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      รหัสแผนงาน สทป.64-1 
ปีงบประมาณ 2564 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  

 
1. งาน   เลขานุการส านักทะเบียนและประมวลผล 
2. ผู้รับผิดชอบ   เลขานุการส านัก (นางวารุณี ศรีนาค) 
3. สาระส าคัญของงาน หนา้ที่ของผู้บริหารระดับกลางตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มีหน้าที่หลักส าคญัประการหนึ่งคือ การ

ฝึกอบรม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ตลอดจนการสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการบริหารความเปลีย่นแปลงแก่ผู้บริหารและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของส านักทะเบยีนและประมวลผลให้บรรลตุามพันธกิจทีต่ั้งไว้  

4. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างทักษะ ความรู้ และความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน เพื่อพัฒนาหน่วยงานและสนองตอบความตอ้งการของผู้รับบริการที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยใช้กลไกในการสื่อสารผ่านการจดัอบรมให้ความรู้เป็นประจ าทุกปี 

5. ปริมาณงาน 
รายการ ปริมาณงาน 

1. เป็นวิทยากรในการสัมมนาบุคลากรส านัก เพื่อรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2563 (รอบครึ่ง
ปีหลัง) และรายงานการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส านัก
ทะเบียนและประมวลผล ประจ าป ี2563 และหัวข้อ การ
สร้าง KPIs ส าหรับองค์กร เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 
ณ โรงแรม  นอร์ท ฮิลล์ ซิตี้ รีสอรท์ จังหวัดเชียงใหม่  

2. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนา
สมรรถนะด้านการบริหารจดัการ (Managerial 
Competency) เมื่อวันท่ี  10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม
แคนทารีฮลิล์ จังหวัดเชียงใหม่  

  

จ านวน 2 หัวข้อ 
 

 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
จ านวนหัวข้อการจัดอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรภายใน 

อย่างน้อย 1 หัวข้อ บรรลุเป้าหมาย โดยให้ความรู้แกบุ่คลากรผ่านการ
อบรมแก่บุคลากรภายใน จ านวน 2 หัวข้อ 
 
 



ดัชนีชี้วัดผลลัพธ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
− ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับ

ความรู้ ความเข้าใจ ใน
ระดับมากขึ้นไป หรือ 

− ค่าเฉลี่ยความรูค้วามเข้าใจที่
ได้รับในระดับมากขึ้นไป  

80 
 
 

3.50 ข้ึนไป 
 

บรรลุเป้าหมาย  เนื่องจาก  
1. หัวข้อท่ี 1 บุคลากรไดร้ับความรู้ ความ

เข้าใจ ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 96.15 
หรือ ค่าเฉลีย่ความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับ 
เท่ากับ 4.46 (ระดับมาก)(เอกสาร
หมายเลข 1  ส่วนท่ี 1 ข้อ 4) 

2. หัวข้อท่ี 2  บุคลากรได้รบัความรู้ ความ
เข้าใจ ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 100  
หรือ ค่าเฉลีย่ความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับ 
เท่ากับ 4.65 (ระดับมากที่สดุ) (เอกสาร
หมายเลข 2 รายการที่ 3) 

   
 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน  -ไม่มี-  

8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา  -ไม่ม-ี 

    



จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ   56   คน จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  52  คน

ส่วนท่ี 1 ความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาจากการประชุมสัมมนา

ระดับความรู้

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ความเข้าใจ

1. กำรรำยงำนประเมินผลตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำ 44.20 53.90 1.90 4.42 มำก

โดย เลขำนุกำรส ำนักฯ หัวหน้ำฝ่ำย/หัวหน้ำงำน หรือผู้แทน (23) (28) (1)

2. กำรรำยงำนประเมินผลตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 42.30 55.80 1.90 4.40 มำก

(22) (29) (1)

3. กำรรำยงำนประเมินผลตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง 36.50 57.70 5.80 4.30 มำก

โดย ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็นควำมเส่ียง (19) (30) (3)

4. กำรรำยงำนประเมินผลตำมตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ 50.00 46.20 3.80 4.46 มำก

(26) (24) (2)

5. 53.90 44.20 1.90 4.52 มำกท่ีสุด

(28) (23) (1)

4.42 มาก

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมสัมมนา

ระดับความ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด พึงพอใจ

1. การจัดประชุมสัมมนา 4.43 มาก

1.1 เอกสำรประกอบ 42.30 51.90 5.80 4.37 มำก

(22) (27) (3)

1.2 ระยะเวลำในกำรจัดประชุมสัมมนำ 46.20 50.00 3.80 4.42 มำก

(24) (26) (2)

1.3 รูปแบบกำรจัดประชุมสัมมนำ 48.10 50.00 1.90 4.46 มำก

(25) (26) (1)

1.4 กำรจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือกำรพัฒนำงำน 48.10 48.10 3.80 4.44 มำก

(25) (25) (2)

1.5 46.20 51.90 1.90 4.44 มำก

(24) (27) (1)

รวม

คะแนน

เฉล่ีย

คะแนน

เฉล่ีย
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

โดย ผู้รับผิดชอบโครงกำร

โดย เลขำนุกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล

ประมวลผล  โดย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล

กำรส่ือสำรผลและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักทะเบียนและ

ประโยชน์ท่ีได้จำกกำรประชุมสัมมนำ

สรุปรายงานประเมินผลการจัดประชุมสัมมนาบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล

เร่ือง การประเมินแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 (รอบคร่ึงปีหลัง)

วันศุกร์ท่ี 6 - วันอาทิตย์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2563  ณ นอร์ท ฮิลล์ ซิต้ี รีสอร์ท  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อในการประชุมสัมมนา
ระดับความรู้ ความเข้าใจ

Acer
Highlight



ระดับความ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด พึงพอใจ

คะแนน

เฉล่ีย
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

2. สถานท่ีจัดประชุมสัมมนา 4.70 มากท่ีสุด

2.1 ห้องพัก 71.70 28.30 4.72 มำกท่ีสุด

(33) (13)

2.2 ห้องประชุม 65.40 32.70 1.90 4.63 มำกท่ีสุด

(34) (17) (1)

2.3 75.00 23.10 1.90 4.73 มำกท่ีสุด

(39) (12) (1)

3. การจัดยานพาหนะ (เฉพาะผู้ท่ีเดินทางโดยรถตู้) 47.00 41.20 5.90 5.90 4.29 มาก

(8) (7) (1) (1)

4. ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมสัมมนาในภาพรวม 51.90 46.20 1.90 4.50 มากท่ีสุด

(27) (24) (1)

4.48 มาก

เกณฑ์คะแนนเฉล่ียระดับควำมพึงพอใจ เป็นดังน้ี

 = น้อยท่ีสุด

 = น้อย 

 = ปำนกลำง

 = มำก

 = มำกท่ีสุด4.50 - 5.00

3.50 - 4.49

รวม

อำหำร และอำหำรว่ำง

1.50 - 2.49

2.50 - 3.49

1.00 - 1.49



ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการ ประเมิน แผนในปัจจุบัน

1.1 แผนการด าเนินงานประจ าของฝ่าย

-  เป็นข้อมูลท่ีดีท่ีทุกคนควรต้องรับทราบ แต่ต้องจ ากัดเวลา เพ่ือให้เหมาะสมกับจ านวนแผนท่ีมีปริมาณมาก

1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี

-  ความเห็นเช่นเดียวกับแผนงานประจ าฝ่าย ถึงมีไม่มาก แต่มีประโยชน์มาก ควรจ ากัดเวลาให้เหมาะสม

1.3 แผนบริหารความเส่ียง

ไม่มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1.4 แผนกลยุทธ์

ไม่มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

2. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม

2) อยากให้บุคลากรทุกคนเข้ารับฟัง เน่ืองจากเป็นการสรุปงานภาพรวมทุกๆเร่ืองขององค์กร

7) รถตู้คันท่ี 3 คนขับไม่รู้ทาง พาไปอ้อมก็มี TT ทางใน มช. ก็ไม่รู้ทางด้วย TT

9) ประทับใจค่ะ บริการดี อาหารดี ท่ีพักดี (กินดี อยู่ดี)

4) มีมาตรการควบคุม และด าเนินการจัดการปัญหาท่ีเกิดระหว่างการรายงานแผน เพ่ือให้การรายงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

งานสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8) งานเล้ียงดีมากเลย มีของฟรีในงาน ไม่ต้องไปหาเองข้างนอก ท าให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมงานกันท้ัง อ. และหัวหน้างาน ท าให้

เกิดความสามัคคีความเข้าใจกันมากข้ึน ลดก าแพงของตัวเอง ละลายพฤติกรรม และจบได้ในห้องประชุม ท าให้ไม่ต้องแยกกัน

ออกไปจัดเล้ียงกันเอง ซ่ึงบางคร้ังอาจก่อความไม่สงบรบกวนแก่ลูกค้าคนอ่ืนๆของโรงแรมน้ันๆ สามารถลดความเส่ียงท่ีจะเกิด

เร่ืองแบบน้ีข้ึนได้มากเลย เก่งมากและข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างย่ิงมากว่า ในคร้ังหน้าจะมีแบบน้ีอีก ขอบใจมาก

1) การน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีเราไม่ได้บังคับประเมินทุกคนท่ีใช้มาช้ีวัดว่า ผ่านหรือไม่บรรลุเป้าหมายของ 

KPI น้ันๆ ไม่แน่ใจว่าจะสมเหตุสมผลหรือสามารถเปล่ียนวิธีการวัดผลด้วยวิธีใดได้อีกบ้าง เช่น การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่

 มีผู้ใช้งานก่ีคน ? แต่ประเมิน 8 คน ก็ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย เป็นต้น

3) เป็นกิจกรรมท่ีดีและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาส านัก บุคลากรควรให้ความส าคัญ และขอความร่วมมือให้เข้าร่วมกิจกรรม

กันทุกคน อีกท้ังควรให้บุคลากรมีส่วนร่วม เช่น สุ่มหรือยกมือแสดงความคิดเห็น ได้มีส่วนร่วมกันทุกคน

-  คิดว่าฝ่าย it ควรมีตัวช้ีวัดและหน่วยของปริมาณท่ีแตกต่างออกไป (บางงานนับเป็นปริมาณไม่ได้/นับแล้วไม่ได้อะไร)

-  ได้รับรู้แผนการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย และได้เห็นว่าอันท่ีไม่บรรลุเป้าหมายเป็นเพราะอะไร เพ่ือน าไปพัฒนาต่อ

6) สถานท่ีดีมากๆค่ะ อาหารอร่อย ห้องพักเย่ียมมาก แต่คนขับรถตู้คันท่ี 3 คุณลุงไม่ค่อยรู้ทางต้องคอยบอกว่าไปทางไหน 

อาจท าให้ใช้เวลามากกว่าปกติค่ะ

5) อาหาร/อาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ดีมากๆครับ อยากให้มีจัดให้แบบน้ีอีก



  

สรุปผลการประเมินกิจกรรม : การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency) 

การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) 

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  

ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
ที ่

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น (จำนวน/ร้อยละ)  
ค่าเฉลี่ย 

 
แปลผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1 ความเหมาะสมของเนื้อหา 11 

(55.00) 
9 

(45.00) 
   4.55 มากที่สุด 

2 การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของ
วิทยากร  

18 
(90.00) 

2 
(10.00) 

   4.90 มากที่สุด 

3 ความรู้  ความเข้าใจที่ได้รับในภาพรวม  13 
(65.00) 

7 
(35.00) 

   4.65 มากที่สุด 

4 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปพัฒนาทักษะใน
การครองตน  

12 
(60.00) 

8 
(40.00) 

   4.60 มากที่สุด 

5 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปพัฒนาทักษะใน
การครองคน 

12 
(60.00) 

7 
(35.00) 

1 
(5.00) 

  4.55 มากที่สุด 

6 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปพัฒนาทักษะใน
การครองงาน 

9 
(45.00) 

11 
(55.00) 

   4.45 มาก 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ไดร้ับความรู้เกี่ยวกับหลักคิด ทัศนคติในการปฏิบัติงาน และเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตน พัฒนางานเป็น

อย่างดี 

2. ได้แนวทางในการทำงานและพัฒนาตนเอง 

3. ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 

4. ได้รับความรู้ในการครองตน ทุกอย่างเริ่มและจบที่ตัวเรา การสร้างสัมพันธภาพที่ดีช่วยให้เราประสบ

ความสำเร็จในการใช้ชีวิต แม้จะไม่ร่ำรวยหรืออยู่ในตำแหน่งสูง ก็ประสบความสำเร็จได้ 

5. การจัดการกับปัญหา คือ ใช้การรับฟัง และคิดตาม รับฟังปัญหาอย่างตั้งใจทำให้อารมณ์ของผู้พูดเย็นลง 

6. เป็นเรื่องที่ดีที่ได้รับฟังถึงแนวทางการดำเนินงาน ประสบการณ์การทำงาน ความคิดต่างๆ รวมถึงวิธีการ

วางตนเพ่ือครองตน ครองคน และครองงาน จะได้นำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในชีวิตการทำงาน 

7. มีประโยชน์มากๆ โดยเฉพาะแชร์ประสบการณ์ชีวิตเพราะไม่มีในตำรา 

Acer
Highlight



 

 

8. ได้ทราบประสบการณ์การทำงานของแต่ละสมัย ความแตกต่างในการทำงานและสามารถนำมาปรับใช้ใน

การทำงานปัจจุบันได้ 

9. วิทยากรมีความรู้ ประสบการณ์ท่ีดี มีทัศนคติเชิงบวก ทำให้ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในงาน และ

ความก้าวหน้าในงาน จะนำความรู้ แนวคิด ทัศนคติมาปรับใช้ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 

10. ได้เทคนิคในการครองตน รู้ว่าการจะมีทักษะในด้านอื่นๆ ต้องเริ่มที่ความรู้สึกจากภายในตนเองก่อน ถ้าคิด

ในแง่บวก ก็จะทำอะไรออกมาเป็นด้านบวก มีพลังงานด้านดีๆเอง 

11. เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว ได้มมุมองมากข้ึนทั้งด้านการแก้ปัญหา

ต่างๆ และการมองโลกในแง่ดี 

12. บางทีการทำงานต้องใช้เวลาและประสบการณ์ แต่สิ่งที่ได้คือแนวคิดในการทำงานที่ดี บางอย่างนำมาปรับ

ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

13. ได้รับความรู้และแนวทางในการปฏิบัติงาน work life balance 

14. ได้ประโยชน์ และแง่มุมดีๆ จากประสบการณ์จริงของวิทยากร มาประยุกต์ใช้ในการปรับทัศนคติต่อการ

ทำงาน  

15. ได้มุมมองในการมองคน ครองคน ทำให้ใช้ในการปรับตัวเองต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

16. ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงาน การทำงานของเลขานุการ เทคนิคการสื่อสาร การ

ประสานงานต่างๆ สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้จริง 

17. ได้รับแรงจูงใจในการทำงาน และพัฒนางานประจำให้ดียิ่งขึ้น 

18. ได้ทบทวนตนเองในด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. น่าจะจัดให้มีการบรรยายฉบับย่อสำหรับบุคลากรในสำนักที่ไม่ได้รับฟัง  เพ่ือให้ได้ความรู้ด้วย ในการ

ประชุมสัมมนาต่างๆในสำนัก ต่อไป 

2. ขอชื่นชมทัศนคติของวิทยากรในทุกๆด้าน 

3. อยากให้มีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะการทำงานของบุคลากรในสำนักทะเบียนฯ เช่นนี้อีก เพราะทำให้

เข้าใจงานได้ง่าย เข้าถึงเนื้อหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับการทำงาน 

4. อยากให้มีการถ่ายทอดความรู้ จากผู้มีประสบการณ์ หรือการทำงาน นอกเหนือจากผู้ที่จะกำลังเกษียณ 

เพ่ือจะได้ทำให้เห็นเทคนิคและวิธีการทำงานที่หลากหลาย และนำมาปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ 

5. อยากให้ได้ฟังทั้งสำนัก 

6. การอบรมวันนี้ บุคลากรในสำนัก น่าจะได้มีโอกาสเข้าร่วมทุกคน ขอบคุณค่ะ 

7. เป็นเนื้อหาและประสบการณ์การทำงานที่ดี อยากให้ทุกคนในสำนักมีโอกาสได้รับฟัง เพ่ือเป็นแนวทางและ

แบบอย่างในการปฏิบัติงาน 

8. หากมีการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ควรเพ่ิมเวลาจัดกิจกรรมในประเด็นสำคัญอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน 



 

ส ำนักงำนส ำนัก 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.1  
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย  ธุรการและบริการวิชาการ 

2. กิจกรรม  หนังสือเข้า 

3. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวลักขณา ทองค ามา / นางสาวณัฐชยา อินหลง / นายอุทัย ใจดี / นายอินถา ทิพย์ค ามา /  
 นายธีรยุทธ์ คิ้วดวงตา 

4. สาระส าคัญของงาน การด าเนนิงานด้านสารบรรณ การรับหนังสอืเข้าจากหน่วยงานภายนอก และจากระบบ CMU              
e-Document ลงทะเบียนรับหนังสือแล้วจัดส่งไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้การจัดการด้านงานสารบรรณของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
1. รับหนังสือเข้า 
2. ลงทะเบียนรับหนังสือเข้า 
3. สง่หนังสือไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

                
10,099  เรื่อง 

 
 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร้อยละของความถูกต้องในการรับ
หนังสือเข้า 

ร้อยละ 100  ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีหนังสือรับที่ส่งผิด
ฝ่าย จ านวน 34 เรื่อง ไม่ได้กดส่งฝ่าย 2 เรื่อง ออก
เลขรับเรื่องที่หน่วยงานอื่นส่งผิด 8 เรื่อง รวม
ทั้งหมด 44 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของหนังสือ
ที่รับเข้าทั้งหมด โดยมีการจัดส่งหนังสือไปยังฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง มีความถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 99.56 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบการใช้งาน และระบบล่มบ่อย ท าใหใ้ช้งานล าบาก และบางครั้งก็ไม่สามารถใช้งานได้
จนกว่านักพัฒนาระบบจะแก้ไขปญัหาได้  

- ไฟดับ  
- หน่วยงานภายนอกส่งเอกสารผิด  
- คณะ/หน่วยงานไม่พิมพ์เลขท่ีเอกสารในระบบ อาจท าให้การค้นหาเอกสารในอนาคตยากล าบาก 



- เอกสารที่ลงเลขรับและส่งต่อไปยังฝ่ายงานเจ้าของเรื่องแล้ว หากมีการตีกลับ / ส่งเรื่องกลับ จะไม่สามารถส่งกลับ
หน่วยงานเจ้าของเรื่องผ่านระบบได้ 

- คณะ / หน่วยงานส่งเอกสารมาทางระบบก่อนล่วงหน้าหลายวันแล้วค่อยส่งเอกสารฉบับจริงตามมา หรือ คณะ / 
หน่วยงานส่งเอกสารฉบับจริงมากอ่นแล้วค่อยส่งเอกสารในระบบ ประกอบกับบางครั้งบุคลากรที่รับเรือ่งเข้าเป็น 
คนละคน และไม่ได้ตรวจสอบย้อนหลัง ท าให้มีการออกเลขรับซ้ า 

 
9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   

- แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบระบบรบัทราบปัญหา 
- กรณีหน่วยงานภายนอกส่งเอกสารผิด งานสารบรรณจะส่งเอกสารให้หน่วยงานเจ้าของเอกสาร 
- ตรวจทานเอกสารก่อนส่งอีกครั้ง 
- แจ้งให้ฝ่ายทราบเรื่องการตีกลับเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.2  
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย   ธุรการและบริการวิชาการ 

2. กิจกรรม  หนังสือออก 

3. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวลักขณา ทองค ามา / นางสาวณัฐชยา อินหลง / นายอุทัย ใจดี 

4. สาระส าคัญของงาน การด าเนินงานด้านสารบรรณ การส่งหนังสือออก ท้ังหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้การจัดการดา้นงานสารบรรณของหนว่ยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมปีระสิทธิภาพ 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
1. การรับหนังสือจากฝ่าย 
2. ลงทะเบียนรับหนังสือออก 
3. ส่งหนังสือออกไปยังหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
615  เรื่อง 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร้อยละของความถูกต้องในการส่ง
หนังสือออก 

ร้อยละ 100  บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 100  

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- 
 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา  
- 

 
 
 
 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.3  
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย  ธุรการและบริการวิชาการ 

2. กิจกรรม  เสนอหนังสือ 

3. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวณัฐชยา อินหลง / นางสาวลักขณา ทองค ามา / นายธนากร ก้อนทองดี 

4. สาระส าคัญของงาน การน าเสนอหนังสือจากหน่วยงานภายนอก โดยลงทะเบียนรับหนังสือแล้วน าเสนอผ่านระบบ  
CMU e-Document ไปยังบุคคล/ฝ่าย ท่ีเกีย่วข้อง  

5. วัตถุประสงค์ของงาน   เพื่อให้การจัดการด้านงานสารบรรณของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
1. รับหนังสือเข้า 
2. ลงทะเบียนรับหนังสือเข้า 
3. เสนอหนังสือไปยังบุคคล/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยผา่น CMU e-Document 

 
250   เรื่อง 

 
 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร้อยละของความถูกต้องในการเสนอ
หนังสือ 

ร้อยละ 100  บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 100  

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- 
 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   
- 

 
 
 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.4  
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย  ธุรการและบริการวิชาการ 

2. กิจกรรม   บริการข้อมลูสารสนเทศ 

3. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวลักขณา ทองค ามา 

4. สาระส าคัญของงาน งานบริการข้อมูลสารสนเทศ คือ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านนักศึกษา แก่บุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ  
ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าการวิจัย เป็นต้น 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อบริการวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรและหน่วยงาน ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั ให้ทันตามความต้องการ 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
การบริการข้อมูลทางวิชาการ บริการข้อมลูจ านวน 27 ครั้ง แก่บุคคลและหน่วยงาน รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ไม่เกิน 10 วันท าการ บรรลุเป้าหมาย สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศได้

เสร็จภายในระยะเวลา 10 วันท าการ 
 
 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 
- 
 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   
- 

 
 
 



ลําดับ วัน/เดือน/ปี ส่วนงานท่ีขอข้อมูล เรื่อง อนุมัติ แจ้งฝ่าย
1  6 ต.ค. 63 กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเช่ือมต่อฐานข้อมูลสํานักทะเบียนฯ ผ่านระบบ API อนุมัติ IT

3  4 พ.ย.63 สํานักบริการวิชาการ ข้อมูลนักศึกษาในเขตพ้ืนท่ี อ.อมก๋อย และ อ.แม่แจ่ม อนุมัติ IT

ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

 - ข้อมูลพ้ืนฐานของ นศ. ท่ีเข้าปีการศึกษา 2553-2557

 - ข้อมูลผลการเรียนของ นศ. ระหว่างปี 2553-2557

 - ข้อมลูผลการสอบ e-Proและ e-Grad

ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าพบเพ่ือสัมภาษณ์

 -มช. มีหลักการรับ นศ. ป.ตรี กรณีบุคคลไร้สัญชาติอย่างไร

 -มช. มีการจํากัดรับ นศ. ไร้สัญชาติ แต่ละปีหรือไม่
 -นศ.ไร้สัญชาติมีสิทธ์ิ ข้ึนทะเบียนเป็น นศ. หรือไม่

 -นศ.ไร้สัญชาติมีสิทธ์ิ ทําบัตรประจําตัว นศ. หรือไม่

 -มีนศ.ไรส้ัญชาติ ท่ีศึกษาอยู่รายคณะ รวมจํานวนเท่าใด

 -มช.มีนโยบายออกใบรับรองการสําเร็จฯ และปริญญาบัตร

  แก่นศ.ไร้สัญชาติ เช่นเดียวกับ นศ.สัญชาติไทยหรือไม่

11  28 ม.ค.64
สํานักงานบริหาร
งานวิจัย

ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fees) เพ่ือนําข้อมูลไป
วิเคราะห์คํานวณคะแนน และจัดอันดับมหาวิทยาลัย อนุมัติ

ฝ่ายทะเบียนป.
ตรี/ทะเบียน
บัณฑิต/IT

10  6 ม.ค.64
สาํนักบริการเทคโนโลยี
สารเทศ

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลข่าวสารสารเทศ เห็นชอบ ITSC

9  6 ม.ค.64 ธนาคารไทยพาณิชย์

ขอให้เพ่ิมข้อมูลวันหมดอายุของบัตรประจําตัวประชาชน หรือ 
หนังสือเดินทาง เน่ืองจากเป็นข้อมูลท่ีจําเป็นต้องใช้ในการเปิด
บัญชีให้แก่นักศึกษา

อนุมัติ
ฝ่ายรับเข้า/

ทะเบียนบัณฑิต/
IT

8  24 ธ.ค.63
สํานักงานบริหาร
งานวิจัย

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องสําหรับ QS Stars Rating จากหน่วยงาน เพ่ือ
วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเพ่ือจัดอันดับมหาวิทยาลัย สู่ระบบ
การประเมินคุณภาพ

อนุมัติ IT

ขอข้อมูลเฉพาะตัวเลขจํานักศกึษาท่ีมีเลขบัตรประจําตัวบุคคลท่ี
ไม่มีสถานะทางทะเบียน ข้ึนต้นด้วยเลข 0 ท้ังหมดท่ีกําลังศึกษา
อยู่

อนุมัติ IT
คุณพิสิษฎ์ นาสี   คณะ
ศึกษาศาสตร์

 4 ธ.ค.637

รายละเอียดการขอข้อมูล ประจําปีงบประมาณ 2564

 20 ต.ค.632 นายยุทธนา ขันติยะ 
คณะศึกษาศาสตร์

ขอรายช่ือนักศึกษาภาควิชาพลานามัย ปีการศึกษา 2533 
จํานวน 40 คน (3302040-39) ไม่อนุมัติ แจ้งนักศึกษา

ข้อมมูลนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษาเฉพาะท่ีรายงานตัว รหัส 63
 ท่ีเข้าศึกษาภาคท่ี 2/2563 อนุมัติ บัณฑิตสํานักหอสมุด มช. 23 พ.ย.634

อนุมัติ
อ.พฤษภ์        
ได้ดําเนิการแล้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 พ.ย.635

หัวหน้าฝ่าย
รับเข้าฯ ให้

ข้อมูล/สัมภาษณ์
อนุมัติคณะรัฐศาสตร์ฯ 24 พ.ย.636



ลําดับ วัน/เดือน/ปี ส่วนงานท่ีขอข้อมูล เรื่อง อนุมัติ แจ้งฝ่าย

23  1 ก.ค.64
สํานักบริการเทคโนโลยี
สารเทศ

ขอรูปนักศึกษาปี 2563 และ 2564 เพ่ือนําไปอัพโหลดข้อมูล
ระบบสารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ IT

22  29 มิ.ย.64 กองพัฒนานักศึกษา

ข้อมูลนักศึกษาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกช้ันปี ดังน้ี 
ช่ือ-สกุล/คณะ/รหัสนักศึกษา/หมายเลขโทรศัพท์/จังหวัด
ภูมิลําเนา/E-mail

อนุมัติ IT

21  25 มิ.ย.64
โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่

ข้อมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัยทุกระดับ ทุกช้ันปี เพ่ือใช้
ประกอบการข้ึนทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าฯ ช่ือ-
สกุล/สรรพนาม/เลข ปชช/รหัส คณะ เบอร์โทรศัพท์ ของ นศ.

