ดร.วีณัน  บัณฑิตย) 

4. รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 

  (อาจารย ดร.รณชัย  ปรารถนาผล) เริ่มดํารงตําแหนงต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 

5. รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 

   (อาจารย ดร.พฤษภ  บุญมา)  

6. หัวหนาฝายแนะแนวและรับเขาศึกษา กรรมการ 

    (นางนิสากร  สุทธิแปน) 

7. หัวหนาฝายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ  กรรมการ 

    (นางนุชรี  จงแกววัฒนา)  

8. หัวหนาฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี กรรมการ 

    (นายอํานวย  โพธินาม) 

9. หัวหนาฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

    (นางสาวเสาวลักษณ  สมบูรณผล) 

10. หัวหนาฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา กรรมการ 

    (นางหยาดนที  ปนตาโมงค) ดํารงตําแหนงถึงวันท่ี 2 มีนาคม 2557   

   (นางสาวเภาพงา  ฟูมูลเจริญ) เริ่มดํารงตําแหนงต้ังแตวันท่ี 13 มิถุนายน 2557 

11. หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา กรรมการ 

    (นายณรงคเดช วิโรจนสกลกุล) 

12. เลขานุการสํานักทะเบียนและประมวลผล เลขานุการ 

   (นางวารุณี  ศรนีาค) 

13. หัวหนางานบรหิารท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ 

   (นางพิไลพร  วงศภูงา) 

14. หัวหนางานบรกิารและประกันคุณภาพ ผูชวยเลขานุการ 

   (นางแสงสุรีย  คําตุย) 
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รสํานักทะเบีย
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                                                หัวหนาฝาย หัวหนางาน  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางวารุณี  ศรีนาค 

เลขานุการสํานักทะเบียนและประมวลผล  

นางนิสากร  สุทธิแปน 

ฝายแนะแนวและรับเขาศึกษา  

นายอํานวย  โพธินาม 

ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี  
 

นางสาวเสาวลักษณ  สมบูรณผล 

ฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา  
 

นางหยาดนที  ปนตาโมงค 

ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา  
(ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 2 มีนาคม 2557) 

นางสาวเภาพงา  ฟูมูลเจริญ 

ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 
(เริ่มดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่ 13 มิถุนายน 2557) 

  

นายณรงคเดช  วิโรจนสกลกลุ 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และประมวลผลการศึกษา 

นางพิไลพร  วงศภูงา 

งานบริหารท่ัวไป  

นางแสงสุรีย  คําตุย 

งานบริการและประกันคุณภาพ  

นางนุชรี  จงแกววัฒนา 

ฝายบริหารหลักสูตร ตารางสอน             

และตารางสอบ  
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รายงานผลการดําเนินงาน 
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             การบริหารงาน 
 

บุคลากร 
 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล มีจํานวนท้ังสิ้น 71 คน 
 

จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทของบุคลากร 
 

ประเภท จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

ขาราชการ 6 8.45 

พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 37 52.11 

พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 

(พนักงานสวนงาน) 

20 28.17 

ลูกจางประจํา 8 11.27 

รวม 71 100.00 

 

⇒ จํานวนบุคลากร จําแนกตามชวงอายุ 

 

ชวงอายุ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

21-30 ป 16 22.54 

31-40 ป 16 22.54 

41-50 ป 12 16.90 

51-60 ป 27 38.02 

รวม 71 100.00 

 

⇒ จํานวนบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 15 21.13 

ปริญญาตรี 44 61.97 

ปริญญาโท 12 16.90 

ปริญญาเอก - - 

รวม 71 100.00 
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การบรรจุพนักงาน 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 

(พนักงานสวนงาน) ปฏิบัติงานในฝายตางๆ รวมจํานวน 6 อัตรา ดังน้ี 

1. บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา รวมจํานวน 3 อัตรา ดังน้ี 

- ตําแหนงพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ จํานวน 1 อัตรา 

- ตําแหนงพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 

- ตําแหนงพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 อัตรา 

2. บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานสวนงาน) รวมจํานวน 3 อัตรา ดังน้ี 

-  ตําแหน่งพนกังานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายบรหิารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ จํานวน 1 อัตรา 

-  ตําแหน่งพนกังานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายทะเบียนการศึกษาปรญิญาตรี จํานวน 1 อัตรา 

-  ตําแหน่งพนกังานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
 

 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหแกบุคลากร ดังน้ี 

 ประจําป 2556 จํานวน 6 ราย 

 ขาราชการ 

1. นายธนสาร  เมืองสุข   เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณช้ัน ท.ช. 

2. นางพัทธนันท  แกวชุม          เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณช้ัน ท.ม. 

พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 

1. นางเสารแกว  สวางทิศ           เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณช้ัน บ.ช. 

2. นางหยาดนที  ปนตาโมงค             เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณช้ัน บ.ช. 

3. นางสาวชุลีพร  บูรณสมภพ  เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณช้ัน บ.ม. 

4. นายนครินทร  แกวญานะ  เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณช้ัน บ.ม. 

 ประจําป 2557  จํานวน 8 ราย  

 ขาราชการ 

1. นายสมศักดิ์  ใจวงศเพ็ญ   เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณช้ัน ท.ช. 

พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 

1. นางอัมพร  สงคประเสริฐ           เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณช้ัน ต.ช. 

2. นายณรงคเดช  วิโรจนสกลกุล  เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณช้ัน จ.ม. 

3. นายอํานวย  โพธินาม  เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณช้ัน จ.ม. 

4. นางแสงสุรีย  คําตุย  เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณช้ัน จ.ม. 

5. นายวันชัย  ไทยยันโต  เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณช้ัน บ.ช. 

6. นางสาวกานตพิชชา  กระบี่นอย  เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณช้ัน บ.ช. 

7. นางอัมภาพันธ  คันธรส  เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณช้ัน บ.ช. 
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การเกษียณอายุราชการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผลมีบุคลากรเกษียณอายุราชการ จํานวน 1 ราย 

คือ นายพูลศักดิ์ สรอยทอง ขาราชการ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ ฝายตรวจสอบและรับรอง  

ผลการศึกษา เกษียณอายุราชการเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2556 

 

งบประมาณ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดรับเงินสนับสนุนจากงบประมาณเงินแผนดิน 

จํานวน 15,534,500 บาท และงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 33,000,000 บาท 
 

หนวย : บาท 

ประเภทงบรายจาย งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได งบประมาณรวม รอยละ 

งบบุคลากร 4,876,600 3,697,500 8,574,100 17.67 

งบดําเนินงาน 1,299,900 8,724,400 10,024,300 20.65 

งบลงทุน - 4,819,900 4,819,900 9.93 

งบเงินอุดหนุน 9,358,000 13,240,000 22,598,000 46.56 

งบรายจายอื่น - 2,518,200 2,518,200 5.19 

รวม 15,534,500 33,000,000 48,534,500 100.00 

 

อาคารสถานท่ี 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล มีอาคารอยูในความรับผิดชอบ จํานวน 4 หลัง คือ 

1. อาคารสํานักงานสํานักทะเบียนและประมวลผล สูง 2 ช้ัน และ 3 ช้ัน พื้นท่ี  5,105.65 ตารางเมตร 

ประกอบดวยเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา หองทํางานในแตละฝาย หองประชุม หองฝกอบรม หองอัดสําเนา 

และหองเก็บเอกสารทางการศึกษา เปนตน 

2. อาคารเรียนรวมหลังท่ี 3 สูง 4 ช้ัน พื้นท่ี 11,602.92 ตารางเมตร ประกอบดวยหองเรียน จํานวน 30 

หอง มีความจุต้ังแต 30-120 คน รานจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม รานถายเอกสาร และศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. อาคารเรียนรวมหลังท่ี 5 สูง 4 ช้ัน พื้นท่ี 11,459.50 ตารางเมตร ประกอบดวยหองเรียน จํานวน 37 

หอง มีความจุต้ังแต 30-150 คน 

4. อาคารโรงเรือนเคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารองอัตโนมัติ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา ซ่ึงพัฒนาโดยโปรแกรมเมอรของสวนงาน โดยมีระบบ

รักษาความปลอดภัยของขอมูล ระบบสํารองขอมูล 

- ระบบรักษาความปลอดภัย ไดแก กลองวงจรปด อุปกรณตรวจจับควันไฟ 

- มีคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงานที่เพียงพอ มีระบบเครือขายไรสาย 

- มีการติดต้ังคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร จอรับภาพ เครื่องเสียง สําหรับใหบริการในหองเรียนของ

อาคารเรียนรวมทุกหอง และมีบริการเครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer) จํานวน 9 เครื่อง 
 

    การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดจัดทําแผนกลยุทธระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 ข้ึนเพื่อกําหนดทิศทางการ

ดําเนินงานขององคกรในอนาคตใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยไดจัดทําใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยนําการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางของ 

Balanced Scorecard มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ 

 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 2556 สามารถสรุปไดดังน้ี 
 

ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน

ท่ีได 

คะแนนถวง

นํ้าหนัก 

KPI1 : ระดับความสําเร็จในการใชพลังงานลดลง 2 -15.16% 5 0.1000 

KPI2 : รอยละของเงินเหลือจายจากงบประมาณเงินรายได 2 8.81% 0 0.0000 

KPI3 : รอยละของบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารองคกร 4 82.29% 5 0.2000 

KPI4 : รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการเขารวมกิจกรรม 4 94.61% 5 0.2000 

KPI5 : จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 3 6 โครงการ 5 0.1500 

KPI6 : รอยละของแผนปฏิบัติการประจําปที่บรรลุตามเปาหมายท่ี 

ต้ังไว 

10 91.67% 3.42 0.3420 

KPI7 : รอยละความพึงพอใจของนักเรียนไทย นักเรียนตางชาติ และ

โรงเรียนท่ีมีตอกระบวนการรับเขาศึกษา 

6 94.28% 5 0.3000 

KPI8 : รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับ

บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ และนานาชาติ ผูสําเร็จ

การศึกษา และอาจารยผูสอน ตอการรับบริการจากสํานัก

ทะเบียนและประมวลผล 

9 85.15% 5 0.4500 

KPI9 : รอยละความพึงพอใจของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยท่ี

เก่ียวของตอขอมูลสารสนเทศระบบงานทะเบียนและ

ประมวลผล 

5 79.40% 4.88 0.2410 
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ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน

ท่ีได 

คะแนนถวง

นํ้าหนัก 

KPI10 : ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูในองคกร 10 5 ระดับ 5 0.5000 

KPI11 : รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพการทํางานและ    

  งานที่ทํา 

7 79.85% 4.97 0.3470 

KPI12 : รอยละของบุคลากรท่ีมีทัศนคติที่ดีในการใหบริการ 7 83.02% 5 0.3500 

KPI13 : รอยละของบุคลากรนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใช

  งาน 

6 92.86% 5 0.3000 

 

KPI14 : ระดับความสําเร็จในการใหบริการดานทะเบียนและ   

  ประมวลผล 

 

3 

 

95.35% 

 

4.54 

 

0.1362 

KPI15 : รอยละขอผิดพลาดของขอมูลระบบงานทะเบียน 3 0.19% 3.1 0.093 

KPI16 : จํานวนกระบวนการท่ีไดมีการวิเคราะหและพัฒนาจาก As is 

   Process เปน To be Process 

3 อยูใน

ข้ันตอน

ของการ

วิเคราะห 

0 0.0000 

KPI17 : รอยละของการบริการที่สงมอบตรงเวลา 3 97.37% 4.474 0.1342 

KPI18 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ 3 4.71 

คะแนน 

5 0.1500 

KPI19 : จํานวนงานวิจัยตอป 3 7 เรื่อง 5 0.1500 

KPI20 : จํานวนนวัตกรรมจากผลงานวิจัย 2 2 เรื่อง 5 0.1000 

KPI21 : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 2 89.80% 5 0.1000 

KPI22 : ระดับความสําเร็จในการเปน Digital University 3 4.44 

คะแนน 

4 0.1200 

รวมท้ังส้ิน 100 - - 4.4634 
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                     การพัฒนากระบวนการปฏิบตัิงาน (Core Process) 
 

 

ดานกระบวนการรับเขาศึกษา 
⇒  มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษา ปการศึกษา 2557 ในรูปแบบใหม โดยจัดทําเปน

ภาพยนตรสั้น เพื่อปรับเปล่ียนรูปแบบการแนะแนวการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 
⇒  จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางรองอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับรอง

คณบดีฝายวิชาการทุกคณะ เพื่อปรึกษาหารือและรวมกันจัดทําแนวปฏิบัติการเก็บคาธรรมเนียม

การศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557 ลวงหนา 
 

ดานกระบวนการจัดการศึกษา 
⇒ พัฒนาโปรแกรมการจองหองเรียน Online เพื่อใหคณะสามารถตรวจสอบหองวางไดเองบนระบบ 

และกําหนดหองเรียนในฐานขอมูลตารางสอน ทําใหการปฏิบัติงานลดข้ันตอน และสะดวกย่ิงข้ึน 

โดยเริ่มดําเนินการต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 

⇒ พัฒนารูปแบบเอกสารงานทะเบียนการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการใหบริการนักศึกษา

ตางชาติ  

⇒ พัฒนาโปรแกรมการดําเนินการลาออก Online เพื่อใหนักศึกษากรอกขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต 

และชวยลดขอผิดพลาดในคํารองของนักศึกษา โดยเริ่มดําเนินการต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1        

