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ค ำน ำ 
 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลัย ท ำหน้ำที่จัดกำรและให้บริกำรระบบรับเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี จัดกำรและให้บริกำร

ระบบทะเบียนกำรศึกษำ ประกอบด้วย งำนทะเบียนประวัตินักศึกษำ กำรบริหำรหลักสูตร กำรลงทะเบียน กำรประมวลผลกำรศึกษำ และกำรตรวจสอบและรับรอง

กำรส ำเร็จกำรศึกษำ ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร ประกอบไปด้วย 6 ฝ่ำย ดังนี้  

1. ส ำนักงำนส ำนัก 

2. ฝ่ำยรับเข้ำศึกษำและบริหำรหลักสูตร 

3. ฝ่ำยทะเบียนกำรศึกษำปริญญำตรี 

4. ฝ่ำยทะเบียนกำรศึกษำบัณฑิตศึกษำ 

5. ฝ่ำยตรวจสอบและรับรองผลกำรศึกษำ 

6. ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและประมวลผลกำรศึกษำ 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  จึงได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขึ้น  เพ่ือก ำหนดทิศทำง  และเป้ำหมำยในกำร

ด ำเนินงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิ ทธิภำพ  ในกำรนี้ หน่วยนโยบำย แผน และประกัน

คุณภำพ ส ำนักงำนส ำนัก จึงได้รวบรวมและจัดท ำเอกสำรฉบับนี้ เพื่อให้ผู้บริหำร หัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำงำน และบุคลำกร ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำม

แผน และใช้อ้ำงอิงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

หน่วยนโยบำย แผน และประกันคุณภำพ  

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 



งาน : เลขานุการส านักทะเบียนและประมวลผล

กิจกรรม :  ฝึกอบรม เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ : วารุณี  ศรีนาค  

สาระส าคัญของงาน : หน้าท่ีของผู้บริหารระดับกลางตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มีหน้าท่ีหลักส าคัญประการหน่ึงคือ การฝึกอบรม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและ

วิธีการของงานในความรับผิดชอบ ตลอดจนการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารความเปล่ียนแปลงแก่ผู้บริหารและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพ่ือการบริหารจัดการ

การด าเนินงานของส านักทะเบียนและประมวลผลให้บรรลุตามพันธกิจท่ีต้ังไว้

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือสนับสนุนกระบวนการสร้างทักษะ ความรู้ และความเข้าใจแก่บุคลากรเก่ียวกับหลักการและวิธีการการจัดกระบวนการเปล่ียนแปลงภายใน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน

และสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยใช้กลไกในการส่ือสารผ่านการจัดอบรมให้ความรู้เป็นประจ าทุกปี

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1 เสนอผู้บริหาร / ท่ีประชุม   จ านวนหัวข้อ อย่างน้อย ร้อยละของบุคลากร 80

กรรมการบริหารฯ  การจัดอบรม 1 หัวข้อ ท่ีได้รับความรู้

2 ด าเนินการตามกิจกรรม   ให้ความรู้แก่ ความเข้าใจใน 

3 สรุปและประเมินผลกิจกรรม  บุคลากรภายใน ระดับมากข้ึนไป 

หรือ

ค่าเฉล่ียความรู้  3.50 - 5.00

ความเข้าใจท่ีได้รับ

ในระดับมากข้ึนไป

ระดับเป้าหมาย

  วารุณี

      รหัสแผนงาน สทป.63 - 1

ปีงบประมาณ 2563

แผนการด าเนินงานประจ า :  ผู้บริหารระดับกลาง

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

จ านวนหัวข้อการจัดอบรมให้ความรู้ หมายถึง จ านวนหัวข้อการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร อย่างน้อย 1 หัวข้อ

แก่บุคลากร  

 

 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับความรู้ หมายถึง ร้อยละของบุคลากรท่ีกรอกแบบประเมินว่า ได้รับความรู้ ความเข้าใจ

ความเข้าใจในระดับมากข้ึนไป ในระดับมากข้ึนไป (เป้าหมายร้อยละ 80)

สูตรการค านวณ  =  

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมท่ีกรอกแบบประเมินท้ังหมด

หรือ

สูตรการค านวณ        =  (จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย - mean ผ่านโปรแกรม SPSS)

ค าอธิบาย

     จ านวนผู้เข้ารับการอบรมท่ีได้รับความรู้ ความเข้าใจในระดับมากข้ึนไป X 100

ค่าเฉล่ียความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับ หมายถึง ค่าเฉล่ียความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับ แปลผลในระดับมากข้ึนไป (3.50-5.00)



 

 

 

 สำนักงานสำนัก 



ปีงบประมาณ 2563

หน่วย  :  ธุรการและบริการวิชาการ

กิจกรรม : หนังสือเข้า กระบวนการ :

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวลักขณา ทองค ามา, นางสาวณัฐชยา อินหลง, นายอุทัย ใจดี และนายธีรยุทธ์ ค้ิวดวงตา

สาระส าคัญของงาน : การด าเนินงานด้านงานสารบรรณ การรับหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายนอก และจากระบบ CMU e-Document ลงทะเบียนรับหนังสือแล้วจัดส่งไปยังฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้การจัดการด้านงานสารบรรณของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ระดับ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) เป้าหมาย (Outcome)

1.รับหนังสือเข้า ลักขณา/อุทัย ร้อยละของ ร้อยละ 100

2.ลงทะเบียนรับหนังสือเข้า ลักขณา/ณัฐชยา ความถูกต้องใน และด าเนินการ

3.ส่งหนังสือไปยังฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ธีรยุทธ์ การรับหนังสือเข้า แล้วเสร็จภายใน

24 ช่ัวโมง

รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.1

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย

SP1.1 กระบวนการธุรการและบริการวิชาการ



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละของความถูกต้องในการรับหนังสือเข้า หมายถึง การรับหนังสือเข้า ภายหลังจากลงทะเบียนรับหนังสือแล้ว

จัดส่งหนังสือไปยังฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ต้องมีความถูกต้อง ไม่มีผิดพลาด

ท้ังน้ี ต้องสามารถด าเนินงานแล้วเสร็จภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากได้รับหนังสือเข้าด้วย 

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



ปีงบประมาณ 2563

หน่วย  :  ธุรการและบริการวิชาการ

กิจกรรม : หนังสือออก กระบวนการ :

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวลักขณา ทองค ามา, นางสาวณัฐชยา อินหลง และนายอุทัย ใจดี

สาระส าคัญของงาน :  การด าเนินงานด้านงานสารบรรณ การส่งหนังสือออก ท้ังหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของงาน :  เพ่ือให้การจัดการด้านงานสารบรรณของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1.รับหนังสือจากฝ่าย ลักขณา/อุทัย ร้อยละของ ร้อยละ 100

2.ลงทะเบียนรับหนังสือออก ลักขณา/ณัฐชยา ความถูกต้องใน และด าเนินการ

3.ส่งหนังสือออกไปยังหน่วยงาน อุทัย การส่งหนังสือออก แล้วเสร็จภายใน

ภายในและหน่วยงานภายนอก 24 ช่ัวโมง

มหาวิทยาลัย

รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.2

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

SP1.1 กระบวนการธุรการและบริการวิชาการ



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละของความถูกต้อง หมายถึง การส่งหนังสือออกไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายหลังจากลงทะเบียนเลขหนังสือแล้ว

ในการส่งหนังสือออก จัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ต้องมีความถูกต้อง ไม่มีผิดพลาด

ท้ังน้ี ต้องสามารถด าเนินงานแล้วเสร็จภายใน 24 ช่ัวโมง

หลังจากได้รับหนังสือออกด้วย 

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

ค าอธิบาย



ปีงบประมาณ 2563

หน่วย  :  ธุรการและบริการวิชาการ

กิจกรรม : เสนอหนังสือ กระบวนการ :

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณัฐชยา อินหลง

สาระส าคัญของงาน : การน าเสนอหนังสือจากหน่วยงานภายนอก โดยลงทะเบียนรับหนังสือแล้วน าเสนอผ่าน CMU e-Document ไปยังบุคคล/ฝ่าย ท่ีเก่ียวข้อง

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1.รับหนังสือเข้า ร้อยละของ ร้อยละ 100

2.ลงทะเบียนรับหนังสือเข้า ณัฐชยา ความถูกต้องใน และด าเนินการ

3.เสนอหนังสือไปยังบุคคล/ฝ่าย การเสนอหนังสือ แล้วเสร็จภายใน

24 ช่ัวโมงท่ีเก่ียวข้องโดยผ่าน e-Document

SP1.1 กระบวนการธุรการและบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้การจัดการด้านงานสารบรรณของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.3

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละของความถูกต้อง หมายถึง การน าเสนอหนังสือจากหน่วยงานภายนอก โดยลงทะเบียนรับหนังสือ

ในการเสนอหนังสือ และเสนอหนังสือผ่าน CMU e-Document (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) 

ไปยังบุคคล/ฝ่าย ท่ีเก่ียวข้อง ต้องมีความถูกต้อง ไม่มีผิดพลาด

และสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากรับเร่ืองด้วย

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.4

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย  :  ธุรการและบริการวิชาการ

กิจกรรม :  บริการข้อมูลสารสนเทศ กระบวนการ : SP1.1 กระบวนการธุรการและบริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวลักขณา ทองค ามา

สาระส าคัญของงาน : งานบริการข้อมูลสารสนเทศ คือ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านนักศึกษาแก่บุคคล/หน่วยงานต่างๆ ท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าการวิจัย เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือบริการวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรและหน่วยงาน ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ทันตามความต้องการ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output)

1. รับเร่ืองการขอข้อมูล ระยะเวลาในการ ไม่เกิน 10 วัน

2. เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ ด าเนินงาน ท าการ

3. ประสานฝ่าย IT รวบรวมข้อมูล

4. ส่งเร่ืองกลับไปยังผู้ขอข้อมูล

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

ลักขณา



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หมายถึง ระยะเวลาในการประสานงานเพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ต้ังแต่วันรับเร่ือง

โดยมีเป้าหมายคือด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

ค าอธิบาย



  รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.5

  ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : ธุรการและบริการวิชาการ

กระบวนการ : SP1.1 กระบวนการธุรการและบริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ : นายธนากร ก้อนทองดี, นางสาวลักขณา  ทองค ามา และนางสาวณัฐชยา อินหลง

สาระส าคัญของงาน : การให้บริการเย่ียมชมดูงาน เป็นการบริการทางวิชาการแก่บุคคล/หน่วยงาน ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรู้ท่ีดีแก่ผู้สนใจมาเย่ียมชมดูงาน

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือบริการวิชาการแก่บุคคลและหน่วยงาน ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. รับเร่ือง ประสานงานผู้บริหาร ร้อยละความ 80

2. ประสานงานผู้มาศึกษาดูงาน พึงพอใจของ

3. เตรียมการต้อนรับ ผู้มาเย่ียมชมดูงาน

4. สรุป ประเมินความพึงพอใจ

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

ธนากร

กิจกรรม : บริการวิชาการ (เย่ียมชมดูงาน)



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละความพึงพอใจของผู้มาเย่ียมชมดูงาน หมายถึง

  สูตรการค านวณ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้มาเย่ียมชมดูงาน  =  จ านวนผู้ตอบแบบประเมินท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป X 100

ค าอธิบาย

ความพึงพอใจของผู้มาเย่ียมชม ศึกษาดูงาน

จ านวนผู้ตอบแบบประเมินท้ังหมด



  รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.6

  ปีงบประมาณ 2563

หน่วย  :  ธุรการและบริการวิชาการ

กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์ กระบวนการ :  SP1.1 กระบวนการธุรการและบริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ : นายธนากร  ก้อนทองดี

สาระส าคัญของงาน : งานประชาสัมพันธ์รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ได้แก่ ปฏิทินการศึกษา ข่าวสารกิจกรรมของส านักฯ ผ่านส่ือต่างๆ การให้บริการข้อมูลแก่

ผู้ติดต่อสอบถามท้ังทางโทรศัพท์และส่ือสังคมออนไลน์ ตลอดจนการจัดท าปฏิทินต้ังโต๊ะส าหรับผู้บริหารและบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจนการตอบข้อซักถามแก่ผู้รับบริการท้ังทางโทรศัพท์และส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องรวดเร็ว

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ร้อยละของ 80

2. จัดท า/ออกแบบข่าวสาร จ านวนค าถาม

3. เผยแพร่ข่าวสาร/กิจกรรม ผ่านช่องทาง

ไปยังส่ือต่างๆ Facebook 

4. ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ ท่ีมีการตอบกลับ

และทาง Social Media ภายใน 1 วันท าการ

5. จัดท าปฏิทินต้ังโต๊ะ

6. เผยแพร่ปฏิทินการศึกษาผ่าน ลักขณา

Outlook Web App Calendar

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

ธนากร



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละของจ านวนค าถามผ่าน หมายถึง จ านวนข้อค าถามท่ีมีการสอบถามข้อมูลผ่านช่องทาง Facebook ของส านักทะเบียน

ช่องทาง Facebook ท่ีมีการตอบกลับ และประมวลผล และได้ด าเนินการให้ข้อมูลตอบกลับแก่ผู้สอบถามดังกล่าว ภายใน

ภายใน 1 วันท าการ ระยะเวลา 1 วันท าการ นับต้ังแต่วันท่ีมีการสอบถามข้อมูล

สูตรการค านวณ

ร้อยละของจ านวนค าถามผ่าน  = 

ช่องทาง Facebook ท่ีมีการตอบกลับ

ภายใน 1 วันท าการ

ค าอธิบาย

จ านวนค าถามท่ีมีการตอบกลับภายใน 1 วันท าการ X 100

จ านวนค าถามท้ังหมด



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.7

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : ธุรการและบริการวิชาการ

กิจกรรม  :  จัดท าคู่มือขอรับบริการ และรายงานประจ าปี กระบวนการ : SP1.1 กระบวนการธุรการและบริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ : นายธนากร  ก้อนทองดี และนางสาวลักขณา ทองค ามา

สาระส าคัญของงาน : งานจัดท าคู่มือขอรับบริการ เพ่ือแนะน าข้ันตอนการขอรับบริการส านักฯ แก่นักศึกษา เอกสารรายงานประจ าปี เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานของหน่วยงาน

ในรูปแบบเอกสารและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ของงาน : 1.การจัดท าคู่มือขอรับบริการส านักฯ ออนไลน์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดข้ันตอนการขอรับบริการจากส านักฯ แก่ผู้รับบริการก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่

            2.การจัดท ารายงานประจ าปีในรูปแบบเอกสาร และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาแก่ผู้บริหารและผู้สนใจท่ัวไป เม่ือส้ินสุดปีการศึกษา 
           

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ธนากร / ลักขณา การบริการท่ี ภายในระยะเวลา

2. วางรูปแบบ โครงร่าง ส่งมอบตรงเวลา ท่ีก าหนดไว้

3. จัดท าคู่มือขอรับบริการผ่าน Web

4. จัดพิมพ์เอกสารรายงานประจ าปี

5. ตรวจทาน

6. จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม

7. เผยแพร่เอกสารไปยังหน่วยงาน

และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

ธนากร



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

การบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา หมายถึง งานท่ีด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า 

ส าหรับการจัดท าคู่มือขอรับบริการ และเอกสารรายงานประจ าปี

 โดยมีการก าหนดระยะเวลาไว้ ดังน้ี

 - คู่มือขอรับบริการ

มีการออกแบบ จัดท าข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ เผยแพร่ผ่านเว็บเพจส านักฯ

ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยต้องสมบูรณ์ 

ภายในวันท่ี 8 มิถุนายน 2563

 - รายงานประจ าปี

ด าเนินการแล้วเสร็จและส่งเอกสารไปยังคณะ/หน่วยงาน 

ภายในวันท่ี 21 สิงหาคม 2563

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI 7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI 7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.8

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย  :  บริหารงานบุคคล

กิจกรรม : บริหารต าแหน่งและอัตราก าลัง

ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวชุลีพร บูรณสมภพ

สาระส าคัญของงาน : การด าเนินงานด้านการบริหารต าแหน่งและอัตราก าลัง  ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกประเภท ซ่ึงประกอบด้วยการสอบคัดเลือก การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การประเมินเพ่ือปรับระดับช้ันต าแหน่ง  และการขอลาออกจากการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต าแหน่งและอัตราก าลังของหน่วยงาน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ด าเนินการสอบคัดเลือก ระยะเวลาในการ แล้วเสร็จตามท่ี

2. ด าเนินการประเมินผลการ ด าเนินงาน ได้ก าหนด

ทดลองปฏิบัติงาน

3. ด าเนินการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน         ชุลีพร

4. ด าเนินการประเมินเพ่ือปรับ

ระดับช้ันต าแหน่ง

5. ด าเนินการการขอลาออก

จากการปฏิบัติงาน

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

กระบวนการ : SP1.2 กระบวนการบริหารงานบุคคล



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาในการด าเนินงานด้าน หมายถึง ระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการด าเนินงานด้านต าแหน่งและอัตราก าลัง   

1.ด าเนินการสอบคัดเลือก แล้วเสร็จตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ

2.ด าเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และประกาศฯ

3.ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.ด าเนินการประเมินเพ่ือปรับระดับช้ันต าแหน่ง 

: เร่ิมด าเนินการตามข้ันตอนหลังจากได้รับเร่ืองจากบุคลากรไม่เกิน 3 วัน

5.ด าเนินการการขอลาออกจากการปฏิบัติงาน

: ด าเนินการตามก าหนดเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.9

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย  :  บริหารงานบุคคล

กิจกรรม : ทะเบียนประวัติ กระบวนการ : SP1.2 กระบวนการบริหารงานบุคคล

ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวชุลีพร บูรณสมภพ

สาระส าคัญของงาน : การด าเนินงานด้านทะเบียนประวัติ  ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกประเภท ซ่ึงประกอบด้วย  การตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการ/งานประจ าวันของบุคลากร

หนังสือรับรองเงินเดือน การขออนุมัติลาประเภทต่างๆ ประกันสังคม ข้อมูลภาระงานบุคลากรในระบบ CMU-MIS การเดินทางไปปฏิบัติงาน  และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้การด าเนินงานด้านทะเบียนประวัติของหน่วยงาน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน ร้อยละของ ร้อยละ 100

2. ออกหนังสือรับรองเงินเดือน ความถูกต้องใน

3. ด าเนินการการขออนุมัติลา การด าเนินงาน

ประเภทต่างๆ ด้านทะเบียน

4. ด าเนินการด้านงานประกันสังคม ประวัติ

5. ตรวจสอบการกรอกภาระงาน

ของบุคลากรในระบบ CMU-MIS

6. ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/

รายการการเดินทางไปปฏิบัติงาน

7. ขอพระราชทานเคร่ืองราชฯ

ชุลีพร 

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

การด าเนินงานด้านทะเบียนประวัติ  ท้ังการตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของบุคลากร 