อนุมัติ IT

20  22 มิ.ย.64 ศูนย์สื่อสารกองค์กรฯ

ข้อมูลนักศึกษาเก่าต่างชาติท่ีได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรต่างๆ 
ประกอบด้วย 1.ช่ือ-สกุล 2.รหัสนักศึกษา  3.ประเทศท่ีอยู่อาศัย
 ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้/ท่ีทํางาน/E-mail

อนุมัติ ฝ่ายตรวจสอบฯ

19  17 มิ.ย.64 กองพัฒนานักศึกษา

ขอข้อมูลนักศึกษาท่ีค้างชําระหน้ีสินกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
12 ราย (เลขท่ี ปชช/ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน/ช่ือบิดา-มารดา/ท่ี
อยู่ผู้ปกครองตามทะเบียนบ้าน)

อนุมัติ IT

18  15 มิ.ย.64 คณะแพทยศาสตร์

ขอทราบคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ ของนักศึกษาโครงการ
โควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2564 อนุมัติ IT

17  8 มิ.ย.64 คณะเทคนิคการแพทย์

ข้อมูลท่ีอยู่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1/2564 เพ่ือจัดส่งคู่มือให้
ผู้ปกครองฯ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง อนุมัติ ฝ่ายรับเข้าฯ

16  28 พ.ค.64 บัณฑิตวิทยาลัย

ข้อมูล 1.Fileวีดีทัศน์/VDO แนะนําเก่ียวกับการศึกษาระดับ
บัณฑิต 2.เอกสารแนะนําคู่มือขอรับบริการสํานักฯ อนุมัติ

ฝ่ายทะเบียน 
บัณฑิต

15  17 พ.ค.64 คณะวิจิตรศิลป์

ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนรายวิชาทุกคนท่ีมีสถานภาพสําเร็จ
การศึกษา,พ้นสภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2563 อนุมัติ

ฝ่ายทะเบียน 
ปริญญาตรี

14  25 มี.ค.64 คณะศึกษาศาสตร์

ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ย้อนหลัง 5 ปี (หมายเหตุได้โทรขอข้อมูลเพ่ิม เน่ืองจากขอ
ข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ระบุปีท่ีขอ/ระดับช้ันปี/แต่คณะไม่ส่งมา)

ไม่ส่งข้อมลู

13  8 เม.ย.64 กองพัฒนานักศึกษา

ข้อมูลนักศึกษาท่ีเปิดรับโดยแยกเป็นแต่ละสาขาวิชาของ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 อนุมัติ ฝ่ายรับเข้าฯ

12  11 ก.ย.64 คณะเภสัชศาสตร์

การเช่ือมต่อ Application Programming Interface:API กับ
ข้อมูลนักศึกษา,เกรดนักศึกษาแต่ละกระบวนวิชา,GPA รวม 
และผลการลงทะเบียน

อนุมัติ IT



ลําดับ วัน/เดือน/ปี ส่วนงานท่ีขอข้อมูล เรื่อง อนุมัติ แจ้งฝ่าย

27  16 ก.ย.64
สํานักงานบริหาร
งานวิจัย

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ สําหรับ Impact Rankings 2022 ปี
การศึกษา 2563 อนุมัติ IT

26  16 ก.ย.64
น.ส.ขวัญพรทัศ ธนูสิงห์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีขอลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 
1/2564 อนุมัติ

ฝ่ายทะเบียน
ปริญญาตรี

25  7 ก.ย.64 คณะการสื่อสารมวลชน

ข้อมูลจํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบท่ี 1-4 ปี
การศึกษา 2561-2564 และคะแนนสูง-ต่ํา ลําดับการเลือก เพ่ือ
เป็นข้อมูลทําประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ ปี 2564

อนุมัติ ฝ่ายรับเข้าฯ

24  7 ก.ค.64
ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตร สํานักพัฒนาฯ

ข้อมูลการลงทะเบียนฯ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับ ป.ตรี
ภาคเท่ี 1,2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และเกรด ของ
นักศึกษา

อนุมัติ
ฝ่ายทะเบียน 
ปริญญาตรี



 รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.5 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย  ธุรการและบริการวิชาการ 

2. กิจกรรม   บริการวิชาการ (เยี่ยมชมดูงาน) 

3. ผู้รับผิดชอบ   นายธนากร ก้อนทองดี 

4. สาระส าคัญของงาน การให้บริการเยี่ยมชมดูงาน เป็นการบริการทางวิชาการแก่บุคคล/หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั เพื่อแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ที่ดีแกผู่้สนใจมาเยี่ยมชมดูงาน 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อบริการวิชาการแก่บุคคลและหน่วยงาน ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ใหไ้ด้รับความพงึพอใจ
ในการเยี่ยมชมดูงาน 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
การให้บริการเยี่ยมชมดูงาน  3 หน่วยงาน (43 คน) ดังนี้ 

1. ส านักทะเบียนและบริการการศึกษา และส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและ
นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 
จ านวน 5 คน 

2. ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (ผ่านระบบ 
Zoom Meeting) เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 จ านวน 28 คน 

3. ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผ่านระบบ Zoom 
Meeting) เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 จ านวน 10 คน 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มาเยี่ยมชมดูงาน ร้อยละ 90 บรรลุเป้าหมาย ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจในระดับ

มากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 
 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน  
- 
 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   
- 

 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.6 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย  ธุรการและบริการวิชาการ 

2. กิจกรรม   ประชาสมัพันธ์ 

3. ผู้รับผิดชอบ  นายธนากร ก้อนทองดี  

4. สาระส าคัญของงาน  งานประชาสัมพันธ์รับผิดชอบการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ได้แก่ ปฏิทินการศึกษา 
ข่าวสารกิจกรรมของส านักฯ ผา่นสื่อต่างๆ การให้บริการข้อมลูแก่ผู้ตดิต่อสอบถามทั้งทางโทรศพัท์และสื่อสังคมออนไลน ์
ตลอดจนการจัดท าปฏิทินตั้งโตะ๊ส าหรับผู้บริหารและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจนการตอบข้อซักถามแก่ผู้รับบริการทั้ง
ทางโทรศัพท์และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมลูทีถู่กต้องรวดเร็ว 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 

การบริการข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่ผู้รับบริการ 

 

1. โทรศัพท ์1,822 ครั้ง 

2. Facebook ส านักฯ 10,125 ครั้ง 

3. Facebook มหาวิทยาลัย 427 ครัง้ 

4. E-mail 64 ครั้ง 

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 1. สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย 9 เรื่อง 

2. เว็บไซตม์หาวิทยาลัย 103 เรื่อง 

3. Facebook 143 เรื่อง 

4. Twitter 95 เรื่อง 

5. CMU e-Document 67 เรื่อง 
 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร้อยละของจ านวนค าถามผ่าน
ช่องทาง Facebook ที่มีการ
ตอบกลับภายใน 1 วันท าการ 

ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย  โดยมีค าถามที่มกีารตอบกลับภายใน 1 วัน          
ท าการ คิดเป็น ร้อยละ 100 จากค าถามทั้งหมด 10,125  
ค าถาม 

 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน  
- 
 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา    
-  



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.7 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย  ธุรการและบริการวิชาการ 

2. กิจกรรม   จัดท าคู่มือขอรับบริการ และรายงานประจ าป ี

3. ผู้รับผิดชอบ   นายธนากร  ก้อนทองดี 

4. สาระส าคัญของงาน งานจัดท าคูม่ือขอรับบริการ เพื่อแนะน าขั้นตอนการขอรับบริการส านักฯ แก่นักศึกษา เอกสารรายงาน
ประจ าปี เป็นการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ข้อมลูผลการด าเนินงานของหน่วยงานในรูปแบบเอกสารและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต ์

5. วัตถุประสงค์ของงาน  

5.1 การจัดท าคูม่ือขอรับบริการส านักฯ ออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนการขอรับบริการจากส านักฯ 
แก่ผู้รับบริการก่อนเปดิปีการศึกษาใหม่ 

5.2 การจัดท ารายงานประจ าปีในรูปแบบเอกสาร และเผยแพรผ่่านเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการด าเนินงานใน
รอบปีการศึกษาแกผู่้บริหารและผูส้นใจทั่วไป เมื่อสิ้นสดุปีการศึกษา 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 

คู่มือขอรับบริการ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จัดท าเป็น e-book เผยแพร่ทางเว็บไซตส์ านักฯ 
รายงานประจ าป ี จ านวน 12 เล่ม และเผยแพร่ทางเว็บไซตส์ านักฯ 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/
ผลลัพธ ์

ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

การบริการที่ส่งมอบ
ตรงเวลา 

ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว ้

1. คู่มือขอรับบริการ มีการเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ส านักฯ ภายในวันท่ี 7 
มิถุนายน 2564  
(บรรลุเป้าหมาย มีการเผยแพร่คูม่ือขอรับบริการทีเ่สร็จสมบูรณ์ วันท่ี 
4 มิถุนายน 2564) 

2. รายงานประจ าปี ส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในวันท่ี 
20 สิงหาคม 2564 
(ไม่บรรลุเป้าหมาย มีการส่งเอกสารวันท่ี 29 กันยายน 2564) 
 

 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน  
- เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 การติดต่อในช่วง Work from home เกิดปัญหาติดขัดในเรื่องการสื่อสาร และ

ประสานกับฝ่าย/งานเจ้าของข้อมูล ท าให้ข้อมูลสถิติบางรายการได้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
 



- มีงานเฉพาะกิจเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาระงานประจ า ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน 2564 เช่น 
การให้บริการและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
1/2564 และการรวบรวมภาพ เพื่อจัดท าวิดิโองานเกษียณอายุงาน ซึ่งท าให้ต้องใช้เวลาในการจัดท ารายงานประจ าปี
ส่วนใหญ่นอกเวลาท าการ 

- มีการปรับปรุงรูปแบบเนื้อหาใหม่บางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับการน าเสนอของมหาวิทยาลัย และส าหรับการน าไปใช้
งานในด้านต่างๆ ของส านักฯ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปรูปแบบท่ีชัดเจน 

 
9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา    

- ประสานขอความอนุเคราะห์กับฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าเป็นข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ ท าให้เกิด
ความสะดวก และรวดเร็วในการรวบรวมข้อมูล 

- ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการ โดยจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาค
การศึกษา 

- ปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปรูปแบบการน าเสนอทีเ่หมาะสม และปรับปรุงให้ดยีิ่งข้ึนต่อไป 

  
 



 รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.8 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 

1. หน่วย   งานบริหารงานบุคคล 

2. กิจกรรม  บริหารต าแหน่งและอัตราก าลัง 

3. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชุลีพร บูรณสมภพ 

4. สาระส าคัญของงาน การด าเนินงานด้านการบริหารต าแหน่งและอัตราก าลัง  ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกประเภท  ซึ่ ง
ประกอบด้วยการสอบคัดเลือก การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการขอลาออกจาก
การปฏิบัติงาน   

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้การด าเนินงานด้านต าแหน่งและอัตราก าลังของหน่วยงาน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- การสอบคดัเลือก 

 
- การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 
 
 
 
 
 

 

- เลขานุการส านักฯ จ านวน 2 ครั้ง 
- หัวหน้าฝ่าย  จ านวน  1  ครั้ง 
- ข้าราชการ  และ  ลูกจ้างประจ าจ านวน  2  ครั้ง  

พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า  และพนักงานส่วนงาน  
จ านวน 1 ครั้ง 

- ทดลองผลการปฏิบตัิงานของพนักงานประจ า  จ านวน  
2  ราย  จ านวน 3  ครั้ง 

- การประเมินพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือนผู้เกษยีณอายรุาชการ 
 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาในการด าเนินงานด้านการ
บริหารต าแหน่งและอัตราก าลัง 

แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่มหาวิทยาลัย / ประกาศฯ  
ก าหนด 

บรรลุเป้าหมาย  ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลยั / ประกาศฯ ก าหนด 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน  

- 
 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 
    - 

 



 รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.9 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย   บริหารงานบุคคล 

2. กิจกรรม  ทะเบียนประวัติ 

3. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชุลีพร บูรณสมภพ 

4. สาระส าคัญของงาน การด าเนินงานด้านทะเบียนประวัติ  ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกประเภท  ซึ่งประกอบด้วย การ
ตรวจสอบการมาปฏิบัตริาชการ/งานประจ าวันของบุคลากร  หนงัสือรับรองเงินเดือน  การขออนุมัติลาประเภทต่างๆ  
ประกันสังคม  ข้อมูลภาระงานบุคลากรในระบบ CMU-MIS  การเดนิทางไปปฏิบัติงาน   และเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้การด าเนินงานด้านทะเบียนประวัติของหน่วยงาน  เป็นไปอย่างถูกต้อง 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- การตรวจสอบการมาปฏิบตัิงานประจ าวันของบุคลากร 
- หนังสือรับรองเงินเดือน 
- การขออนุมัติลาประเภทต่าง ๆ  

 
 

- ประกันสังคม 
- ข้อมูลภาระงานบุคลากรในระบบ CMU-MIS   
- การเดินทางไปปฏิบัติงาน 
- เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
- การเกษียณอายุราชการ 
- กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

- 184  ครั้ง 
- 17  ครั้ง 
- ลาพักผ่อน  414  ครั้ง 
- ลาป่วย  242  ครั้ง 
- ลากิจ  7  ครั้ง 
- ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนใหม่  1  ครั้ง 
- 8  ครั้ง 
- ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน  1  ครั้ง 
- 2  ครั้ง  จ านวน  12  ราย 
- 1  ครั้ง  จ านวน  6  ราย 
- ขอเปลี่ยนแปลงกองทุนฯ  จ านวน  1  ราย 

 
 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร้อยละของความถูกต้องในการ
ด าเนินงานด้านทะเบียนประวัต ิ

ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย  ด าเนินการถูกตอ้งเป็นไป
ตามข้อบังคับฯ / ประกาศฯ / ระเบียบฯ  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 
- 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 
  -   



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.10 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย   บริหารงานบุคคล 

2. กิจกรรม  วินัยและนิติการ 

3. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชุลีพร บูรณสมภพ 

4. สาระส าคัญของงาน การด าเนินงานด้านวินัยและนิติการ  ครอบคลมุถึงบุคลากรทุกประเภท  ประกอบด้วยสญัญาจ้าง  สัญญา
ค้ าประกันของพนักงานมหาวิทยาลัย  การขอขยายเวลาการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ค าสั่งฯ ประกาศฯ 
และการด าเนินการกรณีการกระท าผิดวินัยของบุคลากร 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้การด าเนินงานด้านวินัยและนติิการของหน่วยงาน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- สัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 
- สัญญาค้ าประกันของพนักงานมหาวิทยาลัย 
- ค าสั่งจ้างพนักงานมหาวิทยาลยัชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 
- ค าสั่งแต่งตั้งให้รองผู้อ านวยการส านักฯ รักษาการแทน 
- ค าสั่งมอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักฯ สั่งและปฏิบัติการแทน 
- ขอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งรกัษาการแทนหัวหน้าฝ่าย 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดหาชุดเครื่องแต่งกาย 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการ

ปฏิบัติงานบริหารของต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น 
- ประกาศให้พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) พ้นสภาพ

เนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบรูณ ์

- 1  ครั้ง  จ านวน  2  ราย 
- 1  ครั้ง  จ านวน  1  ราย 
- 1  ครั้ง 
- 2  ครั้ง 
- 1  ครั้ง 
- 1  ครั้ง 
- 1  ครั้ง 
- 1  ครั้ง 

 
- 1  ครั้ง 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน 
ด้านวินัยและนิติการ 

0 บรรลุเป้าหมาย  โดยไม่พบข้อท้วงติงหรือข้อผิดพลาด 

 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน  
   -  
 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา  
   - 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.11 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย   บริหารงานบุคคล 

2. กิจกรรม  พัฒนาและฝึกอบรม 

3. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชุลีพร บูรณสมภพ 

4. สาระส าคัญของงาน การด าเนินงานด้านพัฒนาและฝึกอบรม ได้แกก่ารน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น การประชาสัมพันธ์
แจ้งเวียนแก่บุคลากรเพื่อทราบ การแจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการพัฒนาฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั รวมถึงการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก  การจัดท าประกัน
อุบัติเหตุการเดินทางหมู่คณะ 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทุกคน ได้รับการพฒันาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างาน 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- การน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น การประชาสมัพันธ์แจ้งเวียนแก่

บุคลากรเพื่อทราบ  การแจ้งรายชื่อบุคลากรเขา้รับการพัฒนาฝกึอบรมแก่
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  รวมถึงการด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ เช่น  การจองตั๋วเครื่องบิน  การจองที่พัก  การจัดท า
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางหมูค่ณะ 

251  ครั้ง 
 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร้อยละของบุคลากรได้รบัการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ท างาน  

100 บรรลุเป้าหมาย มีบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการท างาน  ร้อยละ 100 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน   

  - 
9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   

  -  
 

 
 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.12 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 

1. หน่วย  บริหารงานบุคคล 

2. กิจกรรม   การจัดการความรู ้

3. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชุลีพร บูรณสมภพ และนายธนากร  ก้อนทองดี 

4. สาระส าคัญของงาน  การด าเนินงานจัดการความรู้ของส านักทะเบียนและประมวลผล เป็นสิ่งส าคัญที่บุคลากรจะต้องมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกันเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตลอดจนการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อให้ส านัก
ทะเบียนและประมวลผลเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้การด าเนินงานด้านการจดัการความรู้ของส านักทะเบยีนและประมวลผล ตลอดจนการจัดเก็บ 
รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

มีการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 8 เรื่อง ดังนี้ 
1. การถ่ายทอดความรู้และประสบการณเ์พื่อพัฒนาสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ 

(Managerial Competency) และการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสูรุ่่น 
2. การพัฒนากระบวนการงานรับ-ส่งหนังสือ 
3. ระบบบรหิารงานอาคารเรยีนรวม (RB Counter Service) 
4. Notification REG CMU 
5. การโอนหน่วยกิตออนไลน ์
6. โปรแกรมการลงทะเบียน  เพิ่ม  และเปลี่ยนตอนหลังก าหนดผ่านระบบออนไลน์ 
7. Digital Academic Document 
8. โปรแกรมการจดัการระบบการช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การเผยแพร่องค์
ความรู ้

มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผา่นเว็บไซต์ส านักฯ จ านวน 19 เรื่อง ดังนี้ องค์ความรู้หลัก 8 เรื่อง 
และองค์ความรู้อื่นท่ีส าคญั 11 เรื่อง 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
จ านวนองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร ่ อย่างน้อย  

6 องค์ความรู้ 
บรรลุเป้าหมาย มีการเผยแพร่องค์ความรู้หลัก 8 เรื่อง 
และองค์ความรู้อื่นท่ีส าคญั 11 เรื่อง 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน  - 

 

9. แนวทางแกไ้ข และพัฒนา  - 



  รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.13 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย   นโยบาย แผน และประกนัคุณภาพ 

2. กิจกรรม  งบประมาณ 

3. ผู้รับผิดชอบ   นางวิจิตรกานต์ อัศววุฒิไกร 

4. สาระส าคัญของงาน การด าเนินงานด้านงบประมาณ ครอบคลุมทั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงิน

รายได้มหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องด าเนินการตั้งแต่การจดัท าค าขอตั้งงบประมาณ การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

ตลอดจนการตดิตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแกม่หาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานมีงบประมาณรองรบัการ

ด าเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และใช้จ่ายเงินงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อด าเนินการด้านงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 

วงเงินงบประมาณ  

- งบประมาณแผ่นดิน 

- งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

 

- 22,237,781  บาท 

- 60,103,360  บาท 
 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ระยะเวลาในการด าเนินงานด้าน
งบประมาณ 

แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

บรรลุเป้าหมาย โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

-  

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 

-   

 
 
 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.14 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย   นโยบาย แผน และประกนัคุณภาพ 

2. กิจกรรม  วิเคราะห์แผนและประเมินผล 

3. ผู้รับผิดชอบ  นางวิจิตรกานต์ อัศววุฒิไกร 

4. สาระส าคัญของงาน การด าเนนิงานด้านแผนของส านักทะเบียนและประมวลผล ครอบคลมุทั้งเรือ่งการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

การก าหนดตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ตลอดจนก าหนดค าอธิบายรายละเอียดของตัวช้ีวัด การจดัท าและรวบรวมแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แผนการด าเนินงานประจ า การติดตาม การประเมินแผน/ผล การสรุป

ประเมินแผนกลยุทธ์ประจ าปี ตลอดจนการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานแก่

มหาวิทยาลัยอีกด้วย 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตัิการประจ าปี แผนบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน และแผนการด าเนินงานประจ า และการติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมินแผนได้ทันกาล 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 

- จ านวนแผนปฏิบตัิการประจ าป ี

- จ านวนแผนการด าเนินงานประจ า 

- 9 กิจกรรม  ด าเนินการครบขั้นตอน 9 กิจกรรม 

- 77 แผนงาน ด าเนินการครบขั้นตอน 77 แผนงาน 
 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ระยะเวลาในการด าเนินงานด้าน

วิเคราะห์แผนและประเมินผล  

แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

บรรลุเป้าหมาย โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด 

 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 

- 

 

 

 

 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.15 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย   นโยบาย แผน และประกนัคุณภาพ 

2. กิจกรรม  วิเคราะห์อัตราก าลัง 

3. ผู้รับผิดชอบ  นางวิจิตรกานต์ อัศววุฒิไกร 

4. สาระส าคัญของงาน การด าเนินงานด้านวิเคราะห์อัตราก าลัง ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์ภาระงาน การเสนอ
ขออนุมัติกรอบอัตราก าลังต่อมหาวิทยาลัย 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อเสนอขอกรอบอัตราก าลังให้แก่หน่วยงาน ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 

การด าเนินงานด้านกรอบอัตราก าลัง 1 ครั้ง 
 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาในการด าเนินงานด้าน
วิเคราะห์อตัราก าลัง 

แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

บรรลุเป้าหมาย  สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- 
9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.16 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย  นโยบาย แผน และประกนัคุณภาพ 

2. กิจกรรม   ประกันคณุภาพการด าเนินงานภายใน 

3. ผู้รับผิดชอบ   นางแสงสุรีย์  ค าตุ้ย และนางวิจิตรกานต์ อัศววุฒิไกร 

4. สาระส าคัญของงาน การประกันคุณภาพการด าเนินงานภายใน ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคณุภาพการด าเนินงานภายในของส่วนงานเป็นประจ าทุกปี 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการด าเนินงานภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และน ามาปรับปรุง
กระบวนการท างานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
การด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพ
การด าเนินงานภายใน 

ติดตามและรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ก าหนดส่งให้มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 
2564 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ได้รับการตรวจและประเมินตาม
แนวทางเกณฑ์คณุภาพ 

1 ครั้ง บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลยัก าหนดให้มีการตรวจ
ประเมินส านักฯ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ วันจันทร์ที่ 22 
พฤศจิกายน 2564 

มีการน า OFI ของคณะกรรมการ
มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

1 ฉบับ อยู่ในระหว่างด าเนินการ รอการตรวจประเมินของปี 2564 
เนื่องจาก ปี 2563 มหาวิทยาลัยไม่ไดม้ีการตรวจประเมินและ
ไม่มีการแจ้ง Feedback Report กลับมายังส่วนงาน 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

 เนื่องจากมหาวิทยาลยัปรับเปลี่ยนรูปแบบการจดัส่งรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2562 และไม่มีการ
แจ้ง Feedback Report กลับมายังส่วนงาน ท าให้ไมม่ีข้อมูล OFI เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพประจ าปีการศึกษา 
2563 ดังนั้น จึงไม่สามารถประเมนิการบรรลุเปา้หมายของงานได้ตามแผน  

 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา    
ปรับตัวช้ีวัดของงานให้เหมาะสม 

 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.17 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย  นโยบาย แผน และประกนัคุณภาพ 

2. กิจกรรม   บริหารงานวิจยั 

3. ผู้รับผิดชอบ   น.ส.ลักขณา  ทองค ามา และนางแสงสรุีย์ ค าตุ้ย 

4. สาระส าคัญของงาน งานบริหารงานวิจัย มีหน้าที่ในการบริหารและประสานงานด้านการวิจยัสถาบนั ตั้งแต่การขออนุมัติ
โครงการวิจัย การจดัท าแบบฟอรม์เกี่ยวกับการวิจยั การรายงานผล และเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนการจัดท าฐานข้อมลู
งานวิจัยให้เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นและอ้างอิงของส่วนงานต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานวิจัยสถาบันของส านักทะเบียนและประมวลผล เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
จ านวนโครงการวิจยัประจ าปี
งบประมาณ 2564 

งานวิจัยท่ีเสนอขออนุมัติโครงการ จ านวน 8 เรื่อง ได้แก่ 
1. ระบบลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลีย่นตอนกระบวนวิชาหลังก าหนดออนไลน์ 
2. การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3. โปรแกรมการจดัการระบบช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาใหม่ระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
4. การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาออนไลน์ 
5. การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการสือ่สารและระบบจัดการการแจ้งเตอืน เพื่อ

ให้บริการผู้ใช้งานระบบงานทะเบยีนการศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล 
6. การพัฒนาระบบการจัดท าแผนและประเมินผล ส านักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (REG Planning Online System) 
7. การพัฒนาโปรแกรมจดัการข้อมลูคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาและจัดท าหนังสือ

รับรองคุณวุฒิ 
8. การพัฒนาโปรแกรมและระบบเพือ่ควบคุมการเปดิ-ปิดไฟส่องสว่าง และ

เครื่องปรับอากาศอาคารเรียนรวม ส านักทะเบียนและประมวลผล 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 
ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

การส่งรายงานการวิจัย 
ฉบับสมบรูณ์  

แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

บรรลุเป้าหมาย จ านวนงานวิจัยท่ีส่งรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ 
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด (ภายใน 30 กันยายน 2564) 

 
 
 



8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   - 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา    
   - 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.18 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย   อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค 

2. กิจกรรม  ให้บริการอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์  อาคารเรยีนรวม 

3. ผู้รับผิดชอบ  นายพงศกร แสงทอง, นายวุฒิไกร สิทธิราษฏร์, นายพจิักษณ์ ปัญญาทอง 

4. สาระส าคัญของงาน  ให้การบริการด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรยีนรวม เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์ของงาน  เพื่อใหก้ารบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 

1. ตรวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์
2. ตรวจเช็ค ซ่อม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์
3. ประสานงานเจ้าหน้าที่พัสดุ/จัดหาอะไหล่                                                                                                                             
4. ส ารวจ/ประเมินความพึงพอใจ                                                                      

                   201 ครั้ง 
20 ครั้ง 
 5  ครั้ง 
 5  ครั้ง 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อาคารเรยีนรวม มคีวามพึงพอใจใน
ระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากผู้ใช้บริการอาคารเรยีนรวม  
มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 74.48      
 

 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

-  Internet ภายในห้องเรียนอาคารเรยีนรวม 3 และ 5 เกิดปัญหาเข้าใช้งานไม่ได้บ่อยครั้ง 

-  อุปกรณ์เครื่องฉายภาพ (Projector) ภายในห้องเรียนอาคารเรียนรวม 3 และ 5 เกิดปัญหาภาพและตัวอักษรไม่คมชัด   

   เนื่องจากการเช่ือมต่ออุปกรณ์กบัเครื่องฉายภาพ ยังเป็นระบบเทคโนโลยีสายสญัญาณ ระบบ VGA      

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 

-  ประสานงานกับทางฝ่าย IT การปรับปรุงแก้ไขระบบ และเปลี่ยนอุปกรณ์ Firewall 

-  ได้มีการเสนอปรับปรุงระบบและเปลีย่นอุปกรณ์ การเช่ือมต่ออุปกรณ์กับเครื่องฉายภาพ เป็นระบบเทคโนโลยีสายสญัญาณ  

   ระบบ HDMI  ให้ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานได้รับทราบในที่ประชุมประจ าเดือน และใดม้ีการเห็นชอบอนุมัติให้ท าการ 

   เปลี่ยนระบบได้ ขณะที่อยู่ในข้ันตอนการจัดสรรงบประมาณ 

               
 
 

 



                                                                                            รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.19 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1  ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย    อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค 

2. กิจกรรม  ให้บริการสถานท่ี อาคารเรยีนรวม 

3. ผู้รับผิดชอบ  นายพงศกร แสงทอง, นายวุฒิไกร สิทธิราษฏร์, นายพิจักษณ์ ปัญญาทอง, นายอินถา ทิพย์ค ามา และนายอุทัย ใจด ี

4. สาระส าคัญของงาน ให้บริการด้านอาคารเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 

1. ควบคุมดูแลการปฏิบตัิงานของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ีในอาคารเรียนรวม 