ปการศึกษา 2556 

⇒ พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน/

ภาควิชา (Consent of the Instructor และ Approved by Department) ผานระบบอินเทอรเน็ต 

สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี โดยเริ่มดําเนินการต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 
2556 

⇒ พัฒนา Mobile Application เพื่อใหบริการระบบสารสนเทศงานทะเบียนผาน Smart device โดย

เริ่มใหบริการต้ังแตวันท่ี 12 กันยายน 2556 ผานการดาวนโหลด Application จาก Google Play 

และ App Store ช่ือ RegCMU (ผลงานวิจัย) 
 

ดานกระบวนการสําเร็จการศึกษา 
⇒  ดําเนินการสแกนเอกสารสําคัญทางการศึกษา ไดแก Transcript หนังสือรับรองคุณวุฒิ และปริญญา

บัตร เพื่อสํารองขอมูลปองกันการสูญหาย ตลอดจนเพื่อใหการสืบคนขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว 

สามารถสนองตอบตอการใหบริการในระบบเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา 
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                                 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

จํานวนนักศึกษาใหม 
 ปการศึกษา 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดดําเนินการรับรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา

ใหม จํานวนท้ังสิ้น 8,504 คน 

 ระดับปริญญาตรี  จํานวน 6,422 คน จําแนกตามประเภทการรับเขาศึกษา ไดดังน้ี 

  โครงการพิเศษ   1,416 คน  

  โควตา   2,386 คน 

  สวนกลาง  2,620 คน 
 

 ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 2,082 คน จําแนกตามภาคการศึกษาที่เขาศึกษา ไดดังน้ี 

  ภาคการศึกษาที่ 1  1,985 คน 

  ภาคการศึกษาที่ 2     97 คน 

 

จํานวนนักศึกษาที่มีสถานภาพ 
 จํานวนนักศึกษาที่มีสถานภาพในปการศึกษา 2556 มีดังน้ี 

หนวย : คน 

ภาคการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 27,557 9,248 36,805 

ภาคการศึกษาที่ 2 22,093 7,705 29,798 

ภาคฤดูรอน 28,572 8,737 37,309 

 

จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชา 
 ปการศึกษา 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดดําเนินการรับลงทะเบียนกระบวนวิชาของนักศึกษา 

โดยมีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ดังน้ี  

หนวย : คน 

ภาคการศึกษา 
ลงทะเบียน

กระบวนวิชา 

ลงทะเบียนเพ่ือใชบริการ

ของมหาวิทยาลัย 
รวม 

ภาคการศึกษาที่ 1 28,882 8,302 37,184 

ภาคการศึกษาที่ 2 27,193 5,454 32,647 

ภาคฤดูรอน 10,137 1,539 11,676 
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จํานวนกระบวนวิชาท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน 
 สําหรับการรับลงทะเบียนกระบวนวิชาของนักศึกษาในปการศึกษา 2556 มีจํานวนกระบวนวิชาท่ีมี

นักศึกษาลงทะเบียน ดังน้ี 

 หนวย : กระบวนวิชา 

ภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 

ภาคการศึกษาที่ 1 1,941 1,132 3,073 

ภาคการศึกษาที่ 2 2,043 1,045 3,088 

ภาคฤดูรอน 281 52 333 

 

จํานวนนักศึกษาที่พนสถานภาพการเปนนักศึกษา 
 ปการศึกษา 2556 มีนักศึกษาท่ีพนสถานภาพการเปนนักศึกษา ดังน้ี 

หนวย : คน 

ภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 

ภาคการศึกษาที่ 1 553 107 660 

ภาคการศึกษาที่ 2 454 124 578 

ภาคฤดูรอน 38 - 38 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 มีจํานวนท้ังสิ้น 7,853 คน 

 หนวย : คน 

ภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 

ภาคการศึกษาที่ 1 690 1,314 2,004 

ภาคการศึกษาที่ 2 4,784 501 5,285 

ภาคฤดูรอน 392 172 564 

  

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับเกียรตินิยม ปการศึกษา 2556 มีจํานวนท้ังสิ้น 1,227 คน 

 อันดับหน่ึง  จํานวน 544  คน 

 อันดับสอง  จํานวน 683  คน 
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และเกียรติบัตรเรียนดีประจําป คร้ังท่ี 48 

มีจํานวนท้ังสิ้น 3,971 คน 

 เหรียญทอง  จํานวน        115 คน 

 เหรียญเงิน  จํานวน 429 คน 

 เกียรติบัตร จํานวน 3,427   คน 
 

จํานวนผูมีสิทธ์ิเขารับพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 48 ประจําป 2555-2556 มีจํานวนท้ังสิ้น 7,445 คน                                     

ปริญญาตรี จํานวน 5,589   คน 

 ปริญญาโท จํานวน 1,700   คน 

 ปริญญาเอก จํานวน 156   คน 
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                                                               การวิจยั 
 

 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดมีการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยอยางตอเน่ืองโดยสนับสนุน

งบประมาณ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล                    

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําป 2556 จํานวน 201,000 บาท เพื่อการ

ดําเนินการวิจัยของบุคลากรจํานวน 7 เรื่อง ดังน้ี    

1. การศึกษาหาความสัมพันธระหวางสถานภาพและผลการศึกษาของนักศึกษากับการรับเขาศึกษา
ประเภทตางๆ 

2. การศึกษาการทํากิจกรรมในวันพุธของอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. การศึกษาการสําเร็จการศึกษากอนหลักสูตร เกินหลักสูตร และการไดรับเกียรตินิยมของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2554-2555   

4. การพัฒนาการใหบริการระบบสารสนเทศงานทะเบียนผาน Smart device 

5. แบบจําลองการประมวลผลขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการเงินเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

7. การศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการมีสวนรวมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  ทั้งน้ี สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดสงผลงานวิจัยของบุคลากรประจําปงบประมาณ 2556 เรื่อง    

การพัฒนาการใหบริการระบบสารสนเทศงานทะเบียนผาน Smart device เขารวมการประกวดผลงานประเภท

นวัตกรรม และไดรับรางวัลชนะเลิศ ในงานสัมมนาวิชาการเครือขายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล

การศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งที่ 8 “ระบบคุณภาพกับงานทะเบียนและประมวลผล” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

สุรนารี ระหวางวันท่ี 20-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
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                                            การบริการวิชาการแกชุมชน 
 

 

 สํา นักทะเ บียนและประมวลผล  ใหความสํา คัญตอการบริการวิชาการแก ชุมชนภายนอก                      

มหาวิทยาลัย โดยการเปนวิทยากรแนะแนวการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา การบรรยายใหความรูระบบงาน

ทะเบียนการศึกษาแกนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา การตอนรับคณะเย่ียมชม ดูงาน และการจัดฝกอบรม ประชุม 

สัมมนาแกหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 

การรับเชิญเปนวิทยากร 
 ปการศึกษา 2556 ผูบริหารและบุคลากร ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกหนวยงานท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. การแนะแนวการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 จํานวน 10 ครั้ง 
 

วัน เดือน ป ผูเขารับฟง วิทยากร 

18 กรกฎาคม 2556 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย จงัหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 

18 กรกฎาคม 2556 นักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวดั

เชียงใหม 

ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 

19 กรกฎาคม 2556 นักเรียนโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย       

จังหวัดเชียงใหม 

ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 

26 กรกฎาคม 2556 นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวดัเชียงใหม ผูอํานวยการสํานักฯ 

(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 

26 กรกฎาคม 2556 นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวดัเชียงใหม ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร พิชัยยา) 

30 สิงหาคม 2556 บรรยายใหความรู เรื่อง แนวทางการสอบเขา

มหาวิทยาลัย เสนทางสูมหาวิทยาลัย ความรูพื้นฐาน

และแนวทางการสอบเขามหาวทิยาลัย ในการอบรม

สําหรับครูผูสอนเพื่อเพิ่มทักษะความรูดานการ

จัดการเรียนการสอน ตามโครงการเสริมความรู

พื้นฐานกอนเขามหาวิทยาลัยตามแนวพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 

ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร  พชัิยยา) 
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วัน เดือน ป ผูเขารับฟง วิทยากร 

14 พฤศจิกายน 2556 บรรยายพิเศษ เรื่อง Updates in Admissions  57

แกนักเรียนและผูรวมในการสัมมนาทางวิชาการ

และการจั ด นิท ร รศการตลาด นัดห ลัก สูต ร

อุดมศึกษา ครั้งที่ 18 

ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร  พชัิยยา) 

8 มกราคม 2557 นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

หัวหนาฝายแนะแนวและ

รับเขาศึกษา 
(นางนิสากร สุทธิแปน) 

25 กุมภาพันธ 2557 นักเรียนโรงเรียนเทพบดินทรวทิยาเชียงใหม จังหวัด

เชียงใหม 

หัวหนาฝายแนะแนวและ

รับเขาศึกษา 
(นางนิสากร สุทธิแปน) 

17 พฤษภาคม 2557 อาจารยโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง จังหวัดลําปาง ผูอํานวยการสํานักฯ 
(ผศ.ทศพร  พชัิยยา) 

 

 
 

 2. การบรรยายใหความรูระบบงานทะเบียนการศึกษา ใหแกนักศึกษา  อาจารยที่ปรึกษา คณะตาง ๆ 

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ครั้ง 
 

วัน เดือน ป หัวขอบรรยาย วิทยากร 

8 มิถุนายน 2556 แนะนําเก่ียวกับบริการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมจัด

ให นักศึกษาสถาบันสมทบ  ในการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหมของสถาบันสมทบมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ประจําปการศึกษา 2556  

ผูอํานวยการสํานักฯ 

(ผศ.ทศพร  พิชัยยา) 

8 สิงหาคม 2556 การลงทะเบียนกระบวนวิชาวิทยานิพนธ/การ

คนควาแบบอิสระ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2556  

รองผูอํานวยการสํานักฯ 

(อ.ดร.หัสฤกษ เนียม

อินทร) 

4 กันยายน 2556 กระบวนการดําเนินการภายหลังมีคําสั่งลงโทษให

พักการศึกษา ในการอบรมสัมมนาผูปฏิบัติงานดาน

วินัยนักศึกษา ประจําป 2556  

หั ว หน า ฝ า ย ท ะ เ บี ย น

การศึกษาปริญญาตรี 

(นายอํานวย โพธินาม) 
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วัน เดือน ป หัวขอบรรยาย วิทยากร 

27 ธันวาคม 2556 การลงทะเบียนกระบวนวิชาวิทยานิพนธ/การ

คนควาแบบอิสระ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2 

ปการศึกษา 2555 

รองผูอํานวยการสํานักฯ 

(อ .ดร .หั สฤกษ  เ นี ยม

อินทร) 

 

 
 

การจัดประชุม อบรม สัมมนา 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดดําเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา แกคณะ ภาควิชา และ

หนวยงานตางๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 10 ครั้ง ดังน้ี 
 

วัน เดือน ป เร่ือง สถานท่ี 

5 กรกฎาคม 2556 

 

8 กรกฎาคม 2556 

 

9 กรกฎาคม 2556 

 

10 กรกฎาคม 2556 

 

15 กรกฎาคม 2556 

 

 

16 กรกฎาคม 2556 

 

17 กรกฎาคม 2556 

การประชุมรองผูอํานวยการฝายวิชาการและ

อาจารยแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัด

ในเขตพัฒนาภาคเหนือ เรื่อง การศึกษาตอใน

สถาบันอุดมศึกษาปการศึกษา 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรมโลตัส ปางสวน

แกว จังหวัดเชียงใหม 

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

จังหวัดพิษณุโลก 

โรงเรียนสตรีนครวรรค 

จังหวัดนครสวรรค 

โรงเรียนผดุงปญญา 

จังหวัดตาก 

โรงเรียนดํารงราษฎร

สงเคราะห จงัหวัด

เชียงราย 

โรงเรียนสตรีศรนีาน  

จังหวัดนาน 

โรงเรียนลําปางกัลยาณี 

จังหวัดลําปาง 
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วัน เดือน ป เร่ือง สถานท่ี 

19 กรกฎาคม 2556 การอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีงานบริการ

การ ศึกษาระดับ บัณฑิต ศึกษา  เ รื่ อ ง  การ

ดําเนินการในเรื่องกรณีพิเศษตางๆ 

หอง 5201 อาคารเรียน

รวมหลังที ่5 

23 เมษายน 2557 การประชุมสัมมนา เรื่อง การกําหนดทิศทาง 

เปาหมายและจํานวนรับ การรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ปการศึกษา 2558 (ครั้งที ่1) 

หองประชุมพระยาศรี

วิสารวาจา สํานักงาน 

มหาวิทยาลัย 

14 พฤษภาคม 2557 การประชุมสัมมนา เรื่อง การกําหนดทิศทาง 

เปาหมายและจํานวนรับ การรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ปการศึกษา 2558 (ครั้งที ่2) 

โรงแรมแคนทารีฮิลล 

จังหวัดเชียงใหม 

 

 
 

การตอนรับผูมาเย่ียมชมและศึกษาดูงาน 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดใหการตอนรับผูเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากหนวยงานตางๆ         

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 9 ครั้ง ดังน้ี 

 

วัน เดือน ป จํานวน (คน) หัวขอ หนวยงาน 

18 กันยายน 2556 8 การจัดการเรียนการสอนแบบอิสระ 

(Free Enrollment) 

กองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

18 กันยายน 2556 8 เยี่ยมชมเคานเตอรบริการทะเบียน

นักศึกษา และอาคารเรียนรวม 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม

18 พฤศจิกายน 
2556 

13 ระบบงานทะเบยีนและประมวลผล

การศึกษา 

University of Medicine 1, Yangon,  

Myanmar 

26 ธันวาคม 2556 12 การจัดการเรียนการสอนแบบอิสระ 

(Free Enrollment) 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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วัน เดือน ป จํานวน (คน) หัวขอ หนวยงาน 