ในการด าเนินงานด้านทะเบียนประวัติ หนังสือรับรองเงินเดือน  การขออนุมัติลาประเภทต่างๆ  ประกันสังคม  

ข้อมูลภาระงานบุคลากรในระบบ CMU-MIS  การเดินทางไปปฏิบัติงาน

และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ต้องมีความถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด

ร้อยละของความถูกต้อง หมายถึง

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.10

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บริหารงานบุคคล

กิจกรรม : วินัยและนิติการ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชุลีพร บูรณสมภพ

สาระส าคัญของงาน : การด าเนินงานด้านวินัยและนิติการ ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกประเภท ประกอบด้วยสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย และการด าเนินการกรณีการกระท าผิดวินัยของบุคลากร

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้การด าเนินงานด้านวินัยและนิติการของหน่วยงาน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. จัดท าสัญญาจ้างพนักงาน ข้อผิดพลาดใน 0

   มหาวิทยาลัย การด าเนินงาน

2. ด าเนินการกรณีการกระท า ด้านวินัยและ

   ผิดวินัยของบุคลากร นิติการ

    

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

ชุลีพร  

กระบวนการ : SP1.2 กระบวนการบริหารงานบุคคล



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ข้อผิดพลาดในการด าเนินงานด้าน หมายถึง ความถูกต้อง  ครบถ้วน  และไม่มีข้อผิดพลาดในการด าเนินงานด้านวินัยและนิติการ

วินัยและนิติการ ท้ังสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย  และการด าเนินการกรณีการกระท าผิดวินัย

ของบุคลากร  ท้ังน้ีระดับเป้าหมายคือ  ไม่พบข้อท้วงติง หรือ ข้อผิดพลาด จากกอง

บริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.11

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย  :  บริหารงานบุคคล

กิจกรรม : พัฒนาและฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวชุลีพร บูรณสมภพ

สาระส าคัญของงาน : การด าเนินงานด้านพัฒนาและฝึกอบรม  ได้แก่การน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ัน  การประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนแก่บุคลากรเพ่ือทราบ  การแจ้งรายช่ือบุคลากรท่ีจะเข้ารับการพัฒนา

ฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  รวมถึงการด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เช่น การจองต๋ัวเคร่ืองบิน  การจองท่ีพัก  และการจัดท าประกันอุบัติเหตุการเดินทางหมู่คณะ

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัฒนาและฝึกอบรมของหน่วยงาน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)
1. การน าเสนอผู้บังคับบัญชา 100

    ตามล าดับข้ัน

2. การประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน

    แก่บุคลากรเพ่ือทราบ ชุลีพร 

3. การแจ้งรายช่ือบุคลากรท่ีจะ

    เข้ารับการอบรม

4. การด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่างๆ 

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

ร้อยละของ

บุคลากรได้รับ

การพัฒนาให้มี

ความรู้

ความสามารถ

และทักษะในการ

ท างาน

กระบวนการ : SP1.2 กระบวนการบริหารงานบุคคล



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI6.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการท างาน

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI6 ค่าเฉล่ียคะแนนความสุขในภาพรวมของบุคลากร

สูตรการค านวณ  =   จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างาน X 100 
                    จ านวนบุคลากรท้ังหมด

ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการท างาน วัดผลการด าเนินงานจากการท่ี
บุคลากรได้เข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ท้ังท่ีหน่วยงานจัดข้ึนเอง หรือเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ท่ีจัดโดยหน่วยงาน

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.12

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บริหารงานบุคคล

กิจกรรม : การจัดการความรู้

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชุลีพร บูรณสมภพ และนายธนากร  ก้อนทองดี

สาระส าคัญของงาน : การด าเนินงานจัดการความรู้ของส านักทะเบียนและประมวลผล เป็นส่ิงส าคัญท่ีบุคลากรจะต้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดเก็บรวบรวม

และเผยแพร่องค์ความรู้ เพ่ือให้ส านักทะเบียนและประมวลผลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของส านักทะเบียนและประมวลผล ตลอดจนการจัดเก็บ รวบรวม อย่างเป็นระบบ และเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ขออนุมัติวงเงินงบประมาณ แสงสุรีย์ จ านวน อย่างน้อย

2. ประสานงานการจัดการความรู้ องค์ความรู้ 6 องค์ความรู้

   2.1 ระดับฝ่าย หลังเสร็จกิจกรรม ชุลีพร/ธนากร ท่ีมีการเผยแพร่

   น าองค์ความรู้เผยแพร่ผ่านเว็บ

   2.2 ระดับส านักฯ ขออนุมัติโครงการ ชุลีพร/ธนากร

   และจัดกิจกรรม KM Show & Share

   2.3 ระดับบุคคล น าองค์ความรู้ ชุลีพร/ธนากร

   รายบุคคล เผยแพร่ผ่านเว็บ

3. บริหารจัดการเผยแพร่องค์ความรู้ ชุลีพร/ธนากร

ผ่านเว็บไซต์ส านักฯ

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

กระบวนการ :  SP1.2 กระบวนการบริหารงานบุคคล



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

จ านวนองค์ความรู้ท่ีมีการเผยแพร่ หมายถึง องค์ความรู้ท่ีสรุปได้จากการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ของส านักฯ

และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ให้บุคลากรได้รับทราบ และน าไปปฏิบัติจริง

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI 4.1 จ านวนองค์ความรู้ท่ีผู้น าระดับสูงได้รับจากการฝึกอบรมถูกน าไปใช้ในการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม

KPI 4.2 จ านวนองค์ความรู้ท่ีบุคลากรได้รับจากการฝึกอบรมถูกน าไปใช้ในการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI 4 จ านวนองค์ความรู้ท่ีถูกเก็บอย่างเป็นระบบ

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.13

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : นโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

กิจกรรม : งบประมาณ กระบวนการ : SP1.3 กระบวนการนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : นางวิจิตรกานต์ อัศววุฒิไกร

ต้ังแต่การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแก่มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้หน่วยงานมีงบประมาณรองรับการด าเนินงานด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ และใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. จัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลาในการ แล้วเสร็จภายใน

2. จัดท าสรุปงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ด าเนินงานด้าน ระยะเวลาท่ี
งบประมาณ มหาวิทยาลัย

4. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ก าหนด

6. บันทึกรายการขอโอนเงินงบประมาณ

 และบันทึกในโปรแกรมงบประมาณของ

สาระส าคัญของงาน : การด าเนินงานด้านงบประมาณ ครอบคลุมท้ังงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ซ่ึงหน่วยนโยบายและแผนจะต้องด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

 ของส านักทะเบียนฯ (Budget.exe)

  วิจิตรกานต์

 ในระบบบริหารจัดการรหัสงบประมาณ

 ของกองแผนงาน ส านักงานมหาวิทยาลัย

3. จัดท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

5. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด
 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 2563
 (ตัวช้ีวัดผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษา)



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาในการด าเนินงานด้าน หมายถึง ระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการด าเนินงานด้านงบประมาณทุกกิจกรรม ต้ังแต่

งบประมาณ การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

และการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ท้ังน้ี ระดับเป้าหมายคือ 

สามารถด าเนินงานแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด อย่างช้าท่ีสุดต้องท าบันทึก

ออกจากส านักทะเบียนและประมวลผลภายในวันสุดท้ายของก าหนดส่งงาน

ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.14

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : นโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

กระบวนการ : SP1.3 กระบวนการนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : นางวิจิตรกานต์  อัศววุฒิไกร

สาระส าคัญของงาน : การด าเนินงานด้านแผนของส านักทะเบียนและประมวลผล ครอบคลุมท้ังเร่ืองการจัดท าแผนกลยุทธ์ การก าหนดตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ตลอดจนก าหนดค าอธิบาย

รายละเอียดของตัวช้ีวัด การจัดท าและรวบรวมแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน แผนการด าเนินงานประจ า การติดตาม การประเมินแผน/ผล

การสรุปประเมินแผนกลยุทธ์ประจ าปี ตลอดจนการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานแก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้หน่วยงานมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนบริหารความเส่ียงฯ และแผนการด าเนินงานประจ า มีการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ ร้อยละของ 100

2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติการ

3. จัดท าแผนบริหารความเส่ียงฯ ประจ าปีท่ีบรรลุ

4. จัดท าแผนการด าเนินงานประจ า ตามเป้าหมาย

5. รายงานผลตามค ารับรอง ท่ีต้ังไว้ 

การปฏิบัติงาน (CMU-PA)

6. ติดตามประเมินแผน

7. สรุปและจัดท ารายงานการ

ประเมินแผน

กิจกรรม : วิเคราะห์แผนและประเมินผล

  วิจิตรกานต์

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละของแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  หมายถึง แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักทะเบียนและประมวลผล

ท่ีได้ก าหนดไว้ และได้มีการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้

สูตรในการค านวณ = จ านวนแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีบรรลุเป้าหมาย X 100

จ านวนแผนปฏิบัติการประจ าปีท้ังหมด

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.15

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : นโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

กิจกรรม : วิเคราะห์อัตราก าลัง กระบวนการ : SP1.3 กระบวนการนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : นางวิจิตรกานต์ อัศววุฒิไกร

สาระส าคัญของงาน : การด าเนินงานด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง ครอบคลุมกระบวนการต้ังแต่การวิเคราะห์ภาระงาน การเสนอขออนุมัติกรอบอัตราก าลังต่อมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือเสนอขอกรอบอัตราก าลังให้แก่หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. รวบรวมข้อมูลภาระงานจาก ระยะเวลาในการ แล้วเสร็จภายใน

ฝ่ายต่างๆ ด าเนินงานด้าน ระยะเวลาท่ี

2. จัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์ม วิจิตรกานต์ อัตราก าลัง มหาวิทยาลัย

ของมหาวิทยาลัย ก าหนด

3. เสนอเร่ืองต่อมหาวิทยาลัย

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาในการด าเนินงานด้านอัตราก าลัง  หมายถึง ระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการด าเนินงานด้านอัตราก าลังทุกกิจกรรม ต้ังแต่

การวิเคราะห์อัตราก าลัง การเสนอขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง ท้ังน้ี ระดับ

เป้าหมายคือ สามารถด าเนินงานแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด อย่างช้า

ท่ีสุดต้องท าบันทึกออกจากส านักทะเบียนและประมวลผลภายในวันสุดท้าย

ของก าหนดส่งงานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.16

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : นโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

กิจกรรม :  ประกันคุณภาพการด าเนินงานภายใน กระบวนการ : SP1.3 กระบวนการนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : นางแสงสุรีย์  ค าตุ้ย และนางวิจิตรกานต์ อัศววุฒิไกร

สาระส าคัญของงาน : การประกันคุณภาพการด าเนินงานภายใน ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ท่ีก าหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการด าเนินงานภายใน

ของส่วนงานเป็นประจ าทุกปี

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการด าเนินงานภายในเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และน ามาปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. รับการตรวจประเมินจาก ม. กก.บริหาร สทป. มีการน า OFI 1 แผน มีการด าเนินการ อย่างน้อย 1

2. รายงานผลการตรวจประเมิน แสงสุรีย์ ของคณะกรรมการ ตามแผนพัฒนา กระบวนการ

ต่อ กก.บริหาร และ กก.อ านวยการ มาจัดท าแผน คุณภาพให้เห็น

3. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ แสงสุรีย์/วิจิตรกานต์ พัฒนาคุณภาพ ผลลัพธ์อย่างเป็น

4. เสนอแผนต่อ กก.บริหารพิจารณา แสงสุรีย์ รูปธรรม

5. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ กก.บริหาร สทป.

6. จัดสัมมนาบุคลากร แสงสุรีย์/วิจิตรกานต์

7. รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน แสงสุรีย์/วิจิตรกานต์

8. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง กก.บริหาร สทป.

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

มีการน า OFI ของคณะกรรมการ หมายถึง มีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ

มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ มาทบทวน และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของส านักทะเบียนและประมวลผล

เสนอให้คณะกรรมการบริหารประจ าส านักฯ รับทราบและพิจารณา

 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)

มีการด าเนินการตามแผนพัฒนา หมายถึง จากแผนพัฒนาคุณภาพท่ีจัดท าไว้ จะต้องมีการด าเนินการตามแผน เพ่ือปรับปรุง

คุณภาพให้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็น ผลการด าเนินการของส านักทะเบียนและประมวลผล ให้เห็นผลการด าเนินการชัดเจน 

รูปธรรม อย่างน้อย 1 กระบวนการ

ค าอธิบาย



หน่วย  :  นโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

กิจกรรม :  บริหารงานวิจัย กระบวนการ :  SP1.3 กระบวนการนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวลักขณา ทองค ามา และนางแสงสุรีย์ ค าตุ้ย

สาระส าคัญของงาน : งานบริหารงานวิจัย มีหน้าท่ีในการบริหารและประสานงานด้านการวิจัยสถาบัน ต้ังแต่การขออนุมัติโครงการวิจัย การจัดท าแบบฟอร์มเก่ียวกับการวิจัย

การรายงายผลและเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนการจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยให้เป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้นและอ้างอิงของส่วนงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานวิจัยสถาบันของส านักทะเบียนและประมวลผล เป็นไปอย่างต่อเน่ือง

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ประชุมคณะกรรมการ จ านวนงานวิจัย อย่างน้อย

2. เสนอขออนุมัติโครงการวิจัย 1 เร่ืองต่อปี

3. ประสานงานการจัดท า

แบบฟอร์มต่างๆ เก่ียวกับการวิจัย

4. ติดตามความคืบหน้างานวิจัย

5. จัดสัมมนารายงานผลการวิจัย

6. เผยแพร่ผลงานวิจัย

7. จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัย

8. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจาก

หน่วยงาน/แหล่งทุนต่างๆ 

9. บริหารจัดการข้อมูลด้านวิจัย

ในระบบ CMU-MIS

            รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.17

ปีงบประมาณ 2563

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

      ลักขณา /  

  แสงสุรีย์



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

จ านวนงานวิจัย หมายถึง จ านวนงานวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ

ค าอธิบาย



หน่วย : อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค

กิจกรรม  :  ให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนรวม กระบวนการ :  SP1.4 กระบวนการอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค

ผู้รับผิดชอบ  : นายพงศกร แสงทอง / นายพิจักษณ์ ปัญญาทอง / นายมรกต กาวินจันทร์ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา)

สาระส าคัญของงาน  :  ให้การบริการด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนรวม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของงาน  :  เพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. จัดท าทะเบียนควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ , 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองโปรเจคเตอร์
พงศกร

3. ดูแล ซ่อมแซม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ , เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองโปรเจคเตอร์

4. แจ้งซ่อมกรณีไม่สามารถซ่อมแซมด้วยตนเองได้ พงศกร

5. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ , เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ือง

โปรเจคเตอร์

พงศกร

2. ตรวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

 , เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองโปรเจคเตอร์    พงศกร /    

  พิจักษณ์ / 

มรกต

         รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.18

         ปีงบประมาณ 2563

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

แผนการด าเนินงานประจ า  ฝ่าย :  ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.62-ก.ย.63)

   ร้อยละความ   

พึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการอาคาร

เรียนรวม มีความ

พึงพอใจในระดับ

มากข้ึนไป

80



                              ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

                                    ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวม     หมายถึง      ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

                    สูตรการค านวณ

                                    ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวม 3 , 5 =         ผู้ใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนท่ีมีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป  x 100 /

                                                  จ านวนผู้ใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนรวม 3,5 ท่ีตอบแบบประเมินท้ังหมด

                   ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

                      ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

    KPI7.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค าอธิบาย

   อาคารเรียนรวมหลังท่ี 3,5 ในระดับมากข้ึนไป

                             KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.19

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค

กิจกรรม  :  ให้บริการสถานท่ี อาคารเรียนรวม กระบวนการ :  SP1.4 กระบวนการอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค

ผู้รับผิดชอบ  : นายพงศกร แสงทอง, นายพิจักษณ์ ปัญญาทอง, นายวัลลภ แก้วปัญญา, นายอินถา  ทิพย์ค ามา และนายอุทัย ใจดี

สาระส าคัญของงาน  :  ให้การบริการด้านอาคารเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของงาน  :  เพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในอาคารเรียนรวม

2. ประสานงานเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ี

ของพนักงานท าความสะอาดอาคารเรียนรวม

3. ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ

อาคารเรียนรวม ประจ าเดือน

4. เปิด-ปิด ห้องเรียนอาคารเรียนรวม  วัลลภ/อุทัย/อินถา

5. ให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาท่ี

มาใช้บริการอาคารเรียนรวม

 พงศกร/พิจักษณ์/

วัลลภ

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

  พงศกร      และพิ

จักษณ์

แผนการด าเนินงานประจ า  ฝ่าย :  ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.62 - ก.ย.63)

ร้อยละความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการอาคาร

เรียนรวมมีความ

พึงพอใจในระดับ

มากข้ึนไป

80



                                ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการอาคารเรียนรวม   หมายถึง    ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการอาคารเรียนรวมหลังท่ี 3,5 ในระดับมากข้ึนไป

                                สูตรการค านวณ

                                        ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการอาคารเรียนรวม 3 , 5     =      ผู้รับบริการ อาคารเรียนรวม 3,5 ท่ีมีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป  x 100 /

                                                                           จ านวนผู้รับบริการ อาคารเรียนรวม 3,5 ท่ีตอบแบบประเมินท้ังหมด

    ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

       ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

                       KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

                  ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ค าอธิบาย

KPI7.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.20

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค

กิจกรรม  :  ดูแลและให้บริการอาคารส านักงาน กระบวนการ :  SP1.4 กระบวนการอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค

ผู้รับผิดชอบ  :  นายชัชวาลย์ ทองค า, นางสาวสุมาลี จักร์เงา, นายอินถา ทิพย์ค ามา, นายธีรยุทธ์  ค้ิวดวงตา และนายอุทัย  ใจดี

สาระส าคัญของงาน  :  ให้การบริการอาคารส านักงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของงาน  :  เพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)
1. ดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัยของ

อาคารส านักงาน
ชัชวาลย์

2. จัดอบรมบุคลากรเก่ียวกับอัคคีภัย สมศักด์ิ / ชัชวาลย์

3. เปิด-ปิด ประตูเข้า-ออก อาคารส านักงาน อุทัย / อินถา

4. เปิด-ปิด ประตูและหน้าต่างเคาน์เตอร์บริการ

ทะเบียนนักศึกษา
สุมาลี / อินถา

5. เสนอแฟ้มงานบริหารท่ัวไปให้ผู้บริหาร สุมาลี / ธีรยุทธ์

6. แจ้งเวียนหนังสือ หรือเร่ืองแจ้งอ่ืนของส่วนงาน

ให้บุคลากรรับทราบ
สุมาลี / ธีรยุทธ์

7. ท าความสะอาดห้องประชุมช้ัน 2 ห้องท างาน

ผู้บริหาร และห้องท างานเลขานุการส านัก
สุมาลี

ระดับเป้าหมาย

ร้อยละความพึง

พอใจของ

บุคลากรมีความ

พึงพอใจใน

ระดับมากข้ึนไป

80

แผนการด าเนินงานประจ า  ฝ่าย :  ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.62- ก.ย.63)