2. ประสานงานเกีย่วกับการปฏบิตัิหน้าที่ของพนักงานท าความสะอาด

อาคารเรยีนรวม 

3. ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการอาคารเรยีนรวมประจ าเดือน 

4. เปิด-ปิด ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 

5. ให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาท่ีมาใช้บริการอาคารเรียนรวม  

276 ครั้ง 

15 ครั้ง 

 

5 ครั้ง 

180 ครั้ง 

37 ครั้ง 
 

 

 7.  การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

อาคารเรยีนรวม มคีวามพึงพอใจใน

ระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากผู้ใช้บริการอาคารเรยีนรวม 

มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 53.0    
 

 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   

     -  เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการระบาดไวรัสโควิค 19 ส่งผลใหต้้องมีการปรับเปลีย่นจ านวนความจุของห้องเรียน 

     -  ผู้มาใช้บริการละเลยการป้องกันการแพร่ระบาด 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา  

     -  ได้ท าการจัดจ านวนเก้าอี้นั่งเรียนในห้องให้มีระยะห่างท่ีเหมาะสมคือ 1.5 เมตร 

     - เพิ่มมาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควิค 19 ในอาคารเรยีนรวม คือ 

            1. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่เหลวและน้ าบริการก่อนเข้าอาคาร 

            2. มีจุดตรวจวัดอณุหภมูิก่อนเข้าอาคารเรียน 

            3. มีแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนข้ึนตึก 



 

          4. มีแอลกอฮอล์ฉีดพ่นท าความสะอาดไมค์โครโฟนห้องเรยีนทุกห้อง 

          6. มีการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในห้องเรียนที่มสีุ่มเสี่ยงท่ีจากการขอใช้อาคารเรียนรวม 

          5. มีการรณรงค์เรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัยและลา้งมอืด้วยแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องกอ่นขึ้นอาคาร 

             

 

         

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.20 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1  ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย  อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค 

2. กิจกรรม  ดูแลและให้บริการอาคารส านักงาน 

3. ผู้รับผิดชอบ  นายชัชวาลย์ ทองค า, นางสาวสุมาลี จักร์เงา, นายอินถา ทิพย์ค ามา, นายธีรยุทธ์ คิว้ดวงตา และนายอุทัย ใจด ี

4. สาระส าคัญของงาน ใหก้ารบรกิารอาคารส านักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมคีวามพึงพอใจ 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 

1. ดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัยของอาคารส านักงาน 

2. ท าความสะอาดห้องผู้บริหาร หอ้งเลขานุการส านัก ห้องประชุม   

    และห้องปฏิบัติงานอาคารส านกังาน 

3. การบริการน้ าดื่ม กระติกน้ าร้อน ตามจุดต่างๆ 

4. การบริการห้องประชุม 

5. การบริการถ่ายเอกสาร อัดส าเนา 

240 ครั้ง 

330 ครั้ง 

 

235  ครั้ง 

520  ครั้ง 

                         1,150  ครั้ง 
 

 

 

 7.  การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 

มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 

 

ร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรมีความพึงพอใจต่อ 

การดูแลและให้บริการอาคารส านกังานในระดับมากข้ึนไป  

ร้อยละ 87.09   
   

 

                                          
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 -  
9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา  

-     
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.21 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1 หน่วย  อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค 
2 กิจกรรม   ดูแลระบบสาธารณูปโภค 
3 ผู้รับผิดชอบ  นายชัชวาลย์ ทองค า นายอินถา ทิพย์ค ามา และนายวุฒิไกร สิทธิราษฏร ์

4 สาระส าคัญของงาน  ระบบสาธารณูปโภคต้องได้รับการดูแลบ ารุงรกัษาอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุดใน
การใช้งาน 

5 วัตถุประสงค์ของงาน  เพื่อดูแลระบบสาธารณูปโภคให้สามารถรองรับและพร้อมใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ใช้บริการและบุคลากรมีความพึงพอใจ  

6 ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 

1. จัดท าแผนสาธารณูปโภค 

2. บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคตามระยะเวลา/แก้ไข 

3. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคตามใบแจ้งซ่อม 

4. ประสานงานเจ้าหน้าที่พัสดุ/จดัหาอะไหล ่

5. บันทึกสถิติ/บ ารุงรักษา 

6. ส ารวจ/ประเมินความพึงพอใจ 

7. สรุปผล/จดัท ารายงานเสนอผู้บริหาร 

            2 ครั้ง 

60 ครั้ง 

 65 ครั้ง 

 55  ครั้ง 

                       6   ครั้ง 

                       1  ครั้ง 

           1  ครั้ง 
 

     7   การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร

อาคารเรยีนรวมมีความพึงพอใจใน

ระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากผู้รับบรกิารอาคารเรียนรวม 

มีความพึงพอใจในด้านสาธารณูปโภคและการรักษาความ

ปลอดภัย ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 88.54  

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 

มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 

ร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมาย  เนื่องจากบุคลากรมีความพึงพอใจต่อ

ระบบสาธารณูปโภคในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 83.64 
 

     8   ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
         -  
     9    แนวทางแก้ไข และพัฒนา  
           - 
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ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ห้องอาคารเรียนรวม (RB) ส านักทะเบียนและประมวลผล 

ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563 

 จากการประเมินของนักศึกษาและคณาจารย์เกี่ยวกับการใช้ห้องอาคารเรียนรวม (RB) ส านักทะเบียน 

และประมวลผลประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563 มีนักศึกษาตอบและคณาจารย์แบบประเมินจ านวน 1,100 

คน ซึ่ง ได้ผลการประเมินดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

ตัวแปร  จ านวน  ร้อยละ 

อาคารเรียน    
 อาคารเรียนรวม 3 (RB3) 441 40.1 
 อาคารเรียนรวม 5 (RB5) 322 29.3 
 อาคารเรียนรวม 3 และ 5  337 30.6 
สถานภาพ    
 นักศึกษา 1,000 9.1 
 อาจารย์ 100 90.9 
เพศ   
 ชาย 392 35.6 
 หญิง 708 64.4 
คณะ   
 คณะมนุษยศาสตร์ 151 13.7 
 คณะศึกษาศาสตร์ 53 4.8 
 คณะวิจิตรศิลป์ 33 3.0 
 คณะสังคมศาสตร์ 26 2.4 
 คณะวิทยาศาสตร์ 234 21.3 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 118 10.7 
 คณะแพทยศาสตร์ 1 0.1 
 คณะเกษตรศาสตร์ 87 7.9 
 คณะเภสัชศาสตร์ 2 0.2 
 คณะเทคนิคการแพทย์ 11 1.0 
 คณะพยาบาลศาสตร์ 10 0.9 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 74 6.7 
 คณะบริหารธุรกิจ 125 11.4 
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ตัวแปร  จ านวน  ร้อยละ 

 คณะเศรษฐศาสตร์ 70 6.4 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8 0.7 
 คณะการสื่อสารมวลชน 35 3.2 
 คณะรัฐศาสตร์ 37 3.4 
 คณะนิติศาสตร์ 9 0.8 
 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 16 1.5 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ห้องอาคารเรียนรวม (RB) ส านักทะเบียน 

และประมวลผลประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563 ทั้งหมด 1,100 คน ซึ่งมีสถานภาพเป็นอาจารย์ร้อยละ 9.1 

นักศึกษาร้อยละ 90.9 โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้อาคารเรียนรวม RB5 ร้อยละ 29.3 อาคารเรียน

รวม RB3 ร้อยละ 40.1 และผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่ใช้ทั้งอาคารเรียนรวม RB3 และ RB5 มีเพียงร้อยละ  30.6 

ซ่ึงที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่คณะวิทยาศาสตร์ร้อยละ 21.3 รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตร์ร้อยละ 13.7 

และคณะบริหารธุรกิจร้อยละ 11.4 

 

รูปที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการใช้งานอาคารเรียนรวมต่าง ๆ 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านกายภาพและการใช้บริการ  

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับความพึงพอใจในด้านกายภาพและ 

การให้บริการ (เฉพาะอาคารเรียนรวม 3) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านความสะอาด 
1. บริเวณโดยรอบอาคารเรียน   105 

(23.8) 
221 

(50.1) 
105 

(23.8) 
8 

(1.8) 
2 

(0.5) 
3.95 มาก 

2. ภายในห้องเรียน / ระเบียง  101 
(22.9) 

206 
(46.7) 

123 
(27.9) 

9 
(2.0) 

2 
(0.5) 

3.90 มาก 

3. วัสดุและอุปกรณ์ในห้องเรียน  58 
(13.2) 

193 
(43.8) 

154 
(34.9) 

34 
(7.7) 

2 
(0.5) 

3.61 มาก 

4. ห้องพักอาจารย์  89 
(20.2) 

205 
(46.5) 

135 
(30.6) 

8 
(1.8) 

4 
(0.9) 

3.83 มาก 

5. ห้องน้ า / บันได /1 47 
(10.7) 

203 
(46.1) 

122 
(27.7) 

49 
(11.1) 

19 
(4.3) 

3.48 มาก 

ด้านการให้บริการ 
1. เจ้าหน้าที่ ให้บริการด้วยความ

สะดวกรวดเร็ว  
88 

(19.9) 
195 

(44.2) 
144 

(32.7) 
14 

(3.2) 
- 3.81 มาก 

2. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นและ
เต็มใจให้บริการ  

83 
(18.8) 

188 
(42.6) 

151 
(34.2) 

18 
(4.1) 

1 
(0.2) 

3.76 มาก 

3. ให้บริการด้วยความสุภาพและ
เป็นมิตร  

94 
(21.3) 

205 
(46.5) 

123 
(27.9) 

17 
(3.9) 

2 
(0.5) 

3.84 มาก 

4. สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน 
เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 
เครื่องเสียง  

101 
(22.9) 

204 
(46.3) 

115 
(26.1) 

20 
(4.5) 

1 
(0.2) 

3.87 มาก 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย 
1. ไฟฟ้า แสงสว่างทั้งภายในและ 

ภายนอกอาคาร  
156 

(35.4) 
200 

(45.3) 
76 

(17.2) 
7 

(1.6) 
2 

(0.5) 
4.14 มาก 

2. น้ าประปามีเพียงพอต่อการใช้
งาน  

178 
(40.4) 

182 
(41.3) 

74 
(16.8) 

7 
(1.6) 

- 4.20 มาก 

3. การจัดการขยะทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร /2 

112 
(25.5) 

199 
(45.2) 

116 
(26.4) 

12 
(2.7) 

1 
(0.2) 

3.93 มาก 

4. มีระบบป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ 
ต่าง ๆ  

111 
(25.2) 

231 
(52.4) 

92 
(20.9) 

6 
(1.4) 

1 
(0.2) 

4.01 มาก 

5. มีการดูแลความปลอดภัยในการ
ใช้อาคาร เช่น เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย กล้องวงจรปิด 

85 
(19.3) 

213 
(48.3) 

118 
(26.8) 

24 
(5.4) 

1 
(0.2) 

3.81 มาก 

การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (เฉพาะอาจารย์)  
1. ความสะอาดของคอมพิวเตอร์  14 

(27.5) 
30 

(58.8) 
7 

(13.7) 
- - 4.14 มาก 

2. ความสะอาดของอุปกรณ์ต่อพ่วง  13 
(25.5) 

31 
(60.8) 

7 
(13.7) 

- - 4.12 มาก 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ 
สะดวกรวดเร็ว  

16 
(31.4) 

28 
(54.9) 

7 
(13.7) 

- - 4.18 มาก 

4. ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้นและ
เต็มใจให้บริการ /1 

18 
(36.0) 

28 
(56.0) 

4  
(8.0) 

- - 4.28 มากที่สุด 

5. ให้บริการด้วยความเป็นมิตรและ
สุภาพ /1 

20 
(40.0) 

26 
(52.0) 

4 
(8.0) 

- - 4.32 มากที่สุด 

/missing value = จ านวนขอ้มูลไม่ทราบค่า 

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ห้อง อาคารเรียน

รวม 3 (RB3) ส านักทะเบียนและประมวลผลประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในด้าน

ความสะอาดบริเวณรอบอาคารเรียน ภายในห้องเรียน ระเบียง และห้องพักอาจารย์ มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ส าหรับความสะอาดของวัสดุ อุปกรณ์ในห้องเรียน ห้องน้ าและบันไดนักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
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 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็น

มิตร รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการของเจ้าหน้าที่ นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส าหรับสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น 

คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

 ด้านสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับไฟฟ้า แสงสว่างทั้งภายในและภายนอก

อาคาร น้ าประปามีเพียงพอต่อการใช้งาน และการจัดการขยะทั้งภายในและภายนอกอาคาร นักศึกษาและ

คณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก นอกจากนีด้้านสาธารณูปโภคเก่ียวกับ

การรักษาความปลอดภัยที่เก่ียวกับมีระบบป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่าง ๆ และมีการดูแลความปลอดภัยในการ

ใช้อาคาร เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

 ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเกี่ยวกับความสะอาดของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ

พ่วง คณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส าหรับการดูแลเอาใจใส่

กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ เจ้าหน้าที่ด้วยความสะดวกรวดเร็ว เป็นมิตรและสุภาพ คณาจารย์ที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับความพึงพอใจในด้านกายภาพและ 

การให้บริการ (เฉพาะอาคารเรียนรวม 5) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านความสะอาด 
1. บริเวณโดยรอบอาคารเรียน  74 

(23.0) 
161 

(50.0) 
81 

(25.2) 
6 

(1.9) 
- 3.94 มาก 

2. ภายในห้องเรียน / ระเบียง  73 
(22.7) 

152 
(47.2) 

86 
(26.7) 

10 
(3.1) 

1 
(0.3) 

3.89 มาก 

3. วัสดุและอุปกรณ์ในห้องเรียน  60 
(18.6) 

126 
(39.1) 

113 
(35.1) 

23 
(7.1) 

- 3.69 มาก 

4. ห้องพักอาจารย์  68 
(21.1) 

131 
(40.7) 

110 
(34.2) 

11 
(3.4) 

2 
(0.6) 

3.78 มาก 

5. ห้องน้ า / บันได  43 
(13.3) 

123 
(38.2) 

108 
(33.5) 

36 
(11.2) 

12 
(3.7) 

3.46 มาก 

ด้านการให้บริการ 
1. เจ้าหน้าที่ ให้บริการด้วยความ

สะดวกรวดเร็ว  
84 

(26.1) 
127 

(39.4) 
105 

(32.6) 
5 

(1.6) 
1 

(0.3) 
3.89 มาก 

2. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นและ
เต็มใจให้บริการ  

88  
(27.3) 

127 
(39.4) 

95 
(29.5) 

7 
(2.2) 

5 
(1.6) 

3.89 มาก 

3. ให้บริการด้วยความสุภาพและ
เป็นมิตร  

91 
(28.3) 

131 
(40.7) 

89 
(27.6) 

7 
(2.2) 

4 
(1.2) 

3.93 มาก 

4. สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน 
เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 
เครื่องเสียง  

73 
(22.7) 

144 
(44.7) 

86 
(26.7) 

17 
(5.3) 

2 
(0.6) 

3.84 มาก 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย 
1. ไฟฟ้า แสงสว่างทั้งภายในและ 

ภายนอกอาคาร  
129 

(40.1) 
140 

(43.5) 
45 

(14.0) 
5 

(1.6) 
3 

(0.9) 
4.20 มาก 

2. น้ าประปามีเพียงพอต่อการใช้
งาน  

134 
(41.6) 

132 
(41.0) 

50 
(15.5) 

6 
(1.9) 

- 4.21 มากที่สุด 

3. การจัดการขยะทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร  

89 
(27.6) 

133 
(41.3) 

86 
(26.7) 

11 
(3.4) 

3 
(0.9) 

3.91 มาก 

4. มีระบบป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ 
ต่าง ๆ  

102 
(31.7) 

135 
(41.9) 

75 
(23.3) 

8 
(2.5) 

2 
(0.6) 

4.02 มาก 

5. มีการดูแลความปลอดภัยในการ
ใช้อาคาร เช่น เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย กล้องวงจรปิด  

88 
(27.3) 

124 
(38.5) 

96 
(29.8) 

13 
(4.0) 

1 
(0.3) 

3.89 มาก 

การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (เฉพาะอาจารย์) 
1. ความสะอาดของคอมพิวเตอร์  9 

(26.5) 
21 

(61.8) 
4 

(11.8) 
- - 4.15 มาก 

2. ความสะอาดของอุปกรณ์ต่อพ่วง  13 
(38.2) 

19 
(55.9) 

2 
(5.9) 

- - 4.32 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ 
สะดวกรวดเร็ว  

31 
(38.2) 

31 
(38.2) 

8 
(23.5) 

- - 4.15 มาก 

4. ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้นและ
เต็มใจให้บริการ  

16 
(47.1) 

16 
(47.1) 

2 
(5.9) 

- - 4.41 มากที่สุด 

5. ให้บริการด้วยความเป็นมิตรและ
สุภาพ 

12 
(35.3) 

19 
(55.9) 

3 
(8.8) 

- - 4.26 มากที่สุด 

/missing value = จ านวนขอ้มูลไม่ทราบค่า 

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ห้อง อาคารเรียน

รวม 5 (RB5) ส านักทะเบียนและประมวลผลประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในด้าน

ความสะอาดบริเวณรอบอาคารเรียน ภายในห้องเรียนและระเบียง วัสดุ อุปกรณ์ในห้องเรียน ห้องน้ าและบันได 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รวมทั้งความสะอาดของห้องพักอาจารย์ นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว บริการด้วยความสุภาพและเป็น

มิตร  นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้การ

ให้บริการด้วยดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ และสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น 

คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

 ด้านสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับไฟฟ้า แสงสว่างทั้งภายในและภายนอก

อาคาร และการดูแลความปลอดภัยในการใช้อาคาร เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด 

นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสาธารณูปโภค

เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับมีระบบป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่าง ๆ และการจัดการขยะทั้ง

ภายในและภายนอกอาคาร นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ

มาก ยกเว้นสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ าประปามีเพียงพอต่อการใช้งาน นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเกี่ยวกับความสะอาดของคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ด้วย

ความสะดวกรวดเร็ว คณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส าหรับความ

สะอาดของอุปกรณ์ต่อพ่วง การดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ เป็นมิตรและสุภาพ คณาจารย์ที่

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับความพึงพอใจในด้านกายภาพและ 

การให้บริการของอาคารเรยีนรวม 3 และ 5 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านความสะอาด 
1. บริเวณโดยรอบอาคารเรียน  56 

(16.6) 
176 

(52.2) 
94 

(27.9) 
9 

(2.7) 
2 

(0.6) 
3.82 มาก 

2. ภายในห้องเรียน / ระเบียง 49 
(14.5) 

153 
(45.4) 

112 
(33.2) 

20 
(5.9) 

3 
(0.9) 

3.67 มาก 

3. วัสดุและอุปกรณ์ในห้องเรียน  30 
(8.9) 

132 
(39.2) 

137 
(40.7) 

35 
(10.4) 

3 
(0.9) 

3.45 มาก 

4. ห้องพักอาจารย์  58 
(17.2) 

117 
(34.7) 

143 
(42.4) 

18 
(5.3) 

1 
(0.3) 

3.63 มาก 

5. ห้องน้ า / บันได /2  22 
(6.6) 

85 
(25.4) 

87 
(26.0) 

84 
(25.1) 

57 
(17.0) 

2.79 ปานกลาง 

ด้านการให้บริการ 
1. เจ้าหน้าที่ ให้บริการด้วยความ

สะดวกรวดเร็ว  
48 

(14.2) 
136 

(40.4) 
136 

(40.4) 
15 

(4.4) 
2 

(0.6) 
3.63 มาก 

2. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นและ
เต็มใจให้บริการ  

51 
(15.1) 

119 
(35.3) 

141 
(41.8) 

22 
(6.5) 

4 
(1.2) 

3.57 มาก 

3. ให้บริการด้วยความสุภาพและ
เป็นมิตร  

53 
(15.7) 

131 
(38.9) 

127 
(37.7) 

23 
(6.8) 

3 
(0.9) 

3.62 มาก 

4. สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน 
เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 
เครื่องเสียง  

57 
(16.9) 

134 
(39.8) 

124 
(36.8) 

18 
(5.3) 

4 
(1.2) 

3.66 มาก 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย 
1. ไฟฟ้า แสงสว่างทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร  
81 

(24.0) 
170 

(50.5) 
75 

(22.3) 
10 

(3.0) 
1 

(0.3) 
3.95 มาก 

2. น้ าประปามีเพียงพอต่อการใช้
งาน  

91 
(27.0) 

169 
(50.2) 

70 
(20.8) 

5 
(1.5) 

2 
(0.6) 

4.01 มาก 

3. การจัดการขยะทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร  

62 
(18.4) 

153 
(45.4) 

109 
(32.3) 

11 
(3.3) 

2 
(0.6) 

3.78 มาก 

4. มีระบบป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ 
ต่าง ๆ  

71 
(21.1) 

159 
(47.2) 

97 
(28.8) 

8 
(2.4) 

2 
(0.6) 

3.86 มาก 

5. มีการดูแลความปลอดภัยในการ
ใช้อาคาร เช่น เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย กล้องวงจรปิด  

61 
(18.1) 

136 
(40.4) 

125 
(37.1) 

12 
(3.6) 

3 
(0.9) 

3.71 มาก 

การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (เฉพาะอาจารย์) 
1. ความสะอาดของคอมพิวเตอร์  4 

(26.7) 
8 

(53.3) 
1 

(6.7) 
2 

(13.3) 
- 3.93 มาก 

2. ความสะอาดของอุปกรณ์ต่อพ่วง  2 
(13.3) 

9 
(60.0) 

2 
(13.3) 

1 
(6.7) 

1 
(6.7) 

3.67 มาก 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ 
สะดวกรวดเร็ว  

4 
(26.7) 

6 
(40.0) 

4 
(26.7) 

- 
1 

(6.7) 
3.80 มาก 

4. ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้นและ
เต็มใจให้บริการ  

6 
(40.0) 

4 
(26.7) 

4 
(26.7) 

1 
(6.7) 

- 4.00 มาก 

5. ให้บริการด้วยความเป็นมิตรและ
สุภาพ /1 

3 
(21.4) 

9 
(64.3) 

1 
(7.1) 

1 
(7.1) 

- 4.00 มาก 

/missing value = จ านวนขอ้มูลไม่ทราบค่า 

 จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ห้อง อาคารเรียน

รวม 3 และอาคารเรียนรวม 5 ส านักทะเบียนและประมวลผลประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563 ส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นในด้านความสะอาดบริเวณรอบอาคารเรียน ภายในห้องเรียนและระเบียง ห้องพักอาจารย์  ความ

สะอาดของวัสดุและอุปกรณ์ในห้องเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ยกเว้นความสะอาดของห้องน้ า 

บันได นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
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 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นและ

เต็มใจให้บริการ นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วน

การให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร และสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ 

โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

เช่นเดียวกัน 

ด้านสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับไฟฟ้า แสงสว่างทั้ งภายในและภายนอก

อาคาร การจัดการขยะทั้งภายในและภายนอกอาคาร การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับมีระบบป้องกัน

อัคคีภัยในบริเวณต่าง ๆ และการดูแลความปลอดภัยในการใช้อาคาร เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

กล้องวงจรปิด นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน

สาธารณูปโภคเก่ียวกับน้ าประปามีเพียงพอต่อการใช้งาน นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  

 ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเกี่ยวกับความสะอาดของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

รวมทั้งการให้บริการด้วยความเป็นมิตรและสุภาพ และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว คณาจารย์

ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ส่วนการดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้นและเต็มใจ

ให้บริการ คณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
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ส าหรับท่านที่มีความพึงพอใจระดับน้อยถึงน้อยท่ีสุดโปรดอธิบายเพิ่มเติม 
ด้านห้องเรียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 แอร์เย็นเกินไป ตกแค่ตรงกลาง ท าให้เรียนทุกครั้งแล้วเป็นหวัด แอร์ไม่ถึงจุดที่อาจารย์นั่งหรือสอน 
อาจารย์ร้อน เร่งแอร์ แอร์ตกใส่ นศ. นศ.ไม่สบาย อาจารย์ไม่ได้รู้สึกเย็นขึ้น 

 อุปกรณ์ล้าสมัยไป กระดานเขียนยาก ลบยาก และระยะทางการมองกระดาน ไม่ชัดเจน 
 ขนาดห้องเรียนไม่สมส่วน ไม่สมดุล บรรยากาศในการสอนการเรียนไม่เอ้ือเท่าท่ีควร 
 อุปกรณ์และสายไฟมีฝุ่นเกาะเยอะ 
 สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ช ารุดบางครั้ง เช่น โปรเจคเตอร์ไม่ชัด เก้าอ้ีภายในห้องเรียนไม่

เหมาะสมหากมีนักศึกษาท่ีถนัดแขนซ้าย 
 โปรเจคเตอร์ติดๆดับๆ เสียงติดๆดับๆบ้างในบางครั้ง 
 บางห้องมีโต๊ะเก้าอ้ีไม่พอ 
 ในด้านความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนการสอน อยากให้มีการตรวจเช็คให้ดี เพ่ือไม่ให้เกิดความ

เสียเวลามากเกินไป และกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงก็ใช้เวลาพอสมควร หรือไม่ก็ควรให้ความรู้พ้ืนฐานของ
การใช้โปรเจคเตอร์ การเพ่ิมเสียงลดเสียงของล าโพง รวมไปถึงการใช้ไมค์ที่บางห้องเรียนใช้งานไม่ได้ 
และต้องใช้เสียงตนเองมากกว่าเดิมเพ่ือให้คนในห้องได้ยินซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่การแก้ปัญหา แต่เป็นการ
เพ่ิมปัญหา ดังนั้นควรมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ของการเรียนการสอนทุกห้องเรียน 

 โต๊ะเก่า แคบ พังไปหมด ห้อง 1302 ไม่เหมาะกับการเรียนที่มีนศเยอะๆ มันแคบและอึดอัดมาก 
 เครื่องฟอกอากาศควรมีทุกห้องเรียนโดยเฉพาะช่วงที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูง เนื่องจากบางห้องเครื่องใช้

งานไม่ได ้
 
อาคารเรียนและบริเวณรอบ ๆ อาคารเรียน 

 กล้องวงจรตามทางข้ึนลงบันไดแต่ละชั้นไม่มี กังวลเรื่องความปลอดภัย 
 ควรมีตารางท าความสะอาดติดไว้ เพราะคิดว่าน่าจะเป็นแหล่งของเชื้อโรคเนื่องจากมีคนมาใช้เยอะ

ควรมีการท าความสะอาดทุกวันเพื่อที่จะได้เพ่ิมความปลอดภัยต่อผู้มาใช้งาน 
 ห้องน้ าไม่มีกระดาษช าระ 
 ควรมีถังขยะให้บริการมากกว่านี้ 
 ระบบอินเตอร์เน็ตช้าท าให้การใช้งานไม่ต่อเนื่องเกิดเหตุขัดข้องขณะเรียนท าให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง 
 ห้องน้ าค่อนข้างสะอาดมาก แต่ไม่มีกระดาษช าระ 
 ความปลอดภัยเรื่องของกล้องวงจรปิดอาจจะไม่ได้อ านวยความต้องการขนาดนั้นเวลาจับผิดเอา

ความผิดไม่ค่อยได ้
 เครื่องฟอกอากาศควรมีทุกห้องเรียนโดยเฉพาะช่วงที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูง เนื่องจากบางห้องเครื่องใช้

งานไม่ได ้
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 ราวจับลงบันใดทุกชั้นไม่แข็งแรงจับแล้วเหมือนจะพัง 
 ลิตฟ์ rb5 ติดประกาศว่าระบบเตือนพัง และดูเก่ามาก เลยไม่กล้าใช้ 

 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 การท างานยังไม่เป็นมืออาชีพเท่าไหร่ส าหรับพนักงาน  
 การใช้อุปกรณ์ภายในห้องพักมีเหตุขัดข้องเช่นไมโครโฟนมักจะดังบ้างไม่ดังบ้างเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยให้