7 กุมภาพันธ 2557 8 ระบบงานทะเบยีนและประมวลผล

การศึกษา 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

11 กุมภาพันธ 2557 19 ระบบ Counter Service สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

11 มีนาคม 2557 7 การบริหารงานบุคคลโดยการมุงเนน

หลักสมรรถนะ 

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

21 มีนาคม 2557 7 ระบบงานทะเบยีนและประมวลผล

การศึกษา 

งานทะเบียนและสถิติ กองบริการ

การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร   

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

28 พฤษภาคม 2557 7 การจัดทําระบบฐานขอมูลนักศึกษา

ออนไลน 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา คณะการสือ่สาร- 

มวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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                                  การทํานุบาํรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
                                   อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 

 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหบุคลากรเกิดความตระหนักถึง

คุณคา และความสําคัญตอการมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

โดยมีกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 

 1. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 9 ครัง้ ดงัน้ี 
 

วนั เดือน ป กิจกรรม สถานท่ี 

7 มิถุนายน 2556 พิธีทําบุญเน่ืองในวันคลายวันสถาปนาสํานัก

ทะเบียนและประมวลผล 

สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 

7 มิถุนายน 2556 บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานแก

องคกรสาธารณกุศล เน่ืองในวันคลาย         

วันสถาปนาสํานักทะเบียนและประมวลผล 

สถานสงเคราะหคนชราวัย

ทองนิเวศน และศูนยฟนฟู

อาชีพคนพิการหยาดฝน 

อําเภอแมแตง จังหวัด

เชียงใหม 

10 มิถุนายน 2556 บริจาคเงิน และเลี้ยงอาหารวางแกเด็ก เน่ืองใน

วันคลายวันสถาปนาสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 

สถานสงเคราะหเด็กบาน

เวียงพงิค อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

12 กรกฎาคม 2556 พิธีถวายเทียนพรรษา ประจําป 2556 วัดธรรมสันติเจดีย อําเภอ 

แมริม จังหวัดเชียงใหม 

16 พฤศจิกายน 2556 พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2556 

วัดฝายหิน จังหวัดเชียงใหม

27 ธันวาคม 2556 พิธีทําบุญเน่ืองในโอกาสสงทายปเกา ตอนรับ   

ปใหม 

สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 

13 เมษายน 2557 กิจกรรมแหสรงน้ําพระพุทธรปู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2557  

สถานีรถไฟเชียงใหม –          

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

24, 30 เมษายน 2557 พิธีดําหวัอดีตผูบริหารสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 

อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม

25 เมษายน 2557 พิธีดําหวัอดีตอธิการบด ีอธิการบดี และ

คณาจารยผูอาวุโส ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

ประจําป 2557 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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นอกจากน้ียังไดสนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหกับ

หนวยงานภายนอกอยางตอเน่ือง รวมทั้งบุคลากรทุกคนรวมกันแตงกายดวยผาไทยทุกวันศุกรของสัปดาห เพื่อรวม

อนุรักษ สืบสานภูมิปญญาผาไทย 

 

 

 

2. การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดรณรงคใหมีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมซ่ึงไดดําเนินการ

ในดานตางๆ ดังน้ี 

⇒  มาตรการการประหยัดพลังงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล โดยการรณรงคประหยัด

 พลังงานในอาคารสํานักงานไดแก 

- การปด ระบบไฟฟาแสงสวางในหองทํางานแตละฝาย ชวงเวลา 12.00-13.00 น. 

- การเปดเครื่องปรับอากาศเฉพาะชวงเวลา 13.00-16.00 น. 

- การปดจอภาพเม่ือไมใชงานทุกครั้ง และปดเครื่องคอมพิวเตอรเม่ือไมใชงานเกินหน่ึง

ช่ัวโมง   

⇒ จัดกิจกรรม 5 ส เพื่อการมีสวนรวมของบุคลากรในการควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอยของ

สถานท่ีปฏิบัติงาน อีกท้ังทําใหบุคลากรเกิดการทํางานท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความ

ปลอดภัยดวย 

⇒ จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอม (Big Cleaning Day) เพื่อปรับภูมิทัศนโดยรอบใหเกิดความ

เปนระเบียบเรียบรอย เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2556 และ19 มีนาคม 2557  

 นอกจากน้ียังไดสนับสนุนเงินงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการทํานุบํารุงศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมใหกับหนวยงานภายนอกอยางตอเน่ืองอีกดวย 
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                                                     การพัฒนาบุคลากร 
 

  

 ปการศึกษา 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดจัดใหมีการอบรม ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยน

เรียนรูในหัวขอตางๆ แกบุคลากรของสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อเพิ่มพูนความรู และนําความรูที่ไดมาใช

พัฒนาการทํางาน ดังน้ี 

 

การจัดอบรม สัมมนา 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดจัดโครงการฝกอบรม สัมมนาแกบุคลากร จํานวน 12 ครั้ง ดังน้ี 
 

วัน เดือน ป จํานวน (คน) หัวขอ สถานท่ี 
งบประมาณ 

(บาท) 

30-31 สิงหาคม 
2556 

53 การวิเคราะหกระบวนการโดยเครื่องมือ 

Service Blueprint และ SIPOC Model 

และการบริหารและจัดการฐานขอมูล

ค า ธ ร ร ม เ นี ย มก า ร ศึ กษ า เ พื่ อ ก า ร

ประมวลผล 

วีรันดา เชียงใหม 

เดอะ ไฮท รีสอรท 

อําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม 

164,254 

13 กันยายน 

2556 

55 การประเมินผลการวิจัย ประจําป 2556 หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 

สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 

4,195 

20 กันยายน 

2556 

15 การจัดทําโครงรางองคกร ประจําป 2556 หองประชุมสํานัก

ทะเบียนและ

ประมวลผล 

2,000 

11-13 ตุลาคม 
2556 

50 การประเมินแผนการดําเนินงานประจําป 

2555 (รอบครึ่งปหลัง) 

โ ร งแรม เวี ย งอิ นทร 

และศิลามณี รีสอรท 

จังหวัดเชียงราย 

161,694 

กุมภาพันธ-

สิงหาคม 2557 

60 English for Registration Office 

หลักสูตร 30 ช่ัวโมง 
หองประชุมสํานัก

ทะเบียนและ

ประมวลผล 

112,000 

มีนาคม-สิงหาคม 
2557 

34 ภาษาจีนเบ้ืองตน หองประชุมสํานัก

ทะเบียนและ

ประมวลผล 

 

56,000 
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วัน เดือน ป จํานวน (คน) หัวขอ สถานท่ี 
งบประมาณ 

(บาท) 

4 มีนาคม 2557 72 โรคจากการทํางาน อาชีวอนามัยความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 

สํ า นักทะ เ บียนและ

ประมวลผล 

14,877 

17 มีนาคม 2557 29 การปฐมนิ เทศบุคลากรใหม  สํ า นัก

ทะเบียนและประมวลผล 

หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 

สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 

5,415 

26-28 มีนาคม 
2557 

12 การศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษา National University 

of Singapore และ 

Nanyang 

Technological 

University ประเทศ

สิงคโปร 

326,292 

22 เมษายน 2557 64 การประเมินแผนการดําเนินงานประจําป 

2557 (รอบครึ่งปแรก) และการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป 2558 

หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 

สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 

12,599 

8-11 พฤษภาคม 
2557 

45 การสัมมนาบุคลากร ประจําป 2557 ทรายแกวบีช รสีอรท 

เกาะเสม็ด จังหวัด

ระยอง 

381,583 

12 พฤษภาคม 

2557 

78 แนวทางการบรหิารจัดการงานบริการ 

และการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของ

การบริการ 

โรงแรมแคนทารีฮิลล 

จังหวัดเชียงใหม 

94,740 
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การพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ ทั้งทางดานวิชาการ และ

ทักษะการทํางาน โดยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการประชุมฝกอบรม สัมมนา ทั้งจากหนวยงาน

ภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 58 โครงการ ดังน้ี 

 

วนั เดือน ป จํานวน (คน) หัวขอ สถานท่ี 

6 มิถุนายน 2556  52 เทคนิคการลดความผิดพลาดและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ในการทํางาน  

สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6 มิถุนายน 2556  25 ธรรมะลดเครียด สนุกกับชีวิตและงาน  สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

7 มิถุนายน 2556 4 การเจรจากับคณะกรรมการติดตามประเมินผล

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

20 มิถุนายน 2556 2 การฝกอบรมแนะนําระบบการทํางานทะเบียน

สมาชิกและระบบการหักเงินสะสม/สมทบ  

สถาบันภาษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

20 มิถุนายน 2556 10 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

20-21, 24-28 

มิถุนายน 2556 

5 การใชงานระบบ Oracle Financial  สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

26 มิถุนายน 2556 1 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ

หลักสูตรภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษา  

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

9 กรกฎาคม 2556 2 การใชอีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการทํางาน สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

11-12, 18-19 และ  

25-26 กรกฎาคม 
2556 

1 การพัฒนาสมรรถนะผูบริหาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับผูดํารงตําแหนง

รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี/คณบดี/

ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน และ

ผูอํานวยการสวนงานวิชาการภายใน  

โรงแรมศิริปนนา จังหวดั

เชียงใหม 
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วนั เดือน ป จํานวน (คน) หัวขอ สถานท่ี 

17 กรกฎาคม 2556 2 แผนยุทธศาสตรการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

ดานวิเทศสัมพันธ 

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

18 กรกฎาคม 2556 15 ภาษาอังกฤษกับการทํางาน (เรียนรูศัพท slang 

และคําที่มักใชผิด) 

สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

18 กรกฎาคม 2556 10 ภาษาอังกฤษกับการทํางาน (การคลี่คลาย

สถานการณความขัดแยง) 

สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

24 กรกฎาคม 2556 1 สรรคสรางภาครัฐไทยกาวไกลสูสากล : รางวัล 
United Nations Public Service Awards

โรงแรมปรินซ พาเลซ 

กรุงเทพมหานคร 

25 กรกฎาคม 2556 4 ความรูความเขาใจเก่ียวกับความเส่ียง แนวทาง

ในการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุม

ภายใน   

โรงแรมฮอลิเดยอินน 

จังหวัดเชียงใหม 

25 กรกฎาคม 2556 10 ภาษาอังกฤษกับการทํางาน (อาน) สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

25 กรกฎาคม 2556 10 ภาษาอังกฤษกับการทํางาน (เขียน) สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

29-31 กรกฎาคม 

2556 

7 ผูนํายุคใหม  โรงแรมเชียงใหมภูคํา  

จังหวัดเชียงใหม 

8 สิงหาคม 2556 36 ภาษาอังกฤษกับการทํางาน (ฟง) สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

8 สิงหาคม 2556 33 ภาษาอังกฤษกับการทํางาน (พูด) สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

9-10 สิงหาคม 2556 1 การบริหารวิชาการเพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ รวีวาร ีรีสอรท แอนดสปา 

อําเภอแมแตง จังหวัด

เชียงใหม 

10-11 สิงหาคม 2556 2 การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยระบบ e-GP  สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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วนั เดือน ป จํานวน (คน) หัวขอ สถานท่ี 

20 สิงหาคม 2556 1 การทดสอบระบบตามโครงการปรับปรุงระบบ 
Oracle Financial  

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

23 สิงหาคม 2556 1 ซักซอมความเขาใจเก่ียวกับขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการกําหนดระดับ

ตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา  

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

28 สิงหาคม 2556 1 ประชุมทางวิชาการและระดมสมองสําหรับ

คณบดี (Dean Consortium) 

โรงแรมแชงกรลีา จังหวดั

เชียงใหม 

30 สิงหาคม 2556 2 การนําเสนอระบบฐานขอมูลบุคลากร CMU-HR 

ในสวนของระบบการเล่ือนเงินเดือน  

สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

4 กันยายน 2556 1 งานประชุมนานาชาติ NIETS International 

Symposium 2013  
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด 

แอท เซ็นทรัลเวิลด  

กรุงเทพมหานคร 

12 กันยายน 2556 1 การพัฒนาเครอืขายชุมชนงานทะเบียนทาง

การศึกษา ในระดับอุดมศึกษา : Hi-Ed REG 

CoPs 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต 

20 กันยายน 2556 1 การปรับเปล่ียนการบริหารงานในทศวรรษที่ 6 

สําหรับผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง 

เลขานุการคณะสํานัก/สถาบัน และเลขานุการ

สวนงานวิชาการภายใน 

โรงแรมแชงกรลีา  

จังหวัดเชียงใหม 

27 กันยายน 2556 5 โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial  สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

30 กันยายน 2556 1 ระบบฐานขอมูลบุคลากร CMU-HR ในสวนของ

การบริจาคทรพัยสิน  

สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

15-21 ตุลาคม 2556 3 ศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาบุคลากรดานการบรหิาร

จัดการทดสอบ  

สหพันธรัฐรัสเซีย 

21 ตุลาคม 2556 1 การใชอีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการทํางาน : 

สําหรับผูดูแลระบบ   

สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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วนั เดือน ป จํานวน (คน) หัวขอ สถานท่ี 

25 ตุลาคม  - 5

พฤศจิกายน 2556 

2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยใช BI  สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1 พฤศจิกายน 2556 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตดวยแนวคิด GE ศูนยฝกอบรมธนาคาร