ระดับเป้าหมาย



ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)
ระดับเป้าหมายรายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.62- ก.ย.63)
ระดับเป้าหมาย

8. จัดเตรียม ให้บริการน้ าด่ืม กระติกน้ าร้อนตาม

จุดต่างๆ และดูแลความเรียบร้อยถอดปล๊ักไฟทุก

คร้ังหลังเลิกใช้งาน

สุมาลี

9. ให้บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมห้องประชุม สุมาลี

10. ถ่ายและอัดส าเนาเอกสาร อินถา

                             ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

                                ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร    หมายถึง    บุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการอาคารส านักงาน ในระดับมากข้ึนไป

                            สูตรการค านวณ

                                ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร          =          บุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป  x 100 /  จ านวนบุคลากรท้ังหมด

                                                  

ค าอธิบาย



หน่วย : อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค

กิจกรรม : ดูแลระบบสาธารณูปโภค กระบวนการ :  SP1.4 กระบวนการอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค

ผู้รับผิดชอบ : นายชัชวาลย์ ทองค า / นายอินถา ทิพย์ค ามา

สาระส าคัญของงาน : ระบบสาธารณูปโภคต้องได้รับการดูแลบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือดูแลระบบสาธารณูปโภคให้สามารถรองรับและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. จัดท าแผนสาธารณูปโภค  ชัชวาลย์ 1. ร้อยละความ 80
2. บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค พึงพอใจของผู้รับ

   ตามระยะเวลา/แก้ไข บริการอาคารเรียน

3. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคตาม รวม มีความพึงพอใจ

     ใบแจ้งซ่อม ในระดับมากข้ึนไป

4. ประสานเจ้าหน้าท่ีพัสดุ/ 2. ร้อยละความ 80

    จัดหาอะไหล่ พึงพอใจของบุคลากร 

5. บันทึกสถิติ/บ ารุงรักษา ชัชวาลย์ มีความพึงพอใจ 

6. ส ารวจ/ประเมินความพึงพอใจ ในระดับมากข้ึนไป

7. สรุปผล/จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร

             รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.21

             ปีงบประมาณ 2563

     ชัชวาลย์ / 

อินถา

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 

 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง  ผู้รับบริการ อาคารเรียนรวม มีความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภค  

อาคารเรียนรวม  ในระดับมากข้ึนไป

2.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร หมายถึง บุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล   

มีความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภคในระดับมากข้ึนไป

สูตรการค านวณ

1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  = ผู้รับบริการ อาคารเรียนรวม ท่ีมีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป X 100 /

อาคารเรียนรวม จ านวนผู้รับบริการท่ีตอบแบบประเมินท้ังหมด

2.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร  = บุคลากรท่ีมีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป X 100 / จ านวนบุคลากรท้ังหมด

                

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

    KPI7.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

    KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

ค าอธิบาย



 รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.22

 ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : การเงิน การคลัง

กิจกรรม : การเงินรับ Account Receivable (AR)

ผู้รับผิดชอบ : นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ, นายกัมปนาท สาณะเสน, นางสาวจินตนา  สิทธิเทพ และนางเพ็ญจันทร์ ศรีวิชัย

สาระส าคัญของงาน : รับช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นรายได้ของส่วนงานและเงินท่ีรับช าระแทนกองคลัง ถูกต้อง และมีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของงาน : บริหารจัดการงานด้านการรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1.รับช าระเงินค่าธรรมเนียม       เสาร์แก้ว / จ านวน 0

2.รวบรวมเงินประจ าวัน       กัมปนาท / ข้อร้องเรียนจาก

3.รวบรวมใบเสร็จเป็นรูปเล่ม       จินตนา / การรับช าระเงิน

4.จัดพิมพ์บันทึกการน าส่งเงิน       เพ็ญจันทร์ ผิดพลาด

5.บันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติ กัมปนาท

6.ก ากับ ดูแล การน าส่งเงินและ เสาร์แก้ว

  การบันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติ

คณะกรรมการ

เก็บรักษาเงิน

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย :  ส านักงานส านัก

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมายรายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62- ก.ย. 63)

7.ตรวจรับเงินคงเหลือประจ าวัน 

กระบวนการ : SP 1.5 กระบวนการการเงิน การคลัง



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

จ านวนข้อร้องเรียนจากการรับช าระเงิน หมายถึง ข้อร้องเรียนจากการรับช าระเงินผิดพลาดของหน่วยการเงินการคลัง

ผิดพลาด ท่ีเป็นความผิดพลาดของจ านวนเงิน เช่น รับช าระเงินไม่ตรงกับใบแจ้งยอด เป็นต้น

ท้ังน้ี ไม่นับรวมข้อร้องเรียนด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI2.1 : จ านวนข้อร้องเรียนท่ีเป็นคดีความอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI2 : จ านวนปัญหาและข้อร้องเรียนท่ีไม่ได้รับการตอบสนองจนท าให้เกิดเป็นคดีความ

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.23

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : การเงิน การคลัง

กิจกรรม : การเงินจ่าย Account Payable (AP)

ผู้รับผิดชอบ :   นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ, นายกัมปนาท สาณะเสน, นางสาวจินตนา สิทธิเทพ และนางเพ็ญจันทร์ ศรีวิชัย

สาระส าคัญของงาน : เพ่ือให้การด าเนินงานของส่วนงานมีความคล่องตัวในการด าเนินกิจกรรมต่างๆและมีงบประมาณเพียงพอต่อการเบิกจ่าย

วัตถุประสงค์ของงาน : เบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องตามแหล่งเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและถูกต้องตามระเบียบ ประกาศท่ีก าหนด

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1.ตรวจสอบงบประมาณ 0

2.กันยอดเงินอนุมัติโดยหลักการ

3.จัดพิมพ์บันทึกขออนุมัติ กัมปนาท/จินตนา/

เพ็ญจันทร์

4.จัดพิมพ์ข้อมูลรายละเอียด จินตนา/เพ็ญจันทร์

5.บันทึกยอดเงินเบิกจ่ายจริง เสาร์แก้ว/จินตนา

6.จัดท าใบส าคัญการต้ังหน้ี จินตนา

   ในระบบบัญชี 3 มิติ

7.จัดท าใบส าคัญการจ่ายเงินและ จินตนา/กัมปนาท

   จัดพิมพ์เช็คส่ังจ่ายจากระบบงาน

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย :  ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

กระบวนการ : SP 1.5 กระบวนการการเงิน การคลัง

     เสาร์แก้ว
จ านวนใบส าคัญ

ต้ังหน้ีท่ีถูกส่งคืน



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

จ านวนใบส าคัญต้ังหน้ีท่ีถูกส่งคืน หมายถึง จ านวนใบส าคัญต้ังหน้ีท่ีด าเนินการผิดพลาด และถูกคืนมาจากกองคลัง

ส านักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI2.1 : จ านวนข้อร้องเรียนท่ีเป็นคดีความอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI2 : จ านวนปัญหาและข้อร้องเรียนท่ีไม่ได้รับการตอบสนองจนท าให้เกิดเป็นคดีความ

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.24

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : การเงิน การคลัง

กิจกรรม : ด้านบัญชี

ผู้รับผิดชอบ : นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ และนางสาวจินตนา  สิทธิเทพ

สาระส าคัญของงาน :  ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การบันทึกบัญชีและการปรับปรุงบัญชีถูกต้องตามหลักการบัญชี

วัตถุประสงค์ของงาน : รายงานสถานะการเงิน และ รายงานสถานะเงินงบประมาณถูกต้อง ไม่พบข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบของส านักงานการตรวจสอบภายใน

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1.บันทึกรายการลงทะเบียนคุม ข้อทักท้วงจาก 0

2.โพสต์รายการบัญชีในระบบ3มิติ      เสาร์แก้ว / ผลการตรวจสอบ

3.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี      จินตนา ของส านักงาน

   ในงบทดลอง การตรวจสอบ

4.ตรวจสอบ ยืนยันยอดเงินฝาก ภายใน ประจ า

   ธนาคารกองคลัง ปีงบประมาณ

       เสาร์แก้ว พ.ศ. 2562

6.ปรับปรุง/การบันทึกรายการบัญชี

7.จัดท ารายงานประจ าเดือน

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย :  ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

5.ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจ าเดือน

กระบวนการ : SP 1.5 กระบวนการการเงิน การคลัง



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ผลการตรวจสอบของส านักงาน หมายถึง บันทึกรายการบัญชี ตรวจสอบยอดการบันทึกตรงกันท้ังทะเบียนคุม

การตรวจสอบภายใน

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI2.1 : จ านวนข้อร้องเรียนท่ีเป็นคดีความอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI2 : จ านวนปัญหาและข้อร้องเรียนท่ีไม่ได้รับการตอบสนองจนท าให้เกิดเป็นคดีความ

และท่ีบันทึกในระบบบัญชี 3 มิติ  และสามารถออกรายงานได้อย่างถูกต้อง

โดยไม่พบข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบของส านักงานการตรวจสอบภายใน

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.25

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : การเงิน การคลัง

กิจกรรม : บริหารงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ : นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ และนางสาวจินตนา  สิทธิเทพ

สาระส าคัญของงาน : เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงานของส่วนงานให้เกิดความคล่องตัวตามเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความล่าช้า เสียหายในงาน

วัตถุประสงค์ของงาน : มีการบริหารจัดการงบประมาณของส่วนงานท่ีก าหนดไว้และไม่ได้ก าหนด  หากมีความจ าเป็นต้องมีการโอนงบประมาณ/เปล่ียนแปลงงบประมาณ

จะต้องไม่กระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานของส่วนงาน

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1.วางแผนการเบิกจ่ายเงิน จ านวนคร้ัง ไม่เกิน 3 คร้ัง

2.ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ ในการโอนเงิน

3.ตรวจสอบแหล่งเงินทุน งบประมาณ

4.ประสานงานกับกองคลังและ เสาร์แก้ว / จินตนา ท่ีไม่เป็นไป

   เจ้าหน้าท่ีระบบงาน 3 มิติ ตามแผน

5.ขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลงงบ

6.บันทึกการโอนเงินในระบบ

   บัญชีส่วนของกองคลัง

7.เสนอผู้อ านวยการ / อธิการบดี

8.แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ

เสาร์แก้ว

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย :  ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

กระบวนการ : SP 1.5 กระบวนการการเงิน การคลัง

เสาร์แก้ว 



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

จ านวนคร้ังในการโอนเงินงบประมาณ หมายถึง การโอนเงินงบประมาณเงินรายได้เพ่ือรองรับการเบิกจ่ายท่ีไม่เป็นไปตามแผน

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI2.1 : จ านวนข้อร้องเรียนท่ีเป็นคดีความอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI2 : จ านวนปัญหาและข้อร้องเรียนท่ีไม่ได้รับการตอบสนองจนท าให้เกิดเป็นคดีความ

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.26

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : พัสดุ และยานพาหนะ

กิจกรรม : จัดซ้ือ/จัดจ้าง กระบวนการ : SP 1.6 กระบวนการพัสดุ และยานพาหนะ

ผู้รับผิดชอบ : นายสมศักด์ิ ใจวงศ์เพ็ญ, นางอัมพร สงค์ประเสริฐ, นายจักรพงศ์ ค้ิวดวงตา และนายกัมปนาท สาณะเสน

สาระส าคัญของงาน : บริหารและจัดการเก่ียวกับการจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือจัดซ้ือ/จัดจ้าง ตรงตามเวลา เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ก าหนดความต้องการ 0

2. วางแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง

3. จัดซ้ือ/จัดจ้าง สมศักด์ิ/อัมพร/จักรพงศ์

      สมศักด์ิ/อัมพร
จ านวนข้อร้องเรียน

ท่ีเป็นคดีความอัน

เกิดจากการ

ปฏิบัติงาน

                                                                  แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)
หมายถึง

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI2.1 : จ านวนข้อร้องเรียนท่ีเป็นคดีความอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI2 : จ านวนปัญหาและข้อร้องเรียนท่ีไม่ได้รับการตอบสนองจนท าให้เกิดเป็นคดีความ

ข้อร้องเรียนท่ีเป็นคดีความอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานหรือ

เจ้าหน้าท่ี ซ่ึงข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนน้ันเกิดจากการท่ีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีใช้อ านาจตาม

กฎหมาย ออกค าส่ังหรือการกระท าอ่ืนใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ี

กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรหรือมีการกระท า

ละเมิดหรือต้องรับผิดอย่างอ่ืนใดอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย รวมท้ังคดีเก่ียวกับ

สัญญาทางปกครองด้วย

จ านวนข้อร้องเรียนท่ีเป็นคดี

ความอันเกิดจากการ

ปฏิบัติงาน

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.27

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : พัสดุ และยานพาหนะ

กิจกรรม : ควบคุมพัสดุ กระบวนการ : SP 1.6 กระบวนการพัสดุ และยานพาหนะ

ผู้รับผิดชอบ : นายสมศักด์ิ ใจวงศ์เพ็ญ, นางอัมพร สงค์ประเสริฐ, นายจักรพงศ์ ค้ิวดวงตา และนายกัมปนาท สาณะเสน

สาระส าคัญของงาน : บริหารและจัดการเก่ียวกับการพัสดุ

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือจัดหาพัสดุท่ีมีคุณภาพ ตรงตามเวลา เป็นไปตามความต้องการผู้ขอใช้

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ก าหนดความต้องการใช้ อัมพร/กัมปนาท ข้อผิดพลาดจาก 0

2. การบันทึก และการเบิกจ่าย กัมปนาท ผลการตรวจสอบ

3. การบ ารุงรักษา สมศักด์ิ/อัมพร การรับ-จ่าย พัสดุ

4. ควบคุมดูแลพัสดุ กัมปนาท ประจ าปี 

5. จัดท ารายงานการตรวจสอบ งบประมาณ 2562

    พัสดุประจ าปี อัมพร/จักรพงศ์

6. จ าหน่ายพัสดุ

                                                                 แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกับการพัสดุ ต้ังแต่ก าหนดความต้องการ

ใช้พัสดุ จนถึงการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี มีเพียงพอตามต้องการ 

และสามารถรายงานการตรวจสอบการรับ-จ่าย พัสดุประจ าปี มีความถูกต้อง

โดยไม่พบข้อผิดพลาดในการจัดท ารายงานการตรวจสอบการรับ-จ่าย พัสดุ

ประจ าปีงบประมาณ 2562

ข้อผิดพลาดจากผลการตรวจสอบ

การรับ-จ่าย พัสดุ ประจ าปี

งบประมาณ 2562

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63-สนส.28

ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : พัสดุ และยานพาหนะ

กิจกรรม : ให้บริการยานพาหนะ กระบวนการ : SP 1.6 กระบวนการพัสดุ และยานพาหนะ

ผู้รับผิดชอบ : นายสมศักด์ิ ใจวงศ์เพ็ญ, นายธีรยุทธ์ ค้ิวดวงตา และนายชัชวาลย์ ทองค า

สาระส าคัญของงาน : ให้บริการยานพาหนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้ยานพาหนะ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ตรวจสอบการขอใช้ สมศักด์ิ ร้อยละความ 80

ยานพาหนะ (รถยนต์) พึงพอใจของ

ธีรยุทธ์/สมศักด์ิ/ชัชวาลย์ ผู้รับบริการ

3. เบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง ในระดับมากข้ึนไป

4. ซ่อมแซมบ ารุงรักษา

5. รายงานการใช้ยานพาหนะ สมศักด์ิ

(รถยนต์) ประจ าเดือน

                                                                   แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

2. ให้บริการยานพาหนะ

    ธีรยุทธ์/สมศักด์ิ



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง  ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการยานพาหนะ 

 ในระดับมากข้ึนไป ไม่น้อยกว่าระดับร้อยละ 80

สูตรการค านวณ

ร้อยละความพึงพอใจ =   ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการยานพาหนะระดับมากข้ึนไป x 100

ของผู้รับบริการ จ านวนผู้ใช้บริการยานพาหนะท่ีตอบแบบประเมินท้ังหมด

ค าอธิบาย



 

 

 

  ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร 



รหัสแผนงาน สทป.63 - รล.1

ปีงบประมาณ 2563

งาน : ทะเบียนหลักสูตรและกระบวนวิชา

กิจกรรม : การจัดท าฐานข้อมูลหลักสูตร และกระบวนวิชา กระบวนการ : CP 2.1 กระบวนการบริหารหลักสูตรและข้อมูลกระบวนวิชา

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปณิตา ภูครองแถว

สาระส าคัญของงาน : การจัดท าทะเบียนหลักสูตร กระบวนวิชา ช่ือปริญญา และบันทึกข้อมูลแผนการศึกษา โดยเป็นการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการเปิดสอนหลักสูตรและกระบวนวิชาท่ีได้รับอนุมัติ  

จากมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในการจัดตารางเรียนส าเร็จรูป การลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาของนักศึกษา การจัดตารางสอบ ตลอดจนเป็นข้อมูลเพ่ือการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลหลักสูตร กระบวนวิชา ช่ือปริญญาบัตร และแผนการศึกษา ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

ปณิตา

5. สรุปจ านวนหลักสูตรและกระบวนวิชา

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : รับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

2. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและ

ประสานงาน คณะ / ส านักพัฒนาฯ เม่ือมีข้อ

ปัญหาเพ่ือแก้ไข
3. บันทึกแก้ไขฐานข้อมูลหลักสูตรและ

กระบวนวิชา

1. รับข้อมูลหลักสูตรและกระบวนวิชาท่ี

มหาวิทยาลัยอนุมัติ

4. น าเสนอผู้บริหารส านักทะเบียนและ

ประมวลผลเพ่ือทราบและแจ้งฝ่าย/งานท่ี

เก่ียวข้อง

หลักสูตรและ

กระบวนวิชาท่ี

เป็นปัจจุบัน

ทันก าหนด

ระยะเวลา

ด าเนินการบันทึก

ข้อมูลหลักสูตร

ภายใน 5 วันท า

การ และบันทึก

ข้อมูลกระบวนวิชา

ให้แล้วเสร็จก่อน

การสรุปผลการ

ลงทะเบียนเรียน

ของนักศึกษาในแต่

ละภาคการศึกษา



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาด าเนินบันทึกข้อมูลหลักสูตรภายใน 5 วันท าการ หมายถึง ระยะเวลาด าเนินการภายใน 5 วันท าการหลังจาก

และบันทึกข้อมูลกระบวนวิชาให้แล้วเสร็จก่อน  ท่ีได้รับเร่ืองอนุมัติส าหรับข้อมูลทะเบียนหลักสูตร

การสรุปผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใน  ระยะเวลาท่ีทันก าหนดการสรุปผลการลงทะเบียนเรียน

แต่ละภาคการศึกษา ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ส าหรับข้อมูล