ความสนใจในการแก้ไขปรับปรุงท าให้เกิดผลเสียในการเรียน 
 เคยเจอเจ้าหน้าที่เหวี่ยงใส่ตอนไปถาม 
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ตอนที่ 3 ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ข้อเสนอแนะ 

ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็น 

รายการประเมิน จ านวน ร้อยละ 
ความต้องการเพิ่มเติมจากส านักทะเบียน    
   มี 64 5.8 
   ไม่มี 1,036 94.2 
ความคาดหวังเพิ่มเติมจากส านักทะเบียน    
   มี 39 3.6 
   ไม่มี 1,061 96.4 
ความต้องการให้ทางส านักทะเบียนจัดหาอุปกรณ์ใน
ห้องเรียน เพื่อการสอนเพิ่มเติม (เฉพาะอาจารย์)  

  

   มี 4 4.0 
   ไม่มี 96 96.0 

 

 จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ห้อง อาคารเรียน
รวม 3 และ 5 (RB3 และ RB5) ส านักทะเบียนและประมวลผลประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563 พบว่า 
นักศึกษาและคณาจารย์ไม่มีความต้องการเพ่ิมเติมจากส านักทะเบียน ร้อยละ 94.2  และมีความต้องการ
เพ่ิมเติมจากส านักทะเบียน ร้อยละ 5.8  
 นักศึกษาและคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีความคาดหวังเพ่ิมเติมจากส านักทะเบียน คิดเป็น
ร้อยละ 96.4 และนักศึกษาและคณาจารย์ที่มีความคาดหวังเพ่ิมเติมจากส านักทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 3.6  
ส่วนคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีความต้องการให้ทางส านักทะเบียนจัดหาอุปกรณ์ในห้องเรียน เพ่ือ
การสอนเพ่ิมเติม ร้อยละ 96.0 และคณาจารย์ที่มีความต้องการให้ทางส านักทะเบียนจัดหาอุปกรณ์ในห้องเรียน 
เพ่ือการสอนเพ่ิมเติม ร้อยละ 4.0 
 
1. ความต้องการและความคาดหวังเพิ่มเติมจากส านักทะเบียนและประมวลผล 
ด้านห้องเรียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 โต๊ะเล็กเกินไปท าให้เขียนได้ไม่สะดวก 
 โต๊ะเรียนบางตัวพัง อยากให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน 
 ปรับปรุงให้ทันสมัยมากกว่านี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ดูล้าสมัยมาก ๆ พยายามปรับปรุงให้สมเป็นอาคารเรียน

รวมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หน่อย 
 ห้องเรียนควรปรับปรุง ห้องใหญ่ไม่พอกับผู้เรียน 
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 อยากให้เก้าอ้ีและโต๊ะท่ีรวมกัน สามารถพับได้ จะได้มีเนื้อที่ให้ขยับตัวมากขึ้น 
 อยากให้มีเครื่องกรองอากาศในห้องเรียนรวม 
 อยากให้คอมพิวเตอร์ที่เร็วและมีระบบอินเตอร์เน็ตที่เสถียรกว่านี้ 
 เปลี่ยนเก้าอ้ีให้เหมาะสมนักศึกษาทุกคนใช้ได้อย่างเท่าเทียม 
 ห้องเล็กไปอยากให้มีห้องใหญ่ๆด้วยเพราะนักศึกษาต่อ sec เยอะและเก้าอ้ีน้อยไม่เพียงพอ 

อาคารเรียนและบริเวณรอบ ๆ อาคารเรียน 
 เพ่ิมกระดาษช าระในห้องน้ า 
 ลิฟท์ควรมีให้บริการ 
 มีการจัดการเก็บเก้าอ้ีที่ช ารุด 
 ควรมีกล้องวงจรปิดตรงทางขึ้นลงบันไดเพราะเป็นจุดอับสายตา 
 ควรมีการดูแลและป้องกันเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นอกเหนือจากเครื่องฟอกอากาศ 
 ที่จอดรถไม่เพียงพอท าให้ล าบากในการหาที่จอดรถ 
 อัพเกรดระบบอินเตอร์เน็ตให้เร็วกว่านี้ 
 ควรซ่อมแซมอุปกรณ์หรือบริเวณอาคารที่มีสภาพเก่าหรือช ารุด 

 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 เจ้าหน้าที่ควรแนะน าเก่ียวกับการใช้บริการต่าง ๆ ให้ผู้ที่มาติดต่อใช้บริการที่ดีข้ึนกว่านี้ 
 แจ้งผู้สอนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอาคารเช่นการซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลา

ใด ๆ หรือการลงซอฟแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่บางทีเกิดความล่าช้าขณะเรียน 
 อยากให้เป็นมิตร 

 

2. ความต้องการให้ทางส านักทะเบียนและประมวลผลจัดหาอุปกรณ์ในห้องเรียน เพื่อการสอนเพิ่มเติม 

(เฉพาะอาจารย์) 

ด้านห้องเรียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 พวกระบบออนไลน์ต่างๆ ให้ดูน่าเรียน รวมถึงบรรยากาศภายในห้องเรียนด้วย 
 อุปกรณ์และสื่อทางการสอนที่ใหม่และทันสมัยขึ้น 
 เพ่ิมความสะดวกในการใช้สื่อ 
 อยากให้เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใหม่ข้ึนเป็นเครื่อง mac ด้วยจะดีมาก 
 โต๊ะเก้าอ้ีรูปแบบใหม่และเครื่องฟอกอากาศ 
 Projector มีมากกว่า 1 จอ (ในห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่) 
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3. ข้อเสนอแนะ 

ด้านห้องเรียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 ควรมีอุปกรณ์ในการช่วยป้องกันจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งตอนนี้มีค่าฝุ่นพุ่งสูงมากขึ้น 

อาคารเรียนและบริเวณรอบ ๆ อาคารเรียน 

 ท าท่ีจอดรถให้ดีและมีระเบียบ ปรับพื้นถนนและตีช่องจอดรถให้ชัดเจน 

 อยากให้ปรับปรุงเรื่องสถานที่จอดรถ เส้นทางเข้าออกของรถที่ชัดเจน 

 อยากให้ตึกเรียน RB มีที่จอดรถยนต์ 

 อยากให้ทาสีอาคารใหม่ (รู้สึกว่าอาคารเก่าไปหน่อย) 

 อยากให้มีร้านสะดวกซ้ือในอาคารเรียน 

 อยากได้ลิฟต์ข้ึนชั้น 1-4 ใน RB5 

 อาคารเรียนและในห้องเรียนควรทาสีใหม่เพ่ือความสบายตาลดการตึงเครียดในเวลาเรียน 

 ทางเชื่อมระหว่าง RB ทั้งสองอยากให้ดีกว่าเดิม 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 ขอเสนอแนะเรื่องเจ้าหน้าที่ให้บริการควรมีความเต็มใจในการให้บริการมากกว่านี้ 

 





รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.22 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย   การเงิน การคลัง 

2. กิจกรรม  การเงินรับ  Account  Receivable  (AR) 

3. ผู้รับผิดชอบ  นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ, นางสาวจินตนา  สิทธิเทพ, นายกัมปนาท สาณะเสน และนางเพ็ญจันทร์ ศรีวิชัย 

4. สาระส าคัญของงาน รับช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ท้ังที่เป็นรายได้ของส่วนงานและเงินท่ีรับช าระแทนกองคลัง  

จ านวนเงินถูกต้อง และมีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน  

5. วัตถุประสงค์ของงาน  บริหารจัดการงานด้านการรับเงินค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ  อย่างถูกต้อง  โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- รับช าระเงินเงินค่าธรรมเนียมประจ าวนัผ่านระบบQR 

รับช าระผ่านเคานเ์ตอร์บริการฯ 
- ตรวจนับและรวบรวมเงินท่ีรับส่งให้กองคลัง 
- รวบรวมใบเสร็จรับเงิน จัดเก็บเปน็รูปเลม่ 
- จัดพิมพ์บันทึกการน าส่งเงินให้กองคลัง  
- บันทึกบัญชีด้านการรับเงิน  (AR)  ลงในระบบบัญชี 3 มิต ิ

-    12,375 ราย 
-      5817 ราย 
-        396  ครั้ง      
-        145  เล่ม 
-        920  ชุด 

      -      2,570  รายการ 
 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเปา้หมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
จ านวนข้อร้องเรียนจากการ 
รับช าระเงินผิดพลาด  

0 บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากไม่พบข้อร้องเรียนจาก
การรับช าระเงินผดิพลาด 
 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน    – ไม่มี -     
9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา    - ไม่มี - 

 
 

 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.23 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย   การเงิน การคลัง 

2. กิจกรรม  การเงินจ่าย  Account Payable (AP) 

3. ผู้รับผิดชอบ นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ, นางสาวจินตนา  สิทธิเทพ, นายกัมปนาท สาณะเสน  และนางเพ็ญจันทร์ ศรีวิชัย 
4. สาระส าคัญของงาน เพื่อให้การด าเนินงานของส่วนงาน มีความคล่องตัวในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และมีการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไดร้ับ ให้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย  

5. วัตถุประสงค์ของงาน เบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องตรงตามแหลง่เงินงบประมาณทีไ่ดร้ับการจดัสรรและถูกต้องตาม
ระเบียบ ประกาศท่ีก าหนด 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- ตรวจสอบงบประมาณ และกันยอดเงินท่ีขออนุมัต ิ
- จัดพิมพ์บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายและรายละเอียดที่แนบเบิกจ่าย 
- บันทึกยอดเงินที่เบิกจ่ายจริง  
- จัดท าใบส าคญัการตั้งหนี้ในระบบ 3 มิติ 

-   593   รายการ 
-   543   ชุด 
-   570   รายการ 
-   550   ฎีกา 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
จ านวนใบส าคัญการตั้งหนี ้
ทีถู่กส่งคืน  

0 บรรลุเป้าหมาย  เนื่องจากไม่มใีบส าคัญ 
การตั้งหนีท้ีถู่กส่งคืน 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน – ไม่มี -    

 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา  – ไม่มี -    
 
 

 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.24 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย   การเงิน การคลัง 

2. กิจกรรม  ด้านบัญชี  

3. ผู้รับผิดชอบ  นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ และนางสาวจินตนา สิทธิเทพ 

4. สาระส าคัญของงาน ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การบันทึกบัญชีและการปรับปรุงบญัชีถูกต้องตามหลักการบัญชี   

5. วัตถุประสงค์ของงาน  รายงานสถานะการเงิน และรายงานสถานะเงินงบประมาณถูกต้อง ไม่พบข้อผดิพลาดจากการ
ตรวจสอบของส านักงานการตรวจสอบภายใน 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- บันทึกรายงานลงทะเบยีนคุมงบประมาณ 
- บันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติ ปรับปรุงบัญชี กลับรายการ 

และโพสต์ข้อมลูทางบัญชี ในระบบบัญชี 3 มิติ  
- ตรวจสอบงบทดลอง ,งบทดลองเจา้หนี้การค้า   

ให้ถูกต้อง 
- ตรวจสอบการRun ค่าเสื่อมของวัสดุครุภณัฑ์ใน3มิต ิ
- ตรวจสอบการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารกองคลัง 
- จัดท ารายงานการเงินและบัญชีประจ าเดือน 
- จัดท ารายงานแสดงยอดเงินคงเหลอืประจ าเดือน 
- จัดท ารายงานการเบิกงบบุคลากร 

      -        615    รายการ 
      -        328    รายการ 
    

-          24     ครั้ง 
     
      -          12     ครั้ง 
      -          24     ครั้ง 
      -          12     ชุด 
      -          24     ชุด 
      -          12     ชุด 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ข้อทักท้วงจากผลการตรวจสอบของ
ส านักงานการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

0 บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากไม่พบข้อทักท้วงจากผล
การตรวจสอบของส านักงานการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน    - ไม่มี - 
9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา    - ไม่มี – 

 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.25 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1.   หน่วย  การเงิน การคลัง               

2.   กิจกรรม   บริหารงบประมาณ             

3.   ผู้รับผิดชอบ   นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ และนางสาวจินตนา  สิทธิเทพ 

4. สาระส าคัญของงาน  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานของส่วนงานให้เกิดความคล่องตัวตามเหตุผลและความจ าเป็น  
      เร่งด่วน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความล่าช้า เสยีหายในงาน 

5.   วัตถุประสงค์ของงาน   มีการบริหารจัดการงบประมาณของสว่นงานท่ีก าหนดไว้และไมไ่ด้ก าหนด หากมีความจ าเป็นต้องม ี
      การโอนงบประมาณ / เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจะต้องไม่กระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานของส่วนงาน 

6.   ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
1. วางแผนการเบิกจ่ายเงิน 
2. ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
3. ตรวจสอบแหล่งเงินทุน 
4. ประสานงานกับกองคลังและเจา้หน้าท่ีระบบงาน 3 มิต ิ
5. ขออนุมัติโอน เปลี่ยนแปลงงบ 
6. บันทึกการโอนเงินในระบบบัญชี ส่วนของกองคลัง 
7. เสนอผู้อ านวยการ / อธิการบด ี
8.แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

                                                            
                    

 
             2 ชุด 
              
                                          

 

7.   การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
จ านวนครั้งในการโอนเงินงบประมาณที่
ไม่เป็นไปตามแผน 

ไม่เกิน 3 ครั้ง บรรลุเป้าหมาย  เนื่องจากไม่มีรายการ การโอน
งบประมาณเพื่อรองรับการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตาม
แผน มีเพียงการโอน งบประมาณเพื่อย้ายกองทุน
เท่านั้น 

 
8.   ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน - ไม่มี - 
          
9.   แนวทางแก้ไข และพัฒนา  - ไม่มี - 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.26 
    ส านักงานส านัก  

 

รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 
ปีงบประมาณ  2564 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

1. หน่วย    พัสดุและยานพาหนะ 

2. กิจกรรม  จัดซื้อ/จดัจ้าง 

3. ผู้รับผิดชอบ   นายสมศักดิ์ ใจวงศ์เพ็ญ, นางอัมพร สงค์ประเสริฐ, นายจักรพงศ์ คิ้วดวงตา และนางสาวเฌอลินณ์ โลนันท์สรลั 

4. สาระส าคัญของงาน  บริหารและจัดการเกีย่วกับการจดัซื้อ/จดัจ้าง 

5. วัตถุประสงค์ของงาน  เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้าง ตรงตามเวลา เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ และถูกต้องตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 

1. ก าหนดความต้องการ 

2. วางแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

3. จัดซื้อ/จัดจ้าง 

4  ครั้ง 

4  ครั้ง 

                   457  ครั้ง 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

จ านวนข้อร้องเรียนที่เป็นคดีความอันเกิดจาก

การปฏิบัติงาน 

0 บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากไม่พบข้อร้องเรียน

ที่เป็นคดีความอันเกดิจากการปฏบิัติงาน 

                            
 

8.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
- มีความจ าเป็นต้องการใช้ครุภัณฑ์โดยเร่งด่วน   ซึ่งไม่ได้ขอจัดสรรงบประมาณไว้  จึงต้องโอนงบประมาณ 

เพื่อท าการจัดซื้อ 
 

9.    แนวทางแก้ไข และพัฒนา   
-    ควรส ารวจตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่  หรือต้องการครุภัณฑ์เพิ่มเติมทั้งในปัจจุบันและอนาคต  แล้วจึง 

ก าหนดความต้องการให้ชัดเจน เพื่อรอรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหา ซึ่งจะท าให้การโอนงบประมาณในการจัดซื้อ
ลดน้อยลง 

 
 
 
 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.27 
    ส านักงานส านัก  

 

รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 
ปีงบประมาณ  2564 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

1. หน่วย    พัสดุและยานพาหนะ 

2. กิจกรรม  ควบคุมพัสด ุ

3. ผู้รับผิดชอบ   นายสมศักดิ์ ใจวงศ์เพ็ญ, นางอัมพร สงค์ประเสริฐ, นายกัมปนาท สาณะเสน , นายจกัรพงศ์ คิ้วดวงตา 
และนางสาวเฌอลินณ์ โลนันท์สรลั 

4. สาระส าคัญของงาน  บริหารและจัดการเกีย่วกับการพัสด ุ

5. วัตถุประสงค์ของงาน  บริหารและควบคุมพัสดุให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบยีบฯ 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 

1. การเก็บและการบันทึกพัสด ุ

2. การเบิก-จ่ายพัสด ุ

3. การบ ารุงรักษา 

4  จัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าป ี

5. การจ าหน่ายพัสด ุ

                      12  ครั้ง 

                    250  รายการ 

                      98  รายการ 

                  6,020  รายการ 

                    239  รายการ 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ข้อผิดพลาดจากผลการตรวจสอบ  

การรับ-จ่าย พัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

0 บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากไม่พบข้อผิดพลาดจาก

ผลการตรวจสอบการรับ-จ่าย พัสดุ ประจ าปี

งบประมาณ 2563 
                            
 

8.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
- 
 

9.    แนวทางแก้ไข และพัฒนา   
             -  
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.28 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย  พัสดุและยานพาหนะ 
2. กิจกรรม  ให้บริการยานพาหนะ 
3. ผู้รับผิดชอบ  นายสมศักดิ์ ใจวงศ์เพ็ญ นายธีรยุทธ์ คิ้วดวงตา นายจักรพงศ์ คิ้วดวงตา และนางสาวเฌอลินณ์ โลนันท์สรัล 

4. สาระส าคัญของงาน  ให้บริการยานพาหนะเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์ของงาน  เพื่อให้บริการยานพาหนะแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่ขอใช้ยานพาหนะ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจ  

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 

1. ตรวจสอบการขอใช้ยานพาหนะ(รถยนต์) 

2. ให้บริการยานพาหนะ 

3. เบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 

4. ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ 

5  รายงานการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์) ประจ าเดือน 

                     159    ครั้ง 

                     159    ครั้ง 

                      14    ครั้ง 

                       2    ครั้ง 

                      12    ครั้ง 
 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ยานพาหนะ 

ในระดับมากข้ึนไป 

      ร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากผู้ใช้ยานพาหนะ 

มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 

99   

 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

-   
          
9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   
       -  

 
 
 
 
 



 

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร 



รหัสแผนงาน สทป.64 - รล.1 
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน   ทะเบียนหลักสูตรและกระบวนวิชา 

2. กิจกรรม   การจัดท าฐานข้อมลูหลักสูตรและกระบวนวิชา 

3. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปณิตา ภูครองแถว  

4. สาระส าคัญของงาน การจัดท าทะเบียนหลักสูตร กระบวนวิชา ช่ือปริญญา และบันทึกข้อมูลแผนการศึกษา โดยเป็นการจัดท า
ฐานข้อมูลเพื่อรองรับการเปิดสอนหลักสูตรและกระบวนวิชาที่ได้รับอนุมัติ  จากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการจัดตารางเรียน
ส าเร็จรูป การลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาของนักศึกษา การจัดตารางสอบ ตลอดจนเป็นข้อมูลเพื่อการจัดท าเอกสารส าคัญ
ทางการศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ของงาน  เพื่อจัดท าฐานข้อมูลหลักสูตร กระบวนวิชา ช่ือปริญญาบัตร และแผนการศึกษา ให้เป็นปัจจุบันและทัน
ตามก าหนดเวลา 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
หลักสตูรใหม/่หลักสูตรปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 102 หลักสูตร 

กระบวนวิชาในฐานข้อมูล Bulletin  จ านวน 25,135 กระบวนวิชา 
 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาด าเนินการบันทึกข้อมูล
หลักสตูรภายใน 5 วันท าการ  
 

ข้อมูลหลักสูตร 
ที่เป็นปัจจุบัน 

บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากฝ่ายฯ สามารถด าเนินการ
เพิ่มข้อมูลหลักสตูร และแจ้งเรื่องไปยังฝ่ายต่างๆ 
เพื่อด าเนินการกระบวนการอื่นต่อไปได ้

บันทึกข้อมูลกระบวนวิชาให้แล้วเสร็จ
ก่อนการสรุปผลการลงทะเบียนเรยีน
ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

กระบวนวิชา 
เป็นปัจจุบันทันก าหนด 

บรรลุเป้าหมาย สามารถด าเนินการบันทึกข้อมูล
กระบวนวิชาแล้วเสร็จก่อนการสรปุผลการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

 - จากการตรวจสอบกระบวนวิชาเปิดสอนพบรหสักระบวน (3ตัวหน้า) ที่ยังไม่เคยขออนุมัติก าหนดรหสักระบวนวิชา และ
พบการใช้รหัสอักษรซ  ากัน 
 - ข้อมูลกระบวนวิชาในบางกระบวนวิชา ยังไม่มีความสมบูรณ์ ซึ่งพบในขั นตอนการออกเอกสารหนังสือรับรองรายละเอียด
กระบวนวิชา 



9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   
 - โอนย้ายงานขออนุมัติก าหนดรหสักระบวนวิชา 3 ตัวหน้ามาจากส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือความคล่องตัวในการ

ตรวจสอบและประสานกับคณะ 
- เพิ่มข้อมูลกระบวนวิชาในฐานข้อมูล Bulletin ให้สมบรูณ์ โดยอ้างอิงข้อมูลกระบวนวิชาจาก MIS และ CMR.37 



 รหัสแผนงาน สทป.64-รล.2 
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร 

 
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน   รับเข้าศึกษา 
2. กิจกรรม   การรับสมัครเพื่อคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS และ IPAS 
3. ผู้รับผิดชอบ   นางกานต์พิชชา วิมลสกลุตรา, นางสาวชนนิกานต์ เครือยั่งยืน,  

นางสาวพันธมนัส กฤทศิลป์, นางสาวชนัยพร สริิกุลรัตน ์
4. สาระส าคัญของงาน   ด าเนินงานการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS  และ IPAS ให้เป็นไปตาม

เง่ือนไข ข้อก าหนด คุณสมบัติต่าง ๆ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการรับเข้าศึกษาที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ก าหนด 

5. วัตถุประสงค์ของงาน   เพื่อด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี  
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบรับสมัครในระดับมากข้ึนไป 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
ส ารวจจ านวนรับ/คุณสมบตัิ/ปรับจ านวนรับ  
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลการรับเข้าศกึษาบนเว็บไซต ์

จ านวน           4  รอบ,     710  รหัสโครงการ 
จ านวน          35  เรื่อง 

TCAS 
ด าเนินการรับสมัคร 
จัดท าประกาศที่เกี่ยวข้อง รอบที่ 1-4 
ผู้สมคัร รอบที่ 1,2 และ 4 

 
จ านวน           3   รอบ 
จ านวน          10  ประกาศ 
จ านวน    22,872  ราย  
 (TCAS1: 7,377 ราย, TCAS2: 15,368 ราย, TCAS4: 127 ราย) 

IPAS 
ด าเนินการรับสมัคร 
จัดท าประกาศที่เกี่ยวข้อง intake 1-3 
ผู้สมคัร intake 1-3  
 

 
จ านวน           3   intakes 
จ านวน          10  ประกาศ 
จ านวน        450  ราย 
(intake1: 215 ราย, intake2: 195 ราย, intake3: 40 ราย) 

ผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษา TCAS และ IPAS ทุกรอบ จ านวน      8,392  ราย 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ความพึงพอใจของผู้สมัครที่ตอบแบบสอบถามผา่น
ระบบรับสมัคร TCAS และ IPAS ทีม่ีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ 80 บรรลเุป้าหมาย  
TCAS รอบที่ 1   ร้อยละ  90.91 
TCAS รอบที่ 2   ร้อยละ  91.16 
TCAS รอบที่ 4   ร้อยละ  84.00 
IPAS 3 intakes  ร้อยละ  94.72 



8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
เนื่องจากการด าเนินงานรับเข้าศึกษา ต้องมีการด าเนินการใหส้อดคล้องกับนโยบายจากท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย (ทปอ.) จึงต้องมีการปรับก าหนดการและขั้นตอนต่าง ๆ ใหส้อดคล้องกับแนวปฏิบัต/ิกฎ/ระเบียบ/นโยบาย ใหมทุ่กป ี 
 

9. แนวทางพัฒนา   
ศึกษาแนวทาง/นโยบายด้านงานรับเข้าศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดทุกปี เพื่อท าความเข้าใจและเตรียมพร้อมส าหรับ
การด าเนินงานรับเข้าศึกษา รวมถึงพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีความสอดคล้องและถูกต้อง 



รหัสแผนงาน สทป.64-รล.3 
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1  ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1.  งาน การรับโอนนักศึกษาและการรับนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง 
2.  ผู้รับผิดชอบ นางสาวพันธมนัส  กฤทศิลป ์
3.  สาระส าคัญของงาน เป็นการด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
     เกี่ยวการรับโอนนักศึกษาและการศึกษาเพื่อปรญิญาทีส่อง 
4.  วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อด าเนินการให้บริการนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนโอนย้ายมาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
     และให้บริการผู้ทีส่ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาเพือ่ปริญญาทีส่อง เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5.  ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- ตรวจสอบใบสมัครให้สอดคล้องกบัข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
- ส ารวจจ านวนรับ/วิธีการคัดเลือกไปยังคณะ เพื่อใช้

ประกอบการรับสมัคร 
- ให้ค าแนะน าในหลายช่องทาง (ติดต่อด้วยตนเอง/โทรศัพท์/

e-mail) 
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัคร 
- คณะพิจารณาการรบัเข้าศึกษา 
- เสนอมหาวิทยาลัยอนุมตัิในกรณีคณะพิจารณารับเข้าศึกษา  
- บันทึก  CX  ในฐานข้อมูลงานทะเบียน 
- ส าเนาแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
- สรุป/ประเมินผลการด าเนินงาน 

- 1 ครั้ง 
- 20 คณะ , 2 วิทยาลัย 

 
- จ านวน 30 ครั้ง (โอนย้าย 5 ครั้ง , ปริญญาทีส่อง 

25 ครั้ง) 
- 16 คน (ปริญญาที่สอง) 
- 16 คน (ปริญญาที่สอง) 
- 5 คน 
- 5 คน 
- 2 ชุด (ฝ่ายทะเบียน ป.ตรี , ฝ่ายตรวจสอบ) 
-     1 ชุด 

 

6.  การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาในการเสนอ
มหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมัติ
การรับเข้าศึกษา 

สามารถด าเนินการเสนอ
มหาวิทยาลยัอนุมัติการรับเข้า
ศึกษาไดไ้ม่เกิน 10 วันท าการ 
นับจากวันท่ีรับเรื่องจากคณะ 

บรรลเุป้าหมาย เนื่องจากสามารถด าเนินการเสนอ
มหาวิทยาลยัอนุมัติการรับเข้าศึกษาได้ใน 3 วัน 
ท าการนับจากวันท่ีรับเรื่องจากคณะ 
 

 
7.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน - 
 
8.  แนวทางแก้ไข และพัฒนา - 



 รหัสแผนงาน สทป.64-รล.4 
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร 

 
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน   รับเข้าศึกษา 
2. กิจกรรม   งานรับนักศึกษาสมทบ 
3. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชนัยพร สิริกุลรตัน ์
4. สาระส าคัญของงาน   การรับนักศึกษาสมทบ ระดับปริญญาตรี เป็นการรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายใต้

โครงการใดโครงการหนึ่ง ที่มีความประสงค์จะเข้ามาเพื่อศึกษา ท าวิจัย หรือฝึกงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จึงต้องม ี
การด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ/เงื่อนไขการรับเข้า และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับนักศึกษาสมทบ ให้เป็นไป
ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีการออกรหัสนักศึกษา ก าหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษา ช่วงเวลาที่เข้าศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในฐานข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย อีกทั้งด าเนินการรับรายงานตัวนักศึกษา
สมทบ ท าบัตรนักศึกษาสมทบ ตลอดจนตรวจสอบเง่ือนไขการขอลงทะเบียนกระบวนวิชา/ใช้บริการมหาวิทยาลัย 
หลังก าหนด เพื่อให้การด าเนินงานด้านงานทะเบียนในส่วนอ่ืนๆ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของงาน   เพื่อด าเนินการรับเข้านักศึกษาประเภทสมทบ ระดับปริญญาตรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
งานรับนักศึกษาสมทบต่างชาติ (VISITOR) 
คืนเรื่อง/ขอยกเลิก 
ขออนุมัติรับและออกรหสันักศึกษา 
      ปีการศึกษา  1/2563 
      ปีการศึกษา  2/2563 
      ปีการศึกษา  1/2564 
      ปีการศึกษา  2/2564 
บัตรนักศึกษาสมทบ 