ไทยพาณิชย อาํเภอ    

หางดง จังหวดัเชียงใหม

20-22 พฤศจิกายน 

2556 

10 การสัมมนาวิชาการเครือขายระบบทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 

“ระบบคุณภาพกับงานทะเบียนและประมวลผล”   

โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่  

รีสอรท เขาใหญ จังหวัด

นครราชสีมา 

27 พฤศจิกายน 2556 1 Microsoft Campus Agreement  สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

28 พฤศจิกายน 2556 3 โรคจากการทํางาน อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในการทํางาน และความรูเรื่องกองทุน

ประกันสังคมและบริการสําหรบัผูประกันตนของ 

รพ.มหาราชนครเชียงใหม  

โรงแรมฟูรามา จังหวัด

เชียงใหม 

 

 

9 ธันวาคม 2556 3 การใชงาน Oracle Financial R12  สํานักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

11-13 ธันวาคม 2556 1 การออกแบบ e-Magazine ดวยโปรแกรม 
InDesign CS6  

สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

12 ธันวาคม 2556 1 การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

สํานักงานมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

14 ธันวาคม 2556 2 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงาน  

สํานักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

16 ธันวาคม 2556 1 การพัฒนาเว็บไซตภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม

เพื่อกาวสูความเปนมาตรฐานสากล  

สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

17 ธันวาคม 2556 1 การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม

ภายใน  

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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วนั เดือน ป จํานวน (คน) หัวขอ สถานท่ี 

18 ธันวาคม 2556, 

9 มกราคม 2557, 

12 กุมภาพันธ 2557 

3 

5 

2 

การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสและปฏิทิน

ออนไลน (Outlook Web App and Calendar) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

7 มกราคม 2557 2 การนําเสนอระบบฐานขอมูลบุคลากร CMU-HR 

ในสวนของระบบการขอพระราชทานเคร่ืองราช

อิสริยาภรณใหกับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย

เชียใหม ประจาํป 2557  

สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

16 มกราคม 2557 2 แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการใชประโยชน

อาคาร  

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

27-29 มกราคม 2557 1 ผูนํายุคใหม โรงแรมคุมภูคํา จังหวดั

เชียงใหม 

3 กุมภาพันธ 2557 1 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหมสูความเปน

นานาชาติ  

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

18 กุมภาพันธ 2557 4 การดําเนินการรับเขาศึกษา การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน การบริหารจัดการ และ

กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับการ

รับเขานักศึกษาหลักสูตรสองปริญญาในระดบั

ปริญญาตรี  

คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

18 กุมภาพันธ 2557 1 โซลูช่ันไอทีกาวไปกับเทคโนโลยี 2014  โรงแรมเชียงใหม         

แกรนดวิว 

จังหวัดเชียงใหม 

21 กุมภาพันธ 2557 1 CMU USR และ Social Engagement  สํานักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

25 กุมภาพันธ 2557 3 การสาธิตและเปดการใชระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสมหาวิทยาลัยเชียงใหม CMU     

e-Document

สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5-7 มีนาคม 2557 1 การประชุม The 6th AUN-ACTS Steering 

Committee Meeting  

Universitas Airlangga 

in Surabaya 

Indonesia ประเทศ

อินโดนีเซีย 
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วนั เดือน ป จํานวน (คน) หัวขอ สถานท่ี 

12–13 มีนาคม 2557 1 แนวทางการพฒันาดานกีฬา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ศูนยฝกอบรมธนาคาร

ไทยพาณิชย อาํเภอ    

หางดง จังหวดัเชียงใหม

12 มีนาคม 2557 1 Network Cabling System  สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

21 มีนาคม 2557 1 การจัดการความรู (KM) สําหรับผูบริหาร

มหาวิทยาลัย  

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

30 เมษายน 2557 15 การใชงานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส   
(CMU e-document)  

หองประชุมสํานักทะเบียน

และประมวลผล 

30 เมษายน 2557 2 โครงการหลักสูตรสองปริญญาระดับปริญญาตรี

ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การส่ือสารมวลชน)  

คณะการสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

การสงเสริมกิจกรรมเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัย 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลใหความสําคัญในดานสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร โดย

สนับสนุนกิจกรรมในดานการสงเสริมสุขภาพ ไดแก 

⇒ สงบุคลากรเขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 31 ประจําป 2556 

ชนิดกีฬาสนุกเกอร โบวลิ่ง และแบดมินตัน 

⇒ นายมงคล ปนตาโมงค พนักงานปฏิบัติงาน ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี เปนอาจารย            

ที่ปรึกษาชมรมดาบไทย และชมรมดาบสากล สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

⇒ นายวันชัย ไทยยันโต พนักงานปฏิบัติงาน ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี ทําหนาท่ีประธาน

ชมรมตะกรอ สโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

⇒ นายมงคล ปนตาโมงค พนักงานปฏิบัติงาน ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี ทําหนาที่

ผูจัดการทีมและผูชวยผูฝกสอนดาบไทย ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย     

ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส” ระหวางวันท่ี 14-22 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

⇒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรคจากการทํางาน อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

เ ม่ือวัน ท่ี  4 มีนาคม  2557 โดย  นางสาวสุภางค  เ มืองแกว  พยาบาล  ชํานาญการ               

ง า นป ร ะ กั น สั ง คม  โ ร ง พ ย า บ า ลมห า ร า ชนค ร เ ชี ย ง ใ ห ม  คณะแพทยศ า สต ร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

⇒ จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2557 โดยแพทยและ

เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
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⇒ บุคลากรเปนตัวแทนทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 33 “อางแกวเกมส” ระหวางวันท่ี 1-8 พฤษภาคม 

2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังน้ี 

- นายณรงคเดช วิโรจนสกลกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ประมวลผลการศึกษา ไดรับเหรียญทองในการแขงขันกีฬาครอสเวิรด  

- นายกัมปนาท สาณะเสน พนักงานปฏิบัติงาน สํานักงานสํานัก เขารวมการแขงขันกีฬา  

สนุกเกอร-บิลเลียด  

- นายอรรถกร คุณพันธ พนักงานปฏิบัติงาน ฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา เขารวม

การแขงขันกีฬาแบดมินตัน 

- นายวันชัย ไทยยันโต พนักงานปฏิบัติงาน ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี ทําหนาที่

อนุกรรมการกีฬาตระกรอลอดหวง และเลขานุการกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพ 

⇒ สงเสริมและสนับสุนนใหบุคลากรออกกําลังกายและเลนกีฬา เปนประจําทุกวันพุธ 
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                                     การจดัการความรูในองคกร 
  

 

 สํานักทะเบียนและประมวลผลไดจัดโครงการการจัดการความรูในองคกรเพื่อใหบุคลากรทุกฝาย          

ทุกระดับทราบแนวทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณการทํางาน รับทราบปญหาและแนวทางการแกไข

ปญหาในการปฏิบัติงาน และการพูดคุยกันแบบสุนทรียภาพซ่ึงจะทําใหเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การอยู

รวมกันภายในหนวยงานอยางมีความสุข ทําใหเกิดความสามัคคีภายในองคกรและชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ

องคกรใหดียิ่งข้ึนตอไป ในรอบปการศึกษา 2556 ไดจัดกิจกรรมท้ังในระดับสํานัก และระดับฝาย จํานวน 5 เรื่อง 

ดังน้ี   
 

วัน เดือน ป จํานวน (คน) หัวขอ สถานท่ี 

21-23 มิถุนายน 2556 56 การใหบริการในรูปแบบของเคานเตอรบริการ

ทะเบียนนักศึกษา ประจําป 2556 

รว-ีวารี รีสอรท แอนด 

สปา อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม 

19 สิงหาคม 2556 49 สรุปปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไขดาน

การบริหารและดานปฏิบัติงานเคานเตอร

บริการทะเบียนนักศึกษา 

หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 

สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 

30 ตุลาคม 2556 55 ความรู ในงานทะเ บียนการ ศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 

สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 

25 กุมภาพันธ 2557 71 ระเบียบและวิธปีฏิบัติในการประสานงานกับ

สํานักงานสํานัก เพื่อลดขอผิดพลาดในการ

ทํางาน 

หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 

สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 

11 เมษายน 2557 47 การใชงานโปรแกรมระบบงานทะเบียน (ใหม) หองปฏิบัติการ ช้ัน 3 

สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 
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                                    การประกันคุณภาพการศึกษา 
  

 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ                

เขารวมการประชุม อบรม สัมมนา ที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง เพื่อพัฒนาทักษะดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเปนแนวทางในการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตลอดจนไดแตงต้ังคณะกรรมการ และคณะทํางานเพื่อใหสามารถดําเนินการไดครอบคลุมทุกองคประกอบ

ของการประกันคุณภาพ รวมทั้งสามารถดําเนินการไดครบทุกขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 7 ครั้ง ดังน้ี 

 

วัน เดือน ป จํานวน (คน) หัวขอ สถานท่ี 

20 กันยายน 2556 15 การจัดทําโครงรางองคกร   หองประชุมสํานัก

ทะเบียนและ

ประมวลผล 

27 กันยายน 2556 3 การประชุมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบ

และประเมินระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสวนงาน ประจําปการศึกษา 
2555 

โรงแรมคุมภูคํา 

จังหวัดเชียงใหม 

4 ธันวาคม 2556 3 การอบรมเพือ่สรางความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับการพฒันาคุณภาพการศึกษาตาม

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่

เปนเลิศ (EdPEx)  

โรงแรมคุมภูคํา 

จังหวัดเชียงใหม 

11 ธันวาคม 2556 2 การอบรมเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับการ

จัดทําโครงรางองคกร และผลลัพธองคกร

หมวด 7  

หองประชุมบัวเรศ    

คําทอง สํานักงาน

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

14 มกราคม 2557 2 การประชุมช้ีแจงแผนและระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประจําป 2557 

หองประชุมบัวเรศ    

คําทอง         

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

18 กุมภาพันธ 2557 16 โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร)  หองประชุมสํานัก

ทะเบียนและ

ประมวลผล 
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วัน เดือน ป จํานวน (คน) หัวขอ สถานท่ี 

17-19 เมษายน 2557 12 การสัมมนาผูบริหารเพือ่เตรียมความพรอมสู

การเปนองคกรคุณภาพ 

หองประชุมสํานัก

ทะเบียนและ

ประมวลผล และ

โรงแรมไอบิส สไตล 

เชียงใหม 

 

 

 

 นอกจากน้ี สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการ TQA และคณะทํางานชุด

ตางๆ ซ่ึงเปนตัวแทนจากบุคลากรทุกฝาย เพื่อใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ ของสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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 2.3  สื่อวิทยุกระจายเสียง 

⇒ ผูอํานวยการสํานักฯ (ผศ .ทศพร พิชัยยา) ใหสัมภาษณรายการเรื่องนารูจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหมจัดประชุมการศึกษาตอ

สถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 590 โรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ 

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 

 2.4  สื่อกิจกรรมอื่นๆ 

⇒ จัดทํากระเปาผา สกรีนขอความ ภาพ และตราสัญลักษณสํานักฯ (11,500 ใบ) 
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                                      เคานเตอรบรกิารทะเบียนนกัศึกษา 
                               (Registration Counter Service: RCS) 
 

 

 เคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา (Registration Counter Service: RCS) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

คุณภาพของการบริการในสํานักทะเบียนและประมวลผลใหไดมาตรฐานยิ่งข้ึนโดยลดข้ันตอนการใหบริการท่ีมีมาก

ข้ันตอน และสลับซับซอน ใหผูรับบริการสามารถใชบริการใหเสร็จส้ินในจุดเดียวไดแบบ one stop service โดย

ปรับปรุง จัดสถานที่ใหทันสมัย และสรางบรรยากาศท่ีจะเสริมสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดมีการสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการเปนประจําทุกเดือน โดย

มีผลการประเมิน สรุปไดดังน้ี 
 

รายการ 
คาเฉลีย่ความพึงพอใจ  

มิ.ย. 
56 

ก.ค. 
56 

ส.ค. 
56 

ก.ย. 
56 

ต.ค. 
56 

พ.ย. 
56

ธ.ค. 
56

ม.ค. 
57

ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

เม.ย.
57

พ.ค.
57*

1. ดานบรรยากาศและสถานที่
ใหบริการ 

4.67 4.50 4.20 4.43 4.00 4.67 5.00 4.40 4.00 4.50 5.00 -

2. การใหบริการของเจาหนาที่ 3.92 4.50 3.55 3.86 4.00 4.42 5.00 4.25 3.58 4.50 4.88 -

2.1 มนุษยสัมพันธ 4.00 4.50 3.20 3.71 4.00 4.67 5.00 4.20 3.67 4.33 5.00 -

2.2 ความเอาใจใสและ

ตอบสนองความตองการ

4.00 4.50 3.80 3.71 4.50 4.33 5.00 4.50 3.33 4.67 5.00 -

2.3 ความสุภาพและมีมารยาท 4.00 4.50 3.40 3.86 4.00 4.33 5.00 4.20 3.33 4.33 5.00 -