ทะเบียนกระบวนวิชา

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



งาน :  รับเข้าศึกษา

กิจกรรม :  การรับสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS และ IPAS กระบวนการ : CP 1.1.1 กระบวนการรับเข้าศึกษา TCAS และ IPAS

ผู้รับผิดชอบ :  นางกานต์พิชชา วิมลสกุลตรา, นางสาวชนนิกานต์ เครือย่ังยืน, นางสาวพันธมนัส กฤทศิลป์, นางสาวชนัยพร สิริกุลรัตน์

สาระส าคัญของงาน :  เป็นการด าเนินงานให้เป็นไปตามเง่ือนไข ข้อก าหนด คุณสมบัติต่าง ๆ ของการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS  และ IPAS

วัตถุประสงค์ของงาน :  เพ่ือเป็นการด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี  ให้มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ก าหนด ส ารวจจ านวนรับ คุณสมบัติ ระดับความ ร้อยละ 80

เง่ือนไขการรับ เกณฑืการคัดเลือก พึงพอใจของ

2. จัดท าประกาศรับสมัครบุคคลเข้า ผู้สมัครในระบบ

ศึกษาในระบบ TCAS และ IPAS TCAS และ IPAS

3. ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการรับสมัคร ระดับมากข้ึนไป

4. ด าเนินการรับสมัครผ่านระบบ Internet  

ในระบบ TCAS และ IPAS

5. เตรียมระบบเพ่ือใช้ส าหรับยืนยันข้อมูล

ผู้ผ่านการคัดเลือก

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ

สัมภาษณ์ในระบบ TCAS และ IPAS

7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ในระบบ TCAS และ IPAS

8. สรุปสถิติผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ในระบบ TCAS และ IPAS ในแต่ละรอบ

รหัสแผนงาน สทป.62 - รล.2
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       กานต์พิชชา/ 

           ชนัยพร/  

ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

        ชนนิกานต์/  

          ชนัยพร/  

ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

พันธมนัส

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : รับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ความพึงพอใจของผู้สมัครท่ีตอบ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้สมัครตอบแบบสอบถามผ่านทางระบบ Internet ระบบ TCAS และ IPAS 

แบบสอบถามผ่านทาง Internet ท่ีมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 80

ระบบ TCAS และ IPAS

สูตรท่ีใช้ในการค านวน

ความพึงพอใจของผู้สมัครท่ีตอบ =  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากข้ึนไป X 100

แบบสอบถามผ่านทาง Internet                        จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ค าอธิบาย



งาน : รับเข้าศึกษา

กิจกรรม : การรับโอนนักศึกษาและการรับนักศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง กระบวนการ : CP 1.1.2 กระบวนการรับโอนนักศึกษาย้ายสถาบันและเพ่ือปริญญาท่ีสอง

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพันธมนัส กฤทศิลป์

สาระส าคัญของงาน : เป็นการด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี เก่ียวการรับโอนนักศึกษาและการศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง

วัตถุประสงค์ของงาน : เป็นการให้บริการนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนโอนย้ายมาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และให้บริการผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ส ารวจจ านวนรับ/วิธีคัดเลือกฯ ระยะเวลา ด าเนินการ

2. จัดท าใบสมัครให้สอดคล้องกับ ในการเสนอ เสนอ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

3. ให้ค าแนะน า/ตรวจสอบหลักฐาน พิจารณาอนุมัติ อนุมัติการรับเข้า

4. คณะพิจารณาการรับเข้าศึกษา คณะท่ีเก่ียวข้อง การรับเข้าศึกษา ศึกษาได้ภายใน

5. เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ 10 วันท าการ

6. บันทึก CX ในโปรแกรมฯ นับจากวันท่ีรับ

7. ส าเนาแจ้งฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เร่ืองจากคณะ

8. สรุป/ประเมินผลการด าเนินงาน

รหัสแผนงาน สทป.62 - รล.3

ปีงบประมาณ 2563

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : รับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

 พันธมนัส

 พันธมนัส

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาในการเสนอมหาวิทยาลัย หมายถึง ระยะเวลาในการน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติภายใน 10 วันท าการนับจากวันท่ีรับเร่ืองจากคณะ

พิจารณาอนุมัติการรับเข้าศึกษา

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



งาน :  รับเข้าศึกษา

กิจกรรม :  งานรับนักศึกษาสมทบ กระบวนการ : CP 1.1.3 กระบวนการรับนักศึกษาสมทบ

ผู้รับผิดชอบ :   นางสาวชนัยพร สิริกุลรัตน์, นางสาวชนนิกานต์ เครือย่ังยืน

สาระส าคัญของงาน :  การรับนักศึกษาสมทบ ระดับปริญญาตรี เป็นการรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ภายใต้โครงการใดโครงการหน่ึง ท่ีมีความประสงค์จะเข้ามาเพ่ือศึกษา ท าวิจัย หรือฝึกงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จึงต้องมีการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ/เง่ือนไขการรับเข้า และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับนักศึกษาสมทบ ให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และให้มีความสอดคล้องกับการออกรหัสนักศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน :  เพ่ือด าเนินการรับเข้านักศึกษาสมทบในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

ระยะเวลาใน ไม่เกิน 10 วันท าการ

2.ตรวจสอบคุณสมบัติ/เง่ือนไขการรับให้ การด าเนินการต้ังแต่ นับจากวันท่ีได้รับ

เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เสนอมหาวิทยาลัย เร่ืองจากคณะ

พิจารณาอนุมติ

กระบวนวิชา/ใช้บริการมหาวิทยาลัย ออกรหัส, บันทึก

(หลังก าหนดกรณีพิเศษ) ทะเบียนประวัติ

4.เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และแจ้งกลับไปยัง  

คณะ

ทะเบียนประวัติ

รหัสแผนงาน สทป.62-รล.4
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แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : รับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

ก าหนดหลักสูตรท่ีเข้าศึกษา ช่วงเวลาท่ีเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาในฐานข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย อีกท้ังด าเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาสมทบ ท าบัตรนักศึกษาสมทบ ตลอดจนตรวจสอบเง่ือนไข

การขอลงทะเบียนกระบวนวิชา/ใช้บริการมหาวิทยาลัย หลังก าหนด เพ่ือให้การด าเนินการด้านงานทะเบียนในส่วนอ่ืนๆ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

1.รับเร่ืองขอรับ นศ. สมทบจากคณะ 

3.ตรวจสอบเง่ือนไขการลงทะเบียนกระบวน

วิชา/ใช้บริการมหาวิทยาลัย(หลังก าหนดกรณี

5.ออกรหัสนักศึกษาสมทบ 

6.บันทึกข้อมูลนักศึกษาในระบบกรอก

7.บันทึกข้อมูลนักศึกษาลงในฐานข้อมูล

ทะเบียนประวัติ(ส าหรับนักศึกษา)

  ชนัยพร

8.แจ้งคณะ/ส่วนงาน/ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง



ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

ชนัยพร

 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาในการด าเนินการ หมายถึง ระยะเวลาการด าเนินการ  โดยส านักทะเบียนและประมวลผลท าเร่ืองเสนอมหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาอนุมัติรับนักศึกษาสมทบ และด าเนินการออกรหัสนักศึกษาพร้อมบันทึกทะเบียนประวัติ

ในฐานข้อมูล หลังจากมหาวิทยาลัยอนุมัติรับ  พร้อมแจ้งคณะให้ทราบ ภายใน 10 วันท าการ 

นับจากวันท่ีได้รับเร่ืองจากคณะ

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

11.ด าเนินการออกบัตร นศ. สมทบ

ระดับเป้าหมาย

12.ส่งบัตรนักศึกษาสมทบให้คณะ

ค าอธิบาย

            ชนัยพร/ 

  ชนนิกานต์

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย

9.รับรายงานตัวนักศึกษาสมทบ

10.รับเร่ืองขอท าบัตร นศ. สมทบจากคณะ



รหัสแผนงาน สทป.63 - รล.5
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งาน :  รายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

กิจกรรม : การรับรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ : CP 1.2 กระบวนการรับรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางกานต์พิชชา  วิมลสกุลตรา

สาระส าคัญของงาน : เพ่ือรองรับการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ได้แก่การออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาใหม่ และการรับรายงานตัว ให้ตรงตามข้อบังคับและปฏิทินการศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เป็นไปตามข้อบังคับและปฏิทินการศึกษา โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ท าประกาศก าหนดการรายงานตัว กานต์พิชชา ร้อยละ 80

ข้ึนทะเบียนฯ และออกรหัสประจ าตัวฯ ความพึงพอใจ

2. ผู้ท่ีจะเข้ารายงานตัวข้ึนทะเบียนฯ สังเวียน (ฝ่าย IT) ของผู้เข้า

เข้าไปบันทึกทะเบียนประวัติฯ รายงานตัวข้ึน

3. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังบุคลากรรับ กานต์พิชชา ทะเบียนเป็น

รายงานตัวข้ึนทะเบียนฯ นักศึกษาระดับ

4. ด าเนินการรับรายงานตัวข้ึน บุคลากรส านัก ปริญญาตรี

ทะเบียนเป็นนักศึกษา ทะเบียนฯ ในระดับมากข้ึนไป

5 ด าเนินการเบิกค่าใช้จ่าย ชนนิกานต์

6. สรุปจ านวนผู้มารายงานตัวฯ กานต์พิชชา/
พันธมนัส

7. สรุป/ประเมินผลการด าเนินงาน กานต์พิชชา

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : รับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารายงานตัว หมายถึง ร้อยละความพึงพอใจของการเข้ารายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการรายงานตัวในระดับมากข้ึนไป โดยมีเป้นหมายร้อยละ 80

สูตรท่ีใช้ในการค านวน

ร้อยลพความพึงพอใจของผู้เข้ารายงานตัว =  จ านวนผู้เข้ารายงานตัวท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป X 100

ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี                        จ านวนผู้เข้ารายงานตัวท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - รล.6

ปีงบประมาณ 2563

งาน :  ปฎิทินการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

กิจกรรม : การจัดท าปฏิทินการศึกษา กระบวนการ : CP 2.4 กระบวนการจัดท าปฏิทินการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นายกิติศักด์ิ  อัศววุฒิไกร และนางสาวปณิตา ภูครองแถว

สาระส าคัญของงาน : การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการจัดท าปฏิทินการศึกษา โดยก าหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ

ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ เพ่ือให้งานวิชาการของมหาวิทยาลัยมีระบบและด าเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือจัดท าปฏิทินการศึกษา ส าหรับกิจกรรมด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้ พร้อมท้ังมีก าหนดวันต่างๆ ท่ีส าคัญเพ่ือการวางแผนกิจกรรมอ่ืนท่ีสอดคล้องได้

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. จัดท าโครงร่างปฏิทินการศึกษา 1. ระยะเวลาท่ี 1.ประกาศภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะ/หน่วยงาน เดือนธันวาคมก่อน
2. เสนอโครงร่างเข้าท่ีประชุมคณะ ท่ีเก่ียวข้อง เปิดปีการศึกษา
กรรมการบริหารประจ าส านักฯ ได้รับทราบข้อมูล 2563
3.เสนอโครงร่างเข้าท่ีประชุม ปฏิทินการศึกษา
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปณิตา ท่ีก าหนดกิจกรรม
4.เวียนเร่ืองให้คณะท่ีเก่ียวข้องพิจารณา /กิติศักด์ิ หลักท่ีส าคัญของปี
5. จัดท าประกาศปฏิทินการศึกษา การศึกษา 2563

เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยลงนาม 2. ระยะเวลาการ 2. เสนอท่ีประชุม
6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เสนอโครงร่างปฏิทิน กรรมการบริหาร
7. จัดท าโครงร่างปีการศึกษา 2564 การศีกษา 2564 ประจ าส านักฯภาย

8. เสนอท่ีประชุมกรรมการส านักฯ ในเดือนสิงหาคม

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : รับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

1. ระยะเวลาท่ีคณะ/หน่วยงานได้รับทราบ หมายถึง ระยะเวลาท่ีคณะ/หน่วยงาน จะได้รับทราบข้อมูลการเปิด-ปิด ภาคการศึกษา

ข้อมูลปฏิทินการศึกษาท่ีก าหนด กิจกรรม และกิจกรรมหลักต่างๆท่ีเก่ียวข้องในแต่ละการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาได้ 

หลักท่ีส าคัญของปีการศึกษา 2563 ภายในเดือนธันวาคมก่อนการเปิดปีการศึกษา 2563

2. ระยะเวลาการเสนอโครงร่างปฏิทินการศึกษา หมายถึง

ปีการศึกษา 2564

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

    ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

KPI7.4 ร้อยละของบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

ระยะเวลาท่ีเสนอโครงร่างปฏิทินการศึกษา 2564 ได้ภายในเดือนกันยายน

พ.ศ. 2563

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - รล.7

ปีงบประมาณ 2563

งาน :  ตารางสอนและตารางสอบ

กิจกรรม :  ข้อมูลกระบวนวิชาท่ีเปิดสอน กระบวนการ : CP 2.2.1 กระบวนการจัดตารางสอน

ผู้รับผิดชอบ : นางศิริพร  มณีทิพย์

สาระส าคัญของงาน : งานตารางสอน เป็นการจัดท าข้อมูลกระบวนวิชาเพ่ือรองรับการลงทะเบียนกระบวนวิชาของนักศึกษา ซ่ึงอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอน

และวันเวลาท่ีสอนต่อ 1 สัปดาห์ ท่ีสอดคล้องตามรูปแบบเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

วัตถุประสงค์ของงาน :  เพ่ือให้การบริหารจัดการ การให้บริการจัดท าฐานข้อมูลตารางสอนมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามความต้องการของผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. จัดท าตารางแผนการศึกษา ร้อยละของความ ร้อยละ 80
ของนศ. ทุกสาขาวิชาท่ีเรียน พึงพอใจของผู้รับ

กระบวนวิชาพ้ืนฐานร่วมกัน บริการ

2. ส ารวจกระบวนวิชาท่ีเปิดสอน
3. คณะด าเนินการจัดการฐาน ศิริพร
ข้อมูลบนระบบ Internet พร้อมยืนยัน
4. ส านักทะเบียนฯ ตรวจสอบข้อมูล
5. ดูแลฐานข้อมูล
6. สรุปจ านวนกระบวนวิชาท่ีมีนศ.

 ลงทะเบียน

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : รับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละความพึงพอของผู้รับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อฐานข้อมูลตารางสอน  Online

มีระดับเป้าหมาย คือ ระดับมากข้ึนไป

สูตรท่ีใช้ในการค านวณ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ = จ านวนผู้รับริการท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป x 100

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - รล.8

ปีงบประมาณ 2563

งาน : ตารางสอนและตารางสอบ

กิจกรรม : ตารางเรียนส าเร็จรูป กระบวนการ : CP 2.2.3 กระบวนการจัดตารางเรียนส าเร็จรูป

ผู้รับผิดชอบ : นางศิริพร  มณีทิพย์

สาระส าคัญของงาน : การจัดท าตารางเรียนส าเร็จรูปเป็นการบริหารจัดการเรียนการสอนในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ทุกคณะ ในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2

ให้เป็นไปตามแผนการศึกษา โดยจัดกระบวนวิชาพร้อมตอนกระบวนวิชาเป็นตารางเรียน และมีวัน เวลาเรียน ไม่ซ้ าซ้อนกัน

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้การจัดท าตารางเรียนส าเร็จรูปส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เสร็จทันการลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

ระยะเวลาท่ี อย่างน้อย 5 วัน

นักศึกษาและคณะ ท าการ ก่อนการ

ได้รับตารางเรียน ลงทะเบียนเรียน

ส าเร็จรูปและ

ศิริพร สามารถตรวจสอบ

ข้อมูลบนระบบ

Internet ได้

.

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : รับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

1. ตรวจสอบแผนการศึกษาของ

นศ. ช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีแผนไม่ชัดเจน

หรือมีการปรับเปล่ียน

2. ด าเนินการจัดท าตารางเรียน

ส าเร็จรูป

3. ตรวจสอบความถูกต้องและ

อัพโหลดบนระบบ Internet

4. สรุปจ านวนตารางเรียนส าเร็จรูป

และกระบวนวิชาท่ีจัด



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาท่ีนักศึกษาและคณะได้รับ หมายถึง ระยะเวลาท่ีนักศึกษาและคณะได้รับตารางเรียนส าเร็จรูป (มชท.32) และสามารถตรวจสอบ

ตารางเรียนส าเร็จรูปและสามารถ ข้อมูลกระบวนวิชาท่ีส านักทะเบียนและประมวลผลจัดให้ ท้ังวัน เวลา ห้องเรียน บนระบบ 

ตรวจสอบข้อมูลบนระบบ Internet ได้ Internet ได้ อย่างน้อย 5 วันท าการ ก่อนการลงทะเบียนเรียน

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - รล.9

ปีงบประมาณ 2563

งาน : ตารางสอนและตารางสอบ

กิจกรรม : ค่าตอบแทนภาคฤดูร้อน กระบวนการ : CP 2.2.1 กระบวนการจัดตารางสอน

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุพิชฌาย์ จางวิบูลย์

สาระส าคัญของงาน : การเปิดสอนภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ และการเปิดสอนกระบวนวิชาต่างๆ จะเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเปิดสอนภาคฤดูร้อน

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือตรวจสอบค่าตอบแทนค่าสอน, ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษา และค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบของภาคฤดูร้อนได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)
1. ส ารวจค่าตอบแทนไปยังคณะ ระยะเวลาในการ ไม่เกิน 5วัน
2. คณะส่งยืนยันกลับ ด าเนินการ ท าการ หลัง
3. ตรวจสอบค่าตอบแทน จากวันท่ีได้รับ
4. ส่งเร่ืองไปยังกองคลังเพ่ืออนุมัติ       สุพิชฌาย์ เร่ืองจากคณะ
5. สรุปค่าใช้จ่ายภาคฤดูร้อนท่ีเก่ียวข้อง
กับการเรียนการสอน

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : รับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบริหารจัดการเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง ก าหนดประเภทรายจ่ายรายการและเง่ือนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 8/2554 

(ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี) ท้ังน้ี ในส่วนของค่าตอบแทนค่าสอน, ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษา, และค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ คณะจะต้องด าเนินการ 

โดยผ่านการตรวจสอบจากส านักทะเบียนและประมวลผล ซ่ึงจะต้องมีเง่ือนไขการเปิดสอนให้เป็นไปตามข้อบังคับ แล้วจึงเสนอกองคลังเพ่ือการอนุมัติเบิกจ่ายต่อไป



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาในการด าเนินการ ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการตรวจสอบค่าตอบแทนภาคฤดูร้อน

ไม่เกิน 5 วันท าการ หลังจากวันท่ีได้รับเร่ืองจากคณะ

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย

หมายถึง



รหัสแผนงาน สทป.63 - รล.10

ปีงบประมาณ 2563

งาน : ตารางสอนและตารางสอบ

กิจกรรม : ตารางสอบ กระบวนการ : CP 2.2.2 กระบวนการจัดตารางสอบ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปณิตา ภูครองแถว