 
จ านวน     11  ราย  

 
จ านวน      0  ราย 
จ านวน      2  ราย   
จ านวน      6  ราย   
จ านวน      1  ราย 
จ านวน      1  บัตร 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาการด าเนินการ ตั้งแตส่ านักทะเบียนฯ 
ได้รับเรื่องจากคณะ ท าเรื่องเสนอมหาวิทยาลยั
เพื่อพิจารณาอนุมัติรับ ด าเนินการออกรหัส
นักศึกษาพร้อมบันทึกทะเบียนประวัติ และแจ้ง
รหัสนักศึกษาคณะให้ทราบ เพ่ือเตรียมรายงาน
ตัวเป็นนักศึกษา 

10 วันท าการ นับจาก
วันท่ีได้รับเรื่องจากคณะ 
 

บรรลุเป้าหมาย ได้ด าเนินการให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 



8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
- คณะแนบเอกสารประกอบการรับนักศึกษาเพื่อการขออนุมัติไม่ครบถ้วน เช่น ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

หรือโครงการที่ไมส่อดคล้องกับเงื่อนไขการรับ/การขอยกเว้นค่าธรรมเนียม, ขาดเหตุผลประกอบการขอลงทะเบียน
กระบวนวิชาหรือเอกสารรับรองจากอาจารย์กรณีขออนุมัตลิงทะเบยีนกระบวนวิชาโดยไม่ผ่านเงื่อนไข (กรณีที่ขอ
อนุมัติลงทะเบยีนฯ มาพร้อมกับขออนุมัติรับ) เป็นต้น ท าใหต้้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อประสานงานคณะและรอเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม จึงจะเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัตไิด้ 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูการขออนุมตัิรับ/ขอยกเลิกการ
รับนักศึกษาสมทบอยูบ่่อยครั้ง 

9. แนวทางพัฒนา   
- ช้ีแจง/ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาสมทบต่างชาติเพื่อให้คณะทราบ 



รหัสแผนงาน สทป.64-รล.5 
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
                                 1  ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1.  งาน   การรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
2.  ผู้รับผิดชอบ   นางกานต์พิชชา  วิมลสกลุตรา 
3.  สาระส าคัญของงาน    เพื่อรองรับการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปรญิญาตร ี ได้แก่ การออกรหสัประจ าตัว

นักศึกษาใหม่ และการรับรายงานตัว ให้ตรงตามข้อบังคับและปฏิทนิการศึกษา 
4.  วัตถุประสงค์ของงาน    เพื่อให้การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาใหม่ระดับปรญิญาตรี เป็นไปตามข้อบังคับ  และปฏิทิน 

การศึกษา โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจการให้บริการทีม่ีประสิทธิภาพ 
5.  ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- ท าประกาศก าหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนฯ ให้เป็นไปตามก าหนด

วันในปฏิทินการศึกษา และออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาใหม ่
- ผู้ที่จะเข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนฯ เข้าไปบันทึกทะเบียนประวตัิฯ 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนฯ 
- ด าเนินการรับรายงานตัวขึ้นทะเบยีนนักศึกษา  
- สรุปจ านวนผู้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
- สรุป/ประเมินผลการด าเนินงาน 

- TH 1 ฉบับ , EN 1 ฉบับ 
ออกรหัสจ านวน  8,392 คน 

- จ านวน 8,100 คน 
- 1  ชุด 
- จ านวน  8,024  คน / 14 วัน 
- 1  ชุด   
- 1  ครั้ง 

 

6.  การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ความพึงพอใจของผู้เข้า
รายงานตัวขึ้นทะเบยีนเป็น
นักศึกษา 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารายงานตัว
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ความพึงพอใจของผู้เข้ารายงาน
ตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา อยู่ในระดับมากขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ 78.72 

 
 

7.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน     การรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 เป็นระบบออนไลน์ ใน
ปีนี้ได้มีการเพิ่มระบบให้นักศึกษาอัปโหลดรูปของนักศึกษาเพื่อการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา และให้อัปโหลดรูปส าหรับการยืนยัน
ตัวตน ซึ่งพบปัญหาว่านักศึกษาบางรายไม่ถ่ายรูปตามลกัษณะที่มหาวิทยาลยัก าหนดไว้ในประกาศรายงานตัวฯ ท าให้เจ้าหน้าท่ีที่ตรวจมี
ความล าบากในการตรวจเพิ่มขึ้น และต้องแจ้งนักศึกษาหลายรอบจนกว่านักศึกษาจะส่งรูปถ่ายที่ถูกต้อง ท าให้เสียเวลาตรวจหลายครั้ง
ในการตรวจผู้รายงานตัวแต่ละคน จึงพบว่าประกาศเรื่องรูปถ่ายส าหรับการท าบัตรและการยืนยันตัวตนยังไม่ชัดเจน/ยังไม่ครอบคลุม 
รวมจนถึงการที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ยืนยันการรับรายงานตัวภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
       

8.  แนวทางแก้ไข และพัฒนา     เพิ่มเติมรายละเอียดของรูปส าหรับการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาและรายละเอียดของรูปที่ใช้ใน
การยืนยันตัวตนในประกาศรายงานตัวฯให้ละเอียดมากขึ้น และจัดข้อแยกออกจากกันเพื่อให้นักศึกษาอ่านและเข้าใจง่ายขึ้น  ระบุ
ขนาดของรูปให้ชัดเจน เพิ่มตัวอย่างรูปที่ถูกต้องในประกาศรายงานตัวฯเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้น  เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการรายงานตัวในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทภาพนิ่งในเพจของการรายงานตัวด้วย (ปี  64 เราประชาสัมพันธ์ที่เพจ Fb
เท่านั้น) และเพิ่มการย้ าเตือนการตรวจเอกสารรายงานตัวให้มากข้ึน 



 รหัสแผนงาน สทป.64-รล.6 
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร 

 
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน   ปฏิทินการศึกษา 
2. กิจกรรม   งานจัดท าปฏิทินการศกึษา 
3. ผู้รับผิดชอบ   นายกิติศักดิ์  อัศววุฒิไกร และนางสาวปณิตา ภูครองแถว 
4. สาระส าคัญของงาน การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการจัดท าปฏิทนิ

การศึกษา โดยก าหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อให้งาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยมีระบบและด าเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์ของงาน   เพื่อจัดท าปฏิทินการศึกษา ส าหรับกิจกรรมด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการ
ได้ พร้อมท้ังมีก าหนดวันต่าง ๆ ที่ส าคัญเพื่อการวางแผนกิจกรรมอื่นท่ีสอดคล้องได้ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
ประกาศปฏิทินการศึกษาและประกาศ
เปลี่ยนแปลงปฏิทิน การศึกษา 

10 ฉบับ 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
1. ระยะเวลาที่คณะ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
ทราบข้อมูลปฏิทินการศึกษา (ฉบับแรก) ที่
ก าหนดกิจกรรมหลักท่ีส าคญัของปีการศึกษา 
2564 

ภายในเดือนธันวาคม
ก่อนการเปิด 
ปีการศึกษา 2564 
 

บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากคณะ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลปฏิทนิ
การศึกษา(ฉบับแรก) ที่ก าหนดกิจกรรม
หลักในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน  
ต้องใช้เวลาในการด าเนินการจัดท าโครงร่างค่อนข้างมาก เนื่องจากตอ้งด าเนินการนับวันจากปฏิทินต่าง ๆ โดยผู้ปฏิบัติงาน 

9. แนวทางพัฒนา   
พัฒนาโปรแกรมช่วยพิจารณาโครงร่างการจัดท าปฏิทินการศึกษา 



    รหัสแผนงาน สทป.64-รล.7 
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน   ตารางสอน 

2. กิจกรรม จัดท าตารางสอน 

3. ผู้รับผิดชอบ   นางศิริพร  มณีทิพย์  

4. สาระส าคัญของงาน งานตารางสอน เป็นการจัดท าข้อมูลเพื่อรองรับการลงทะเบียนกระบวนวิชาของนักศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้
ข้อก าหนดของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอน และวันเวลาที่จะสอนต่อ 1 สัปดาห์ ที่สอดคล้อง  
ตามรูปแบบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ก าหนด 

5. วัตถุประสงค์ของงาน   เพื่อให้การบริหารฐานข้อมูลกระบวนวิชาในการจัดท าตารางสอนบนระบบ Internet ของแต่ละ 
ภาคการศึกษา เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามความต้องการของผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- กระบวนวิชาที่จัดท าตารางสอน ภาคการศึกษาที ่2          

ปีการศึกษา 2563 
- กระบวนวิชาที่จัดท าตารางสอน ภาคฤดูร้อน                    

ปีการศึกษา 2563 
- กระบวนวิชาที่จัดท าตารางสอน ภาคการศึกษาที ่1                  

ปีการศึกษา 2564 

- 5,744 ตอนกระบวนวิชา  
 

- 329  ตอนกระบวนวิชา  
 
- 6,196 ตอนกระบวนวิชา 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร้อยละความพึงพอใจต่อฐานข้อมลู

ตารางสอน Online 
ร้อยละ 80 

มีความพึงพอใจ 
ในระดับมากข้ึนไป 

บรรลุเป้าหมาย  เนื่องจากมีระดับความพึงพอใจ 
ในการประเมินการใช้บริการฐานขอ้มูลตารางสอน  
ร้อยละ 91.69 ในระดับมากข้ึนไป   

  
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- คณะ/ภาควิชา ด าเนินการเปิด-ปดิกระบวนวิชาล่าช้ากว่าก าหนด ท่ีแจ้งไป 
9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   

- เพิ่มช่วงเวลาให้คณะจัดการตารางเรียนบนระบบ Internet  



 รหัสแผนงาน สทป.64-รล.8 
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน   ตารางเรียนส าเร็จรูป 

2. กิจกรรม จัดท าตารางเรียนส าเร็จรูป 

3. ผู้รับผิดชอบ   นางศิริพร  มณีทิพย์ 

4. สาระส าคัญของงาน การจัดท าตารางเรียนส าเร็จรูปเป็นการบริหารจัดการเรียนการสอนในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 ทุกคณะในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ให้เป็นไปตามแผนการศึกษา โดยจัดกระบวนวิชาพร้อมตอน
กระบวนวิชาเป็นตารางเรียน และมีวัน เวลาเรียน ไม่ซ้ าซ้อนกัน 

5. วัตถุประสงค์ของงาน  เพื่อให้การจัดท าตารางเรียนส าเร็จรูปส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1  เสร็จทันการลงทะเบียนเรียนตาม
ปฏิทินการศึกษา 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

- นักศึกษา 
- กระบวนวิชา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
- นักศึกษา 
- กระบวนวิชา 

 
- 7,880 ราย 
- 252 กระบวนวิชา 
 
-  8,261 ราย 
-  195 กระบวนวิชา 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาทีนักศึกษาและคณะไดร้ับ
ตารางเรียนส าเร็จรูปและสามารถ
ตรวจสอบข้อมลูบนระบบ Internet ได ้

อย่างน้อย 5 วันท าการ 
ก่อนการลงทะเบียนเรียน 

บรรลุเป้าหมาย  เนื่องจากนักศึกษาและคณะ
ได้รับตารางเรียนส าเร็จรูปและตรวจสอบข้อมูล
บนระบบ Internet ได้ก่อนการลงทะเบียนเรียน 
อย่างน้อย 5 วันท าการ 

 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 
- บางคณะแจ้งมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกระบวนวิชาระหว่างการจัดท าตารางเรียนส าเรจ็รูป ท าให้บางกระบวนการต้องรอ

ข้อมูลส าหรับจดัตารางเรียน 
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท าให้ขั้นตอนการประสานงานกับ

คณะเกดิความล่าช้า 
 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   
 



 รหัสแผนงาน สทป.64-รล.9 
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร  

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน  ตารางสอนและตารางสอบ 

2. กิจกรรม ตรวจสอบค่าตอบแทนภาคฤดูร้อน 

3. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุพิชฌาย์ จางวิบูลย ์

4. สาระส าคัญของงาน การเปิดสอนภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ และการเปิดสอนกระบวนวิชาต่าง ๆ จะเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเปิดสอนภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบริหารจัดการเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 
1/2558 (ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรภาคปกติ) ท้ังนี้ในส่วนของค่าตอบแทน 
ค่าสอน, ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา และค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ คณะจะต้องด าเนินการโดยผ่านการตรวจสอบจาก
ส านักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งจะต้องมีเง่ือนไขการเปิดสอนให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ แล้วจึงเสนอกองคลังเพื่อการขออนุมัติ
เบิกจ่ายต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อการตรวจสอบค่าตอบแทนค่าสอน, ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา และค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ
ของภาคฤดูร้อนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
ภาคฤดูร้อน 2563    ค่าตอบแทนค่าสอน  
                          ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา  
                          ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ 

จ านวน 20 คณะ 1 วิทยาลัย 
จ านวน 20 คณะ 1 วิทยาลัย 
จ านวน 20 คณะ 1 วิทยาลัย 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ไม่เกิน 5 วันท าการ 

หลังจากวันที่ไดร้ับเรื่อง
จากคณะ 

บรรลุเป้าหมาย โดยได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

- 
9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา  

- 



 รหัสแผนงาน สทป.64-รล.10 
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน   ตารางสอบ 

2. กิจกรรม  จัดท าตารางสอบ 

3. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปณิตา ภูครองแถว 

4. สาระส าคัญของงาน การจัดท าตารางสอบ เป็นการจัดท าข้อมูลกระบวนวิชาที่จัดสอบไล่ และข้อมูลกระบวนวิชาพื้นฐาน
ส าหรับการสอบกลางภาค ตามวัน-เวลาที่ก าหนดตามประกาศปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

5. วัตถุประสงค์ของงาน  เพื่อให้การบริหารจัดการ การให้บริการจัดท าฐานข้อมูลตารางสอบมีประสิทธิภาพ มีการประกาศ
ตารางสอบทันตามก าหนดเวลา 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
ตารางสอบกลางภาค, ตารางสอบปลายภาค 

 
ตารางสอบกลางภาค 2/63      1 ฉบับ 
ตารางสอบไลภ่าค 2/63       1 ฉบับ 
ตารางสอบภาคฤดรู้อน 63         1 ฉบับ 
ตารางสอบกลางภาค 1/64  1 ฉบับ 
ตารางสอบไลภ่าค 1/64       1 ฉบับ 
 ตารางสอบกลางภาค 2/64  1 ฉบับ 
ตารางสอบไลภ่าค 2/64       1 ฉบับ 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ให้ทันตามก าหนดเวลา 

ประกาศตารางสอบ บนเว็บไซต์ 
ก่อนการลงทะเบียนล่วงหน้า  
5 วันท าการ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ภาค1/64 เนื่องจากมีประกาศฯ 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2564 (ฉบับท่ี 2)  
ซึ่งเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบไล่ ท าให้การประกาศ
ตารางสอบล่าช้า 

 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 - การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาในส่วนของก าหนดการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2 ครั้ง ท าให้
ประกาศวันสอบล่าช้าไม่ทันก าหนดการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า และเปลี่ยนแปลงก าหนดการสอบไล่ในช่วงปลายภาค
การศึกษา 

 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 
 - ประชาสัมพันธ์ในระบบงานทะเบียนให้นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบ ก่อนสรุปผลการลงทะเบียนเรียน 
 - ส่ง E-mail แจ้งนักศึกษาทุกคนในการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา และก าหนดการสอบไล่ ประชาสัมพันธ์ทางแบน
เนอร์เว็บไซต์ส านักทะเบียนและประมวลผล และ Facebook 
 



 
       รหัสแผนงาน สทป.64-รล.11 

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร 
 

รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 
ปีงบประมาณ  2564 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 
1. งาน    โอนหน่วยกิตและเทียบโอนหน่วยกิต 

2. กิจกรรม    โอนหน่วยกิตและเทียบโอนหน่วยกิตระดับปริญญาตรี 

3. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุพิชฌาย์ จางวิบูลย ์

4. สาระส าคัญของงาน   การโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น                
และการโอน/เทียบโอนหน่วยกิตจากระบบคลังหน่วยกิต เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่พ้นสถานภาพนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาที่เคย
ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านตามเกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น และนักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านเกณฑ์
ของระบบคลังหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ไปพิจารณาโอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตเป็น
ส่วนหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

5. วัตถุประสงค์ของงาน   เพื่อตรวจสอบการโอนหน่วยกิต และเทียบโอนหน่วยกิตที่เคยศึกษาจากสถาบันเดิม ให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามเง่ือนไขของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การโอนและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ ์2564  โดยด าเนินการภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันท่ีได้รับค าร้องที่สมบูรณ์จากคณะ 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาจ านวน 266 ราย 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ภายใน 5 วันท าการ 

นับจากวันท่ีได้รับ 
ค าร้องจากคณะ 

บรรลุเป้าหมาย โดยได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่คณะบางราย ยังไม่เข้าใจขั้นตอนของระบบการโอนหน่วยกิต ออนไลน์  
อย่างครบถ้วน จึงท าให้เกิดการเขา้ใจผิดและลา่ช้าในการด าเนินงาน 
 

9. แนวทางพัฒนา   
- จัดท าคู่มือขั้นตอนการด าเนินงานอย่างละเอียดและเข้าใจง่ายแจ้งนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่คณะ 

เพื่อให้เข้าใจข้ันตอนการด าเนินงานได้อย่างครบถ้วน 



 

ฝ่ายทะเบียนการศกึษาปริญญาตร ี



      รหัสแผนงาน สทป.64-ทป.1 

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี 

รายงานการประเมินตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. งาน   งานลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน เปลี่ยนตอนกระบวนวิชากรณีพิเศษ 

2. ผู้รับผิดชอบ  นายอ านวย โพธินาม / น.ส.ปิยรัตน์  พุทธหน่อแก้ว / น.ส.ปวริศรา บุญตันสา / น.ส.เจษฎาภรณ์ ชมเสาร์หัศ 

3. สาระส าคัญของงาน   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานลงทะเบียน หมายถึง

การลงทะเบียนกระบวนวิชา การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย งานเพิ่ม -ถอนกระบวนวิชา งานเปลี่ยนตอน

กระบวนวิชา ที่พ้นก าหนดการตามปฏิทินการศึกษา โดยด าเนินการเสนอขอมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้

เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา 

4. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อรองรับการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนด การบอกเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาและการ

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย หลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ 

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
งานลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ 
งานเพิ่มกระบวนวิชาหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ 
งานลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย 
งานถอนกระบวนวิชาหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ 
งานเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ 

187 ราย 
                    741 ราย 

9 ราย 
 38 ราย 
7 ราย 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาในการปฏิบัติการ ไม่เกิน 10 วันท าการต่อครั้ง บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากใช้เวลาในการ

ด าเนินการไม่เกิน 10 วันท าการ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- คณะไม่ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาลงทะเบียนเพิ่ม -ถอนกระบวนวิชาหลังก าหนดเป็นกรณี 

พิเศษของนักศึกษาเท่าที่ควร ท าให้ไม่ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงในการขอเพิ่ม -ถอนกระบวนวิชาหลังก าหนด 

เป็นกรณีพิเศษ หรือเหตุผลในการขอเพิ่มยังไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติ  

หลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย จึงท าให้ต้องท าเรื่องเสนอคืนคณะต่อไป 

- นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนดได้ เนื่องจากกระบวนวิชาที่ติด Condition  

- คณะไม่ได้ตรวจสอบสถานการณ์เปิดกระบวนวิชา ท าให้ไม่สามารถลงทะเบียน/เพิ่มกระบวนวิชาหลังก าหนดกรณี

พิเศษได้ 

 

 

 

 

 



8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 

- ขอความร่วมมือจากคณะช่วยตรวจสอบเอกสารประกอบการขอพิจารณาลงทะเบียนเพิ่ม -ถอนกระบวนวิชา 

หลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจะได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเหตุผลรวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณา

ถูกต้องและครบถ้วน 

- ประสานงานกับคณะเจ้าของวิชาขอท าเรื่องเพิ่มเง่ือนไข (Condition) กระบวนวิชาหลังก าหนดกรณีพิเศษ 

- ประสานงานกับคณะเพื่อท าเรื่องขอเปิดกระบวนวิชาหลังก าหนด ไปยังฝ่ายรับเข้าและบริหารหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      รหัสแผนงาน สทป.64-ทป.2 

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี 

รายงานการประเมินตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. งาน   ตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนกระบวนวิชา  

2. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปิยรัตน์  พุทธหน่อแก้ว 

3. สาระส าคัญของงาน   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานลงทะเบียน หมายถึง

การลงทะเบียนกระบวนวิชา การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย งานเพิ่ม -ถอนกระบวนวิชา งานเปลี่ยนตอน

กระบวนวิชา โดยด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษา 

4. วัตถุประสงค์ของงาน   เพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนกระบวนวิชาที่ผิดเง่ือนไขเช่น การลงทะเบียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิต

น้อยหรือเกินกว่าข้อบังคับฯ ก าหนด การลงทะเบียนซ้ ากระบวนวิชาที่ได้รับอักษรล าดับขั้น I,P,V,S,CE,CX,CS,CT,CP 

หรือ สูงกว่า,ซ้ ากระบวนวิชาเทียบแทน และกระบวนวิชาที่มีเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
1. ตรวจสอบเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
2. ลงทะเบียนเกินกว่าหรือน้อยกว่าขอ้บังคับฯก าหนด 
3. ลงทะเบียนซ้ ากระบวนวิชาที่ได้รับอักษรล าดับขั้น C/I/P 

7 ครั้ง 
                        4   ครั้ง 

7   ครั้ง 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาในการประมวลผลและ
ตรวจสอบ 

ไม่เกิน 5 วันท าการต่อครั้ง บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากใช้ระยะเวลา 
ในการตรวจสอบการลงทะเบียนที่ผิด
เ ง่ือนไขทุกเ ง่ือนไขก่อนสรุปแจ้งคณะ 
เพื่อการตรวจสอบไม่เกิน 5 วันท าการต่อ
ครั้ง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- ไม่ม ี

8. แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

- ตรวจเงื่อนไขการลงทะเบียนกระบวนวิชาผ่านโปรแกรม Optimus 

- เสนอบันทึกกรณีพิเศษผ่านระบบ e-document 

 

 

 

 

 



      รหัสแผนงาน สทป.64-ทป.3 

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี 

รายงานการประเมินตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. งาน   ย้ายสาขาวิชา 

2. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเจษฎาภรณ์ ชมเสาร์หัศ 

3. สาระส าคัญของงาน   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปรญิญาตรมีีหน้าทีค่วามรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานด้านทะเบียนประวัติ

นักศึกษา เชน่ การย้ายสาขาวิชา โดยด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการย้ายสาขาวิชา ให้เป็นไปตามขอ้บังคับฯ การช าระ

ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา และด าเนินการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาใหม่ ถ้าเป็นการย้ายสาขาวิชาข้ามคณะหรือ

ข้ามหลักสูตร การปรับปรุงฐานข้อมูล รวมถึงการประสานงานเพื่อการก าหนดรหสัอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม ่

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา 

4. วัตถุประสงค์ของงาน   เพื่อด าเนนิการย้ายสาขาวิชาข้ามคณะของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อย่างรวดเร็ว ทันเวลา 

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา  

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
ด าเนนิการย้ายสาขาวิชาข้ามคณะและออกรหสัประจ าตัวนักศึกษาใหม่  16 ราย 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาในการปฏิบัติการ ไม่เกิน 5 วันท าการต่อครั้ง บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากใช้เวลาในการ

รวบรวมหลักฐานได้ทั น เวลาที่ จะออก
ประกาศฯ แจ้งคณะและหน่วยงานต่าง ๆ  
ไม่เกิน 5 วันท าการ 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- ไม่มี - 

8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 

      - ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      รหัสแผนงาน สทป.64-ทป.4 

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี 

รายงานการประเมินตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. งาน   ลาพักการศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเจษฎาภรณ์ ชมเสาร์หัศ 

3. สาระส าคัญของงาน   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัติ

นักศึกษา เช่น การลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยด าเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการลาพัก

การศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ การรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ และด าเนินการออกประกาศการ

ลาพักการศึกษาเพื่อแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนผลการเรียน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ 

ว่าด้วยการศึกษา 

4. วัตถุประสงค์ของงาน   เพื่อด าเนนิการลาพักการศึกษา อย่างรวดเรว็ และทันเวลา เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา   

5. ปริมาณงาน  

รายการ ปริมาณงาน 
ด าเนินเรื่องลาพักให้นักศึกษา 708 ราย 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาในการปฏิบัติการ ไม่เกิน 5 วันท าการต่อครั้ง บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากใช้เวลาในการ

ร วบ ร วม ห ลั ก ฐ า น  ( สั ป ด า ห์ ล ะ ค รั้ ง )  
และตรวจสอบเอกสาร ท าประกาศเสนอ
ผู้อ านวยการส านักทะเบียนฯ ลงนาม และ
แ จ้ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ท ร า บ 
ไม่เกิน 5 วันท าการต่อครั้ง  

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- หลังจากได้รับอนุมตัิให้ลาพักการศกึษาจากคณบดีแล้ว นักศึกษาด าเนินการช าระเงินค่าธรรมเนียมล่าช้า เนื่องจาก 

มีข้อมูลการลงทะเบยีน / ปัญหาการเงิน / ไม่ทราบว่าต้องช าระเงิน / คณะติดต่อนักศึกษาไมไ่ด้ / ไมไ่ด้ตรวจสอบ

อีเมล 

- ด้วยสถานการณ์ Covid 19 จึงมีการช าระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร นักศึกษาบางรายโอนเงิน

ก่อนการไดร้ับการแจ้งยอดจากเจา้หน้าท่ี ซึ่งยอดการโอนไม่ตรงกับระเบียบค่าธรรมของหลักสูตรของนักศึกษา 

- ด้วยสถานการณ์ Covid 19 มีการตรวจสอบเอกสารผ่านการส่งอีเมล และอีเมลบางฉบับเป็นอีเมลขยะ ส่งผลให้

เอกสารไมไ่ด้รบัการตรวจสอบ  

8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 

- แจ้งคณะให้ตดิตามนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และอธิบายข้ันตอนให้ครบถ้วน 

- มีการแจ้งเวียนประกาศลาพักทาง e-document 

- พัฒนาช่องทางการช าระเงิน 



      รหัสแผนงาน สทป.64-ทป.5 

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี 

รายงานการประเมินตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. งาน   ลาออกจากการเป็นนักศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบ   นางสุลี  กองศรี 

3. สาระส าคัญของงาน ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานลงทะเบียน 

ทะเบียนประวัตินักศึกษา เช่น การลาออกจากการเป็นนักศึกษา โดยด าเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการลาออก 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ด าเนินการจัดท าประกาศเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และลงนามในประกาศแจ้งเวียน

คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย

การศึกษา 

4. วัตถุประสงค์ของงาน   เพื่อด าเนินการลาออกจากการเป็นนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างรวดเรว็ 

และทันเวลา เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา 

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- ตรวจสอบค าร้อง 
- เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
- ส่งประกาศฯ แจ้งคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

935 ราย  

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาในการปฏิบัติการ ไม่เกิน 10 วันท าการ บรรลุ เป้าหมายเนื่องจากใช้ระยะเวลาในการ

รวบรวมหลักฐาน(สัปดาห์ละครั้ง) และตรวจสอบ
เอกสาร ท าเอกสารเสนอผู้อ านวยการ เพื่อพิจารณา 
และลงนามเสนอมหาวิทยาลัยลงนามในประกาศ 
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ไม่เกิน 10 วัน
ท าการต่อครั้ง 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- ได้รับค าร้องขอลาออก นักศึกษายืน่ค าร้องที่คณะล่าช้าและประสงคจ์ะให้ด าเนินการภายใน 1 วันท าการ 

เนื่องจากนักศึกษาต้องโอนหน่วยกติให้ทันตามก าหนด ต้องการสมัครสอบคัดเลือกของ กสพท.  