2.4 ความชัดเจนในการให

ขอมูล/การตอบคําถาม 

3.67 4.50 3.80 4.14 3.50 4.33 5.00 4.10 4.00 4.67 4.50 -

3. คุณภาพในการใหบริการ 4.58 4.63 4.10 4.11 4.00 4.25 5.00 4.30 3.83 4.25 5.00 -

3.1 ข้ันตอนการใหบริการแบบ

เบ็ดเสร็จ 

4.67 4.50 4.20 3.86 4.00 4.33 5.00 4.40 4.33 3.83 5.00 -

3.2 ความถูกตองในงานบริการ

ที่ไดรับ 

4.33 4.50 4.20 4.43 4.50 4.33 5.00 4.60 4.00 4.67 5.00 -

3.3 ความรวดเร็ว 4.67 4.50 4.00 4.00 3.50 4.00 5.00 3.80 3.33 4.50 5.00 -

3.4 ความสะดวกในการรับ

บริการ 

4.67 5.00 4.00 4.14 4.00 4.33 5.00 4.40 3.67 4.00 5.00 -

ความพึงพอใจโดยรวม 4.30 4.56 3.87 4.03 4.00 4.37 5.00 4.29 3.74 4.39 4.94 -

  

* เดือนพฤษภาคม 2557 ไมมีผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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 ทั้งน้ี สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดมีการนําผลการประเมินเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

ประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล เปนประจําทุกเดือน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแกไข การ

ใหบริการเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตอไป 

 อน่ึง สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดจัดกิจกรรม “สิ่งดีๆ ที่เรามีใหกัน” เพื่อสงความสุข ตอนรับปใหม 

2557 แกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันท่ี 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557 โดยการรวมตอบ

คําถาม และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการใหบริการระบบงานทะเบียนการศึกษา ผานชองทางเคานเตอรบริการ              

ทะเบียนนักศึกษา และ Facebook สํานักฯ เพื่อลุนรับของท่ีระลึกจากสํานักทะเบียนและประมวลผล อาทิ ปากกา 

สมุดโนตปฏิทิน และตุกตาชาง ซ่ึงมีนักศึกษาใหความสนใจเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

            
 

 

 

 

 

 
 
 

 

ภาคผนวก 



 



รายงานประจาํปี 2556 | สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 49 
 

              บุคลากร 
 

                                              สํานักทะเบยีนและประมวลผล 
 

สํานักทะเบียนและประมวลผลแบงสวนงานออกเปน 7 ฝาย แตละฝายมีบุคลากรในสังกัด ดังน้ี 

สํานักงานสํานัก  
1. นางวารุณี  ศรนีาค ผูบริหารระดับกลาง (เลขานุการสํานัก) 
2. นางพิไลพร  วงศภูงา นักวิชาการเงินและบัญชี (ชํานาญการ) 
3. นางแสงสุรีย  คําตุย พนักงานปฏิบัติงาน 
4. นายสมศักดิ์  ใจวงศเพ็ญ นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ 
5. นายเริงศักดิ์  โคมแขวง ชางอิเลคทรอนิคส ปฏิบัติงาน 
6. นายชัชวาลย  ทองคํา ชางเทคนิค ชํานาญงาน 
7. 

8 
นางอัมพร  สงคประเสริฐ 

นางเสาวรีย  บญุชัย 

พนักงานปฏิบัติงาน 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 
9. นางเสารแกว  สวางทิศ นักการเงินและบัญชี 
10. นางสาวชุลีพร  บูรณสมภพ พนักงานปฏิบัติงาน 
11. นางวิจิตรกานต  อัศววุฒิไกร พนักงานปฏิบัติงาน 
12. นายธนากร  กอนทองดี พนักงานปฏิบัติงาน 
13. นางจิดาภา  โตทอง พนักงานปฏิบัติงาน 
14. นายกัมปนาท  สาณะเสน พนักงานปฏิบัติงาน 
15. นางสาวชนนิกานต  เครือย่ังยนื พนักงานปฏิบัติงาน 
16. นางสาวกัลยา  บัวผัด พนักงานปฏิบัติงาน 
17 นางเพ็ญจันทร  หาวหาญ เจาหนาท่ีสํานักงาน 
18. นายสะอาด  แกวปอม พนักงานขับรถยนต 
19. นายกันตธรณ สายเครือขัด พนักงานบริการฝมือ (ดานเทคนิคและเครื่องยนต) 
20. นายเจริญ  ขัติเรือง พนักงานบริการฝมือ (ดานสํานักงาน) 
21. นางลาเฮ็น  คํามูล พนักงานสถานท่ี 
22. นายวัลลภ  แกวปญญา พนักงานสถานท่ี 
23. นายเกษม  เทพวงศ พนักงานสถานท่ี 
24. นายสมพงษ  ไชยชนะ พนักงานสถานท่ี 
25. นางประกายรัตน  รัตนประสิทธิ ์ พนักงานสถานท่ี 
26. นายอินถา  ทิพยคํามา    พนักงานสถานท่ี 
27. นายอุทัย  ใจด ี พนักงานบริการท่ัวไป 
28. นางสาวสุมาลี  จักรเงา พนักงานบริการท่ัวไป 
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ฝายแนะแนวและรับเขาศึกษา  
1. นางนิสากร  สทุธิแปน พนักงานปฏิบัติงาน 
2. นางสาวเกศริน  จตุพร พนักงานปฏิบัติงาน 
3. นางวลี  โคมแขวง เจาหนาท่ีสํานักงาน 
4. นางอัมภาพันธ  คันธรส พนักงานปฏิบัติงาน 
5. นางสาวกานตพิชชา  กระบ่ีนอย พนักงานปฏิบัติงาน 
6. นางสาวลักขณา  ทองคํามา พนักงานปฏิบัติงาน 

 

ฝายบริหารหลักสูตร ตารางสอน และตารางสอบ 
1. นางนุชรี  จงแกววัฒนา พนักงานปฏิบัติงาน 
2. นางพัทธนันท  แกวชุม นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
3. นายกิติศักดิ์  อัศววุฒิไกร พนักงานปฏิบัติงาน 
4. นางสาวศิริพร  โนราช พนักงานปฏิบัติงาน  
5. นางสาวพันธมนัส กฤทศิลป พนักงานปฏิบัติงาน (เริ่ม 3 ก.พ. 57-ปจจุบัน) 
   

ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี  
1. นายอํานวย  โพธินาม พนักงานปฏิบัติงาน  
2. นายวันชัย  ไทยยันโต พนักงานปฏิบัติงาน 
3. นายมงคล  ปนตาโมงค พนักงานปฏิบัติงาน 
4. นางสุลี  กองศรี  พนักงานปฏิบัติงาน 
5. นางสาวจันทิมา  ทับไธสงค พนักงานปฏิบัติงาน 
6. นายจักรพงศ  ค้ิวดวงตา พนักงานปฏิบัติงาน 
7. นางสาวปยรัตน พุทธหนอแกว พนักงานปฏิบัติงาน (เริ่ม 3 มิ.ย. 56-ปจจุบัน) 
8. นายพีรธัช ถนอมจิตร พนักงานปฏิบัติงาน (เริ่ม 3 ก.พ. 57-ปจจุบัน) 
   

ฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา  
1. นางสาวเสาวลกัษณ  สมบูรณผล พนักงานปฏิบัติงาน (ชํานาญการ) 
2. นายอรรถกร  คุณพันธ  พนักงานปฏิบัติงาน 
3. นางธิดาวรรณ  คุณพันธ พนักงานปฏิบัติงาน 
4. นางสาวปราณี  อริยพฤกษ  พนักงานปฏิบัติงาน 
5. นายอธิวัฒน  ถวิลอรุณพงศ พนักงานปฏิบัติงาน  
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ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 
1. นางสาวเภาพงา  ฟูมูลเจริญ พนักงานปฏิบัติงาน 
2. นางหยาดนที  ปนตาโมงค พนักงานปฏิบัติงาน 
3. นายพูลศักดิ์  สรอยทอง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 

(เกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. 56) 
4. นางสาวอําไพ  อภิรมย พนักงานปฏิบัติงาน 
5. นางสาวพิไลศร ี ศรีวิเรือน พนักงานปฏิบัติงาน 
6. นางสาวทัศนีย  อินทหม่ืน พนักงานปฏิบัติงาน 
7. นางลําดวน  ศรีโรย พนักงานปฏิบัติงาน 
8. นางธนัษฎา  เจริญรักษ พนักงานปฏิบัติงาน 
9. นางสาวญาณาพัณญ  หม่ืนทา พนักงานปฏิบัติงาน  
10. นางสาวปณิตา  ภูครองแถว พนักงานปฏิบัติงาน 

 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศกึษา 
1. นายณรงคเดช  วิโรจนสกลกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
2. นายธนสาร  เมืองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ 
3. นายพิเชฐ  จันทรเสนาวงค นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการพิเศษ 
4. นายมรกต  กาวินจันทร พนักงานชาง 
5. นายนครินทร  แกวญานะ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
6. นายสังเวียน  กุณา นักวิชาการคอมพิวเตอร 
7. นางสาวอสมา  ตะคํา นักวิชาการคอมพิวเตอร 
8. นายณัฐชา  เหลืองอรุณชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร  
9. นางสาวสุวรรณา  ทองแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร (ลาออก 1 พ.ค. 57) 
10. นายณัฐพงษ  มังคละศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร  
11. นายพิจักษณ  ปญญาทอง เจาหนาท่ีสํานักงาน 
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                                   จํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี 
                                                               ปการศึกษา 2556 

 

คณะ / สาขาวิชา โควตา สวนกลาง 

โครงการ

พัฒนา

คุณภาพ

การศึกษาฯ

รวม 
จํานวนรับ

ตามแผนฯ 

คิดเปน

รอยละ

ของแผนฯ 

คณะมนุษยศาสตร 257 161 98 516 535 96.45 

- ภาษาอังกฤษ  56 27 24 107 110  

- ภาษาฝรั่งเศส 13 13 9 35 30  

- ภาษาเยอรมัน 10 10 2 22 30  

- ประวัติศาสตร 15 17 2 34 40  

- บานและชุมชน 19 12 5 36 40  

- สารสนเทศศึกษา 28 15 12 55 50  

- ปรัชญา 12 9 7 28 30  

- จิตวิทยา 29 21 8 58 60  

- ภาษาไทย 20 9 6 35 35  

- ภาษาญี่ปุน 13 9 4 26 30  

- ภาษาจีน 17 7 8 32 30  

- การทองเที่ยวและการโรงแรม 25 12 11 48 50  

คณะศกึษาศาสตร 86 95 54 235 240 97.92 

- ภาษาไทย 12 6 14 32 30  

- ภาษาอังกฤษ 20 15 - 35 30  

- บริหารธุรกิจ 13 3 9 25 30  

- ประถมศึกษา 22 9 - 31 30  

- สังคมศึกษา 10 9 13 32 30  

- ศิลปศึกษา 9 14 8 31 30  

- วิทยาศาสตร - 23 - 23 30  

- การศึกษาปฐมวัย - 16 10 26 30  

คณะวิจิตรศิลป 84 104 97 285 335 85.07 

- ศิลปะภาพพมิพ 4 12 9 25 30  

- จิตรกรรม 13 6 9 28 30  
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คณะ / สาขาวิชา โควตา สวนกลาง 

โครงการ

พัฒนา

คุณภาพ

การศึกษาฯ

รวม 
จํานวนรับ

ตามแผนฯ 

คิดเปน

รอยละ

ของแผนฯ 

- ประติมากรรม 3 13 7 23 30  

- สหศาสตรศิลป 16 11 4 31 40  

- ศิลปะไทย 5 18 23 46 50  

- การออกแบบ 17 19 12 48 55  

- ศิลปะการถายภาพ 16 6 28 50 55  

- สื่อศิลปะและการออกแบบส่ือ 10 19 5 34 45  

คณะสังคมศาสตร 99 91 30 220 275 80.00 

- ภูมิศาสตร 28 37 - 65 80  

- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 36 34 9 79 80  

- ไทยศึกษา 33 18 2 53 60  

- สังคมศาสตร   

หลักสูตรนานาชาติ  (ไทย) 

2 2 3 7 25  

- สังคมศาสตร   

หลักสูตรนานาชาติ  (ตางชาติ) 

- - 16 16 30  

คณะวิทยาศาสตร 326 256 84 666 750 88.80 

- เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี 

และชีวเคมีเทคโนโลยี 

70 69 21 160 185  

- ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 63 49 17 129 145  

- ฟสิกส วัสดุศาสตร   35 34 17 86 100  

- ธรณีวทิยา อญัมณีวิทยา 43 24 14 81 80  

- คณิตศาสตร สถิติ 62 46 9 117 140  

- วิทยาการคอมพิวเตอร 53 34 6 93 100  

คณะวิศวกรรมศาสตร 246 333 193 772 883 87.43 

- วิศวกรรมเครือ่งกล 81 49 23 153 162  

- วิศวกรรมอุตสาหการ 27 40 14 81 108  

- วิศวกรรมไฟฟา 31 29 17 77 72  

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร 34 15 19 68 72  

- วิศวกรรมสิง่แวดลอม 4 33 7 44 45  

- วิศวกรรมโยธา 53 38 21 112 108  
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คณะ / สาขาวิชา โควตา สวนกลาง 

โครงการ

พัฒนา

คุณภาพ

การศึกษาฯ

รวม 
จํานวนรับ

ตามแผนฯ 

คิดเปน

รอยละ

ของแผนฯ 

- วิศวกรรมเกษตร - 27 - 27 46  

- วิศวกรรมเหมืองแร 6 10 1 17 40  

- วิศวกรรมระบบสารสนเทศและ

เครือขาย (สองภาษา) 