สาระส าคัญของงาน : การจัดท าตารางสอบ เป็นการจัดท าข้อมูลกระบวนวิชาท่ีจัดสอบไล่ และข้อมูลกระบวนวิชาพ้ืนฐานส าหรับการสอบกลางภาค ตามวัน-เวลาท่ีก าหนดตามประกาศปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้การบริหารจัดการ การให้บริการจัดท าฐานข้อมูลตารางสอบมีประสิทธิภาพ มีการประกาศตารางสอบตามก าหนดระยะเวลาท่ีรวดเร็ว

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)
1. รวบรวมกระบวนวิชาท่ีมีการเปิดสอน ระยะเวลาในการ ก่อนลงทะเบียน
จากข้อมูลตาราง CMR30 ด าเนินการประกาศ ล่วงหน้า 5 วัน
2. จัดท าตาราง Regular Exam ตารางสอบ ข้ึนเว็ป ท าการ
3. ก าหนดรูปแบบการจัดตาราง ได้ทันตามก าหนดเวลา
Special Exam และตารางสอบ
กลางภาคกระบวนวิชาพ้ืนฐาน 
4. บันทึกแผนการศึกษาและตรวจสอบ
การจัดสอบท่ีซ้ าซ้อนกับแผนการศึกษา
5. น าข้อมูลข้ึนเว็ปส านักทะเบียนและ
ประมวลผล

และจัดสอบตามช่วงเวลาโดยไม่ให้กระบวนวิชามีก าหนดการสอบท่ีซ้ าซ้อนตามแผนการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้และเข้าสอบได้ตามตารางสอบ

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : รับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

ระดับเป้าหมายรายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย

ปณิตา



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาในการด าเนินการประกาศตารางสอบข้ึนเว็ป หมายถึง ระยะเวลาในการด าเนินการประกาศตารางสอบข้ึนเว็ปส านักทะเบียน

ได้ทันตามก าหนดเวลา ก่อนลงทะเบียนล่วงหน้า 5 วันท าการ

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - รล.11

ปีงบประมาณ 2563

งาน :  โอนหน่วยกิตและเทียบโอนหน่วยกิต

กิจกรรม :  โอนหน่วยกิต และเทียบโอนหน่วยกิตระดับปริญญาตรี กระบวนการ : CP 2.3 กระบวนการโอนหน่วยกิตและเทียบโอนหน่วยกิต

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุพิชฌาย์ จางวิบูลย์

สาระส าคัญของงาน : การโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยอ่ืน  เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีพ้นสถานภาพนักศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือตรวจสอบการโอนหน่วยกิต และเทียบโอนหน่วยกิตท่ีเคยศึกษาจากสถาบันเดิม ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเง่ือนไขของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)
1. รับเร่ืองจากคณะท่ีพิจารณา ระยะเวลาในการ ไม่เกิน 5 วัน
เห็นชอบแล้ว ด าเนินการ ท าการนับจาก
2. ตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไป วันท่ีได้รับค าร้อง
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย จากคณะ
3. เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ
4. แจ้งฝ่ายท่ีเก่ียวข้องและคณะ
5. สรุปจ านวนนักศึกษาท่ีขอโอน
หน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : รับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีสอบคัดเลือก/คัดเลือกกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้ และนักศึกษาท่ีเคยลงทะเบียนเรียน และสอบผ่านตามเกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ไปพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตสะสม เพ่ือส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะน าจ านวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาเดิมท่ีนักศึกษา

เคยลงทะเบียนเรียน และสอบผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสอบคัดเลือก/คัดเลือกกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้

เร่ือง การโอนและการเทียบโอนหน่วยกิต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

       สุพิชฌาย์



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาในการด าเนินการ หมายถึง ระยะเวลาการด าเนินการโอนและเทียบโอนหน่วยกิต โดยส านัก

ทะเบียนและประมวลผลเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

ภายใน 5 วันท าการ นับจากวันท่ีได้รับค าร้องจากคณะ

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



 

 

 

  ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี 



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทป.1

ปีงบประมาณ 2563

งาน : ลงทะเบียน

กิจกรรม : ลงทะเบียน เพ่ิม-ถอนกระบวนวิชากรณีพิเศษ กระบวนการ : CP 2.6.2 กระบวนการรับลงทะเบียนรายภาคการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นายอ านวย  โพธินาม / นางสาวปิยรัตน์ พุทธหน่อแก้ว / นางสาวณัฐชยา อินหลง / นางสาวปวริศรา บุญตันสา

สาระส าคัญของงาน : ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานลงทะเบียน  หมายถึงการลงทะเบียนกระบวนวิชา การลงทะเบียน เพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย

งานเพ่ิม-ถอนกระบวนวิชา งานเปล่ียนตอนกระบวนวิชา  ท่ีพ้นก าหนดการตามปฏิทินการศึกษา โดยด าเนินการเสนอขอมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือรองรับการลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการ ลงทะเบียนกระบวนวิชา การบอกเพ่ิม-ถอนกระบวนวิชา และการเปล่ียนตอนกระบวนวิชา หลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานท่ีแนบ ระยะเวลาในการ ไม่เกิน 10 วัน

งานลงทะเบียนกระบวนวิชา ด าเนินการ ท าการต่อคร้ัง

งานลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการ

งานบอกเพ่ิมกระบวนวิชา       อ านวย

งานถอนกระบวนวิชา       ปิยรัตน์

งานเปล่ียนตอนกระบวนวิชา ณัฐชยา

2. ท าบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยลงนาม ปวริศรา

3. แจ้งคณะและหน่วยงาน 

4. สรุปจ านวน

5. ประเมินผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเร่ิมต้ังแต่ การตรวจสอบเอกสาร  การวิเคราะห์เหตุผล

ประกอบการพิจารณา  การน าเสนอผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 

การน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา  การแจ้งผลการพิจารณาไปยังคณะ  

ไม่เกิน 10 วันท าการต่อคร้ัง(โดยนับต้ังแต่วันท่ีคณะ/นักศึกษาส่งเอกสารประกอบ

การพิจารณาครบถ้วนสมบูรณ์)

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทป.2

ปีงบประมาณ 2563

งาน : ตรวจสอบเง่ือนไข

กิจกรรม : ตรวจสอบเง่ือนไขการลงทะเบียนกระบวนวิชา กระบวนการ : CP 2.6.2 กระบวนการรับลงทะเบียนรายภาคการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปิยรัตน์  พุทธหน่อแก้ว

สาระส าคัญของงาน : ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานลงทะเบียน  หมายถึงการลงทะเบียนกระบวนวิชา การลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย

งานเพ่ิม-ถอนกระบวนวิชา งานเปล่ียนตอนกระบวนวิชา  โดยด าเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการลงทะเบียน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา    

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือตรวจสอบการลงทะเบียนกระบวนวิชาท่ีผิดเง่ือนไข คือ การลงทะเบียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตน้อยหรือเกินกว่าท่ีข้อบังคับฯ ก าหนด การลงทะเบียนซ้ ากระบวนวิชา

ท่ีได้รับอักษรล าดับข้ัน S,V,CX,CE,CS,CT,CP,I,P,C หรือสูงกว่า, เกรดว่าง ,กระบวนวิชาเทียบแทน และกระบวนวิชาท่ีมีเง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ตรวจสอบการลงทะเบียน ระยะเวลาในการ ไม่เกิน 5 วัน

ท่ีผิดเง่ือนไขของข้อบังคับฯ ด าเนินการ ท าการต่อคร้ัง

2. ตรวจสอบและยกเลิกกระบวนวิชา

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

ของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนผิดเง่ือนไข

ของข้อบังคับฯ

3.ประเมินผลการด าเนินงาน

     ปิยรัตน์



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

หมายถึง ระยะเวลาในการตรวสอบการลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไขทุกเง่ือนไข  

ก่อนสรุปแจ้งคณะ เพ่ือการตรวจสอบ  ไม่เกิน 5 วันท าการต่อคร้ัง

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย

ระยะเวลาในการประมวลผลและตรวจสอบ



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทป.3

ปีงบประมาณ 2563

งาน : ทะเบียนประวัตินักศึกษา

กิจกรรม : ย้ายสาขาวิชาภายในคณะและข้ามคณะ กระบวนการ : CP 2.5.1 กระบวนการจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปวริศรา บุญตันสา

สาระส าคัญของงาน : ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัตินักศึกษา เช่น การย้ายสาขาวิชา โดยด าเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการย้ายสาขาวิชา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ฯ การรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา และด าเนินการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาใหม่ ถ้าเป็นการย้ายสาขาวิชาข้ามคณะ หรือข้ามหลักสูตร การปรับปรุงฐานข้อมูล 

รวมถึงการประสานงานเพ่ือการก าหนดรหัสอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือด าเนินการย้ายสาขาวิชาภายในคณะและข้ามคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. รวบรวมและตรวจสอบหลักฐาน ระยะเวลาในการ ไม่เกิน 5 วัน

การย้ายสาขาวิชาข้ามคณะ ด าเนินการ ท าการต่อคร้ัง

2. ออกรหัสประจ าตัวและจัดท าประกาศ

3. แจ้งคณะและหน่วยงาน 

4. สรุปจ านวน

5. ประเมินผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

   ปวริศรา



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเร่ิมต้ังแต่  การรวบรวมหลักฐาน (สัปดาห์ละคร้ัง)  และตรวจสอบ

หลักฐานการย้ายสาขาวิชาข้ามคณะ การออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาใหม่  จัดท าประกาศการย้าย

สาขาวิชาข้ามคณะเสนอผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล ลงนามในประกาศ  และแจ้ง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ  ไม่เกิน 5 วันท าการต่อคร้ัง

ค าอธิบาย

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

   ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน



งาน : ทะเบียนประวัตินักศึกษา

กิจกรรม : ลาพักการศึกษา กระบวนการ : CP 2.5.2 กระบวนการลาพักการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปวริศรา บุญตันสา

สาระส าคัญของงาน : ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัตินักศึกษา เช่น การลาพักการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

โดยด าเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการลาพักการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ฯ  การรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ และด าเนินการออกประกาศการลาพักการศึกษา

เพ่ือแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนผลการเรียน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือด าเนินการลาพักการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานท่ีแนบ ระยะเวลาในการ ไม่เกิน 5 วัน

2. ท าประกาศเพ่ือเสนอผู้อ านวยการ ด าเนินการ ท าการต่อคร้ัง

ส านักฯ ลงนาม       ปวริศรา

3. แจ้งคณะและหน่วยงาน 

4. สรุปจ านวน

5. ประเมินผลการด าเนินงาน

รหัสแผนงาน สทป.63 - ทป.4

           ปีงบประมาณ 2563

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเร่ิมต้ังแต่ การรวบรวมหลักฐาน (สัปดาห์ละคร้ัง) 

และตรวจสอบเอกสาร  ท าประกาศเสนอผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล

ลงนาม และ แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ  ไม่เกิน 5 วันท าการต่อคร้ัง

 

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทป.5

ปีงบประมาณ 2563

งาน : ทะเบียนประวัตินักศึกษา

กิจกรรม : เปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล กระบวนการ : CP 2.5.1 กระบวนการจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปวริศรา บุญตันสา

สาระส าคัญของงาน : ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัตินักศึกษา  เช่น การเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุล

โดยด าเนินการตรวจสอบการขอเปล่ียนทะเบียนประวัติ ให้ถูกต้องตามหลักฐาน  ด าเนินการจัดท าบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวิตินักศึกษา 

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือด าเนินการเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุลของนักศึกษาท่ีได้ด าเนินการเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุลจากหน่วยงานราชการแล้ว ตามระยะเวลาท่ีก าหนด

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ตรวจสอบเอกสารค าขอ ระยะเวลาในการ ไม่เกิน 5 วัน

เปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุล ด าเนินการ ท าการต่อคร้ัง

2. รวบรวมรายช่ือและท าบันทึก

แจ้งคณะ/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง        ปวริศรา 

3. แก้ไขข้อมูลระบบงานทะเบียน

4. สรุปจ านวน

5. ประเมินผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเร่ิมต้ังแต่ การรวบรวมหลักฐาน (สัปดาห์ละคร้ัง) 

และตรวจสอบเอกสาร  ท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล

ลงนาม และ แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ  ไม่เกิน 5 วันท าการต่อคร้ัง

 

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทป.6

ปีงบประมาณ 2563

งาน : พ้นสถานภาพนักศึกษา

กิจกรรม : ลาออกจากการเป็นนักศึกษา กระบวนการ : CP 2.5.3.1 กระบวนการพ้นสถานภาพ ตามความประสงค์/การร้องขอ

ผู้รับผิดชอบ : นางสุลี กองศรี

การลาออกให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ด าเนินการจัดท าประกาศเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และลงนามในประกาศแจ้งเวียนคณะและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตรวจสอบหน้ีสิน และแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวิตินักศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือด าเนินการลาออกจากการเป็นนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานท่ีแนบ ระยะเวลาในการ ไม่เกิน 10 วัน

2. ท าประกาศเพ่ือเสนอผู้อ านวยการส านักฯ ด าเนินการ ท าการต่อคร้ัง

และเสนอมหาวิทยาลัย        สุลี  

3. แจ้งคณะและหน่วยงาน 

4. สรุปจ านวน

5. ประเมินผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

สาระส าคัญของงาน : ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัตินักศึกษา  เช่น การลาออกจากการเป็นนักศึกษา โดยด าเนินการตรวจสอบเง่ือนไข



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเร่ิมต้ังแต่ การรวบรวมหลักฐาน (สัปดาห์ละคร้ัง) 

และตรวจสอบเอกสาร ท าประกาศเสนอผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล

พิจารณา และลงนามเสนอมหาวิทยาลัยลงนามในประกาศ 

และ แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ ไม่เกิน 10 วันท าการต่อคร้ัง

ค าอธิบาย

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทป.7

ปีงบประมาณ 2563

งาน : พ้นสถานภาพนักศึกษา

กิจกรรม : พ้นสถานภาพนักศึกษาเน่ืองจากโอนย้ายมหาวิทยาลัย กระบวนการ : CP 2.5.3.1 กระบวนการพ้นสถานภาพ ตามความประสงค์/การร้องขอ

ผู้รับผิดชอบ : นางสุลี กองศรี

สาระส าคัญของงาน : ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัตินักศึกษา  เช่น การพ้นสถานภาพเน่ืองจากโอนย้ายมหาวิทยาลัย

โดยด าเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการพ้นสถานภาพ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ฯ  ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  แจ้งเวียนคณะและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ตรวจสอบหน้ีสิน และแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวิตินักศึกษา   เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือด าเนินการเก่ียวกับการพ้นสถานภาพนักศึกษา เน่ืองจากโอนย้ายมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน ระยะเวลาในการ ไม่เกิน 10 วัน

การอนุมัติรับเข้าศึกษา ด าเนินการ ท าการต่อคร้ัง

2. ท าบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ

3. แจ้งคณะและหน่วยงาน          สุลี 

4. สรุปจ านวน

5. ประเมินผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  เร่ิมต้ังแต่การตรวจสอบเอกสารการอนุมัติรับเข้าศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ท าบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติและลงนาม  และท าบันทึก

แจ้งคณะและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่เกิน 10 วันท าการต่อคร้ัง

 

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทป.8

ปีงบประมาณ 2563

งาน : พ้นสถานภาพนักศึกษา

กิจกรรม : พ้นสถานภาพนักศึกษาเน่ืองจากผลการเรียน กระบวนการ : CP 2.5.3.2 กระบวนการพ้นสถานภาพ ตามเกณฑ์/เง่ือนไขของข้อบังคับฯ

ผู้รับผิดชอบ : นางสุลี กองศรี

สาระส าคัญของงาน : ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัตินักศึกษา  เช่น การพ้นสถานภาพเน่ืองจากผลการเรียน

โดยด าเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการพ้นสถานภาพ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ฯ  ด าเนินการแจ้งคณะเพ่ือตรวจสอบยืนยันข้อมูลให้ตรงกัน และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามในประกาศ  

แจ้งเวียนคณะและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตรวจสอบหน้ีสิน และแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวิตินักศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษา  

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือด าเนินการเก่ียวกับการพ้นสถานภาพนักศึกษาเน่ืองจากผลการเรียน ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ประมวลผลและตรวจสอบ ระยะเวลาในการ ไม่เกิน 5 วัน

   รายช่ือและผลการศึกษาของ ด าเนินการ ท าการต่อคร้ัง

   นักศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์

2. แจ้งคณะตรวจสอบและยืนยัน

3. จัดท าประกาศเสนอมหาวิทยาลัย            สุลี 

   เพ่ือลงนาม

4. แจ้งคณะ/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

5. สรุปจ านวน

6. ประเมินผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาในการประมวลผลและ หมายถึง ระยะเวลาในการประมวลผล และออกรายงานรายช่ือและผลการศึกษาของนักศึกษา

ตรวจสอบ ท่ีอยู่ในเกณฑ์ ตรวจสอบนักศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์ฯตามเง่ือนไขของข้อบังคับ 

ท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลเพ่ือแจ้งคณะตรวจสอบ

ไม่เกิน 5 วันท าการต่อคร้ังก่อนสรุปแจ้งคณะเพ่ือการตรวจสอบและยืนยัน  

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทป.9

ปีงบประมาณ 2563

งาน : งานทะเบียนผลการศึกษา

กิจกรรม : บันทึกผลการเรียน กระบวนการ : CP 2.7 กระบวนการประมวลผลการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจันทิมา  ทับไธสงค์

สาระส าคัญของงาน : ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนผลการศึกษา    โดยด าเนินการรวบรวม และตรวจสอบ ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ

ด าเนินการบันทึกผลการศึกษาเข้าระบบฐานข้อมูล กรณี การแก้อักษรล าดับข้ันให้เป็นล าดับข้ันท่ีสมบูรณ์ และการบันทึกผลการเรียน กรณีท่ีคณะส่งผลการเรียนท่ีพ้นก าหนดการแล้ว  หรือการด าเนินการใดๆ 

ท่ีไม่อยู่ในช่วงเวลาท่ีก าหนดตามปฏิทินการศึกษา และช่วงเวลาการปฏิบัติงาน รวมถึงการได้รับอนุมัติให้แก้อักษรล าดับข้ันจากมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือด าเนินงานบันทึกผลการศึกษาของนักศึกษา กรณีแก้ไขอักษรล าดับข้ัน I,P กรณีส่งผลการศึกษาหลังก าหนด เป็นไปอย่างถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. บันทึกผลการศึกษา ร้อยละข้อผิดพลาด 0

2. ประมวลผลและออกรายงาน ในการบันทึก

3. แจ้งผลการศึกษาถึงคณะและนักศึกษา     จันทิมา ข้อมูลอักษร

4. สรุปจ านวน ล าดับข้ัน

5. ประเมินผลการด าเนินงาน ของนักศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละข้อผิดพลาดในการบันทึก หมายถึง ร้อยละข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลการแก้ไขอักษรล าดับข้ัน I,P