8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 

- ประสานงานกับศูนย์ประสานงานวิชาการเพื่อด าเนินการเสนอผู้บรหิารเพื่อลงนามเป็นกรณีเร่งด่วน 

 

 

 

 



      รหัสแผนงาน สทป.64-ทป.6 

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี 

รายงานการประเมินตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. งาน   พ้นสภาพภาพนักศึกษาเนื่องจากโอนย้ายมหาวิทยาลัย 

2. ผู้รับผิดชอบ   นางสุลี  กองศรี 

3. สาระส าคัญของงาน   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัติ

นักศึกษา เช่นการพ้นสถานภาพเนื่องจากโอนย้ายมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการพ้นสถานภาพ  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แจ้งเวียนคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา 

4. วัตถุประสงค์ของงาน   เพื่อด าเนนิการเกี่ยวกับการพ้นสถานภาพนกัศึกษา เนื่องจากโอนย้ายมหาวิทยาลัย  

เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา 

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
การโอนย้ายมหาวิทยาลัย 0 ราย 

 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 5 วันท าการ 

ต่อครั้ง 
- 

 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

-  ไม่มี - 

8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   

-  ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      รหัสแผนงาน สทป.64-ทป.7 

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี 

รายงานการประเมินตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. งาน   พ้นสภาพภาพนักศึกษาเนื่องจากผลการเรยีน 

2. ผู้รับผิดชอบ   นางสุลี  กองศรี 

3. สาระส าคัญของงาน   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัติ

นักศึกษา เช่นการพ้นสถานภาพเนื่องจากผลการเรียน โดยด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการพ้นสถานภาพฯ ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับฯ ด าเนินการแจ้งคณะเพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลให้ตรงกัน และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามในประกาศ 

แจ้งเวียนคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ  

ว่าด้วยการศึกษา 

4. วัตถุประสงค์ของงาน   เพื่อด าเนนิการเกี่ยวกับการพ้นสถานภาพนกัศึกษาเนื่องจากผลการเรียน ได้อย่างถูกต้องแม่นย า 

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
-. ตรวจสอบผลการเรยีนของนักศึกษาท่ีไม่ผ่านเงื่อนไข 
    ตามข้อบังคับฯ 
-. เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ
-. ออกประกาศฯ และแจ้งหน่วยงานและผู้ปกครอง 

- พ้นสภาพฯ เพราะผลการเรียน = 237 ราย  
- พ้นสภาพฯ เพราะเง่ือนไขครบ 2 เท่าอายุความ 
  4 ราย (และขอขยายเวลาการศกึษาอีก 5 ราย) 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาในการประมวลผลและ
ตรวจสอบ 

ไม่เกิน 5 วันท าการต่อครั้ง บรรลุ เป้ าหมาย เนื่ องจากสามารถ
ประมวลผลและตรวจสอบ เพื่อส่งข้อมูล
ร า ย ช่ื อ นั ก ศึ ก ษ า ที่ อ ยู่ ใ น ข่ า ย พ้ น
สถานภาพฯ ไม่เกิน 5 วันท าการต่อครั้ง
ของการประมวลผล 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- ไม่มี - 

8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 

- ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 



      รหัสแผนงาน สทป.64-ทป.8 

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี 

รายงานการประเมินตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. งาน  ทะเบียนผลการศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจันทิมา  ทับไธสงค ์

3. สาระส าคัญของงาน   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านทะเบียน - 

ผลการศึกษา โดยด าเนินการรวบรวมและตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ด าเนินการบันทึกผลการศึกษาเข้าระบบ

ฐานข้อมูล กรณีการแก้อักษรล าดับขั้นให้เป็นล าดับขั้นที่สมบูรณ์ และการบันทึกผลการเรียนกรณีที่คณะส่งผลการเรียน  

ที่พ้นก าหนดแล้ว  หรือการด าเนินการใด ๆ ที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินการศึกษา และช่วงเวลาปฏิบัติงาน  

4. วัตถุประสงค์ของงาน   เพื่อด าเนินการบันทึกผลการศึกษาของนักศึกษา กรณีแก้ไขอักษรล าดับขั้น I,P และกรณ ี

ส่งผลการศึกษาหลังก าหนด และกรณีได้รับอนุมัติให้แก้ไขอักษรล าดับขั้นจากมหาวิทยาลัย  

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
การบันทึกอักษรล าดับขั้น 

- กระบวนวิชา 
- นักศึกษา 

 
- 173 กระบวนวิชา 
- 1,541 ราย 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร้อยละของความถูกต้องในการบันทึกอักษร
ล าดับขั้น 

ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมายโดยมีความถูกต้องของ
การบันทึกอักษรล าดับขั้น ร้อยละ 100 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- คณะไมส่่งผลการแก้ไขอักษรล าดบัขั้น I,P ภายในก าหนดตามปฏิทนิการศึกษา 

8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 

- ติดตามคณะให้ส่งผลการแก้ไขอักษรล าดับขั้น I,P หากคณะแจ้งว่าไม่สามารถส่งผลการศึกษาได้ทันภายใน 

ก าหนด ให้คณะท าเรื่องขออนุมัติเลื่อนส่งผลการแกไ้ขอักษรล าดับขัน้ I,P ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 



      รหัสแผนงาน สทป.64-ทป.9 

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี 

รายงานการประเมินตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. งาน  แก้ไขอักษรล าดับขั้น 

2. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจันทิมา  ทับไธสงค ์

3. สาระส าคัญของงาน   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านทะเบียน - 

ผลการศึกษา โดยด าเนินการรวบรวมและตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ด าเนินการบันทึกผลการศึกษาเข้าระบบ

ฐานข้อมูล กรณี การได้รับอนุมัติให้แก้อักษรล าดับขั้นจากมหาวิทยาลัย 

4.  วัตถุประสงค์ของงาน   เพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการขอแก้ไขอักษรล าดับขั้นที่ผิดพลาดให้เป็นอักษรล าดับขั้น

ที่ถูกต้องตามคะแนนและเกณฑ์การให้อักษรล าดับขั้นที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดอย่างรวดเร็วและทันเวลาเพื่อประโยชน์  

ของนักศึกษา  

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
จ านวนการแก้ไขอักษรล าดับขั้น 

- กระบวนวิชา 
- นักศึกษา 

 
- 51 กระบวนวิชา 
- 256 ราย 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 10 วันท าการ 

ต่อครั้ง 
บรรลุเป้าหมาย  

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- เอกสารประกอบการเสนอเพื่อพิจารณาแก้ไขอักษรล าดับขั้นไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และในบางกรณี พบการวัด 

และประเมินผลการศึกษาในกระบวนวิชา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การให้อักษรล าดับขั้นของกระบวนวิชา 

8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 

- ประสานงานขอความร่วมมือคณะในการตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอพิจารณาแก้ไขอักษรล าดับขั้น 

ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 



    รหัสแผนงาน สทป.64-ทป.10 

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี 

 

รายงานการประเมินตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. งาน  เปลี่ยนช่ือ- ช่ือสกุล 

2. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเจษฎาภรณ์ ชมเสาร์หัศ 

3. สาระส าคัญของงาน   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัติ

นักศึกษา เช่น การเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล โดยด าเนินการตรวจสอบการขอเปลี่ยนทะเบียนประวัติให้ถูกต้องตามหลักฐาน  

ด าเนินการจัดท าบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา 

4. วัตถุประสงค์ของงาน   เพื่อด าเนินการเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุลของนักศึกษาที่ได้ด าเนินการเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล 

จากหน่วยงานราชการเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา  

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
แก้ไขช่ือ –ช่ือสกุล ตามหลักฐาน ในฐานข้อมูลทะเบยีนประวตัินักศึกษา 
 

187 ราย  

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 5 วันท าการต่อครั้ง บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากได้ด าเนินการ

รวบรวมแก้ไขช่ือ-ช่ือสกุล สัปดาห์ละครั้ง 
และตรวจสอบเอกสารท าบันทึกเสนอ
ผู้อ านวยการส านักทะเบียน ฯ และแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ไม่เกิน 5 วัน
ท าการต่อครั้ง    

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- เก็บหลักฐานการขอเปลี่ยนช่ือ-สกุล ได้ไม่ครบ จึงออกประกาศฯ ไม่ครบตามจ านวนท่ีนักศึกษาขอเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล 

8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 

- พิมพ์รายงานการขอเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล จากจ านวนที่นักศึกษาขอใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อมาตรวจสอบ

ก่อนท่ีจะออกประกาศฯ 

- มีการจัดท าโปรแกรมแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติออนไลน์ ช่วยให้ประหยัดเวลา และอ านวยความสะดวกให้แก่

นักศึกษามากข้ึนกรณีที่นักศึกษาอยู่ต่างจังหวัด 

 

 

 

 



   รหัสแผนงาน สทป.64-กก.3 

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี 

รายงานการประเมินตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. งาน  การสัมมนาบุคลากรเพื่อเสรมิสร้างความรู้เกีย่วกับระบบทะเบยีนการศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายทะเบียนการศกึษาปริญญาตรี และฝ่ายทะเบียนบัณฑิตศึกษา 

3. สาระส าคัญของงาน  ส านักทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารและจัดการวิชาการด้านระบบ

ทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย และต้องด าเนินงานร่วมกับคณะต่าง ๆ บัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานกลางของ

มหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี และฝ่ายทะเบียนบัณฑิตศึกษา จึงเห็นความจ าเป็นท่ีจะจัดให้มีการ

จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา Webinar (การประชุมออนไลน์) เพื่อสร้าง

ความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันในการด าเนินงาน อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

4.  วัตถุประสงค์ของงาน  เพื่อเป็นการน าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากประสบการณ์การท างาน และเพื่อร่วมกันหา

แนวทางในการปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินการร่วมกันได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

5. ปริมาณงาน   
 

รายการ ปริมาณงาน 
งานสัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา 
 

ได้จัดสัมมนาขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 
พฤษภาคม 2564  
ณ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ 200,000 บาท 
และได้ใช้จ่ายจริง 11,672 บาท 
มีผู้เข้าร่วมสมัมนาจ านวน 137 คน 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
สัมมนาในระดับมากขึ้นไป 

80 บรรลเุป้าหมายเนื่องจากผู้เข้าร่วม
สัมมนามีความพึงพอใจในระดับมาก 
ขึ้นไปร้อยละ 91.97  

 

ดัชนีชี้วัดผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร้อยละผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้
เพิ่มขึ้น 

80 บรรลเุป้าหมายเนื่องจากผู้เข้าร่วม
สัมมนามีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 100    

 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

 - ไม่มี - 

8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   
       - ไม่มี - 



สรุปแบบประเมินการสัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2564 

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึง
พอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. เนื้อหาการจัดสมัมนา 
1.1 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่บรรยาย 81 

(59.12) 
51 

(37.23) 
5 

(3.65) 
  

4.55 มากที่สุด 

1.2 รูปแบบการบรรยายก่อให้เกิดความเข้าใจ 
 

74 
(60.36) 

54 
(35.24) 

9 
(60.36) 

  
4.47 มาก 

1.3 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความ   
     คิดเห็นและซักถาม 

64 
(53.33) 

63 
(42.00) 

9 
(4.50) 

 1 
(0.17) 4.38 มาก 

2. การบรรยายของวิทยากร 
2.1 รองศาสตราจารย์อุษณีย ์ค าประกอบ 89 

(70.52) 
42 

(26.63) 
6 

(2.85) 
  

4.61 มากที่สุด 

2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ ์สกุลชา่ง
สัจจะทัย 

91 
(71.77) 

41 
(25.87) 

5 
(2.37) 

  
4.63 มากที่สุด 

2.3 อาจารย ์ดร.รณชัย ปรารถนาผล 77 
(62.20) 

54 
(34.89) 

6 
(2.91) 

  
4.52 มากที่สุด 

3. การประเมินความรู้ความเขา้ใจ 
3.1 ก่อนการสัมมนา 31 

(30.88) 
48 

(38.25) 
44 

(26.29) 
9 

(3.59) 
5 

(1.00) 
3.66 มาก 

3.2 หลังการสัมมนา 67 
(55.46) 

59 
(39.07) 

11 
(5.46) 

  
4.41 มาก 

ผลประเมินโดยรวม 4.40 มาก 

 

หมายเหต ุ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 137 คน 

การแปลผลข้อมูลได้ใช้เกณฑ์ ได้แก่ 1.00 - 1.49 = น้อยที่สุด / 1.50 - 2.49 = น้อย / 2.50 - 3.49 = ปานกลาง / 3.50 - 4.49 = มาก 

/ 4.50 - 5.00 = มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ท่านคาดว่าจะน าความรู้ท่ีได้รับจากการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การด าเนินงานของท่าน ได้หรือไม่ 

 = น าไปใช้ในการด าเนินงานได้ จ านวน 137 คน (100%) 

 

5. เหตุผลที่ท าให้ท่านคิดว่า ไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาฯคร้ังนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การ

ด าเนินงานของท่าน 

- อาจจะต้องสื่อสารกับนักศึกษาด้วย 

- การสื่อสารที่ไม่ทั่วถึง 

- ระบบบางอย่างเข้าไม่ถึง 

- การสัมมนาเป็นการแจ้งงานส านักทะเบียน ฯ อยู่ฝ่ายเดียว อยากให้น ากรณีศึกษา หรือปัญหาต่าง ๆ จากคณะ 

  อื่น ๆ มาแชร์ประสบการณ์และวิธีแก้ปัญหา ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  น่าจะเป็นประโยชน์กว่าการน า 

  ปฏิทินการศึกษามาสรุปให้ดู 

- บางอย่างไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ 

- งานบางประเภทไม่เกี่ยวข้องกับ ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่  จึงจะน าความรู้ที่รับจากการสัมมนาไปใช้   

   เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

- การรับรู้และปฏิบัติของคนท่ีเกี่ยวข้องในระเบียบ แนวปฏิบัติ เพื่อการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

- ความไม่คล่องตัวในการท างาน เช่น กฎ ระเบียบที่ เคร่งครัด ไม่ยืดหยุ่น 

- ยังไม่ได้น ามาปฏิบัติกับกรณีที่พบ จึงยังไม่มั่นใจว่าจะด าเนินการได้ถูกต้องหรือไม่ 

- สถานการณ์เร่งด่วนบางอย่างที่คณะฯ ได้พบ อาจท าให้การด าเนินงาน ไม่สามารถเป็นไปตามระบบ ที่ ส านัก 

  ทะเบียน ฯ ก าหนดไว้ได้ 100% ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องขอเป็นกรณีพิเศษในบางครั้ง 

 

6. การจัดสัมมนาฯ ส าหรับปีหน้า ท่านคิดว่าควรให้จัดในห้องประชุม หรือ ผ่าน Webinar (การประชุมออนไลน์) 

 

 



 

ฝ่ายทะเบียนการศกึษาบัณฑติศึกษา 



รหัสแผนงาน สทป.64-ทบ.1 
ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน   แก้ไขข้อมูลทะเบียนประวตันิักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบ   นายอรรถกร  คุณพันธ์ 

3. สาระส าคัญของงาน นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะมาติดต่อขอแก้ไข/ปรับเปลี่ยน ข้อมูลทะเบียนประวัติอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ส านัก
ทะเบียนฯ ต้องให้บริการแก่นักศึกษาในการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน  ตลอดจนฝ่ายฯต้องด าเนินการแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้ข้อมลูทะเบียนประวัติของนักศึกษาบณัฑิตศึกษาในระบบฐานข้อมลูเปน็ไปด้วยความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
จ านวนนักศึกษาท่ีขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัต ิ
 

                     145 ราย 

 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ภายใน 2 วันท าการ บรรลเุป้าหมาย เนื่องจากใช้เวลาด าเนินการแก้ไข

ข้อมูลทะเบียนประวตัิต่อราย  ไม่เกิน 2 วัน  
 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 
 - 

8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-ทบ.2 
ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน   รับรายงานตัวขึ้นทะเบยีนนกัศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเสาวลักษณ์  สมบรูณผ์ล 

3. สาระส าคัญของงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะรับนักศึกษาใหมร่ะดับบัณฑติศึกษาในทุกภาคการศึกษา ดังนั้น ฝ่ายทะเบยีน
การศึกษาบัณฑิตศึกษาจึงต้องด าเนินการเพื่อรองรับการรายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้แก่ การออกรหัสประจ าตัว การ
รับรายงานตัวและการรับลงทะเบยีนส าหรับนักศึกษาใหม่ ให้ตรงตามก าหนดการตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

4. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้การรายงานตัวขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาใหม่ระดบับัณฑติศึกษาได้ทันเวลาและเป็นไปตาม
ก าหนดการตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
จ านวนนักศึกษาใหม่ระดับบณัฑิตศึกษาที่มารายงานตัวออนไลน ์
ภาค 2/2563 
ภาค 1/2564 (รอบท่ี 1) 
ภาค 1/2564 (รอบท่ี 2) 
ภาค 1/2564 (รอบพิเศษ) 
(รวมภาค 1/2564 – 11 รอบ) 

 
ออกรหัส  190 ราย/รายงานตัว  149 ราย  
ออกรหัส  702 ราย/รายงานตัว  591 ราย  
ออกรหัส  923 ราย/รายงานตัว  713 ราย 
ออกรหัส   45 ราย/รายงานตัว    36 ราย 
ออกรหัส   1,987 ราย/รายงานตวั 1,642 ราย 

 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ความพึงพอใจในการให้บริการรับ
รายงานตัว 
 

ร้อยละ  80  มีความพึง
พอใจในระดับมากขึ้นไป 

บรรลเุป้าหมาย คือ มากกว่าร้อยละ 80 
(เฉลี่ยร้อยละ 81.68) 
ภาค 2/2563  ร้อยละ 78.06 
ภาค 1/2564 (รอบท่ี 1)  ร้อยละ 88.26 
ภาค 1/2564 (รอบท่ี 2)  ร้อยละ 81.57 
ภาค 1/2564 (รอบพิเศษ) ร้อยละ 78.86 

 
 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 
      1) นักศึกษาที่ได้รับทุนรัฐบาล ไมต่ิดต่อคณะเพื่อแจ้งข้อมูลว่าเป็นนักศึกษาทุน  ก่อนวันรายงานตัวตามประกาศฯ 
      2) กรณีรับนักศึกษาต่างชาต ิทั้งหลักสูตรปกติและหลักสตูรนานาชาติ  จะมีปัญหาที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม่มารายงานตัวตามก าหนด  
หรือเลื่อนการรายงานตัว  ส่งผลต่อข้อมลูในระบบฐานข้อมลูทะเบียนประวัตไิม่ครบถ้วนและการลงทะเบียนไม่เป็นไปตามปฏิทิน
การศึกษา  

 
 



8.  แนวทางแก้ไข และพัฒนา   
     1) กรณีนักศึกษาทุนรัฐบาล คณะควรมีการประสานงานกับผูไ้ด้รับทุนฯและควรแจ้งข้อมูลมายังส านักทะเบียนฯ เพื่อทราบก่อน
วันรายงานตัว 1 สัปดาห์ ตามที่มปีระกาศฯแจ้งไว,้ รวมถึงนักศึกษาควรไปตดิต่อคณะเพื่อด าเนินการเรื่องขออนุมัติผ่อนผันการช าระ
ค่าธรรมเนียมฯ  หลังจากรายงานตัวเสร็จสิ้นแล้ว  ตามขั้นตอนต่อไป 
 

    2) ขอความร่วมมือบัณฑิตวิทยาลัยและคณะที่มีการรับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งหลักสตูรปกติและหลกัสูตรนานาชาติ ควรรายงานตัว
ให้ตรงตามประกาศรับในแตล่ะครัง้ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการลงทะเบียนตามก าหนดการปฏิทินการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-ทบ.3 
ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 

1. งาน   ทะเบียนหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ 

2. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปราณี  อริยพฤกษ์ 

3. สาระส าคัญของงาน มหาวิทยาลัยได้ก าหนดระยะเวลาให้นักศึกษาได้ด าเนินการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา ดังนั้น คณะ
ต้องด าเนินการเปิด ปิด เปลี่ยนแปลง ข้อมูลกระบวนวิชา ตามระยะเวลาที่ก าหนดทางระบบ Internet  และฝ่ายฯจะด าเนินการใน
กรณีสาขาวิชาหรือคณะแจ้งมาภายหลัง ในระบบฐานข้อมูล เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ตามระยะเวลาในปฏิทินการศึกษา
และในแต่ละภาคการศึกษา 

4. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้การเปิด ปดิ เปลีย่นแปลง ฐานข้อมลูกระบวนวิชาในแตล่ะภาคการศึกษา ทั้งระบบ Internet และ
ระบบฐานข้อมลู เป็นไปอย่างถูกตอ้งและตรงตามปฏิทินการศึกษา  

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
ภา ภาคการศึกษา 

- ภาค 2/2563 
- ภาคฤดูร้อน/2563 
- ภาค 1/2564 

จ านวน 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
-1,589 กระบวนวิชา (2,673 ตอนกระบวนวิชา) 
-153  กระบวนวิชา (235 ตอนกระบวนวิชา) 
-2,025 กระบวนวิชา (3,115 ตอนกระบวนวิชา) 

 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร    ความพึงพอใจต่อฐานข้อมูล

ตารางสอน ตารางสอบ Online  
อ      ร้อยละ 80  มีความพึง

พอใจในระดับมาก ขึ้นไป 
      บรรลุเป้าหมาย   เนื่องจากมคีวามพึงพอใจ       

ร้อยละ 91.69  
 

 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
    1) สาขาวิชา/คณะ มักแจ้ง เปดิ/ปิด/เปลี่ยนแปลงข้อมูลกระบวนวิชาล่าช้ากว่าช่วงเวลาที่ก าหนด 

8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   

    1) สาขาวิชา/คณะ ควรด าเนินการเปิด/ปิด/เปลี่ยนแปลงข้อมูลกระบวนวิชาตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้นกัศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนได ้

 
 
 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-ทบ.4 
ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 

1. งาน   รับลงทะเบียนแบบพิเศษ 

2. ผู้รับผิดชอบ   นางธิดาวรรณ  คุณพันธ์ 

3. สาระส าคัญของงาน การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะมีการลงทะเบียนในรูปแบบพิเศษ อาทิ การลงทะเบียนเพื่อใช้
บริการของมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระแบบแบ่งหน่วยกิต ทางระบบ Internet ดังนั้น
ฝ่ายต้องเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการลงทะเบียนของนักศึกษาได้ตามระยะเวลาในปฏิทินการศึกษา  

4. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อสามารถรับลงทะเบียนรูปแบบพิเศษไดต้ามก าหนดระยะเวลาในปฏิทินการศึกษา 

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
ภาคการศึกษา 
-ภาค 2/2563 
-ภาคฤดูร้อน/2563 
-ภาค 1/2564 

(ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ/แบบแบ่งหน่วยกิต) 
 2,917 ราย     (2,097/820) 
 1,261 ราย     (1,152/109) 
 3,354 ราย     (2,402/952) 

 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร้อยละข้อผิดพลาดของข้อมูลการ
ลงทะเบียนและการช าระเงิน 

             0 บรรลเุป้าหมาย  

 
 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 
1) บัณฑิตวิทยาลยัมีประกาศรบัเขา้ศึกษาในรอบพิเศษและรอบเพิ่มเติม หลังเปดิภาคการศึกษาไปแล้ว มีผลต่อการลงทะเบียนไม่

เป็นไปตามระยะเวลาของปฏิทินการศึกษาหรือขอลงทะเบียนหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ 
8.   แนวทางแก้ไข และพัฒนา 

1) กรณีบณัฑิตวิทยาลัยมีประกาศรับเข้าศึกษาในรอบพิเศษและรอบเพิ่มเตมิ หลังเปิดภาคการศึกษาไปแล้ว ฝ่ายฯได้ท าหนังสือ
แจ้งไปยังคณะใหส้่งเอกสารการลงทะเบียนมาภายในเวลาที่ก าหนดเพื่อด าเนินการรบัลงทะเบยีนให้ (ยกเว้นค่าปรับ) และขอความ
ร่วมมือให้บณัฑิตวิทยาลัยด าเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยเรื่องการรายงานตัวและการขอลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ   จะช่วยลด
จ านวนการเสนอขออนุมัติลงทะเบยีนหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษได ้

 
 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-ทบ.5 
ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน   ลงทะเบียนกรณีพิเศษ 

2. ผู้รับผิดชอบ   นางธิดาวรรณ  คุณพันธ์ และนายพงศกร  สกุลพรรณ ์

3. สาระส าคัญของงาน การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะมีการลงทะเบียนผ่าน ทางระบบ Internet หรือ การลงทะเบียน
หลังก าหนด  ตามระยะเวลาในปฏิทินการศึกษา ซึ่งมักมีนักศึกษาบางส่วนไม่ได้ด าเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้น 
คณะจะด าเนินการขอลงทะเบียน  ขอเพิ่ม-ถอน กระบวนวิชาหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ มายังส านักทะเบียนฯ โดยฝ่ายต้อง
ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

4. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อสามารถด าเนินการเรื่องการขออนุมัตลิงทะเบียนหลังก าหนดกรณีพิเศษต่างๆ ได้ หลังจากพ้นก าหนด
ระยะเวลาในปฏิทินการศึกษา 

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
ภาคการศึกษา 

- ภาค 2/2563 
- ภาคฤดูร้อน/2563 
- ภาค 1/2564 

 
                63 ราย 

            - ราย 
          18 ราย 

 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ไม่เกิน 10 วันท าการ/

เรื่อง 
บรรลเุป้าหมาย เพราะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 
10 วันท าการ/เรื่อง 

 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 
1)   สาขาวิชา/คณะ/นักศึกษาบางราย ระบุเหตุผลไม่เป็นเหตสุุดวิสยั หรือแนบเอกสารประกอบเหตุผลและความจ าเป็น ส าหรับ

การเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาไม่ครบถ้วน  
       2) นักศึกษาต่างชาติที่ยังไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทย ท าให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารกับคณะ ประกอบกับในภาค 
1/2564  มหาวิทยาลัยมีประกาศให้เลื่อนการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาออกไป ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
ก าหนดการลงทะเบียนและการช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษา 
8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   
     1) ส่งเรื่องคืนคณะ โดยขอให้สาขาวิชา/นักศึกษา ช่วยพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการขอกรณีพิเศษตา่งๆ ซึ่งเป็นเหตุ
สุดวิสยัและแนบเอกสารประกอบที่ชัดเจนและครบถ้วน  เพื่อท่ีส านักทะเบียนฯ จะได้ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ 
     2)  ขอความร่วมมือทุกคณะช่วยประชาสัมพันธก์ าหนดการส าคัญต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้รับทราบอย่างทั่วถึงเป็นภาษาอังกฤษ 

 



รหัสแผนงาน สทป.64-ทบ.6 
ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. งาน   ด าเนินการเตรียมข้อมลูเพื่อออกหลักฐาน Transcript ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบ   นายอรรถกร  คณุพันธ์ 

3. สาระส าคัญของงาน นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตลอดภาคการศึกษา ดังนั้นฝ่ายต้องด าเนินการเตรยีม
ข้อมูลเพื่อการออกหลักฐาน Transcript ส าหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษาได้ครบถ้วนและถูกต้อง  

4. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อด าเนินการเตรียมข้อมลูเพื่อออกหลักฐาน Transcript ให้กับนักศึกษาบณัฑิตศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาได้
อย่างถูกต้อง 

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาและต้องเตรียมข้อมูลเพื่อ
ออก Transcript ฉบับสมบรูณ ์

                      1,333  ราย  
 

 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร้อยละข้อผิดพลาดในการด าเนินการ
บันทึกข้อมูลและดึงข้อมูลเพื่อการออก 
Transcript 

           0 บรรลเุป้าหมาย เนื่องจากไม่พบข้อผิดพลาดในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือหัวข้อ Thesis/IS ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา   

 
 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
- 

8.แนวทางแก้ไข และพัฒนา   
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-ทบ.7 
ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน   เปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน 

2. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปราณี  อริยพฤกษ์ 

3. สาระส าคัญของงาน  การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะมีการลงทะเบียนหลายประเภท หรือ เกินข้อบังคับ 
ประกอบกับนักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตลอดภาคการศึกษา ดังนั้นการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน ฝ่ายฯต้อง
ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ 

4. วัตถุประสงค์ของงาน   เพื่อสามารถด าเนินการเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมลูการลงทะเบียนของนักศึกษาและเพื่อให้นักศึกษา
ส าเรจ็การศึกษาได ้

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
 

-จ านวนนักศึกษาท่ีขอแก้ไขข้อมูลกระบวนวิชา เป็นกรณีพิเศษ 
-จ านวนนักศึกษาท่ีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบยีน 
เป็นกรณีพเิศษ 
-จ านวนนักศึกษาท่ีขออนุมัติลงทะเบียนเกินข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เป็นกรณีพเิศษ 

   
            169  ราย 
              14  ราย 
 
                6 ราย 

 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 

ไม่เกิน 10 วันท าการ/เรื่อง 
 

บรรลเุป้าหมาย  เพราะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 
10 วันท าการ/เรื่อง 
 

 
 

7.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
   1) คณะไม่แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการขออนุมัติกรณีพิเศษของนักศึกษา หรือ ระบุเหตผุลไม่ชัดเจนและมิใช่เหตุสดุวิสัย    จึงท า
ให้ต้องคืนเรื่องให้คณะเพื่อพิจารณาเหตผุลและเอกสารประกอบการน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
8.  แนวทางแก้ไข และพัฒนา   
   1) คณะควรตรวจสอบข้อมลูและแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการขออนุมัติกรณีพเิศษของนักศึกษาให้ครบถ้วน    รวมถึงการระบุ
เหตุผลความจ าเป็นหรือเป็นเหตุสดุวิสัย  ก่อนเสนอเรื่องมายังส านักทะเบียนและประมวลผล 

 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-ทบ.8 
ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. งาน   บันทึกข้อมูลและแก้ไขอักษรล าดับขั้น 

2. ผู้รับผิดชอบ   นายพงศกร  สกุลพรรณ ์ 

3. สาระส าคัญของงาน  งานบันทึกข้อมูลและแก้ไขอักษรล าดับขั้นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  การขอเลื่อนส่งอักษรล าดับขั้น  
ตลอดจนการขอแก้ไขอักษรล าดับขั้นเป็นกรณีพิเศษ  จะต้องด าเนินการตรวจสอบข้อมูลด้วยความรอบคอบและบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลด้วยความถูกต้อง 

4. วัตถุประสงค์ของงาน   เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและแก้ไขอักษรล าดับขั้นของนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง 

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
 

-จ านวนนักศึกษาท่ีขอแก้ไขอักษรล าดับขั้น I/P/T  
-จ านวนนักศึกษาท่ีขออนุมัติเลื่อนส่งอักษรล าดบัขั้น 
-จ านวนนักศึกษาท่ีขออนุมัติแก้ไขอักษรล าดับขั้นเป็นกรณีพิเศษ 

   
          1,041 ราย 
          1,131 ราย 
                1 ราย 

 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
 

ร้อยละข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลอักษร
ล าดับขั้นของนักศึกษา 

 

0 
 

บรรลเุป้าหมาย  เนื่องจากไม่พบขอ้ผิดพลาด 

 
 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
    1) คณะส่งเอกสารใบบันทึกล าดับขั้นมาให้ โดยไมไ่ดต้รวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งพบข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น  ภาคการศึกษา, รหสั
กระบวนวิชา, รหัสนักศึกษา    เป็นต้น    รวมถึงส่งผลสอบวิทยานพินธ์ S มา  โดยที่นักศึกษายังลงทะเบียนไม่ครบถ้วนตามแผนการ
ศึกษา  ส่งผลให้ต้องคืนเรื่องและรอให้คณะแก้ไขข้อมลูมาให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกข้อมูลในระบบต่อไป 
8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   
    1) คณะควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งผลมายังส านักทะเบียนฯ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาในการส่งคืนเรื่องกลับคืนไปยัง
คณะเพื่อท าการตรวจสอบและแกไ้ข  เช่น การตรวจสอบว่าลงทะเบียนกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามแผนการศึกษาหรือการ
ระบุภาคการศึกษาท่ีส่งผลอักษร S  โดยขอให้ตรงตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบฯ  เป็นต้น 

 
 
 



 

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 



 รหัสแผนงาน สทป.64-ตส.1 
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

2. กิจกรรม  รับรายงานตัวนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ระดบัต  ากว่าปริญญาตรีและระดับปรญิญาตร ี

3. ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิไลศรี ศรีวเิรือน และบคุลากรฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

4. สาระส าคัญของงาน ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาระดับต  ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี ที จะส าเร็จการศึกษา 
ต้องมารายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาที ส านักทะเบียนฯ หลงัจากนั้น ฝ่ายตรวจสอบฯ ด าเนินการจัดพมิพ์รายชื อ 
ผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา เพื อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษาส าหรับการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา และ
จัดพิมพ์หนังสือรับรองคุณวุฒิและ transcript จัดส่งให้กับนักศึกษาที ส าเร็จการศึกษา ในแตล่ะภาคการศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื อให้การด าเนินการรับรายงานตวันักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาและตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษา มีความถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาในปฏิทินการศึกษา 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- ผู้รายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

จ านวน   6,504  ราย 
 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ 
 
 
  
 
จ านวนรายการข้อผิดพลาด 
ในการรับรายงานตัว 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 

ไม่เกิน 5 วันท าการ 
 
 
 
 
 
ข้อผิดพลาดเป็น 0 

บรรลุเป้าหมาย  โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล
นักศึกษาคาดว่าฯ เพื อประมวลผล มชท.92 และแจ้ง
คณะตรวจสอบข้อมูลคาดว่าฯ ไม่เกิน 5 วันท าการ 
หลังจากเสร็จสิ้นการรับรายงานตวัคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 
 
บรรลุเป้าหมาย  โดยไม่มีข้อผดิพลาดในการ 
รับรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

 

 

 



 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

1. นักศึกษาที คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ไม่ด าเนินการตามวันเวลาที ก าหนดปฏิทินการศึกษา 
2. นักศึกษาบางรายข้อมูลชื อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ และวันเดือนปีเกดิ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ท าให้ต้องมาท าเรื องแก้ไข

ข้อมูล 
3. นักศึกษาที มีชื อในทะเบียนราษฎร ์ข้อมูลตัวสะกดชื อ-นามสกลุ วันเกิด สัญชาติ ในฐานข้อมลู ไมต่รงกบัทะเบียนราษฎร์ 
4. นักศึกษาต่างชาติ ข้อมูลตัวสะกดชื อ-นามสกุล ในฐานข้อมูล ไม่ตรงกับใน passport ต้องติดต่อนักศึกษาให้แก้ไขชื อสกุล 

 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 

1. ประสานงานคณะ/วิทยาลัยและอาจารย์ที ปรึกษา แจ้งให้นักศึกษาที ตกค้างหรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีสุดท้าย มารายงาน
ตัวคาดว่าฯ ตามวันเวลาที ก าหนดในปฏิทินการศึกษา 

2. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง ของข้อมูลทะเบียนประวัตินักศกึษาในฐานข้อมูล และแจ้งคณะ/วิทยาลัย อาจารย์ที 
ปรึกษา และนักศึกษา ด าเนินการแก้ไขข้อมูล ก่อนที จะรายงานตัวคาดว่าฯ 

3. ตรวจสอบข้อมลูตัวสะกดชื อ-นามสกุล วันเกิด สญัชาติ ของนักศึกษาในฐานข้อมูล กับฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร์ และแจ้ง
คณะ/วิทยาลยั อาจารย์ที ปรึกษา และนักศึกษา ด าเนินการแกไ้ขข้อมูล ก่อนที จะรายงานตัวคาดว่าฯ 

4. แจ้งนักศึกษาตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง ของข้อมูลในระบบรายงานตัวคาดว่าฯ ก่อนการบันทึกข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รหัสแผนงาน สทป.64-ตส.2 
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

2. กิจกรรม  รับรายงานตัวนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา 

3. ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิไลศรี ศรีวเิรือน และนางสาวทัศนีย์ อินทหมื น 

4. สาระส าคัญของงาน นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาที จะส าเร็จการศึกษา ต้องมารายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาที 
ส านักทะเบียนฯ หลังจากนั้น ฝ่ายตรวจสอบฯจะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศกึษาและตรวจสอบการ
ส าเรจ็การศึกษากับรายชื อผูส้ าเร็จการศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลัย และจัดพมิพ์หนังสือรับรองคุณวุฒิและ transcript จัดส่ง
ให้กับนักศึกษาที ส าเรจ็การศึกษา ในแต่ละเดือน 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื อให้การด าเนินการรับรายงานตวันักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาและตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษา มีความถูกต้อง 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- ผู้รายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
 

จ านวน   1,687  ราย 
 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
จ านวนรายการข้อผิดพลาด 
ในการรับรายงานตัว 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อผิดพลาดเป็น 0 บรรลุเป้าหมาย  โดยไม่มีข้อผดิพลาดในการรับ
รายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

1. นักศึกษาไม่ได้รายงานตัวคาดวา่ฯ เนื องจากเป็นการรายงานตัวคาดว่าฯ ออนไลน์เท่านั้น และเจ้าหน้าที คณะไม่ได้
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล 

2. ชื อนามสกุลนักศึกษาไม่ตรงกัน เช่น ชื อนามสกุลในปกวิทยานิพนธ์ ไม่ตรงกับ ชื อสกุลในฐานข้อมลูทะเบียนประวัต ิ
3. นักศึกษาไม่มารายงานตัวคาดว่าฯ เช่น นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรช้ันสูง ที ประจ าอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัด 
4. นักศึกษาต่างชาติเตรียมเอกสารยื นรายงานตัวคาดว่าฯ ไม่ครบ เชน่ ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) เนื องจากไฟล์ 

มีขนาดเกินที ก าหนดไว ้
5. นักศึกษาต่างชาติ ข้อมูลตัวสะกดชื อ-นามสกุล ในฐานข้อมูล ไม่ตรงกับใน passport ต้องติดต่อนักศึกษาให้แก้ไขชื อสกุล 

 
9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 

1. แจ้งขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลยั ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ทราบถึงขั้นตอนการรายงานตัวคาดว่าฯ ออนไลน์ และ 
ท าความเข้าใจกับนักศึกษาให้มากขึ้น 

2. แจ้งนักศึกษาให้แก้ไขชื อนามสกุลให้ตรงกัน ทั้งในทะเบียนประวัติและปกวิทยานิพนธ์ โดยใหต้รงกับในบัตรประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง 

3. แจ้งคณะ/วิทยาลัยและอาจารย์ที ปรึกษาเพื อตรวจสอบและตดิตามให้นักศึกษามาด าเนินการคาดว่าฯ ภายหลังก าหนด  
ในทุกภาคการศึกษา 

4. แจ้งนักศึกษาตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล ในระบบรายงานตัวคาดว่าฯ ก่อนการบันทึกข้อมูลการ
รายงานตัวคาดว่าฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-ตส.3 
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

2. กิจกรรม  ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับต  ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี 

3. ผู้รับผิดชอบ นางหยาดนที ปินตาโมงค์, นางสาวทัศนีย์ อินทหมื น, และบุคลากรฝ่ายตรวจสอบและรบัรองผลการศึกษา 

4. สาระส าคัญของงาน ภายหลังจากนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาที ส านักทะเบียนฯ  ฝ่ายตรวจสอบฯด าเนินการจัดส่ง
ใบเสนอเพื อขออนุมัติปรญิญา (มชท.92)  ให้คณะด าเนินการแก้ไขและตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาใน 
แต่ละราย และจัดส่งคืนฝ่ายตรวจสอบฯ เพื อด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้อง ซึ งเมื อประมวลผลการเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย 
ฝ่ายตรวจสอบฯ จักได้ด าเนินการจัดส่ง มชท.92 ฉบับสมบูรณ์ เพื อให้คณะตรวจสอบและเสนอรายชื อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื อให้การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษานักศึกษาระดบัต  ากว่าปรญิญาตรีและระดับ
ปริญญาตรี มคีวามถูกต้องและเปน็ไปตามระยะเวลาในปฏิทินการศกึษา 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- การตรวจสอบการส าเรจ็การศึกษาของผู้คาดว่าจะส าเร็จ 
 การศึกษานักศึกษาระดับต  ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี 
 

- การจัดท ารายชื อผู้ส าเร็จการศึกษาเสนอที ประชุมฯ 

จ านวน   6,504  ราย 
 
 

จ านวน   5,659  ราย 
 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ 
 
 
 
 
จ านวนรายการข้อผิดพลาด 
ในการตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษา 

ไม่เกิน 5 วันท าการ 
 
 
 
 
 
ข้อผิดพลาดเป็น 0 

บรรลุเป้าหมาย  โดยสามารถตรวจสอบรายชื อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา และด าเนินการจัดท ารายชื อ
ผู้ส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับต  ากว่าปริญญาตรี
และระดับปริญญาตรี เสนอที ประชุมฯ ไม่เกิน 5  
วันท าการ หลังจากคณะเสนอรายชื อผู้ส าเรจ็ฯ 
 
บรรลุเป้าหมาย  โดยไม่มีข้อผดิพลาดในการ
ตรวจสอบการส าเรจ็การศึกษาของนักศึกษา
นักศึกษาระดับต  ากว่าปรญิญาตรแีละระดับ 
ปริญญาตร ี
 

 



 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

1. นักศึกษาขาดการวางแผนและตรวจสอบข้อมูลกระบวนวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ งพบว่าเรยีนไมค่รบตามโครงสร้างฯ 
ท าให้ต้องมีการขออนุมัตลิงทะเบียนกระบวนวิชา เพิ ม/หลังก าหนด กรณีพิเศษ บางคณะด าเนนิการขออนุมัติลา่ช้า  
ท าให้การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาได้รบัผลกระทบไปด้วย 

2. จากสถานการณ์โควิด ท าให้นักศึกษาที คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ได้รับผลกระทบจากการส่งผลการศึกษาหลังก าหนด  
ท าให้ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามปฏิทินการศึกษา 

3. จากสถานการณ์โควิด ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถยืนเงินส าหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพ ท าให้ต้อง
ตรวจสอบหนี้สินก่อนการเสนอรายชื อผู้ส าเร็จการศึกษา 

4. การขออนุมัติเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื น (มหาวิทยาลัยตา่งประเทศ) ของคณะและ
วิทยาลัยนานาชาติ ยังไม่เป็นระบบและมีความลา่ช้า 

5. การเพิ มกระบวนวิชาในหลักสตูรของคณะ บางคณะด าเนินการขออนุมัติปรับปรุงหลักสตูรล่าช้า ซึ งส่งผลกระทบ 
ต่อการส าเร็จการศึกษา 

6. การเสนอจบเพิ มเติมมจี านวนเพิ มมากขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาโครงการหลักสูตรสองปรญิญา (หลักสูตรนานาชาติ) 
เนื องจากมีความล่าช้าในการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนวิชาของคณะกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน 

7. ต้องตรวจสอบนักศึกษาคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา ที ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2561 ที ต้องผ่านเงื อนไขการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์โควิด ท าใหน้ักศึกษาไมส่ามารถ
ด าเนินการทดสอบฯ เนื องจากการเดินทาง และอยู่ต่างประเทศ ต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที คณะ  
ส านักทะเบียนฯ และมหาวิทยาลยั เพื อด าเนินการขอยกเว้น หรือพิจารณาจัดสอบเป็นกรณีพิเศษ 

 
9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 

1. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลยั ให้ด าเนินการขออนุมตัิเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา/ การขออนุมัติลงทะเบียน
กระบวนวิชา เพิ ม, หลังก าหนด กรณีพิเศษ/ การขออนุมตัิปรับปรงุหลักสูตร/ การส่งผลการศึกษา และการเสนอรายชื อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาโดยขอให้คณะด าเนินการตามช่วงระยะเวลาที เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา ตามช่วงระยะเวลาที ไม่ส่งผล
กระทบต่อการตรวจสอบการส าเรจ็การศึกษาในแตล่ะภาคการศึกษา 

2. มีการตรวจสอบผลการศึกษาที ส่งหลังก าหนด ของนักศึกษาที คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา และเสนอรายชื อผู้ส าเร็จ
การศึกษาเพิ มเติมทุกเดือน 

3. ตรวจสอบโครงสร้างหลักสตูรแตล่ะคณะใหม่อีกครั้ง เพื อท าการปรับปรุงข้อมูลใหม่ในโปรแกรมตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษา เพื อลดการตรวจกระบวนวิชาที ยังเป็นโครงสรา้งหลักสตูรเดิมอยู่ 

4. พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการส าเรจ็การศึกษา ที เชื อมโยงกับฐานข้อมูลโครงสร้างหลักสตูรใหม ่ เพื อให้การตรวจสอบการ
ส าเรจ็การศึกษารองรับเงื อนไขที ซบัซ้อนและมีความถูกต้องมากยิ งข้ึน 

5. พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบนักศึกษาที มีหนี้สินก่อนการเสนอรายชื อผู้ส าเร็จการศึกษาและส่งรายชื อนักศึกษาคาดว่าจะ
ส าเรจ็การศึกษาที มหีนี้สินกองทุนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้คณะทราบ 2 ช่วง คือ หลังการรายงานตัวคาดว่าจะ
ส าเรจ็การศึกษาสิ้นสดุ และหลังจากประมวลผล มชท.92 ฉบับสมบรูณ์ 

6. แจ้งข้อมูลรายชื อ จ านวนนักศึกษาที ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
ที ต้องผ่านเงื อนไขการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ เพื อพิจารณายกเว้นหรือจัดสอบกรณีพเิศษ 

 
 
 



 รหัสแผนงาน สทป.64-ตส.4 
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

2. กิจกรรม  บันทึก ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ข้อมลูรายชื อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

3. ผู้รับผิดชอบ นางสาวทัศนีย์ อินทหมื น และนางสาวพิไลศรี ศรีวิเรือน 

4. สาระส าคัญของงาน ภายหลังจากนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาที ส านักทะเบียนฯ และเมื อบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ
รายชื อผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านที ประชุมฯ แล้วส่งรายชื อผูส้ าเรจ็การศึกษามายังส านักทะเบียนฯ ฝ่ายตรวจสอบฯ ด าเนินการ
บันทึกรายชื อผู้ส าเร็จการศึกษาในฐานข้อมูลและตรวจสอบรายชื อผูส้ าเรจ็การศึกษา จัดพิมพ์ตรวจสอบระเบียนถาวรฉบับร่าง
ให้ฝ่ายทะเบยีนการศึกษาบณัฑติศกึษาด าเนินการในส่วนที เกี ยวข้อง เพื อที ฝ่ายตรวจสอบฯจะจดัพิมพ์/ตรวจสอบระเบียนถาวร
ฉบับส าเร็จการศึกษา และจดัส่งให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื อให้การบันทึก ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ข้อมลูรายชื อผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มีความถูกต้องและด าเนินการได้ทันตามก าหนด 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

จ านวน    1,333  ราย 
 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
จ านวนรายการข้อผิดพลาด 
ในการบันทึก 
และจัดพมิพ์ข้อมูลผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 

ไม่เกิน 5 วันท าการ 
 
 
 
 
 
 
ข้อผิดพลาดเป็น 0 
 

บรรลุเป้าหมาย โดยสามารถด าเนนิการบันทึก
รายชื อผู้ส าเร็จการศึกษา จดัพิมพแ์ละตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายชื อผู้ส าเร็จการศึกษา และออก 
Transcript ฉบับส าเร็จการศึกษา ไม่เกิน 5 วันท า
การ หลังจากได้รับรายชื อผูส้ าเร็จการศึกษาจากฝา่ย
ทะเบียนการศึกษาบัณฑติศึกษา 
 
บรรลุเป้าหมาย โดยไม่มีข้อผิดพลาดในการบันทึก
รายชื อผู้ส าเร็จการศึกษาของนักศกึษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และออก Transcript ฉบับส าเร็จ
การศึกษา จัดส่งให้กับนักศึกษาทางไปรษณยี ์
 



 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จากสถานการณ์โควิด ท าให้นักศึกษาไม่ได้ท าคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา  โดยนักศึกษายังไม่ทราบถึงขั้นตอนที ไม่ต้อง
มายื นเอกสารที ส านักทะเบียนฯ แล้ว หรือลืมขั้นตอนการรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ก่อนสอบ ท าให้ตรวจ
พบตอนที น ารายชื อบันทึกลงฐานข้อมูล ท าให้งานล่าช้า และไมส่ามารถจัดพิมพ์ใบระเบียนถาวรฉบับสมบูรณไ์ด้ 

2. ข้อมูลของนักศึกษา ไม่ตรงกับทางบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนของนักศึกษาต่างชาติ (นักศึกษาจีน) ที ชื อสกุลสลับกัน ท าให้
ข้อมูลของส านักทะเบยีนฯ ไม่ตรงกับรายชื อจากบัณฑติวิทยาลยั และชื อนักศึกษาต่างชาติหลักสตูรไทยข้อมูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นชื อสกุลที สะกดเป็นภาษาไทย ท าให้ต้องประสานงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และท า
ให้การจัดท าใบระเบียนถาวรล่าช้า 

3. บัณฑิตวิทยาลัยขอแก้ไขข้อมลูผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล ท าให้การจัดท าใบระเบียนถาวรฉบบัสมบูรณล์่าช้า 
เช่น การรอผลการศึกษา เป็นต้น 

 
9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา  

1. จากสถานการณ์โควิด ท าให้เปลี ยนแปลงแนวปฏิบัติโดยการยกเลิกการถ่ายรูป และการแสดงรปูถ่ายในเอกสาร
ส าคัญทางการศึกษา เพื อลดขั้นตอนในการรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ตลอดจนท าให้การออกเอกสาร
ส าคัญทางการศึกษาท าได้ทันทีหลงัจากมหาวิทยาลยัอนุมัติการส าเรจ็การศึกษา 

2. ขอความร่วมมือคณะและบณัฑิตวทิยาลัย ตรวจสอบข้อมูลผู้ส าเรจ็การศึกษาก่อนอนุมัตสิ าเรจ็การศึกษาจากบัณฑติ
วิทยาลัย และที ประชุมมหาวิทยาลัย เพื อให้ส านักทะเบยีนฯ สามารถออกเอกสารที ถูกต้องได้ทนัที ภายหลัง
มหาวิทยาลยัอนุมัติการส าเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-ตส.5 
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน จัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษา 

2. กิจกรรม  หนังสือรับรองคุณวุฒิ 

3. ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิไลศรี ศรีวเิรือน และนางสาวทัศนีย์ อินทหมื น 

4. สาระส าคัญของงาน ภายหลังจากนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาที ส านักทะเบียนฯแล้ว ฝ่ายตรวจสอบฯจะ
ด าเนินการจัดพิมพ์รายชื อผู้คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา เพื อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษาโดยด าเนินการจัดพิมพ์
หนังสือรับรองคณุวุฒิ ในแต่ละภาคการศึกษาและจัดส่งให้กับนักศึกษาที ส าเร็จการศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื อให้หนังสือรับรองคุณวุฒิเป็นไปด้วยความถูกต้อง และสามารถด าเนินการจดัท าหนังสือรบัรอง
คุณวุฒิได้ทันตามก าหนด 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- การจัดท ารายชื อผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 (ทุกระดับการศึกษา) 
- การจัดท าหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา) 
 

จ านวน    8,485  ราย 
 
จ านวน    12,790  ราย 
 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
จ านวนรายการข้อผิดพลาด 
ในการออกหนังสือรับรองคุณวุฒิ 

ไม่เกิน 5 วันท าการ 
 
 
 
 
 
 
ข้อผิดพลาดเป็น 0 

บรรลุเป้าหมาย เนื องจาก ด าเนินการจัดท าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดส่ง
หนังสือรับรองคณุวุฒิ ทางไปรษณยี์ ไม่เกิน  
5 วันท าการ หลังจากรายชื อผูส้ าเร็จการศึกษา  
ได้ผา่นที ประชุมสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
บรรลุเป้าหมาย โดยไม่มีข้อผิดพลาดในการจัดท า
หนังสือรับรองคณุวุฒิ และจดัส่งให้กับผู้ส าเร็จ
การศึกษาทางไปรษณีย ์
 

 

 



 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 - 
 
9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา  

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-ตส.6 
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน จัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษา 

2. กิจกรรม  ระเบยีนถาวร (Transcript)  ฉบับส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

3. ผู้รับผิดชอบ นางล าดวน ศรโีรย, นางหยาดนที ปินตาโมงค์, นางธนัษฎา เจริญรักษ,์ นางสาวธนัชพร ค าเขียว และบุคลากร
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศกึษา 

4. สาระส าคัญของงาน ระเบียนถาวร (Transcript) เป็นเอกสารที แสดงผลการเรียนของนักศึกษา ซึ งนักศึกษาที ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา จะไดร้ับระเบียนถาวร หลงัจากที รายชื อผ่านที ประชุมของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ    
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศกึษาจะด าเนินการจัดพมิพ์ ตรวจสอบความถูกต้องของระเบยีนถาวร และจดัส่งทาง
ไปรษณีย์ให้แก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื อให้ระเบียนถาวรของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง และสามารถด าเนินการจัดท า
ระเบียนถาวรได้ทันตามก าหนด 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
การจัดท าใบระเบียนถาวร (Transcript) ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี
 

จ านวน   5,517  ราย 
 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
จ านวนรายการข้อผิดพลาด 
ในการออก transcript ฉบับ
ส าเรจ็การศึกษา 

ไม่เกิน 5 วันท าการ 
 
 
 
 
 
 
ข้อผิดพลาดเป็น 0 
 

เป้าหมาย เนื องจากด าเนินการจัดท าระเบียนถาวร 
(Transcript) ตรวจสอบความถูกตอ้ง และจัดส่ง
ระเบียนถาวร (Transcript) ทางไปรษณีย์  ไม่เกิน
กว่า 5 วันท าการ หลังจากรายชื อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ได้ผา่นที ประชุมสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้
ความเห็นชอบแล้ว 
 
บรรลุเป้าหมาย เนื องจากไม่มีข้อผิดพลาดในการ
จัดท าและจัดส่งใบระเบียนถาวร (Transcript) ให้กับ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 
 



 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. คณะมีการแกไ้ขอักษรล าดับขั้นของผู้ส าเร็จการศึกษา ท าให้ต้องรอผลการแก้อักษรล าดับขั้นของนักศึกษาบางราย 
ก่อนการจัดพิมพ์ระเบียนถาวรฉบบัสมบูรณส์่งนักศึกษา 

 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา  

1. ขอความร่วมมือให้คณะด าเนินการแก้อักษรล าดับขั้นของผู้ส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว เพื อใหส้ามารถจดัพิมพ์ระเบียน
ถาวรฉบับสมบรูณ์ที ถูกต้อง จัดส่งนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-ตส.7 
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน จัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษา 

2. กิจกรรม  ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และเกียรติบตัรรางวัลเรียนดี 

3. ผู้รับผิดชอบ นางสาวอ าไพ อภิรมย์, นางสาวพิไลศร ีศรีวิเรือน, นางธนัษฏา เจรญิรักษ์, นายมงคล ปนิตาโมงค์ และบุคลากร
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศกึษา 

4. สาระส าคัญของงาน ฝ่ายตรวจสอบฯ จะต้องด าเนินการจัดท าปริญญาบัตร ประกาศนยีบัตร เกียรติบตัรรางวัลเรยีนดี
ประจ าปีและตลอดหลักสูตร ซึ งต้องตรวจสอบรายชื อนักศึกษาที ส าเร็จการศึกษาและออกประกาศรายชื อนักศึกษาในแต่ละ
ครั้งที มีการเสนอให้ส าเร็จการศึกษา และตรวจสอบความถูกต้อง 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื อให้การจัดท าประกาศรายชื อผูส้ าเรจ็ฯ ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และเกยีรติบัตรรางวัล
เรียนดเีป็นไปด้วยความถูกต้อง 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- งานปริญญาบัตร/ประกาศนยีบตัร (ทุกระดับการศึกษา) 
 

- งานเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ าปี  

จ านวน  7,399  ราย 
 

จ านวน  5,164  ราย 
 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
จ านวนรายการข้อผิดพลาด 
ในการออกปริญญาบัตร 
ประกาศนียบตัร และเกียรติบตัร
รางวัลเรยีนด ี
 

ข้อผิดพลาดเป็น 0 บรรลุเป้าหมาย โดยไม่มีข้อผิดพลาดในการออก
ปริญญาบัตร ประกาศนยีบัตร และเกียรติบัตรรางวัล
เรียนด ี
 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. ไม่มีฐานข้อมลูแผนการศึกษา ท าให้ต้องสร้างฐานข้อมลูแผนการศึกษาจากโครงสร้างหลักสูตรที ได้รับ ซึ งการปรับปรุง
หลักสตูรมคีวามซับซ้อน ท าให้เกดิความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลได ้

2. คณะมีการแกไ้ขอักษรล าดับขั้น ท าให้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี ยตลอดปี ในใบเกียรติบตัรของนักศึกษาบางราย มีการ
เปลี ยนแปลงกระทบ และนักศึกษาบางรายได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรยีนดีประจ าปี เพิ มเติม 

3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด คณะมีการเทียบแทนกระบวนวิชาอื นแทนกระบวนวิชาสหกิจศึกษา  
ในหลักสูตร ท าให้ไมเ่ป็นไปตามแผนการศึกษาในหลักสตูร จึงต้องขอรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีเพิ มเติม 



 
 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 

1. ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมลูแผนการศึกษาจากโครงสร้างหลักสูตรที ไดร้ับ ให้ถูกต้องและมคีวามเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รหัสแผนงาน สทป.64-ตส.8 
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

2. กิจกรรม  รับรายงานตัวขึ้นทะเบยีนบัณฑติ เพื อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

3. ผู้รับผิดชอบ นางธนัษฏา เจริญรกัษ์, นายมงคล ปินตาโมงค์ และบคุลากรฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

4. สาระส าคัญของงาน บัณฑิตที ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายตรวจสอบฯ ต้องด าเนินการ
จัดเตรียมปริญญาบัตรเพื อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และด าเนินการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื อเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ต้องด าเนินการจัดท าค ากราบบังคมทูล และปริญญาบัตร ให้ถูกต้องและทันตามก าหนด 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื อให้สามารถด าเนินการจดัท าค ากราบบังคมทูล และเตรียมปรญิญาบตัรเพื อใช้ในงานพระราชทาน
ปริญญาบัตร  มีความถูกต้องและด าเนินการได้ทันตามก าหนด 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนบณัฑิต เพื อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ านวน  6,561  ราย 

 
 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ 
 
 
 
จ านวนรายการข้อผิดพลาด 
ในการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียน
บัณฑิตฯ 
 

ไม่เกิน 3 วันท าการ 
 
 
 
 
ข้อผิดพลาดเป็น 0 
 

ไม่มีการด าเนินการ เนื องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด ท าให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลื อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที  55 ออกไป
ก่อน อย่างไม่มีก าหนด 
 
ไม่มีการด าเนินการ เนื องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด ท าให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลื อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที  55 ออกไป
ก่อน อย่างไม่มีก าหนด 
 

 

 

 

 



 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

1. เนื องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ท าให้มหาวิทยาลัยเชียงใหมเ่ลื อนรับพระราชทานปริญญาบตัร  
ครั้งที  55 ออกไปก่อน อย่างไม่มีก าหนด 

 
9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 

1. รอประกาศก าหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลยั เพื อด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-ตส.9 
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

2. กิจกรรม  ตรวจสอบคุณวุฒิการศกึษา 

2. ผู้รับผิดชอบ นางธนัษฎา เจริญรกัษ์, นางหยาดนที ปินตาโมงค์ และนายมงคล ปินตาโมงค ์

3. สาระส าคัญของงาน กรณีที นักศึกษาส าเรจ็การศึกษาและยื นเอกสารสมัครงานหรือศึกษาต่อในหน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา  หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาจะจดัส่งเอกสารการส าเรจ็การศึกษามายังส านักทะเบยีนฯ เพื อตรวจสอบและ
ยืนยันการส าเรจ็การศึกษาของนักศึกษา  และด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือตรวจสอบคุณวุฒิและตรวจสอบประวตัิการศึกษา 
จัดส่งไปยังหน่วยงานที ขอตรวจสอบ 

4. วัตถุประสงค์ของงาน เพื อให้การตรวจสอบคณุวุฒิเป็นไปด้วยความถูกต้อง สามารถด าเนินการตรวจสอบเอกสารการ
ส าเรจ็การศึกษาได้ทันตามก าหนด 

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
การออกหนังสือแจ้งผลตรวจสอบคุณวุฒิ จ านวน  1,672 เรื อง   /  3,538 ราย 

 
6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร้อยละข้อผิดพลาดในการ
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
    

ข้อผิดพลาดเป็น 0 บรรลุเป้าหมาย โดยไม่มีข้อผิดพลาดในการ
ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา และจัดส่งผลการ
ตรวจสอบให้กับหน่วยงาน/สถาบนัการศึกษา ทาง
ไปรษณีย์และอีเมล 
 

 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. หน่วยงานที ขอตรวจสอบคณุวุฒิ ส่งส าเนาหลักฐานการศึกษาผดิสถาบันการศึกษา 
2. หน่วยงานที ขอตรวจสอบคณุวุฒิ ก าหนดวันแจ้งผลการตรวจสอบโดยมีความเร่งด่วน 
3. หน่วยงานที ขอตรวจสอบคณุวุฒิ ไม่ส่งส าเนาหลักฐานการศึกษาแนบเพื อให้ตรวจสอบ 
4. หน่วยงานที ขอตรวจสอบคณุวุฒิ แนบส าเนาหลักฐานการศึกษาที ให้ตรวจสอบ เป็นเอกสารที ไมร่ะบุว่าเป็นผูส้ าเรจ็

การศึกษา หรือเอกสารที ไม่ได้ออกโดยส านักทะเบียนและประมวลผล เช่น Transcript ของนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ สถาบันสมทบ, ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรที คณะจดัอบรม เป็นต้น ท าใหไ้มส่ามารถตรวจสอบได ้

5. หน่วยงานที ขอตรวจสอบคณุวุฒิ ไม่ไดร้ับเรื องแจ้งผลการตรวจสอบทางไปรษณีย์ เนื องจากไม่ไดร้ับบันทึกแจ้งผล 
การตรวจสอบที จัดส่งให้ทางไปรษณีย ์



 
6. หน่วยงานที ขอตรวจสอบคณุวุฒิ ส่งบันทึกขอตรวจสอบคณุวุฒิเรียนถึงอธิการบดี ท าให้เอกสารถูกสง่ไปยังส านักงาน

มหาวิทยาลยัก่อนจะถูกส่งกลับมายังส านักทะเบียนและประมวลผล ท าให้การตรวจสอบคณุวุฒิ และการแจ้ง 
ผลตรวจสอบคุณวุฒิล่าช้า 

 
8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา  

1. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท ์ และส่งหลักฐานการศึกษาผิดสถาบันการศึกษากลับคืนหน่วยงานที ขอตรวจสอบ
คุณวุฒิ 

2. ด าเนินการตรวจสอบคณุวุฒิ ให้กับหน่วยงานที ก าหนดวันแจ้งผลการตรวจสอบโดยมีความเร่งด่วน เปน็กรณีพิเศษ 
3. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และ/หรือจัดท าบันทึกฯ แจง้หน่วยงานให้จัดส่งส าเนาหลักฐานการศึกษาแนบ 

เพื อการตรวจสอบ 
4. จัดท าบันทึกแจ้งคณะที เกี ยวข้อง ส าหรับเอกสารที ไมไ่ด้ออกโดยส านักทะเบียนและประมวลผล เพื อแจ้งผลการ

ตรวจสอบคุณวุฒิ 
5. จัดท าโปรแกรมตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-ตส.10 
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน จัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษา 

2. กิจกรรม  ออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา ประจ าวัน 

3. ผู้รับผิดชอบ บุคลากรฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

4. สาระส าคัญของงาน นักศึกษาสามารถขอเอกสารและหนังสือรับรองเอกสารที ส านักทะเบยีนฯออกให้ ซึ งได้แก่ ใบระเบียน
ถาวร (Transcript), หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา, หนังสือรับรองคุณวุฒิ, ใบปริญญาบัตร, หนังสือรับรอง
ตัวสะกดชื อ-นามสกุล ฉบับภาษาอังกฤษ กรณีสะกดไม่ตรงกับ Passport/บัตรประจ าตัวประชาชน และหนังสือรับรอง
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับเอกสารแบบฟอร์มของมหาวทิยาลัยตา่งประเทศ 

5. วัตถุประสงค์ของงาน เพื อให้การรับรองเอกสารและออกเอกสารส าคญัทางการศึกษาประจ าวัน มีความถูกต้องและ
ด าเนินการได้ทันตามก าหนด  

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
การออกหนังสือรับรองและเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
- ใบระเบียนถาวร (Transcript) 
 + ฉบับภาษาอังกฤษ 
 + ฉบับภาษาไทย 
- ใบระเบียนถาวรดิจิทลั (Digital Transcript) 
 + ฉบับภาษาอังกฤษ 
 + ฉบับภาษาไทย 
- หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 + ฉบับภาษาอังกฤษ 
 + ฉบับภาษาไทย 
- ส าเนาหนังสือรับรองคณุวุฒิ 
- หนังสือรับรองคณุวุฒิ ฉบับภาษาอังกฤษ 
- ใบแทนปริญญาบตัร 
- ใบปริญญาบตัร ฉบับภาษาอังกฤษ 
- หนังสือรับรองตัวสะกดชื อ-นามสกุล ฉบับภาษาอังกฤษ 
- หนังสือรับรองการศึกษาในมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
- หนังสือรับรองการสอบ CMU-eGrad 
 

 
 
จ านวน    4,442 ฉบับ 
จ านวน   4,053 ฉบับ 
 
จ านวน   2,502 ฉบับ 
จ านวน   2,207 ฉบับ 
 
จ านวน      897 ฉบับ 
จ านวน   3,169 ฉบับ 
จ านวน      750 ฉบับ 
จ านวน   1,180 ฉบับ 
จ านวน     400 ฉบับ 
จ านวน     820 ฉบับ 
จ านวน       66 ฉบับ 
จ านวน      321 ฉบับ 
จ านวน       23 ฉบับ 
 

รวม    จ านวน      20,830  ฉบับ 
 



 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ 
 
 
 
 
จ านวนรายการข้อผิดพลาด 
ในการออกเอกสารส าคัญทาง
การศึกษา 

ไม่เกินวันนัดตามก าหนดของ
เคาน์เตอร์บริการทะเบียน
นักศึกษา 
 
 
 
ข้อผิดพลาดเป็น 0 

บรรลุเป้าหมาย เนื องจากด าเนินการจัดพิมพ์
เอกสารส าคญัทางการศึกษา  ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และประทับตราดุน ไม่เกินวันนัด
ตามก าหนดของเคาน์เตอร์บริการทะเบียน
นักศึกษา 
 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  เนื องจากมีข้อผิดพลาด 
ในการจัดท า Transcript หนังสือรับรองการ
เป็นนักศึกษา จ านวน 2 ราย 
มีร้อยละข้อผิดพลาด เป็น 0.0096 
 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. เอกสารในบางรายการยังไมส่ามารถออกได้ทันที ท าให้ใช้เวลาในการด าเนินการออกเอกสารและตรวจสอบข้อมลู 
นักศึกษาจึงไม่ได้รับเอกสารทันที และยังมีข้อผดิพลาดในการออกเอกสาร 

 
 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา  

1. พัฒนาระบบออกเอกสารส าคัญทางการศึกษาอัตโนมตัิ เพื อให้บริการออกเอกสารได้ทันที และมีความถูกต้อง 
มากขึ้น 

 
 
 
 
 



 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 



รหัสแผนงาน สทป.64-ทส.1 
     ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน   ประมวลผลการศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบ   นายพิเชฐ  จันทรเสนาวงค์ และ นายธนสาร เมืองสขุ 

3. สาระส าคัญของงาน ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและประมวลผลการศึกษามีหน้าที่หลักในการให้บรกิารด้านการประมวลผล
การศึกษา เนื่องจากปัจจุบันมีนกัศึกษาจ านวนมากขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงการประมวลผลการศกึษา เพื่อรองรับจ านวน
นักศึกษาท่ีมากขึ้น เงื่อนไขที่เพิ่มขึน้ และให้ด าเนินการได้ถูกต้อง ทันเวลาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อบริการประมวลผลการศึกษาได้อยา่งรวดเร็ว แม่นย า และทันเวลา 

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
ภาคการศึกษา 1/2563 
ภาคการศึกษา 2/2563 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 

193,374  เรคคอร์ด 
175,425  เรคคอร์ด 
   3,481  เรคคอร์ด 

 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ความส าเร็จของการประมวลผลขอ้มูล ร้อยละข้อผิดพลาดของ

ข้อมูลประมวลผลเป็น 0 
บรรลุเป้าหมาย  ไม่พบข้อผิดพลาด 

 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- 
 

8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 
-   

 
 
 
 
 
 
 

 



รหัสแผนงาน สทป.64-ทส.2 
     ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน   การพัฒนาโปรแกรมงานทะเบียน 

2. ผู้รับผิดชอบ   นายพิเชฐ จันทรเสนาวงค์ และนายธนสาร เมืองสุข 

3. สาระส าคัญของงาน ส านักทะเบยีนและประมวลผล มหีน้าท่ีในการให้ข้อมูลงานทะเบยีนนักศึกษาตัง้แต่การรับเข้าศึกษา งาน
หลักสตูรการศึกษา การลงทะเบยีนนักศึกษา จนกระทั่งการส าเร็จการศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาโปรแกรมงานทะเบียน
อย่างต่อเนื่องใหส้ามารถรองรับงานต่างๆ ได ้

4. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อบริการโปรแกรมงานทะเบียนส าหรับงานประเภทต่างๆ แก่บุคลากรภายในส านักทะเบียนฯ 

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
  โปรแกรมระบบงานทะเบยีนนักศึกษา 
  โปรแกรมเสรมิระบบงานทะเบียนนักศึกษา 

- โปรแกรมของฝ่ายหลักสตูร ตารางสอน ตารางสอบ 
- โปรแกรมของฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตร ี
- โปรแกรมของฝ่ายตรวจสอบและรบัรองผลการศึกษา 

จ านวนนักศึกษา 37,601 ราย 
 

 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
โปรแกรมระดับมากข้ึนไป 

ร้อยละ 80 โปรแกรมระบบงานทะเบียนนักศกึษา 
- บรรลุเป้าหมาย มีความพึงพอของ 

ผู้ใช้โปรแกรมร้อยละ 100 
(จ านวนแบบสอบถาม 18 ชุด) 

โปรแกรมเสริมระบบงานทะเบียนนักศึกษา 
- บรรลุเป้าหมาย มีความพึงพอของ 

ผู้ใช้โปรแกรมร้อยละ 86.67 
      (จ านวนแบบสอบถาม 15 ชุด) 
 

 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 
      - 
8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   
      - 
 

https://www1.reg.cmu.ac.th/web/th/person05/


รหัสแผนงาน สทป.64-ทส.3 
     ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน   งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

2. ผู้รับผิดชอบ   นายพิเชฐ จันทรเสนาวงค์ และนายสังเวียน กุณา 

3. สาระส าคัญของงาน ส านักทะเบยีนและประมวลผล มหีน้าท่ีในการให้ข้อมูลงานทะเบยีนนักศึกษาตัง้แต่การรับเข้าศึกษา งาน
หลักสตูรการศึกษา การลงทะเบียนนักศึกษา จนกระทั่งการส าเร็จการศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องมีฐานข้อมลูแก่นักศึกษา บุคลากร
คณะ/ภาควิชา และบุคคลอื่นที่เกีย่วข้อง ท่ีถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด 

4. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลงานทะเบียนให้ครบถ้วน ถูกต้องและใช้งานตามความต้องการของส่วนงานได้ 

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
จ านวนนักศกึษาปีการศึกษา 2564 
จ านวนนักศึกษาท่ีทะเบียนประวัตยิังไม่สมบูรณ ์
- ไม่มีข้อมลูเลขบัตรประชาชน หรือ Passport 
- ไม่มีข้อมลูสญัชาติ  

 

9,813  ราย 
 
      0 ราย 
      0 ราย 

 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ความส าเร็จของการประมวลผลขอ้มูล ร้อยละข้อผิดพลาด 

ของข้อมูลงานทะเบียน
นักศึกษาเป็น 0 

    บรรลุเป้าหมาย  

 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

-   
8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา 

-   
 
 
 
 
 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-ทส.4 
     ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน   การดูแลและพัฒนาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 

2. ผู้รับผิดชอบ   นายฉัตรชัย  บุญเทียมทัด  

3. สาระส าคัญของงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา ได้มีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลงานทะเบยีนการศึกษา ซึ่งมีเครื่องแม่ข่ายให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคล
ทั่วไป จึงจ าเป็นต้องดูแลรักษาไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขัดข้อง เนื่องจากต้องบริการนักศึกษา online ตลอด 24 ช่ัวโมง และบริการ
ที่เคาน์เตอร์ทะเบียนนักศึกษาในเวลาท าการ 

4. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้ระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย สามารถให้บริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

5. ปริมาณงาน 

รายการ ร้อยละที่ได้ 
การใช้งานได้ของระบบ API Web Service 
การใช้งานได้ของเครื่อง www1.reg.cmu.ac.th 
การใช้งานได้ของเครื่อง www2.reg.cmu.ac.th 
การใช้งานได้ของเครื่อง www3.reg.cmu.ac.th 

99.99 
99.83 
99.92 
99.15 

 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ระดับความส าเร็จของการให้บริการ
ระบบ 

ระดับ 5 บรรลุเป้าหมาย  ท าได้ระดับ 5 

 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- มีปริมาณการใช้ข้อมลูจ านวนมากในบางช่วงเวลา อาจท าให้ระบบบริการได้ช้า 

- มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนกลางของทางมหาวิทยาลัย อาจท าให้ระบบไม่สามารถให้บริการไดบ้างช่วงเวลา 

- มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ่อยครัง้ อาจท าให้ระบบไมส่ามารถให้บรกิารไดบ้างช่วงเวลา 
 

8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   

-    ปรับแต่ง Architecture ให้รองรับกับ traffic ปริมาณมากข้ึน 

 

 



รหัสแผนงาน สทป.64-ทส.5 
     ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน  งานพัฒนาโปรแกรม ONLINE 
2. ผู้รับผิดชอบ : นายสังเวียน กุณา และนางสาวอสมา ตะ๊ค า 
3. สาระส าคัญของงาน : ส านักทะเบียนและประมวลผล มีหน้าท่ีในการให้ข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษาตั้งแต่การรับเข้าศึกษา 

งานหลักสูตรการศึกษา การลงทะเบียนนักศึกษา จนกระทั่งการส าเร็จการศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องมีการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา 
บุคลากรคณะ/ภาควิชา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง website อย่างรวดเร็วและทันสมัย 

4. วัตถุประสงค์ของงาน : เพื่อบริการข้อมูลงานทะเบยีนอย่างรวดเร็ว และทันสมัยแก่นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
การรับสมัครรับเข้าโควตา Online (นักเรียน) 
 
 
 
การรับสมัครรับเข้าโควตา Online (ครู) 
 
 
 
การจัดท าฐานข้อมลูตารางสอน Online 
 
การขอเอกสารส าคญัทางการศึกษา Online 

  15,132 ราย พึงพอใจร้อยละ 91.60 
- เกินความคาดหวัง 4,119  ราย 
- ตามความคาดหวัง 9,743 ราย    

   
  398 ราย พึงพอใจร้อยละ 90.20 

- เกินความคาดหวัง 71  ราย 
- ตามความคาดหวัง 288 ราย 

 
  23 ราย พึงพอใจร้อยละ 92.10 
 
  9,656 ราย พึงพอใจร้อยละ 76.25 

- เกินความคาดหวัง  2,560  ราย 
- ตามความคาดหวัง 4,803 ราย 

 
 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 
ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมาย มีความพึงพอของผู้ใช้บริการ
โดยรวมร้อยละ 87.53 

 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- 
8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา  

- 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-ทส.6 
     ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน  งานดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

2. ผู้รับผิดชอบ  นายมรกต กาวินจันทร์  

3. สาระส าคัญของงาน  ส านักทะเบยีนและประมวลผลเป็นหน่วยงานสนับสนุนท่ีให้บริการงานทะเบยีน จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ในการให้บริการ ภายในอาคารส านักทะเบียนฯ ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน และอ านวยความสะดวกแก่ 

บุคลากรฝ่ายต่างๆ 

4. วัตถุประสงค์ของงาน  เพื่อให้บรกิารอุปกรณค์อมพิวเตอร์ภายในอาคารส านักทะเบียนและประมวลผลแก่บุคลากรในฝ่าย

ต่างๆ  

5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 

จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณต์อ่พ่วง 
ในแต่ละฝ่ายของส านัก 

 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมาย มีความพึงพอของ 
ผู้ใช้บริการร้อยละ 99.56 
(จ านวนแบบสอบถาม 45 ชุด) 

 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

- อยากได้เกา้อี้สุขภาพท่ีเหมาะกับทุกคน 

- อยากได้ license Adobe เพิ่ม 

8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา   

- 

 

 

 

 

  



 

คณะกรรมการ 



 รหัสแผนงาน สทป.64-กก.1 
   ปีงบประมาณ 2564 

 
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนนิงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน  บริหารทั่วไป 

2. กิจกรรม :   โครงการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม ( พัฒนาสภาพแวดล้อม , 5 ส , ตรวจสุขภาพ
บุคลากรและให้ความรู้) 

3. ผู้รับผิดชอบ :  คณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ส 

4. สาระส าคัญของงาน : สนับสนุนพันธกิจของส านักทะเบียนและประมวลผล ดา้นอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพให้มคีวามปลอดภัยทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน เพื่อเอื้อต่อการจัดการศึกษาและจัดใหม้ีการ
ตรวจสุขภาพ ให้ความรูเ้กี่ยวกับโรคจากการท างานแก่บุคลากร เพื่อให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

5. วัตถุประสงค์ของงาน : เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารให้มีความร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการเรียนการสอน สภาพ
ภายในอาคาร ห้องท างานสะอาด เรียบร้อย ลดการเกดิอุบัติเหตุจากการท างาน  และบุคลากรตระหนกัถึงความส าคัญในการ
ดูแลใส่ใจสุขภาพ น าผลการตรวจสุขภาพและความรู้ที่ไดร้ับมาป้องกันตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมส านัก
ทะเบียนและประมวลผล / 5 ส และ 
กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรและให้
ความรู ้

1. ตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากร  (11 ส.ค. 2564) 
2. กิจกรรม 5ส การประกวดและให้รางวัล 5ส 
(ไม่ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมส านักฯ และการอบรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรด้าน 
- ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
 
- ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
 

 
- ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ

ระดับมากขึ้นไป 
 

- ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 

 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย บุคลากรร้อยละ 74.42 มี
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย บุคลากรร้อยละ 68.18 มี
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 

 
 
 



8. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
- บุคลากรให้ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะต่อประเด็นความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม ดังนี้  

1. ควรไดร้ับความรู้การวางผังส านักงานก่อนการก่อสร้าง (1) 
2. ควรมีระบบการจดัการขยะที่ทันตอ่สถานการณ์ปัจจุบัน (1) 
3. มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ แต่พนักงานไมป่ฏิบัติตาม (1) 
4. ไม่ตอบสนองต่อการใช้งานในประเด็น Paperless อย่างเต็มประสิทธิภาพ (1) 
5. เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานมีไม่มากพอ (1) 
6. โต๊ะ เก้าอีส้ านักงาน ไมไ่ด้จดัซื้อตามหลักการออกแบบสถานีงานตามหลักการยศาสตร์ เพื่อลดความเสีย่งของ

การบาดเจ็บจากการท างาน (1) 
 

- บุคลากรให้ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะต่อประเด็นความพึงพอใจด้านการส่งเสริมสุขภาพ ดังนี ้ 
1. ควรมีสวสัดิการเกี่ยวกับการดูแลสขุภาพจากการท างานให้แก่บุคลากร นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี (1) 
2. การเปิดโอกาสให้บุคลากรออกก าลังกายทุกวันพุธ : ไม่เคยได้ใช้วันพุธเป็นวันท่ีสามารถออกก าลังกายได้ 

เพราะท าแต่งาน มันเป็นเวลาท างาน (2) 
 
 



 รหัสแผนงาน สทป.64-กก.2 
ปีงบประมาณ 2564 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. งาน   บริหารทั่วไป ( กิจกรรม : ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์พลังงาน ) 
2. ผู้รับผิดชอบ   คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษพ์ลังงาน 
3. สาระส าคัญของงาน เพื่อท านุบ ารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้เป็นมรดกตกทอดถึงอนุชนรุ่นหลัง 
4. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อสนับสนุนให้มีระบบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์พลังงานเป็นกระบวนการส าคัญ 
5. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
กิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี ้
1. กิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ 
2. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
3. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
4. กิจกรรมท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งส านักทะเบียนฯ 
5. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
6. กิจกรรมการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน 

 

 

ได้ด าเนินกิจกรรม จ านวน  5 กิจกรรม และไม่ได้
ด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแผน จ านวน 1 
กิจกรรม ดังนี ้ 
       1. ด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนาตามที่
มหาวิทยาลยัและคณะขอความร่วมมือ มีค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น 7,000 บาท 
      2. ด าเนินกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณโถงช้ัน 1  
อาคารส านักทะเบียนและประมวลผล มีค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น 39,656 บาท  
      3. ไม่มีการด าเนินกิจกรรมสบืสานประเพณี
สงกรานต์ในปีนี ้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19   
ตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม ่และของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่           
      4. ด าเนินกิจกรรมท าบุญเนื่องในวันคล้ายวัน
ก่อตั้งส านักทะเบียนฯ วันท่ี 16 มิถุนายน 2564 ณ 
วัดผาลาด (สกิทาคามี)  พร้อมกับบริจาคเงิน จ านวน 
20,000 บาท และบริจาคเงินแก่มลูนิธิสวนดอก เพื่อ
พระภิกษุสงฆ์อาพาธ จ านวน 30,000 บาท มี
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท  
      5. ด าเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ  วัด
ปากทางเจริญ ต าบลดอยหล่อ  อ าเภอดอยหล่อ 
จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี  15 กรกฎาคม 2564 มี
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 39,989 บาท                   
     6. ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการ



รายการ ปริมาณงาน 
รณรงค์เพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรอการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีบริเวณช้ัน 2 และ ช้ัน 3 ของอาคารส านัก
ทะเบียนและประมวลผล                 
     7. มีการจัดกิจกรรม (เพิม่) ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน
แผน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมท าบุญเนื่องในโอกาส
ปรับปรุงพื้นที่อาคารส านักงาน ช้ัน 1 มีค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น 13,443 บาท  

     มีการประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อเตรียมงาน 
ในรอบปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1 ครั้ง มี
ค่าใช้จ่าย  เพ่ือเป็นอาหารว่างแกค่ณะกรรมการฯ 
จ านวน 570 บาท 

       รวมทุกกิจกรรม ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 
150,658.00 บาท (จากงบประมาณที่ขอตั้ง
จ านวน 250,000 บาท) 

 

6. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

โครงการหรือกิจกรรมที่หนว่ยงานจัด
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
การอนุรักษ์พลงังาน 

อย่างน้อย 5 โครงการ/
กิจกรรม 

บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีการด าเนินการ
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมฯ จ านวน 5 กิจกรรม 

ดัชนีชี้วัดผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
- - - 

 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน -ไม่มี-    
8. แนวทางแก้ไข และพัฒนา –ไม่มี- 
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