9 12 9 30 50  

- วิศวกรรมเครือ่งกล   

หลักสูตรนานาชาติ 

1 11 5 17 40  

- วิศวกรรมไฟฟา   ภาคพิเศษ - 14 18 32 40  

- วิศวกรรมอุตสาหการ   ภาคพิเศษ - 30 35 65 60  

- วิศวกรรมเครือ่งกล  ภาคพิเศษ - 25 24 49 40  

คณะแพทยศาสตร 103 48 99 250 250 100.00 

- แพทยศาสตร 103 48 99 250 250  

คณะเกษตรศาสตร 118 144 99 361 405 89.14 

- เศรษฐศาสตรเกษตร 24 15 27 66 60  

- พืชไร พืชสวน สัตวศาสตร กีฏวิทยา  

โรคพืช ฯลฯ 

94 129 72 295 345  

คณะทันตแพทยศาสตร 39 40 27 106 110 96.36 

- ทันตแพทยศาสตร 39 40 27 106 110  

คณะเภสัชศาสตร 82 86 2 170 160 106.25 

- เภสัชศาสตร (หลักสูตร 6 ป) 82 86 2 170 160  

คณะเทคนิคการแพทย 127 141 39 307 355 86.48 

- เทคนิคการแพทย 42 56 6 104 140  

- กิจกรรมบําบัด 28 34 16 78 70  

- รังสีเทคนิค 24 23 11 58 70  

- กายภาพบําบัด 33 28 6 67 75  

คณะพยาบาลศาสตร 91 56 21 168 180 93.33 

- พยาบาลศาสตร  91 44 17 152 150  

- พยาบาลศาสตร  หลักสูตรนานาชาติ - 12 4 16 30  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 168 175 16 359 390 92.05 

-  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 43 25 - 68 70  
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คณะ / สาขาวิชา โควตา สวนกลาง 

โครงการ

พัฒนา

คุณภาพ

การศึกษาฯ

รวม 
จํานวนรับ

ตามแผนฯ 

คิดเปน

รอยละ

ของแผนฯ 

-  วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 33 24 3 60 70  

-  เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 28 22 4 54 70  

-  เทคโนโลยีการบรรจ ุ 34 38 3 75 70  

- เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม

เกษตร 

23 25 4 52 60  

- เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 7 41 2 50 50  

คณะสัตวแพทยศาสตร 31 29 8 68 60 113.33 

- สัตวแพทยศาสตร 31 29 8 68 60  

คณะบริหารธุรกิจ 182 175 100 457 420 108.81 

- บริหารธุรกิจ 133 111 53 297 300  

- บริหารธุรกิจ   ภาคพิเศษ 49 64 47 160 120  

คณะเศรษฐศาสตร 118 242 36 396 390 101.54 

- เศรษฐศาสตร 71 44 16 131 120  

- เศรษฐศาสตร  ตรี - โท สองภาษา 47 84 11 142 120  

- เศรษฐศาสตร   ภาคพิเศษ - 114 9 123 150  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร - 29 51 80 85 94.12 

- สถาปตยกรรมศาสตร - 29 51 80 85  

คณะการส่ือสารมวลชน 69 75 29 173 180 96.11 

- การส่ือสารมวลชน 69 75 29 173 180  

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 89 93 43 225 270 83.33 

- รัฐศาสตร 35 16 6 57 70  

- รัฐประศาสนศาสตร 35 42 12 89 100  

- การระหวางประเทศ 19 21 8 48 50  

- การระหวางประเทศ  ภาคพิเศษ - 14 17 31 50  

คณะนติิศาสตร 38 127 113 278 220 126.36 

- นิติศาสตร  38 24 21 83 80  

- นิติศาสตร  ภาคพิเศษ - 103 92 195 140  

  วิทยาลัยศิลปะ  ส่ือ และเทคโนโลยี 33 120 177 330 470 70.21 

- แอนนิเมชัน 13 49 44 106 120  
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คณะ / สาขาวิชา โควตา สวนกลาง 

โครงการ

พัฒนา

คุณภาพ

การศึกษาฯ

รวม 
จํานวนรับ

ตามแผนฯ 

คิดเปน

รอยละ

ของแผนฯ 

- วิศวกรรมซอฟตแวร    

หลักสูตรนานาชาติ 

5 31 21 57 100  

- การจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ชม.) 

15 40 63 118 150  

- การจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ลพ.) 

- - 49 49 100  

รวม 2,386 2,620 1,416 6,422 6,963 92.23 
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                                 จํานวนนกัศึกษาใหมระดับบัณฑิตศกึษา                                              

 ปการศึกษา 2556 
 

คณะ ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 

คณะมนุษยศาสตร 50 - 50 

คณะศึกษาศาสตร 226 - 226 

คณะวิจิตรศิลป 18 - 18 

คณะสังคมศาสตร 79 - 79 

คณะวิทยาศาสตร 264 16 280 

คณะวิศวกรรมศาสตร 228 23 251 

คณะแพทยศาสตร 156 2 158 

คณะเกษตรศาสตร 95 8 103 

คณะทันตแพทยศาสตร 65 - 65 

คณะเภสัชศาสตร 23 1 24 

คณะเทคนิคการแพทย 31 1 32 

คณะพยาบาลศาสตร 136 2 138 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 20 3 23 

คณะสัตวแพทยศาสตร 9 16 25 

คณะบริหารธรุกิจ 170 - 170 

คณะเศรษฐศาสตร 134 12 146 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 13 - 13 

คณะการสื่อสารมวลชน 12 - 12 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 108 - 108 

คณะนิติศาสตร 11 - 11 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 36 3 39 

บัณฑิตวิทยาลัย 101 10 111 

รวม 1,985 97 2,082 
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                                         จํานวนนกัศึกษาทีม่ีสถานภาพ 
 

                                                          ปการศึกษา 2556 
 

คณะ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูรอน 

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

คณะมนุษยศาสตร 2,095 260 1,632 221 2,140 241 

คณะศึกษาศาสตร 1,653 898 1,375 708 1,662 873 

คณะวิจิตรศิลป 1,111 58 1,005 54 1,192 64 

คณะสังคมศาสตร 859 331 679 280 896 291 

คณะวิทยาศาสตร 2,574 1,063 1,902 947 2,578 1,062 

คณะวิศวกรรมศาสตร 2,987 1,059 2,460 897 3,215 984 

คณะแพทยศาสตร 1,505 716 1,257 535 1,516 545 

คณะเกษตรศาสตร 1,391 568 1,034 507 1,408 547 

คณะทันตแพทยศาสตร 642 109 541 102 639 158 

คณะเภสัชศาสตร 779 113 660 96 805 114 

คณะเทคนิคการแพทย 1,183 123 906 116 1,256 134 

คณะพยาบาลศาสตร 2,139 759 1,908 653 1,883 688 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1,198 98 938 80 1,299 84 

คณะสัตวแพทยศาสตร 393 51 343 48 407 53 

คณะบริหารธรุกิจ 1,597 901 1,254 739 1,752 974 

คณะเศรษฐศาสตร 1,197 510 959 392 1,551 482 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 403 45 320 37 408 39 

คณะการสื่อสารมวลชน 616 64 472 52 678 64 

คณะรัฐศาสตรฯ 1,005 439 753 352 1,035 393 

คณะนิติศาสตร 821 73 652 60 872 73 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ 1,409 192 1,043 152 1,380 155 

บัณฑิตวิทยาลัย - 818 - 677 - 719 

รวม 27,557 9,248 22,093 7,705 28,572 8,737 

รวมท้ังส้ิน 36,805 29,798 37,309 

 

 



รายงานประจาํปี 2556 | สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 59 
 

                               จํานวนนักศกึษาลงทะเบียนกระบวนวิชา 
 

                                                           ปการศึกษา 2556 
 

คณะ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูรอน 

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

คณะมนุษยศาสตร 2,099 98 2,004 84 781 30 

คณะศึกษาศาสตร 1,653 368 1,623 286 795 62 

คณะวิจิตรศิลป 1,114 33 1,070 25 499 - 

คณะสังคมศาสตร 851 145 801 118 380 26 

คณะวิทยาศาสตร 2,608 606 2,491 536 1,104 3 

คณะวิศวกรรมศาสตร 3,146 520 2,888 446 1,939 25 

คณะแพทยศาสตร 254 215 252 180 5 4 

คณะเกษตรศาสตร 1,369 284 1,336 218 686 4 

คณะทันตแพทยศาสตร 323 79 320 71 14 5 

คณะเภสัชศาสตร 778 47 766 33 496 - 

คณะเทคนิคการแพทย 1,156 71 1,138 61 472 - 

คณะพยาบาลศาสตร 682 306 667 299 62 47 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1,188 60 1,153 49 522 - 

คณะสัตวแพทยศาสตร 201 14 198 10 22 - 

คณะบริหารธรุกิจ 1,658 469 1,589 435 369 3 

คณะเศรษฐศาสตร 1,233 264 1,157 225 583 44 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 394 27 380 13 45 - 

คณะการสื่อสารมวลชน 620 40 603 36 86 - 

คณะรัฐศาสตรฯ 995 224 975 213 385 - 

คณะนิติศาสตร 806 31 770 19 449 - 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ 1,413 63 1,336 58 190 - 

บัณฑิตวิทยาลัย - 317 - 261 - - 

รวม 24,541 4,281 23,517 3,676 9,884 253 

รวมท้ังส้ิน 28,882 27,193 10,137 
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                                     จํานวนนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
 

           ที่ลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลยั ปการศกึษา 2556 
 

คณะ ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูรอน 

คณะมนุษยศาสตร 339 217 62 

คณะศึกษาศาสตร 1,077 735 233 

คณะวิจิตรศิลป 48 24 - 

คณะสังคมศาสตร 330 241 91 

คณะวิทยาศาสตร 957 735 78 

คณะวิศวกรรมศาสตร 954 681 142 

คณะแพทยศาสตร 225 220 18 

คณะเกษตรศาสตร 522 399 82 

คณะทันตแพทยศาสตร 70 32 7 

คณะเภสัชศาสตร 141 131 19 

คณะเทคนิคการแพทย 132 95 9 

คณะพยาบาลศาสตร 582 316 273 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 57 58 8 

คณะสัตวแพทยศาสตร 57 36 3 

คณะบริหารธรุกิจ 921 382 183 

คณะเศรษฐศาสตร 345 172 88 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 27 28 8 

คณะการสื่อสารมวลชน 39 18 26 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 342 186 30 

คณะนิติศาสตร 75 62 19 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 225 168 - 

บัณฑิตวิทยาลัย 837 518 160 

รวม 8,302 5,454 1,539 
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                           จํานวนกระบวนวิชาที่มนีักศึกษาลงทะเบียน 
 

            ปการศึกษา 2556 
 

คณะ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูรอน 

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

คณะมนุษยศาสตร 294 26 302 20 52 4 

คณะศึกษาศาสตร 231 56 248 50 70 9 

คณะวิจิตรศิลป 120 7 124 6 13 - 

คณะสังคมศาสตร 60 46 60 40 3 5 

คณะวิทยาศาสตร 306 207 326 198 38 3 

คณะวิศวกรรมศาสตร 229 124 228 117 28 5 

คณะแพทยศาสตร 40 99 35 87 5 1 

คณะเกษตรศาสตร 119 93 135 91 13 3 

คณะทันตแพทยศาสตร 18 84 22 80 5 3 

คณะเภสัชศาสตร 57 21 55 20 10 - 

คณะเทคนิคการแพทย 72 32 70 33 2 - 

คณะพยาบาลศาสตร 27 70 29 52 1 6 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 72 43 91 38 6 - 

คณะสัตวแพทยศาสตร 9 6 14 22 1 - 

คณะบริหารธรุกิจ 69 42 72 30 7 2 

คณะเศรษฐศาสตร 34 35 36 31 5 8 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 21 14 22 10 3 - 

คณะการสื่อสารมวลชน 31 7 34 5 1 - 

คณะรัฐศาสตรฯ 44 22 46 19 4 - 

คณะนิติศาสตร 30 9 37 7 11 - 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ 58 17 57 16 3 - 

บัณฑิตวิทยาลัย - 72 - 73 - 3 

รวม 1,941 1,132 2,043 1,045 281 52 

รวมท้ังส้ิน 3,073 3,088 333 
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                 จํานวนนักศึกษาที่พนสถานภาพการเปนนักศกึษา 
 

            ปการศึกษา 2556 
 

คณะ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูรอน 

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

คณะมนุษยศาสตร 31 4 17 1 2 - 

คณะศึกษาศาสตร 18 7 13 15 - - 

คณะวิจิตรศิลป 26 - 25 1 - - 

คณะสังคมศาสตร 18 2 13 6 2 - 

คณะวิทยาศาสตร 115 20 52 13 5 - 

คณะวิศวกรรมศาสตร 75 21 119 21 10 - 

คณะแพทยศาสตร 1 4 1 8 - - 

คณะเกษตรศาสตร 28 8 20 7 - - 

คณะทันตแพทยศาสตร 4 - 1 - - - 

คณะเภสัชศาสตร 9 1 1 - 6 - 

คณะเทคนิคการแพทย 39 - 5 - - - 

คณะพยาบาลศาสตร 11 4 4 - - - 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 22 1 29 1 2 - 

คณะสัตวแพทยศาสตร 7 - 1 - 1 - 

คณะบริหารธรุกิจ 16 3 22 7 3 - 

คณะเศรษฐศาสตร 28 5 23 10 2 - 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 1 4 2 2 - - 

คณะการสื่อสารมวลชน 9 1 3 4 1 - 

คณะรัฐศาสตรฯ 24 7 10 11 1 - 

คณะนิติศาสตร 32 2 20 5 2 - 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ 39 - 73 4 1 - 

บัณฑิตวิทยาลัย - 13 - 8 - - 

รวม 553 107 454 124 38 - 

รวมท้ังส้ิน 660 578 38 
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                                               จํานวนผูสําเร็จการศกึษา 
 