ข้อมูลอักษรล าดับข้ันของนักศึกษา การบันทึกอักษรล าดับข้ันของกระบวนวิชาท่ีส่งหลังก าหนด 

ตลอดจนการบันทึกอักษรล าดับข้ันของกระบวนวิชาท่ีได้รับอนุมัติให้แก้ไข

อักษรล าดับข้ันจากมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมาย คือ ข้อผิดพลาดเป็น 0

KPI7.5 จ านวนรายการข้อผิดพลาดของการบริการงานทะเบียนการศึกษา

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



งาน : ทะเบียนผลการศึกษา

กิจกรรม : แก้ไขอักษรล าดับข้ัน กระบวนการ : CP 2.7 กระบวนการประมวลผลการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจันทิมา  ทับไธสงค์

สาระส าคัญของงาน : ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนผลการศึกษา    โดยด าเนินการรวบรวม และตรวจสอบ ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ

ด าเนินการบันทึกผลการศึกษาเข้าระบบฐานข้อมูล กรณี การแก้อักษรล าดับข้ันให้เป็นล าดับข้ันท่ีสมบูรณ์ และการบันทึกผลการเรียน  กรณีท่ีคณะส่งผลการเรียนท่ีพ้นก าหนดการแล้ว  หรือการด าเนินการใดๆ 

ท่ีไม่อยู่ในช่วงเวลาท่ีก าหนดตามปฏิทินการศึกษา และช่วงเวลาการปฏิบัติงาน รวมถึงการได้รับอนุมัติให้แก้อักษรล าดับข้ันจากมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการขอแก้ไขอักษรล าดับข้ันท่ีผิดพลาดให้เป็นอักษรล าดับข้ันท่ีถูกต้องตามคะแนนและเกณฑ์การให้อักษรล าดับข้ันท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารท่ีแนบ ระยะเวลาในการ ไม่เกิน 10 วัน

2. น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ด าเนินการ ท าการต่อคร้ัง

3. ด าเนินการแก้ไขอักษรล าดับข้ัน

ในฐานข้อมูล

4. แจ้งคณะและนักศึกษาทราบ

5. สรุปจ านวน

6. ประเมินผลการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

  จันทิมา

            รหัสแผนงาน สทป.63 - ทป.10

            ปีงบประมาณ 2563



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเร่ิมต้ังแต่ การตรวจสอบเอกสาร  การวิเคราะห์เหตุผลประกอบ

การพิจารณา  การน าเสนอผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล การน าเสนอ

มหาวิทยาลัยพิจารณา  การแจ้งผลการพิจารณาไปยังคณะ  ไม่เกิน10 วันท าการต่อคร้ัง

(โดยนับต้ังแต่วันท่ีคณะส่งเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนสมบูรณ์)

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

   ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ค าอธิบาย

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร



 

 

 

  ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทบ.1

ปีงบประมาณ 2563

งาน : งานทะเบียนประวัตินักศึกษาบัณฑิตศึกษา

กิจกรรม :  แก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาบัณฑิตศึกษา กระบวนการ :  CP 2.5.1 กระบวนการจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ

ผู้รับผิดชอบ : นายอรรถกร  คุณพันธ์

สาระส าคัญของงาน : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะมาติดต่อขอแก้ไข/ปรับเปล่ียน ข้อมูลทะเบียนประวัติอย่างต่อเน่ือง ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษาต้องด าเนินการตรวจสอบและแจ้งเวียน

หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการปรับเปล่ียนแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลของนักศึกษามีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้การด าเนินการเป็นได้ด้วยความรวดเร็วและข้อมูลทะเบียนประวัติของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในระบบฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1.รับเร่ืองการขอแก้ไขข้อมูล หรือ ระยะเวลา ไม่เกิน

เปล่ียนแปลงประวัตินักศึกษา การบริการท่ี 2 วันท าการ

อาทิ ช่ือ  นามสกุล ค าน าหน้านาม ส่งมอบ

ตัวสะกด ท่ีอยู่ เป็นต้น  รวมถึง ตรงตามเวลา

ตรวจสอบหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง     อรรถกร  

2.ตรวจสอบข้อมูลในระบบ

ฐานข้อมูลว่าถูกต้อง

3.ด าเนินการแจ้งเวียนหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา หมายถึง ระยะเวลาในการด าเนินการเร่ืองนักศึกษามาติดต่อขอแก้ไข/เปล่ียนแปลงข้อมูล

ทะเบียนประวัติ อาทิ  ช่ือ  นามสกุล  ค าน าหน้านาม  ตัวสะกด  ท่ีอยู่ปัจจุบัน เป็นต้น

ต้ังแต่ ข้ันตอนบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล, ตรวจสอบข้อมูลและด าเนินการแจ้งเวียน

ให้หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

โดยมีเป้าหมาย สามารถด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 2 วันท าการ

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย 

KPI 7.4  ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร 

KPI 7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทบ.2

ปีงบประมาณ 2563

งาน : งานด าเนินการและประสานการรายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรม : การรับรายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กระบวนการ :  CP 1.2 กระบวนการรับรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเสาวลักษณ์  สมบูรณ์ผล

สาระส าคัญของงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาในทุกปีการศึกษา  ดังน้ันฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษาจึงต้องด าเนินการเพ่ือรองรับการรายงานตัวเป็น

นักศึกษาใหม่ได้แก่ การออกรหัสประจ าตัว  การรับรายงานตัว  และการรับลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาใหม่  ให้ตรงตามก าหนดการตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามก าหนดการตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยและนักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1.ด าเนินการรับรายงานตัว ฝ่ายฯ ร้อยละ 80

น.ศ.ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ความพึงพอใจ

 - การออกรหัสประจ าตัว อรรถกร ของผู้รับบริการ

 - การรับรายงานตัว

 - เตรียมข้อมูลรองรับการลงทะเบียน ฝ่ายฯ

ตามปฏิทินการศึกษา

2.แจ้งรายช่ือผู้สละสิทธ์ิไปยังคณะ

และด าเนินการในฐานข้อมูล

3.ท าหนังสือเรียกส ารอง   เสาวลักษณ์

มารายงานตัว / รับรายงานตัว

4.สรุปจ านวนผู้มารายงานตัว

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มีความพึงพอใจในการรายงานตัวในระดับมากข้ึนไป  โดยมีเป้าหมายร้อยละ 80

สูตรท่ีใช้ในการค านวณ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  = จ านวนผู้เข้ารายงานตัวท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป x 100

             จ านวนผู้เข้ารายงานตัวท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย 

KPI 7.3  ร้อยละความพึงใจของผู้รับบริการ

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI 7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทบ.3

ปีงบประมาณ 2563

งาน : งานด าเนินการและประสานการใช้ทะเบียนหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ

กิจกรรม :  ทะเบียนหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ กระบวนการ :  CP 2.1 กระบวนการบริหารข้อมูลหลักสูตรและกระบวนวิชา

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปราณี  อริยพฤกษ์

สาระส าคัญของงาน : มหาวิทยาลัยได้ก าหนดระยะเวลาให้นักศึกษาได้ด าเนินการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา  ดังน้ันภาควิชา/คณะต้องด าเนินการเปิด ปิด เปล่ียนแปลง ข้อมูลกระบวนวิชา

ก่อนก าหนดการลงทะเบียน ผ่านระบบ Internet   และฝ่ายฯจะด าเนินการเปิด ปิด เปล่ียนแปลง กรณีท่ีภาควิชาหรือคณะแจ้งเปล่ียนแปลงในภายหลัง ในระบบฐานข้อมูล  

เพ่ือให้ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลมีความพึงพอใจในการจัดการข้อมูลกระบวนวิชาและเพ่ือให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ตามระยะเวลาในปฏิทินการศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้ภาควิชา/คณะ ท่ีใช้ฐานข้อมูลตารางสอน ตารางสอบ Online ในการเปิด ปิด เปล่ียนแปลง ฐานข้อมูลกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา มีความพึงพอใจและสามารถ

จัดการข้อมูลกระบวนวิชาได้อย่างถูกต้องและตรงตามปฏิทินการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. รับเร่ืองการขอเปิด/ปิด/เปล่ียนแปลง ร้อยละ 80

ข้อมูลกระบวนวิชา ตามท่ีคณะแจ้ง ความพึงพอใจ

เพ่ือรองรับการลงทะเบียนของนักศึกษา ของผู้รับบริการ

2. ด าเนินการเปิด ปิด เปล่ียนแปลง

ข้อมูลกระบวนวิชา บนระบบ Internet

และฐานข้อมูล

3. สรุปจ านวนกระบวนวิชาท่ีมี

นักศึกษาลงทะเบียน

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

    ปราณี  



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของภาควิชา/คณะ ท่ีใช้ฐานข้อมูล ตารางสอน ตารางสอบ Online

มีระดับเป้าหมาย คือ ระดับมากข้ึนไป

สูตรท่ีใช้ในการค านวณ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ =  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม(ภาควิชา/คณะ)มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด x 100

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI 7.3  ร้อยละความพึงใจของผู้รับบริการ

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร
KPI 7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทบ.4

ปีงบประมาณ 2563

งาน : งานจัดการลงทะเบียนแบบพิเศษ

กิจกรรม : ประสานและรับลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีการจัดการพิเศษ กระบวนการ :  CP 2.6.2 กระบวนการรับลงทะเบียนรายภาคการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางธิดาวรรณ  คุณพันธ์

สาระส าคัญของงาน : การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะมีการลงทะเบียนในรูปแบบพิเศษ อาทิ การลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า

แบบอิสระ แบบแบ่งหน่วยกิตทางระบบ Intrnet และโปรแกรมระบบ windows   ดังน้ันฝ่ายต้องสามารถจัดการข้อมูลการช าระเงินให้ถูกต้องเพ่ือให้การลงทะเบียนของนักศึกษาให้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือสามารถรับลงทะเบียนรูปแบบพิเศษได้ตามก าหนดระยะเวลาในปฏิทินการศึกษา และข้อมูลการลงทะเบียนและการช าระเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. เตรียมข้อมูลเพ่ือรองรับ ร้อยละ 0

การลงทะเบียนรูปแบบพิเศษ ข้อผิดพลาดของ

ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาทิ ข้อมูลการลง

 - การลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการ ทะเบียนและ

ของมหาวิทยาลัย การช าระเงิน

 - การลงทะเบียนแบบแบ่งหน่วยกิต   ธิดาวรรณ

2. ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล

และ update ข้อมูลการช าระเงิน

ทางระบบ Internet

3. โอนข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล

4. สรุปข้อมูลแจ้งกองคลังและ

บัณฑิตวิทยาลัย

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละข้อผิดพลาดของข้อมูล หมายถึง ร้อยละข้อผิดพลาดของข้อมูลลงการลงทะเบียนและการช าระเงิน ของการลงทะเบียน

การลงทะเบียนและการช าระเงิน เพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย และข้อมูลการลทะเบียนแบบแบ่งหน่วยกิต 

ของนักศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง

โดยมีเป้าหมาย คือ ข้อผิดพลาดเป็น 0

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI 7.5  จ านวนรายการข้อผิดพลาดของการบริการงานทะเบียนการศึกษา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI 7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทบ.5

ปีงบประมาณ 2563

งาน : งานจัดการลงทะเบียนกรณีพิเศษ

กิจกรรม : ตรวจสอบข้อมูลและประสานการลงทะเบียนหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ กระบวนการ :  CP 2.6.2 กระบวนการรับลงทะเบียนรายภาคการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางธิดาวรรณ  คุณพันธ์

สาระส าคัญของงาน : การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะมีการลงทะเบียนผ่านระบบ Internet หรือการลงทะเบียนหลังก าหนด ตามระยะเวลาในปฏิทินการศึกษา

ซ่ึงมักมีนักศึกษาบางส่วนไม่ได้ด าเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ดังน้ัน คณะจะด าเนินการขอลงทะเบียน ขอเพ่ิม-ถอน กระบวนวิชาหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ

ขอ V หรือเปล่ียน V, ขอถอนโดยได้รับ W  มายังส านักทะเบียนฯ โดยฝ่ายต้องด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้การขออนุมัติลงทะเบียน/การขอV หรือเปล่ียนV/การเพ่ิม-ถอนหลังก าหนดกรณีพิเศษต่างๆ มีระยะเวลาเป็นไปตามก าหนดและเพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)
1.รับเร่ืองการขอกรณีพิเศษต่างๆ ระยะเวลา ไม่เกิน

ภายหลังจากปฏิทินการศึกษา การบริการท่ี 10 วันท าการ

อาทิ การลงทะเบียนหลังก าหนด   ธิดาวรรณ ส่งมอบ ต่อเร่ือง

การขออักษร V หรือเปล่ียน V   พงศกร ตรงตามเวลา

การเพ่ิม-ถอนกระบวนวิชา

ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน

2.ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณา

3.แจ้งคณะเพ่ือทราบ ธิดาวรรณ

4.ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ

5.ประสานงานฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา หมายถึง ระยะเวลาในการด าเนินการเร่ืองการขออนุมัติการลงทะเบียนหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ

การบอกเพ่ิม-ถอนกระบวนวิชา   การขออักษร V หรือ เปล่ียน V    เป็นต้น

ต้ังแต่ข้ันตอนการตรวจสอบเอกสาร  การวิเคราะห์เหตุผลประกอบการพิจารณา

การน าเสนอผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล  การน าเสนอมหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  การแจ้งผลการพิจารณาไปยังคณะ

โดยมีเป้าหมาย ไม่เกิน 10 วันท าการต่อเร่ือง

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI 7.4  ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI 7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทบ.6

ปีงบประมาณ 2563

งาน : งานด าเนินการและประสานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา

กิจกรรม :  ด าเนินการเตรียมข้อมูลการออก Transcript ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กระบวนการ :  CP 3.2.2 กระบวนการจัดท าระเบียนถาวร (Transcript)

ผู้รับผิดชอบ : นายอรรถกร  คุณพันธ์

สาระส าคัญของงาน : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตลอดภาคการศึกษา  ดังน้ันฝ่ายต้องด าเนินการเตรียมข้อมูลเพ่ือการออกหลักฐาน Transcript ส าหรับนักศึกษา

ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือด าเนินการออกหลักฐาน Transcript ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาได้อย่างถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ด าเนินการในระบบฐานข้อมูล ร้อยละข้อผิดพลาด 0

เพ่ือออกหลักฐาน Transcript ได้แก่ ในการด าเนินการ

1)บันทึกข้อมูลผลการสอบเทียบ บันทึกข้อมูลเพ่ือ

ภาษาอังกฤษ การออก Transcript

2)บันทึกข้อมูลช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์/

การค้นคว้าแบบอิสระ

3)ตรวจสอบผลล าดับข้ันว่าได้

แก้ไขอักษร I/P/T ในระบบแล้ว

2. ตรวจสอบความถูกต้อง

ของ Transcript

3. ประสานฝ่ายตรวจสอบฯ

หรือบัณฑิตวิทยาลัย (กรณีปัญหา)

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

    อรรถกร

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล หมายถึง ร้อยละข้อผิดพลาดในการด าเนินการบันทึกข้อมูลเพ่ือการออก Transcript ได้แก่ 

เพ่ือการออก Transcript ข้อมูลผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษ  ข้อมูลช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ

ตรวจสอบผลล าดับข้ันว่าได้แก้อักษร I/P/T ในระบบแล้ว

(ท้ังน้ี ไม่รวมกรณีท่ีบัณฑิตวิทยาลัยส่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้องต่อการบันทึกข้อมูลในระบบ

ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง มายังส านักทะเบียนและประมวลผล)

โดยมีเป้าหมาย คือ ข้อผิดพลาดเป็น 0

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI 7.5  จ านวนรายการข้อผิดพลาดของการบริการงานทะเบียนการศึกษา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI 7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทบ.7

ปีงบประมาณ 2563

งาน : งานเปล่ียนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรม : เปล่ียนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน กระบวนการ :  CP 2.6.2 กระบวนการรับลงทะเบียนรายภาคการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปราณี  อริยพฤกษ์

สาระส าคัญของงาน : การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความหลากหลายหรือมีความพิเศษ ซ่ึงอาจไม่สอดคล้องกับข้อบังคับฯ ดังน้ันนักศึกษาจึงมีความจ าเป็นในการขอเปล่ียนแปลง

ข้อมูลการลงทะเบียน ดังน้ัน ฝ่ายต้องด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาและเพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือด าเนินการเร่ืองขออนุมัติเปล่ียนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ มีระยะเวลาเป็นไปตามก าหนด เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาและเพ่ือให้นักศึกษา

ส าเร็จการศึกษาได้

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1.รับเร่ืองการขอเปล่ียนแปลงข้อมูล ระยะเวลา ไม่เกิน

การลงทะเบียน ภายหลังระยะเวลา การบริการ 10 วันท าการ

ตามปฏิทินการศึกษา อาทิ ท่ีส่งมอบ ต่อเร่ือง

เปล่ียนจากเพ่ือใช้บริการฯ เป็น ตรงตามเวลา

กระบวนวิชา หรือ เปล่ียนจาก

กระบวนวิชาเป็นเพ่ือใช้บริการฯ

การขอลงทะเบียนเกินข้อบังคับฯ

2.ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณา

3.แจ้งคณะเพ่ือทราบ

4.ด าเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ

5.ประสานงานฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

  ปราณี



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ระยะเวลาการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา หมายถึง ระยะเวลาในการด าเนินการ เร่ือง การขอเปล่ียนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน  เช่น

ขอเปล่ียนแปลงการลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย เป็นการลงทะเบียน

กระบวนวิชา หรือ เปล่ียนแปลงการลงทะเบียนกระบวนวิชา เป็นการลงทะเบียนเพ่ือใช้

บริการมหาวิทยาลัย หรือ การขอลงทะเบียนเกินข้อบังคับ หรือ ยกเลิกวิชาท่ีลงทะเบียน 

เป็นต้น ต้ังแต่ข้ันตอนการตรวจสอบเอกสาร การวิเคราะห์เหตุผลประกอบการพิจารณา

การน าเสนอผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล การน าเสนอมหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ การแจ้งผลการพิจารณาไปยังคณะ

โดยมีเป้าหมาย ไม่เกิน 10 วันท าการต่อเร่ือง

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI 7.4  ร้อยละของการบริการท่ีส่งมอบตรงตามเวลา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI 7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทบ.8

ปีงบประมาณ 2563

งาน : งานบันทึกข้อมูลและแก้ไขอักษรล าดับข้ัน

กิจกรรม : บันทึกข้อมูลและแก้ไขอักษรล าดับข้ัน กระบวนการ :  CP 2.7 กระบวนการประมวลผลการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นายพงศกร  สกุลพรรณ์

สาระส าคัญของงาน :  งานบันทึกข้อมูลและแก้ไขอักษรล าดับข้ันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  การขอเล่ือนส่งอักษรล าดับข้ัน และการเสนออนุมัติขอแก้ไขอักษรล าดับข้ันเป็นกรณีพิเศษ