            ปการศึกษา 2556 
 

คณะ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูรอน 

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

คณะมนุษยศาสตร 76 27 407 14 27 8 

คณะศึกษาศาสตร 19 160 261 41 7 12 

คณะวิจิตรศิลป 32 4 91 6 71 - 

คณะสังคมศาสตร 35 41 142 22 15 6 

คณะวิทยาศาสตร 81 94 530 43 44 30 

คณะวิศวกรรมศาสตร 194 144 382 65 109 15 

คณะแพทยศาสตร 1 135 234 5 2 10 

คณะเกษตรศาสตร 20 56 285 42 19 24 

คณะทันตแพทยศาสตร - 7 99 7 - 9 

คณะเภสัชศาสตร 6 14 117 2 3 4 

คณะเทคนิคการแพทย 2 6 263 9 3 3 

คณะพยาบาลศาสตร 5 86 224 47 - 11 

- พยาบาลศาสตร สมทบเชียงใหม - - 96 - 4 - 

- พยาบาลศาสตร สมทบลําปาง - - 73 - - - 

- พยาบาลศาสตร สมทบพะเยา - - 88 - - - 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 16 183 3 26 2 

คณะสัตวแพทยศาสตร - 14 50 7 - 1 

คณะบริหารธรุกิจ 53 144 326 61 9 3 

คณะเศรษฐศาสตร 58 106 192 35 4 21 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 3 4 75 4 6 - 

คณะการสื่อสารมวลชน 10 10 133 1 6 - 

คณะรัฐศาสตรฯ 12 70 239 19 10 8 

คณะนิติศาสตร 25 11 111 1 26 - 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ 40 36 183 9 1 - 

บัณฑิตวิทยาลัย - 129 - 58 - 5 

รวม 690 1,314 4,784 501 392 172 

รวมท้ังส้ิน 2,004 5,285 564 
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            จํานวนผูไดรับเกียรตินิยม เหรยีญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร  
 

                                   และเกียรติบัตรเรียนดปีระจําป ครั้งที่ 48 
 

คณะ 
เกียรตินิยม เหรียญรางวัล/เกียรติบัตร 

อันดับหน่ึง อันดับสอง ทอง เงิน เกียรติบัตร 

คณะมนุษยศาสตร 65 83 14 51 250 

คณะศึกษาศาสตร 48 66 6 42 659 

คณะวิจิตรศิลป 11 18 1 10 79 

คณะสังคมศาสตร 8 10 1 7 41 

คณะวิทยาศาสตร 61 56 16 45 310 

คณะวิศวกรรมศาสตร 21 20 7 14 144 

คณะแพทยศาสตร 33 47 9 24 379 

คณะเกษตรศาสตร 9 17 1 8 108 

คณะทันตแพทยศาสตร 14 23 4 10 167 

คณะเภสัชศาสตร 25 25 6 19 183 

คณะเทคนิคการแพทย 47 55 12 35 193 

คณะพยาบาลศาสตร 36 47 6 30 96 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11 21 - 11 110 

คณะสัตวแพทยศาสตร 5 5 1 4 104 

คณะบริหารธรุกิจ 54 55 8 46 189 

คณะเศรษฐศาสตร 34 33 8 26 118 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 4 3 - 4 27 

คณะการสื่อสารมวลชน 11 23 1 10 39 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 25 42 5 20 99 

คณะนิติศาสตร 10 19 2 8 56 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 12 15 7 5 76 

รวม 544 683 115 429 3,427 
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          จํานวนผูมีสิทธิเ์ขารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48  
 

                                                    ปการศกึษา 2555-2556 
 

คณะ 
จํานวนผูมีสิทธ์ิเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณะมนุษยศาสตร 500 44 - 

คณะศึกษาศาสตร 286 199 9 

คณะวิจิตรศิลป 161 12 - 

คณะสังคมศาสตร 162 58 2 

คณะวิทยาศาสตร 678 125 49 

คณะวิศวกรรมศาสตร 680 214 10 

คณะแพทยศาสตร 223 36 11 

คณะเกษตรศาสตร 316 102 16 

คณะทันตแพทยศาสตร 91 9 1 

คณะเภสัชศาสตร 136 11 12 

คณะเทคนิคการแพทย 266 9 3 

คณะพยาบาลศาสตร 198 106 14 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 260 28 4 

คณะสัตวแพทยศาสตร 39 13 1 

คณะบริหารธรุกิจ 443 197 - 

คณะเศรษฐศาสตร 245 163 9 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 70 7 - 

คณะการสื่อสารมวลชน 142 19 - 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 251 102 - 

คณะนิติศาสตร 199 18 - 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 243 37 6 

บัณฑิตวิทยาลัยและโครงการพิเศษ - 191 9 

รวม 5,589 1,700 156 
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             สถิติการเขาชม Homepage และการใชบริการ SMS 
 

                                     ประจําป 2556 
 

เดือน จํานวนผูเขาชม Homepage (คร้ัง) การใชบริการ SMS (คร้ัง) 

มิถุนายน 2556 485,538 24 

กรกฎาคม 2556 154,251 11 

สิงหาคม 2556 204,884 16 

กันยายน 2556 246,024 24 

ตุลาคม 2556 336,497 461 

พฤศจิกายน 2556 180,949 14 

ธันวาคม 2556 95,247 77 

มกราคม 2557 354,022 27,463 

กุมภาพันธ 2557 98,622 3,538 

มีนาคม 2557 268,729 778 

เมษายน 2557 73,437 71 

พฤษภาคม 2557 90,552 181 

รวม 2,588,752 32,658 
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                                     สถิติการเพ่ิม-ถอนกระบวนวิชา 
 

                                      ภาคการศกึษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 
 

หนวย : รายการ 

วัน เดือน ป 

ประมวลผลแลวไดตามความ

ตองการ 

ประมวลผลแลวไมไดตาม

ความตองการ 

เพ่ิม ถอน ยาย

ตอน 

section 

เต็ม 

ผิด

เงือ่นไข 

หนวย

กิตเกิน 

(add) (drop) (move) (useat) (ucond) (ovrcr)

ประมวลผลลงทะเบียนลวงหนา วันพุธท่ี 24 กรกฎาคม 2556 

เวลา 15.00 น. 

4,232 - - 53 27 43 

วันอาทิตยท่ี 11 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 1 (15:00-16:00 น.) 536 54 16 59 28 47 

วันจันทรท่ี 12 สิงหาคม 2556 ครัง้ท่ี 2 (09:00-10:00 น.) 247 26 15 57 30 55 

วันจันทรท่ี 12 สิงหาคม 2556 ครัง้ท่ี 3 (15:00-16:00 น.) 120 16 4 58 36 56 

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 ครัง้ท่ี 4 (09:00-10:00 น.) 257 20 4 58 41 63 

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 ครัง้ท่ี 5 (15:00-16:00 น.) 696 91 8 58 44 70 

วันพุธท่ี 14 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 6 (09:00-10:00 น.) 319 40 6 48 50 64 

วันพุธท่ี 14 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 7 (15:00-16:00 น.) 266 32 1 46 57 59 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 8 (09:00-10:00 น.) 248 27 1 38 57 57 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 9 (15:00-16:00 น.) 483 23 5 30 57 58 

วันศุกรท่ี 16 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 10 (09:00-10:00 น.) 130 14 2 31 57 55 

วันศุกรท่ี 16 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 11 (15:00-16:00 น.) 189 11 2 30 110 58 

วันเสารท่ี 17 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 12 (09:00-10:00 น.) 166 27 14 20 149 57 

วันเสารท่ี 17 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 13 (15:00-16:00 น.) 196 9 1 17 31 59 

วันอาทิตยท่ี 18 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 14 (09:00-10:00 น.) 83 14 2 17 31 59 

วันอาทิตยท่ี 18 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 15 (15:00-16:00 น.) 129 19 5 17 16 55 

วันจันทรท่ี 19 สิงหาคม 2556 ครัง้ท่ี 16 (09:00-10:00 น.) 

ครั้งสุดทาย 

107 14 1 21 15 56 

วันจันทรท่ี 19 สิงหาคม 2556 ครัง้ท่ี 1 (15:00-16:00 น.)   
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 8 - 16 14 53 
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วัน เดือน ป 

ประมวลผลแลวไดตามความ

ตองการ 

ประมวลผลแลวไมไดตาม

ความตองการ 

เพ่ิม ถอน ยาย

ตอน 

section 

เต็ม 

ผิด

เงือ่นไข 

หนวย

กิตเกิน 

(add) (drop) (move) (useat) (ucond) (ovrcr)

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 ครัง้ท่ี 2 (09:00-10:00 น.)  
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 9 - 12 12 53 

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 ครัง้ท่ี 3 (15:00-16:00 น.)  
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 11 - 9 12 51 

วันพุธท่ี 21 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 4 (09:00-10:00 น.) 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 3 - 8 6 50 

วันพุธท่ี 21 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 5 (15:00-16:00 น.)  
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 14 - 8 5 47 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 6 (09:00-10:00 น.)  
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 17 - 8 5 46 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 7 (15:00-16:00 น.)  
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 9 - 6 5 46 

วันศุกรท่ี 23 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 8 (09:00-10:00 น.)  
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 9 - 6 5 45 

วันศุกรท่ี 23 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 9 (15:00-16:00 น.)  
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 7 - 4 3 39 

วันเสารท่ี 24- วันอาทิตย ท่ี 25 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 10 

(0:00-15:00 น.) ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

และคิดคาธรรมเนียมการศึกษา 

- 7 - 4 3 31 
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                                        สถิตกิารเพ่ิม-ถอนกระบวนวชิา 
 

                                      ภาคการศกึษาที่ 2 ปการศึกษา 2556 
 

 หนวย : รายการ 

วัน เดือน ป 

ประมวลผลแลวไดตามความ

ตองการ 

ประมวลผลแลวไมไดตาม

ความตองการ 

เพ่ิม ถอน ยายตอน section 

เต็ม 

ผิด

เงือ่นไข 

หนวย

กิตเกิน 

(add) (drop) (move) (useat) (ucond) (ovrcr)

ประมวลผลลงทะเบียนลวงหนา วันอังคารที่ 10 ธนัวาคม 2556 

เวลา  15.00 น. 

5,212 - - 96 37 16 

วันอาทิตยท่ี 5 มกราคม 2557 ครัง้ท่ี 1 (15:00-16:00 น.) 935 11 - 100 26 30 

วันจันทรท่ี 6 มกราคม 2557 ครั้งท่ี 2 (09:00-10:00 น.) 675 7 - 108 31 31 

วันจันทรท่ี 6 มกราคม 2557 ครั้งท่ี 3 (15:00-16:00 น.) 734 24 1 100 21 37 

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 ครัง้ท่ี 4 (09:00-10:00 น.) 396 23 3 104 15 38 

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 ครัง้ท่ี 5 (15:00-16:00 น.) 402 23 1 66 23 41 

วันพุธท่ี 8 มกราคม 2557 ครั้งท่ี 6 (09:00-10:00 น.) 232 41 1 68 19 40 

วันพุธท่ี 8 มกราคม 2557 ครั้งท่ี 7 (15:00-16:00 น.) 316 22 1 71 35 44 

วันพฤหัสบดีท่ี 9 มกราคม 2557 ครั้งท่ี 8 (09:00-10:00 น.) 202 17 - 76 34 44 

วันพฤหัสบดีท่ี 9 มกราคม 2557 ครั้งท่ี 9 (15:00-16:00 น.) 151 18 - 54 37 51 

วันศุกรท่ี 10 มกราคม 2557 ครั้งท่ี 10 (09:00-10:00 น.) 153 34 1 45 43 48 

วันศุกรท่ี 10 มกราคม 2557 ครั้งท่ี 11 (15:00-16:00 น.) 190 16 - 47 36 45 

วันเสารท่ี 11 มกราคม 2557 ครั้งท่ี 12 (09:00-10:00 น.) 123 15 1 45 33 46 

วันเสารท่ี 11 มกราคม 2557 ครั้งท่ี 13 (15:00-16:00 น.) 53 11 - 43 51 45 

วันอาทิตยท่ี 12 มกราคม 2557 ครั้งท่ี 14 (09:00-10:00 น.) 92 7 - 44 102 44 

วันอาทิตยท่ี 12 มกราคม 2557 ครั้งท่ี 15 (15:00-16:00 น.) 75 12 - 40 93 43 

วันจันทรท่ี 13 มกราคม 2557 ครัง้ท่ี 16 (09:00-10:00 น.)   

ครั้งสุดทาย 

153 20 - 45 90 35 

วันจันทรท่ี 13 มกราคม 2557 ครัง้ท่ี 1 (15:00-16:00 น.) 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 12 - 42 18 35 
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วัน เดือน ป 

ประมวลผลแลวไดตามความ

ตองการ 

ประมวลผลแลวไมไดตาม

ความตองการ 

เพ่ิม ถอน ยายตอน section 

เต็ม 

ผิด

เงือ่นไข 

หนวย

กิตเกิน 

(add) (drop) (move) (useat) (ucond) (ovrcr)

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 ครัง้ท่ี 2 (09:00-10:00 น.) 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 5 - 41 18 35 

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 ครัง้ท่ี 3 (15:00-16:00 น.) 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 8 - 39 7 35 

วันพุธท่ี 15 มกราคม 2557 ครั้งท่ี 4 (09:00-10:00 น.) 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 5 - 39 6 34 

วันพุธท่ี 15 มกราคม 2557 ครั้งท่ี 5 (15:00-16:00 น.)  
ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 5 - 39 4 34 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม 2557 ครั้งท่ี 6 (09:00-10:00 น.) 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 6 - 39 3 33 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม 2557 ครั้งท่ี 7 (15:00-16:00 น.) 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 6 - 38 3 30 

วันศุกรท่ี 17 มกราคม 2557 ครั้งท่ี 8 (09:00-10:00 น.) 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 18 - 11 3 30 

วันศุกรท่ี 17 มกราคม 2557 ครั้งท่ี 9 (15:00-16:00 น.) 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 22 - 9 3 24 

วันเสารท่ี 18 มกราคม 2557 เวลา 0.00 น. - วันอาทิตยท่ี 19 

มกราคม 2557 เวลา 15.00 น. ครั้งท่ี 10  ประมวลผลเฉพาะ
การถอนไมติดอักษร W และคิดคาธรรมเนียมการศึกษา 

- 2 - 9 3 21 
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                                        สถิตกิารเพ่ิม-ถอนกระบวนวชิา 
 

                                             ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2556 
 

หนวย : รายการ 

วันเดือน ป 

ประมวลผลแลวไดตามความ

ตองการ (records) 

ประมวลผลแลวไมไดตาม

ความตองการ (records) 

เพ่ิม ถอน 

ยาย

ตอน 

ection เต็ม ผิด

เงือ่นไข

หนวย

กิต

เกิน 

(add) (drop) (move) (useat) (ucond) (ovrcr)

ประมวลผลลงทะเบียน วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557  

เวลา 15.00 น. 