จะต้องด าเนินการตรวจสอบข้อมูลด้วยความรอบคอบและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้วยความถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้การบันทึกข้อมูลและแก้ไขอักษรล าดับข้ันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1.รับเร่ืองการแก้ไขอักษรล าดับข้ัน ร้อยละข้อผิดพลาด 0

I,P,T และการส่งล าดับข้ันล่าช้า ในการบันทึก

และด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ ข้อมูลอักษร

ฐานข้อมูล ล าดับข้ัน

2.รับเร่ืองการขอแก้ไขอักษรล าดับข้น ของนักศึกษา

และการขอเล่ือนส่งอักษรล าดับข้ัน

เป็นกรณีพิเศษ พงศกร

3.ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณา

4.แจ้งคณะเพ่ือทราบและ

ประสานฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

5.ติดตามและแจ้งก าชับให้คณะ

ส่งผลล าดับข้ันตามก าหนด

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละข้อผิดพลาดในการบันทึก หมายถึง ร้อยละข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลการแก้ไขอักษรล าดับข้ัน I,P,T การส่งอักษรล าดับข้ันล่าช้า

ข้อมูลอักษรล าดับข้ันของนักศึกษา กว่าก าหนด และการขอแก้ไขอักษรล าดับข้ันเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เป็นไปด้วยความถูกต้อง

โดยมีเป้าหมาย คือ ข้อผิดพลาดเป็น 0

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI 7.5  จ านวนรายการข้อผิดพลาดของการบริการงานทะเบียนการศึกษา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI 7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



 

 

 

  ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 



รหัสแผนงาน สทป.63 - ตส.1

ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม : รับรายงานตัวนักศึกษาคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา ระดับต ่ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. เปิดระบบรายงานตัวคาดว่าฯ ทาง พิไลศรี ไม่เกิน

   อินเทอร์เน็ตในแต่ละภาคการศึกษา 5 วันท่าการ

2. รับรายงานตัวนักศึกษาคาดว่าฯ

3. ถ่ายรูปและบันทึกข้อมูลนักศึกษา 0

   คาดว่าฯ

4. พิมพ์หนังสือรับรองฯ ให้นักศึกษา บุคลากรฝ่ายฯ

   คาดว่าฯ ตรวจสอบข้อมูล

5. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลรายชื อ

   นักศึกษาคาดว่าฯ

1. ระยะเวลา

ในการด่าเนินการ

2. ร้อยละ

ข้อผิดพลาด

ในการรับรายงาน

ตัว

คาดว่าจะส่าเร็จ

การศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.62 - ก.ย.63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

สาระส าคัญของงาน :  ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี ที จะส่าเร็จการศึกษา ต้องมารายงานตัวคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษาที ส่านักทะเบียนฯ 

หลังจากน้ัน ฝ่ายตรวจสอบฯด่าเนินการจัดพิมพ์รายชื อผู้คาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา เพื อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษาส่าหรับการตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษา และจัดพิมพ์หนังสือ

รับรองคุณวุฒิและ transcript จัดส่งให้กับนักศึกษาที ส่าเร็จการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา

งาน : ตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพิไลศรี ศรีวิเรือน และบุคลากรฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน :  เพื อให้การด่าเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษาและตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษา มีความถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาในปฏิทินการศึกษา

กระบวนการ : CP 3.1.1 กระบวนการคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของบริการที ส่งมอบตรงตามเวลา

KPI7.5 จ่านวนรายการข้อผิดพลาดของการบริการงานทะเบียนการศึกษา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส่าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ระยะเวลาในการด่าเนินการ

จ่านวนข้อผิดพลาดในการรับรายงานตัวคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา x 100

จ่านวนนักศึกษารายงานตัวคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาน้ัน ระดับ

ต ่ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี

สูตรท่ีใช้ในการค านวณ

ร้อยละข้อผิดพลาดในการรับ

รายงานตัวคาดว่าจะส่าเร็จ

การศึกษา

=

ร้อยละข้อผิดพลาดในการรับ

รายงานตัวคาดว่าจะส่าเร็จ

การศึกษา

ร้อยละข้อผิดพลาดในการรับรายงานตัวคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ต ่ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี ได้แก่ การบันทึกข้อมูลนักศึกษาที คาดว่าฯ และ

การถ่ายรูปนักศึกษา

โดยมีเป้าหมาย คือ ข้อผิดพลาดเป็น 0

ระยะเวลาที ใช้ในการด่าเนินการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา 

ระดับต ่ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี เพื อประมวลผล มชท.92 และแจ้งคณะ

ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา ไม่เกิน 5 วันท่าการ หลังจากเสร็จส้ินการรับรายงานตัวคาดว่า

จะส่าเร็จการศึกษา

 หมายถึง

หมายถึง

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ตส.2

ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม :   รับรายงานตัวนักศึกษาคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. เปิดระบบรายงานตัวคาดว่าฯ ทาง พิไลศรี 0

   อินเทอร์เน็ตในแต่ละภาคการศึกษา

2. รับรายงานตัวนักศึกษาคาดว่าฯ

3. ถ่ายรูปและบันทึกข้อมูลนักศึกษา

   คาดว่าฯ

4. พิมพ์หนังสือรับรองฯ ให้นักศึกษา บุคลากรฝ่ายฯ

   คาดว่าฯ ตรวจสอบข้อมูล

5. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลรายชื อ

   นักศึกษาคาดว่าฯ

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.62 - ก.ย.63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

งาน :  ตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ :   นางสาวพิไลศรี ศรีวิเรือน และนางสาวทัศนีย์ อินทหมื น

สาระส าคัญของงาน :  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที จะส่าเร็จการศึกษา ต้องมารายงานตัวคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษาที ส่านักทะเบียนฯ หลังจากน้ัน ฝ่ายตรวจสอบฯจะด่าเนินการตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษาและตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษากับรายชื อผู้ส่าเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย และจัดพิมพ์หนังสือรับรองคุณวุฒิและ transcript จัดส่งให้กับนักศึกษาที 

ส่าเร็จการศึกษา ในแต่ละเดือน

วัตถุประสงค์ของงาน :  เพื อให้การด่าเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษาและตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษา มีความถูกต้อง

กระบวนการ : CP 3.1.1 กระบวนการคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา

ร้อยละข้อผิดพลาด

ในการรับรายงานตัว

คาดว่าจะส่าเร็จ

การศึกษา



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.5 จ่านวนรายการข้อผิดพลาดของการบริการงานทะเบียนการศึกษา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส่าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย

ร้อยละข้อผิดพลาดในการรับ

รายงานตัวคาดว่าจะส่าเร็จ

การศึกษา

หมายถึง ร้อยละข้อผิดพลาดในการรับรายงานตัวคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ได้แก่ การบันทึกข้อมูลนักศึกษาที คาดว่าฯ และการถ่ายรูปนักศึกษา

โดยมีเป้าหมาย คือ ข้อผิดพลาดเป็น 0

สูตรท่ีใช้ในการค านวณ

ร้อยละข้อผิดพลาดในการรับ

รายงานตัวคาดว่าจะส่าเร็จ

การศึกษา

=
จ่านวนข้อผิดพลาดในการรับรายงานตัวคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา x 100

        จ่านวนนักศึกษารายงานตัวคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาน้ัน   

    ระดับบัณฑิตศึกษา



รหัสแผนงาน สทป.63 - ตส.3

ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม : ตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. จัดท่าก่าหนดการตรวจสอบ ทัศนีย์ ไม่เกิน

   การส่าเร็จการศึกษา 5 วันท่าการ

2. ตรวจสอบและจัดพิมพ์ มชท.92

   ฉบับชั วคราว ส่งคณะ 0

3. แก้ไขมชท.92 ฉบับชั วคราว หยาดนที

4. ตรวจสอบและจัดพิมพ์ มชท.92 และทัศนีย์

   ฉบับสมบูรณ์ ตารางสรุปค่า

  เฉลี ย และการได้รับเกียรตินิยม 

5. จัดท่ารายชื อผู้ส่าเร็จฯ เสนอ บุคลากรฝ่ายฯ

   ที ประชุมสภาวิชาการฯ

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.62 - ก.ย.63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

สาระส าคัญของงาน :  ภายหลังจากนักศึกษาคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษาที ส่านักทะเบียนฯ  ฝ่ายตรวจสอบฯด่าเนินการจัดส่งใบเสนอเพื อขออนุมัติปริญญา (มชท.92)  ให้คณะด่าเนินการแก้ไขและตรวจสอบ

การส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละราย และจัดส่งคืนฝ่ายตรวจสอบฯ เพื อด่าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ งเมื อประมวลผลการเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย ฝ่ายตรวจสอบฯ จักได้ด่าเนินการจัดส่ง มชท.92 

ฉบับสมบูรณ์ เพื อให้คณะตรวจสอบและเสนอรายชื อผู้ส่าเร็จการศึกษาต่อไป

งาน : ตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางหยาดนที ปินตาโมงค์, นางสาวทัศนีย์ อินทหมื น และบุคลากรฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน :  เพื อให้การตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษานักศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี มีความถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาในปฏิทินการศึกษา

1. ระยะเวลา

ในการด่าเนินการ

2. ร้อยละ

ข้อผิดพลาด

ในการตรวจสอบ

การส่าเร็จ

การศึกษา

กระบวนการ :  CP 3.1.2 กระบวนการตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษา



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของบริการที ส่งมอบตรงตามเวลา

KPI7.5 จ่านวนรายการข้อผิดพลาดของการบริการงานทะเบียนการศึกษา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส่าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

สูตรท่ีใช้ในการค านวณ

จ่านวนข้อผิดพลาดในการตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษา x 100
=

ร้อยละข้อผิดพลาดในการ

ตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษา จ่านวนนักศึกษารายงานตัวคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาน้ัน ระดับ

ต ่ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี

ระยะเวลาในการด่าเนินการ

ร้อยละข้อผิดพลาดในการ

ตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษา

 หมายถึง

 หมายถึง

ระยะเวลาที ใช้ในการด่าเนินการตรวจสอบรายชื อผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรีและระดับ

ปริญญาตรี ตรวจสอบรายชื อผู้ไม่ส่าเร็จการศึกษา ตรวจสอบการได้รับเกียรตินิยมและจัดท่ารายชื อ

ผู้ส่าเร็จการศึกษาเสนอที ประชุมสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 5 วันท่าการ หลังจากคณะ

เสนอรายชื อผู้ส่าเร็จการศึกษา

ร้อยละข้อผิดพลาดในการตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับต ่ากว่า

ปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี ได้แก่ ข้อมูลผู้ส่าเร็จการศึกษา ข้อมูลผู้ได้รับเกียรตินิยม 

และข้อมูลผู้ไม่ส่าเร็จการศึกษา

โดยมีเป้าหมาย คือ ข้อผิดพลาดเป็น 0

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ตส.4

ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม : บันทึก ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ข้อมูลรายชื อผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. บันทึก และจัดพิมพ์รายชื อ ทัศนีย์ ไม่เกิน

   ผู้ส่าเร็จฯ 5 วันท่าการ

2. ตรวจสอบรายชื อผู้ส่าเร็จฯ กับ ทัศนีย์

   มชท.99 และรายชื อเสนอจบของ และพิไลศรี 0

   บัณฑิตวิทยาลัย

3. จัดพิมพ์และตรวจสอบระเบียน

   ถาวร ฉบับร่างฯและฉบับผู้ส่าเร็จฯ

4. ประทับตราดุนในระเบียนถาวร ทัศนีย์

5. จัดส่งระเบียนถาวรทางไปรษณีย์

6. จัดท่าส่าเนาระเบียนถาวร

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.62 - ก.ย.63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

งาน : ตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวทัศนีย์ อินทหมื น  และนางสาวพิไลศรี ศรีวิเรือน

สาระส าคัญของงาน :  ภายหลังจากนักศึกษาคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษาที ส่านักทะเบียนฯ และเมื อบัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื อผู้ส่าเร็จการศึกษาผ่านที ประชุมฯ แล้วส่งรายชื อผู้ส่าเร็จการศึกษามายัง

ส่านักทะเบียนฯ ฝ่ายตรวจสอบฯด่าเนินการบันทึกรายชื อผู้ส่าเร็จการศึกษาในฐานข้อมูลและตรวจสอบรายชื อผู้ส่าเร็จการศึกษา จัดพิมพ์ตรวจสอบระเบียนถาวรฉบับร่างให้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา

บัณฑิตศึกษาด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้อง เพื อที ฝ่ายตรวจสอบฯจะจัดพิมพ์/ตรวจสอบระเบียนถาวรฉบับส่าเร็จการศึกษา และจัดส่งให้แก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน :  เพื อให้การบันทึก ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ข้อมูลรายชื อผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความถูกต้องและด่าเนินการได้ทันตามก่าหนด

2. ร้อยละ

ข้อผิดพลาด

ในการบันทึก

และจัดพิมพ์ข้อมูล

ผู้ส่าเร็จการศึกษา

1. ระยะเวลา

ในการด่าเนินการ

กระบวนการ :  CP 3.1.2 กระบวนการตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษา



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของบริการที ส่งมอบตรงตามเวลา

KPI7.5 จ่านวนรายการข้อผิดพลาดของการบริการงานทะเบียนการศึกษา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส่าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

สูตรท่ีใช้ในการค านวณ

ร้อยละข้อผิดพลาดในการ

บันทึกและจัดพิมพ์ข้อมูล

ผู้ส่าเร็จการศึกษา

จ่านวนข้อผิดพลาดในการบันทึกและจัดพิมพ์ข้อมูลผู้ส่าเร็จการศึกษา x 100

จ่านวนนักศึกษาส่าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาน้ัน ระดับบัณฑิตศึกษา
=

ระยะเวลาในการด่าเนินการ  หมายถึง ระยะเวลาที ใช้ในการด่าเนินการบันทึกรายชื อผู้ส่าเร็จการศึกษา จัดพิมพ์และตรวจสอบ

ความถูกต้องของรายชื อผู้ส่าเร็จการศึกษา และออก Transcript ฉบับส่าเร็จการศึกษา 

ไม่เกิน 5 วันท่าการ หลังจากได้รับรายชื อผู้ส่าเร็จการศึกษา จากฝ่ายทะเบียนการศึกษา

บัณฑิตศึกษา ส่านักทะเบียนและประมวลผล

 หมายถึง ร้อยละข้อผิดพลาดในการบันทึกรายชื อผู้ส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

และออก Transcript ฉบับส่าเร็จการศึกษา จัดส่งให้กับนักศึกษาทางไปรษณีย์ 

โดยมีเป้าหมาย คือ ข้อผิดพลาดเป็น 0

ร้อยละข้อผิดพลาดในการ

บันทึกและจัดพิมพ์ข้อมูล

ผู้ส่าเร็จการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ตส.5

ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม : หนังสือรับรองคุณวุฒิ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. พิมพ์และตรวจสอบข้อมูลใน พิไลศรี ไม่เกิน

   หนังสือรับรองฯ และทัศนีย์ 5 วันท่าการ

2. ประทับตราดุนในหนังสือรับรองฯ

3. จัดส่งหนังสือรับรองฯ ทาง บุคลากรฝ่ายฯ 0

   ไปรษณีย์

4. จัดท่าไฟล์ข้อมูลส่าเนาหนังสือ พิไลศรี

   รับรองคุณวุฒิ

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.62 - ก.ย.63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

งาน : จัดท่าเอกสารส่าคัญทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพิไลศรี ศรีวิเรือน และนางสาวทัศนีย์ อินทหมื น

วัตถุประสงค์ของงาน :  เพื อให้หนังสือรับรองคุณวุฒิเป็นไปด้วยความถูกต้อง และสามารถด่าเนินการจัดท่าหนังสือรับรองคุณวุฒิได้ทันตามก่าหนด

สาระส าคัญของงาน :  ภายหลังจากนักศึกษาคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษาที ส่านักทะเบียนฯแล้ว ฝ่ายตรวจสอบฯจะด่าเนินการจัดพิมพ์รายชื อผู้คาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา เพื อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

นักศึกษาโดยด่าเนินการจัดพิมพ์หนังสือรับรองคุณวุฒิ ในแต่ละภาคการศึกษาและจัดส่งให้กับนักศึกษาที ส่าเร็จการศึกษา

1. ระยะเวลา

ในการด่าเนินการ

2. ร้อยละ

ข้อผิดพลาด

ในการออกหนังสือ

รับรองคุณวุฒิ

กระบวนการ :  CP 3.2.1 กระบวนการจัดท่าหนังสือรับรองคุณวุฒิ



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของบริการที ส่งมอบตรงตามเวลา

KPI7.5 จ่านวนรายการข้อผิดพลาดของการบริการงานทะเบียนการศึกษา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส่าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

สูตรท่ีใช้ในการค านวณ

ร้อยละข้อผิดพลาดในการ

ออกหนังสือรับรองคุณวุฒิ

จ่านวนข้อผิดพลาดในการออกหนังสือรับรองคุณวุฒิ x 100

จ่านวนนักศึกษารายงานตัวคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาน้ัน        

  ทุกระดับการศึกษา

=

 หมายถึง

 หมายถึง

ระยะเวลาในการด่าเนินการ

ร้อยละข้อผิดพลาดในการจัดท่าหนังสือรับรองคุณวุฒิ และจัดส่งให้กับผู้ส่าเร็จการศึกษา

ทางไปรษณีย์ 

โดยมีเป้าหมาย คือ ข้อผิดพลาดเป็น 0

ระยะเวลาที ใช้ในการด่าเนินการจัดท่าหนังสือรับรองคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูกต้อง และ

จัดส่งหนังสือรับรองคุณวุฒิ ทางไปรษณีย์ ไม่เกิน 5 วันท่าการ หลังจากรายชื อผู้ส่าเร็จการศึกษา  

        ได้ผ่านที ประชุมสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบแล้ว

ร้อยละข้อผิดพลาดในการ

ออกหนังสือรับรองคุณวุฒิ

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ตส.6

ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม :   ระเบียนถาวร (Transcript)  ฉบับส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล บุคลากรฝ่ายฯ ไม่เกิน

  ทะเบียนประวัติของนักศึกษาที 5 วันท่าการ

  คาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา

2. จัดพิมพ์ระเบียนถาวรฉบับ ล่าดวนและธนัษฎา 0

  ผู้ส่าเร็จฯ

3. ตรวจสอบระเบียนถาวร

4. ประทับตราดุนในระเบียนถาวร บุคลากรฝ่ายฯ

5. จัดส่งระเบียนถาวรทางไปรษณีย์

6. จัดท่าส่าเนาระเบียนถาวร หยาดนที

ระดับเป้าหมาย

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

ระดับเป้าหมายรายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.62 - ก.ย.63)

งาน :   จัดท่าเอกสารส่าคัญทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ :   นางล่าดวน ศรีโรย, นางหยาดนที ปินตาโมงค์, นางธนัษฎา เจริญรักษ์, นางสาวธนัชพร ค่าเขียว และบุคลากรฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