367 - - - - 54 

วันจันทรท่ี 2 มิถุนายน 2557 ครั้งท่ี 1 (15:00-16:00 น.) 6 - - - - 50 

วันอังคารที่ 3 มถุินายน 25576 ครั้งท่ี 2 (09:00-10:00 น.) 4 - - - - 52 

วันอังคารที่ 3 มถุินายน 2557 ครั้งท่ี 3 (15:00-16:00 น.) 16 9 - - - 27 

วันพุธท่ี 4 มิถุนายน 2557 ครั้งท่ี 4 (09:00-10:00 น.) 5 4 - - - 18 

วันพุธท่ี 4 มิถุนายน 2557 ครั้งท่ี 5 (15:00-16:00 น.) 3 - - - - 14 

วันพฤหัสบดีท่ี 5 มิถุนายน 2557 ครั้งท่ี 6 (09.00-10.00 น.) 8 - - - - 13 

วันพฤหัสบดีท่ี 5 มิถุนายน 2557 ครั้งท่ี 7 (15.00-16.00 น.) 9 - - - - 15 

วันศุกรท่ี 6 มิถุนายน 2557 ครั้งท่ี 8 (09.00-10.00 น.) 6 - - - - 15 

วันศุกรท่ี 6 มิถุนายน 2557 ครั้งท่ี 9 (15.00-16.00 น.) 12 - - - - 15 

วันเสารท่ี 7 มิถุนายน 2557 ครั้งท่ี 10 (09:00-10:00 น.) 9 - 2 - - 15 

วันเสารท่ี 7 มิถุนายน 2557 ครั้งท่ี 11 (15:00-16:00 น.) 2 - - - - 15 

วันอาทิตยท่ี 8 มถุินายน 2557 ครั้งท่ี 12 (09:00-10:00 น.) - - - - - 15 

วันอาทิตยท่ี 8 มถุินายน 2557 ครั้งท่ี 13 (15:00-16:00 น.) - - - - - 16 

วันจันทรท่ี 9 มิถุนายน 2557 ครั้งท่ี 14 (09:00-10:00 น.)  

ครั้งสุดทาย 

- - - - - 16 

วันจันทรท่ี 9 มิถุนายน 2557 ครั้งท่ี 1 (15:00-16:00 น.) 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- - - - - 13 

วันอังคารที่ 10 มถุินายน 2557 ครั้งท่ี 2 (09:00-10:00 น.) 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

 

- - - - - 13 
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วันเดือน ป 

ประมวลผลแลวไดตามความ

ตองการ (records) 

ประมวลผลแลวไมไดตาม

ความตองการ (records) 

เพ่ิม ถอน 

ยาย

ตอน 

ection เต็ม ผิด

เงือ่นไข

หนวย

กิต

เกิน 

(add) (drop) (move) (useat) (ucond) (ovrcr)

วันอังคารที่ 10 มถุินายน 2557 ครั้งท่ี 3 (15:00-16:00 น.) 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 1 - - - 12 

วันพุธ ท่ี 11 มิถุนายน 2557 ครั้งท่ี 4 (09:00-10:00 น.) 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- - - - - 12 

วันพุธ ท่ี 11 มิถุนายน 2557 ครั้งท่ี 5 (15:00-16:00 น.) 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- - - - - 12 

วันพฤหัสบดี ท่ี 12 มิถุนายน 2557 ครั้งท่ี 6 (09:00-10:00 น.) 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- - - - - 11 

วันพฤหัสบดี ท่ี 12 มิถุนายน 2557 ครั้งท่ี 7 (15:00-16:00 น.) 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- - - - - 11 

วันศุกรท่ี 13 มิถุนายน 2557 ครั้งท่ี 8 (09:00-10:00 น.) 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- 10 - - - 10 

วันศุกรท่ี 13 มิถุนายน 2557 ครั้งท่ี 9 (15:00-16:00 น.) 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W 

- - - - - 10 

วันเสารท่ี 14 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 น. ถึง วันอาทิตยท่ี 

15 มิถุนายน 2557 เวลา 15:00 น. ครั้งท่ี 10 

ประมวลผลเฉพาะการถอนไมติดอักษร W ครั้งสุดทาย และ 

คิดคาธรรมเนียมการศึกษา 

- - - - - 10 
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                                                    จํานวนหองบรรยาย 
 

                    ที่ใชการสนับสนุนการเรียนการสอน ปการศกึษา 2556 
 

ลําดับท่ี คณะ จํานวนหองบรรยาย 

1 คณะมนุษยศาสตร 37 

2 คณะศึกษาศาสตร 62 

3 คณะวิจิตรศิลป 25 

4 คณะสังคมศาสตร - 

5 คณะวิทยาศาสตร 73 

6 คณะวิศวกรรมศาสตร 69 

7 คณะแพทยศาสตร 11 

8 คณะเกษตรศาสตร 12 

9 คณะทันตแพทยศาสตร 10 

10 คณะเภสัชศาสตร 14 

11 คณะเทคนิคการแพทย 8 

12 คณะพยาบาลศาสตร 39 

13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 

14 คณะสัตวแพทยศาสตร - 

15 คณะบริหารธรุกิจ 30 

16 คณะเศรษฐศาสตร - 

17 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 7 

18 คณะการสื่อสารมวลชน 23 

19 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 18 

20 คณะนิติศาสตร - 

21 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 13 

22 อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 (RB3) 29 

23 อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 (RB5) 37 

รวมท้ังส้ิน 571 
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                   สถิติการใหบริการเคานเตอรบรกิารทะเบียนนกัศึกษา 
 

                     ปการศึกษา 2556 
 

หนวย : รายการ 

รายการ 

สถิติการใหบริการเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา 

รวม มิ.ย. 

56 

ก.ค.

56 

ส.ค.

56 

ก.ย.

56 

ต.ค.

56 

พ.ย.

56 

ธ.ค.

56 

ม.ค.

57 

ก.พ. 

57

มี.ค. 

57 

เม.ย.

57 

พ.ค.

57

รายการขอชําระเงนิ 

คาธรรมเนียมลงทะเบียนเพ่ือ

ใชบริการมหาวิทยาลัย 

35 7 507 559 97 26 11 425 380 131 49 3 2,230

คาปรับลงทะเบียนหลังกําหนด 62 37 52 51 123 65 44 31 64 162 165 67 923

คารักษาสถานภาพ 220 152 37 61 81 122 40 15 25 15 - - 768

คาธรรมเนียมการศึกษา 15 33 106 51 37 33 33 50 26 53 102 61 600

คาหนวยกิต(เพ่ิม) 4 36 48 98 30 19 48 117 5 5 18 1 429

คาโอนหนวยกิตมหาวทิยาลัย

เชียงใหม 

225 - - - - - - - - - - - 225

คาลงทะเบียนเพ่ือใชบริการ

(นักศึกษาปริญญาตรี) 

50 7 1 - - 17 1 - - 1 15 3 95

คาเทียบโอนหนวยกิตจาก

การศึกษานอกระบบ 
- - - 2 22 - - - - - - - 24

คาธรรมเนียมลงทะเบียนรักษา

สภาพการเปนนักศึกษา 

1 - 2 6 1 2 1 1 1 - 5 1 21

คาโอนยายคณะ 12 4 - - - 2 2 - - - 1 - 21

คารักษาสถานภาพการเปน

นักศึกษา (หลักสตูร

นานาชาติ) ปการศึกษา 2556 

- - 10 1 - - - - 2 - - - 13

คาเทียบโอนหนวยกิตจาก 

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

10 - - - - - - - - - - - 10

คาคืนสถานสภาพนักศึกษา

(หลักสูตรภาคพิเศษ) 
- 1 - - - - 1 6 - - - - 8

คาธรรมเนียมนักศึกษา

ตางชาติ 
- - 2 2 - 2 - - 2 - - - 8

คาคืนสถานสภาพนักศึกษา

(หลักสูตรภาคปกติ) 
- - - - - - - 2 - - - - 2
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รายการ 

สถิติการใหบริการเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา 

รวม มิ.ย. 

56 

ก.ค.

56 

ส.ค.

56 

ก.ย.

56 

ต.ค.

56 

พ.ย.

56 

ธ.ค.

56 

ม.ค.

57 

ก.พ. 

57

มี.ค. 

57 

เม.ย.

57 

พ.ค.

57

รายการขอใชบรกิาร 

ขอ Transcript 1,683 833 1,390 1,101 1,475 2,134 831 1,365 1,917 2,050 540 689 16,008

ขอหนังสือรับรองสถานภาพ

เปนนักศึกษา 

519 367 324 256 261 621 529 726 616 390 238 221 5,068

ขอใบคําขอทําบัตรประจําตัว

นักศึกษา 

522 359 361 312 348 353 280 387 349 257 283 228 4,039

ขอรับรองคาปรับลงทะเบียน

หลังกําหนด (กรณีมี มชท.50) 

320 - - 75 - 562 - 104 - - - - 1,061

ขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ 

(ฉบับภาษาอังกฤษ) 

64 58 64 53 48 68 53 35 64 117 94 84 802

ขอสําเนาหนังสือรับรอง

คุณวุฒิ 

31 25 18 25 17 42 19 14 16 117 50 41 415

ขอใบแทนปริญญาบัตร(ฉบับ

ภาษาอังกฤษ) 

41 32 27 23 31 29 17 24 62 35 22 38 381

ขอเปล่ียนช่ือ-สกุล ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

69 17 25 13 45 23 13 10 10 25 13 12 275

ขอ Transcript ฉบับภาษาไทย - - - - - - - - - 241 4 28 273

ขอแกไขตัวสะกดช่ือ-สกุล ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

28 12 14 27 23 63 7 12 6 10 10 9 221

ขอสําเนาใบเสร็จรับเงิน 22 19 32 24 14 23 17 18 4 15 7 16 211

ขอใบคําขอทําบัตรประจําตัว

นักศึกษาสถาบันสมทบ และ 
Visitor 

39 12 11 5 13 28 12 32 6 8 1 15 182

ขอหนังสือรับรองรายละเอียด

กระบวนวิชา 

25 16 15 10 26 8 9 3 3 6 14 11 146

ขอเปล่ียนช่ือ-สกุล ของ

นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

6 17 22 9 24 3 6 8 9 7 10 8 129

ขอใบแทนปริญญาบัตร 14 12 7 12 11 11 4 3 9 12 6 12 113

คาบริการบรรจุซองและเซ็น

ปดผนึก 

12 4 7 7 13 7 5 6 15 7 9 12 104

ขอคืนเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

12 16 5 3 1 13 9 2 - - 11 - 72

ขอแกไขตัวสะกดช่ือ-สกุล ของ

นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

4 6 10 14 2 6 7 7 4 4 1 5 70
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รายการ 

สถิติการใหบริการเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา 

รวม มิ.ย. 

56 

ก.ค.

56 

ส.ค.

56 

ก.ย.

56 

ต.ค.

56 

พ.ย.

56 

ธ.ค.

56 

ม.ค.

57 

ก.พ. 

57

มี.ค. 

57 

เม.ย.

57 

พ.ค.

57

ขอแจงที่อยูใหมของนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี

4 4 7 4 14 12 3 5 9 4 3 1 70

ขอสําเนาใบเสร็จ

คาลงทะเบียนเพ่ือใชบริการฯ 

ระดับบัณฑิตศึกษา (Bill 

Payment) 

- 8 2 2 3 7 1 - 4 5 11 6 49

ขอสําเนา มชท.55 (ใบแจงผล

การศึกษารายบุคคล) 

5 3 1 - 1 4 1 7 2 6 2 8 40

ขอรับรองตัวสะกดช่ือ-ช่ือ

ภาษาอังกฤษ (กับเอกสารใบ 

Transcript) 

5 6 2 - 5 2 2 - 5 2 2 6 37

ขอแจงที่อยูใหมของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 

1 2 7 2 2 - - 7 1 3 - 5 30

ขอรับรองตัวสะกดช่ือ-ช่ือสกุล

ภาษาอังกฤษ (กับเอกสารใบ

ปริญญาบัตร) 

2 - 2 - 1 1 - - 3 3 2 2 16

ขอรับรองเอกสาร                  

ม.ตางประเทศ 

1 1 1 - 3 1 - - 6 1 1 - 15

ขอคืนเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

- - - - - - - - 1 - - - 1

คาสงปริญญาบัตร - - - - - - - - - - 1 - 1

รวม 4,222 2,340 3,338 3,641 3,026 4,471 2,168 3,560 3,689 3,816 1,862 1,830 37,963
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