สาระส าคัญของงาน :  ระเบียนถาวร (Transcript) เป็นเอกสารที แสดงผลการเรียนของนักศึกษา ซึ งนักศึกษาที ส่าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา จะได้รับระเบียนถาวร หลังจากที รายชื อผ่าน

ที ประชุมของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาจะด่าเนินการจัดพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนถาวร และจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน :  เพื อให้ระเบียนถาวรของผู้ส่าเร็จการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง และสามารถด่าเนินการจัดท่าระเบียนถาวรได้ทันตามก่าหนด

1. ระยะเวลา

ในการด่าเนินการ

2. ร้อยละ

ข้อผิดพลาด

ในการออก 

transcript ฉบับ

ส่าเร็จการศึกษา

กระบวนการ :  CP 3.2.2 กระบวนการจัดท่าระเบียนถาวร (Transcript)



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของบริการที ส่งมอบตรงตามเวลา

KPI7.5 จ่านวนรายการข้อผิดพลาดของการบริการงานทะเบียนการศึกษา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส่าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

สูตรท่ีใช้ในการค านวณ

ร้อยละข้อผิดพลาดในการออก

 transcript ฉบับส่าเร็จ

การศึกษา

จ่านวนข้อผิดพลาดในการออก transcript ฉบับส่าเร็จการศึกษา x 100

     จ่านวนนักศึกษารายงานตัวคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาน้ัน    

 ระดับปริญญาตรี

=

 หมายถึง

 หมายถึงระยะเวลาในการด่าเนินการ

ร้อยละข้อผิดพลาดในการจัดท่าระเบียนถาวร (Transcript) และจัดส่งให้กับผู้ส่าเร็จการศึกษาทาง

ไปรษณีย์ 

โดยมีเป้าหมาย คือ ข้อผิดพลาดเป็น 0

ระยะเวลาที ใช้ในการด่าเนินการจัดท่าระเบียนถาวร (Transcript) ตรวจสอบความถูกต้อง

 และจัดส่งระเบียนถาวร (Transcript) ทางไปรษณีย์  ไม่เกิน 5 วันท่าการ หลังจากรายชื อ

ผู้ส่าเร็จการศึกษา ได้ผ่านที ประชุมสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบแล้ว

ร้อยละข้อผิดพลาดในการออก

 transcript ฉบับส่าเร็จ

การศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ตส.7

ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม :  ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ประมวลผลข้อมูลผู้ได้รับ 0

   เกียรติบัตรรางวัลเรียนดี มงคล

2. จัดพิมพ์และตรวจสอบเกียรติบัตร และธนัษฎา

   รางวัลเรียนดี

3. จัดพิมพ์ประกาศรายชื อผู้ส่าเร็จ พิไลศรี

   การศึกษา และปริญญาบัตร

   /ประกาศนียบัตร

4. ตรวจสอบประกาศรายชื อ อ่าไพ, ธนัษฏา

   ผู้ส่าเร็จการศึกษาและ และมงคล

   ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร

5. ตรวจสอบ/ลงนาม/จัดเรียง อ่าไพ, ธนัษฏา

   ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และบุคลากรฝ่ายฯ

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.62 - ก.ย.63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

งาน :  จัดท่าเอกสารส่าคัญทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวอ่าไพ อภิรมย์, นางสาวพิไลศรี ศรีวิเรือน, นางธนัษฏา เจริญรักษ์, นายมงคล ปินตาโมงค์ และบุคลากรฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

สาระส าคัญของงาน :  ฝ่ายตรวจสอบฯ จะต้องด่าเนินการจัดท่าปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ่าปีและตลอดหลักสูตร ซึ งต้องตรวจสอบรายชื อนักศึกษาที ส่าเร็จการศึกษาและออก

ประกาศรายชื อนักศึกษาในแต่ละคร้ังที มีการเสนอให้ส่าเร็จการศึกษา และตรวจสอบความถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของงาน :  เพื อให้การจัดท่าประกาศรายชื อผู้ส่าเร็จฯ ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีเป็นไปด้วยความถูกต้อง

ร้อยละข้อผิดพลาด

ในการออก

ปริญญาบัตร 

ประกาศนียบัตร 

และเกียรติบัตร

รางวัลเรียนดี

กระบวนการ :  CP 3.2.3 กระบวนการจัดท่าปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร

                   CP 3.2.4 กระบวนการจัดท่ารางวัลเรียนดี



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.5 จ่านวนรายการข้อผิดพลาดของการบริการงานทะเบียนการศึกษา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส่าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

สูตรท่ีใช้ในการค านวณ

ร้อยละข้อผิดพลาดในการ

ออกปริญญาบัตร  

ประกาศนียบัตร และเกียรติ

บัตรรางวัลเรียนดี

จ่านวนข้อผิดพลาดในการออกปริญญาบัตร  ประกาศนียบัตร และ

เกียรติบัตรรางวัลเรียนดี x 100

จ่านวนนักศึกษาที ส่าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาน้ัน ทุกระดับการศึกษา
=

 หมายถึง ร้อยละข้อผิดพลาดในการออกปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี

โดยมีเป้าหมาย คือ ข้อผิดพลาดเป็น 0

ร้อยละข้อผิดพลาดในการ

ออกปริญญาบัตร  

ประกาศนียบัตร และเกียรติ

บัตรรางวัลเรียนดี

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ตส.8

ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม : รับรายงานตัวข้ึนทะเบียนบัณฑิต เพื อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. เตรียมข้อมูลบัณฑิตฯ ไม่เกิน

ธนัษฎา 3 วันท่าการ

2. เปิดระบบรายงานตัวข้ึนทะเบียน และมงคล

   บัณฑิตฯ ทางอินเทอร์เน็ต 0

3. รับรายงานตัวข้ึนทะเบียนบัณฑิตฯ

4. สรุปและรวบรวมข้อมูลผู้มา

   รายงานตัวข้ึนทะเบียนบัณฑิตฯ ธนัษฎาและ

5. จัดท่าค่ากราบบังคมทูล บุคลากรฝ่ายฯ

6. จัดเตรียมปริญญาบัตรเพื อใช้ใน

   งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.62 - ก.ย.63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

งาน : ตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางธนัษฏา เจริญรักษ์ และ นายมงคล ปินตาโมงค์ และบุคลากรฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

สาระส าคัญของงาน : บัณฑิตที ส่าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายตรวจสอบฯ ต้องด่าเนินการจัดเตรียมปริญญาบัตรเพื อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และด่าเนินการรับรายงาน

ตัวข้ึนทะเบียนบัณฑิต เพื อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องด่าเนินการจัดท่าค่ากราบบังคมทูล และปริญญาบัตร ให้ถูกต้องและทันตามก่าหนด

วัตถุประสงค์ของงาน :  เพื อให้สามารถด่าเนินการจัดท่าค่ากราบบังคมทูล และเตรียมปริญญาบัตรเพื อใช้ในงานพระราชทานปริญญาบัตร  มีความถูกต้องและด่าเนินการได้ทันตามก่าหนด

1. ระยะเวลา

ในการด่าเนินการ

2. ร้อยละ

ข้อผิดพลาด

ในการรับรายงาน

ตัวข้ึนทะเบียน

บัณฑิตฯ

กระบวนการ :  CP 3.4 กระบวนการจัดการทะเบียนปริญญาบัตร



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของบริการที ส่งมอบตรงตามเวลา

KPI7.5 จ่านวนรายการข้อผิดพลาดของการบริการงานทะเบียนการศึกษา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส่าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

สูตรท่ีใช้ในการค านวณ

ร้อยละข้อผิดพลาดในการรับ

รายงานตัวข้ึนทะเบียนบัณฑิตฯ

จ่านวนข้อผิดพลาดในการรับรายงานตัวข้ึนทะเบียนบัณฑิตฯ x 100

จ่านวนนักศึกษารายงานตัวข้ึนทะเบียนบัณฑิตฯ ในปีการศึกษาน้ัน
=

 หมายถึง

 หมายถึงระยะเวลาในการด่าเนินการ

ร้อยละข้อผิดพลาดในการรับรายงานตัวข้ึนทะเบียนบัณฑิตฯ เพื อจัดท่าค่ากราบบังคมทูลและ

จัดเตรียมปริญญาบัตรเพื อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

โดยมีเป้าหมาย คือ ข้อผิดพลาดเป็น 0

ระยะเวลาที ใช้ในการด่าเนินการลบรายชื อผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ออกจากฐานข้อมูล  

  เพื อจัดท่าค่ากราบบังคมทูล และจัดเตรียมปริญญาบัตรเพื อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

     ไม่เกิน 3  วัน หลังจากรับรายงานตัวข้ึนทะเบียนบัณฑิตฯ

ร้อยละข้อผิดพลาดในการรับ

รายงานตัวข้ึนทะเบียนบัณฑิตฯ

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ตส.9

ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม : ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. รับเรื องตรวจสอบคุณวุฒิ และ ไม่เกินก่าหนด

   เรื องตรวจสอบประวัติฯ เวลาตรวจสอบ

2. สืบค้นข้อมูลเอกสารการศึกษา

3. ตรวจสอบส่าเนาเอกสารการ  ธนัษฎา 0

   ส่าเร็จการศึกษา

4. จัดพิมพ์หนังสือตรวจสอบ

   คุณวุฒิ และตรวจสอบประวัติฯ

5. ตรวจสอบหนังสือตรวจสอบ ธนัษฎาและมงคล

   คุณวุฒิ และตรวจสอบประวัติฯ

6. ลงนามในหนังสือตรวจสอบฯ มงคล

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.62 - ก.ย.63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

งาน : ตรวจสอบการส่าเร็จการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางธนัษฏา เจริญรักษ์ และ นายมงคล ปินตาโมงค์

สาระส าคัญของงาน :  กรณีที นักศึกษาส่าเร็จการศึกษาและยื นเอกสารสมัครงานหรือศึกษาต่อในหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา  หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาจะจัดส่งเอกสารการส่าเร็จการศึกษามายัง

ส่านักทะเบียนฯ เพื อตรวจสอบและยืนยันการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  และด่าเนินการจัดพิมพ์หนังสือตรวจสอบคุณวุฒิและตรวจสอบประวัติการศึกษา จัดส่งไปยังหน่วยงานที ขอตรวจสอบ

วัตถุประสงค์ของงาน :  เพื อให้การตรวจสอบคุณวุฒิเป็นไปด้วยความถูกต้อง สามารถด่าเนินการตรวจสอบเอกสารการส่าเร็จการศึกษาได้ทันตามก่าหนด

1. ระยะเวลา

ในการด่าเนินการ

2. ร้อยละ

ข้อผิดพลาด

ในการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

กระบวนการ :  CP 3.3 กระบวนการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาและประวัติการศึกษา



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของบริการที ส่งมอบตรงตามเวลา

KPI7.5 จ่านวนรายการข้อผิดพลาดของการบริการงานทะเบียนการศึกษา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส่าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

สูตรท่ีใช้ในการค านวณ

ร้อยละข้อผิดพลาดในการ

ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

จ่านวนข้อผิดพลาดในการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา x 100

จ่านวนนักศึกษาที ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ในปีการศึกษาน้ัน
=

 หมายถึง

 หมายถึง

ระยะเวลาในการด่าเนินการ ระยะเวลาที ใช้ในการด่าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  ไม่เกินระยะเวลาที หน่วยงาน/

สถาบันการศึกษา ก่าหนดให้แจ้งผลการตรวจสอบ

ร้อยละข้อผิดพลาดในการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา และจัดส่งผลการตรวจสอบให้กับ

หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ทางไปรษณีย์

โดยมีเป้าหมาย คือ ข้อผิดพลาดเป็น 0

ร้อยละข้อผิดพลาดในการ

ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ตส.10

ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม : ออกเอกสารส่าคัญทางการศึกษา ประจ่าวัน

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. จัดพิมพ์และตรวจสอบความ ก่อนวันนัด

   ถูกต้องของเอกสาร ดังน้ี ตามก่าหนด

1.1 ใบระเบียนถาวร (Transcript) ของเคาน์เตอร์

1.2 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา บริการงาน

1.3 หนังสือรับรองคุณวุฒิ ทะเบียนนักศึกษา

1.4 ใบปริญญาบัตร   บุคลากรฝ่ายฯ

1.5 หนังสือรับรองชื อ-สกุล 0

1.6 หนังสือรับรองการศึกษา

2. ออกเลขที และประทับตราดุนฯ

   ในเอกสารและจัดส่งเอกสารที 

   เคาน์เตอร์ หรือทางไปรษณีย์

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.62 - ก.ย.63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

งาน : จัดท่าเอกสารส่าคัญทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : บุคลากรฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

สาระส าคัญของงาน :  นักศึกษาสามารถขอเอกสารและหนังสือรับรองเอกสารที ส่านักทะเบียนฯออกให้ ซึ งได้แก่ ใบระเบียนถาวร (Transcript), หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา, หนังสือ

รับรองคุณวุฒิ, ใบปริญญาบัตร, หนังสือรับรองตัวสะกดชื อ-นามสกุล ฉบับภาษาอังกฤษ กรณีสะกดไม่ตรงกับ Passport/บัตรประจ่าตัวประชาชน และหนังสือรับรองการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กับเอกสารแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของงาน :  เพื อให้การรับรองเอกสารและออกเอกสารส่าคัญทางการศึกษาประจ่าวัน มีความถูกต้องและด่าเนินการได้ทันตามก่าหนด

1. ระยะเวลา

ในการด่าเนินการ

2. ร้อยละ

ข้อผิดพลาด

ในการออก

เอกสารส่าคัญทาง

การศึกษา

กระบวนการ :  CP 3.2 กระบวนการจัดท่าเอกสารสาคัญทางการศึกษา

                      CP 3.2.5 กระบวนการจัดท่าหนังสือรับรองทางการศึกษา



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI7.4 ร้อยละของบริการที ส่งมอบตรงตามเวลา

KPI7.5 จ่านวนรายการข้อผิดพลาดของการบริการงานทะเบียนการศึกษา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI7 ระดับความส่าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

สูตรท่ีใช้ในการค านวณ

ร้อยละข้อผิดพลาดในการออก

เอกสารส่าคัญทางการศึกษา

จ่านวนข้อผิดพลาดในการออกเอกสารส่าคัญทางการศึกษา x 100

จ่านวนนักศึกษาที ขอเอกสารส่าคัญทางการศึกษา ในปีการศึกษาน้ัน
=

 หมายถึง

 หมายถึงระยะเวลาในการด่าเนินการ

ร้อยละข้อผิดพลาดในการออกเอกสารส่าคัญทางการศึกษาประจ่าวัน และจัดส่งให้กับนักศึกษาทาง

ไปรษณีย์

โดยมีเป้าหมาย คือ ข้อผิดพลาดเป็น 0

ระยะเวลาที ใช้ในการด่าเนินการจัดพิมพ์เอกสารส่าคัญทางการศึกษา  ตรวจสอบความถูกต้อง และ

ประทับตราดุน ไม่เกินวันนัดตามก่าหนดของเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา

ร้อยละข้อผิดพลาดในการออก

เอกสารส่าคัญทางการศึกษา

ค าอธิบาย



 

 

 

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทส.1

ปีงบประมาณ 2563

งาน :  งานประมวลผลการศึกษา

กิจกรรม : การประมวลผลการศึกษา กระบวนการ : CP 2.7  กระบวนการประมวลผลการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ :  นายพิเชฐ จันทรเสนาวงค์ และ นายธนสาร เมืองสุข

สาระส าคัญของงาน : ส านักทะเบียนและประมวลผล มีหน้าท่ีหลักในการให้บริการด้านการประมวลผลการศึกษา เน่ืองจากปัจจุบันมีนักศึกษาจ านวนมาก จึงต้องมีการปรับปรุงการประมวลผลการศึกษา

เพ่ือรองรับจ านวนนักศึกษาท่ีมากข้ึน เง่ือนไขท่ีเพ่ิมข้ึน และให้ด าเนินการได้ทันเวลาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือบริการประมวลผลการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า และทันเวลา

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. จัดเตรียมฐานข้อมูล ร้อยละข้อผิดพลาด 0

2. ปรับโปรแกรมประมวลผล ของข้อมูล

3. ด าเนินการประมวลผล      พิเชฐ,ธนสาร ประมวลผล

4. ตรวจสอบความถูกต้อง การศึกษา

5. สรุป/ประเมินผล

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : เทคโนโลยีและสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละข้อผิดพลาดของข้อมูล หมายถึง ข้อผิดพลาดของข้อมูลท่ีเกิดข้ึนในการใช้โปรแกรม โดยมีเป้าหมายเป็น 0

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI 7.5 จ านวนรายการข้อผิดพลาดของการบริการงานทะเบียนการศึกษา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI 7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทส.2

ปีงบประมาณ 2563

งาน :  งานพัฒนาโปรแกรมงานทะเบียน

กิจกรรม :  การพัฒนาโปรแกรมงานทะเบียน กระบวนการ : SP 2.1.1  กระบวนการพัฒนาระบบงานทะเบียน

สาระส าคัญของงาน : ส านักทะเบียนและประมวลผล มีหน้าท่ีในการให้ข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษาต้ังแต่การรับเข้าศึกษา งานหลักสูตรการศึกษา การลงทะเบียนนักศึกษา จนกระท่ังการส าเร็จการศึกษา

ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาโปรแกรมงานทะเบียนอย่างต่อเน่ืองให้สามารถรองรับงานต่างๆได้

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือบริการโปรแกรมงานทะเบียนส าหรับงานประเภทต่างๆ แก่บุคลากรภายในส านักทะเบียนฯ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. จัดเตรียมฐานข้อมูล ร้อยละ 80

2. ปรับโปรแกรมประมวลผล ความพึงพอใจ

3. ด าเนินการประมวลผล       พิเชฐ/ธนสาร ของผู้รับบริการ

4. ตรวจสอบความถูกต้อง ระดับมากข้ึนไป

5. สรุป/ประเมินผล

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : เทคโนโลยีและสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ :   นายพิเชฐ จันทรเสนาวงค์ และ นายธนสาร เมืองสุข



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง ร้อยละของผู้ใช้บริการท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป อยู่ท่ีร้อยละ 80

ของผู้ใช้บริการท้ังหมด

สูตรท่ีใช้ในการค านวณ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ =

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI 7.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI 7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

จ านวนผู้ใช้บริการท่ีมีความพอใจในระดับมากข้ึนไป x 100

จ านวนผู้ใช้บริการท้ังหมด

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทส.3

ปีงบประมาณ 2563

งาน :  งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล

กิจกรรม :  การดูแลฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา กระบวนการ : SP 2.1.1.1  กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ :  นายพิเชฐ จันทรเสนาวงค์ และ นายสังเวียน กุณา

สาระส าคัญของงาน : ส านักทะเบียนและประมวลผล มีหน้าท่ีในการให้ข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษาต้ังแต่การรับเข้าศึกษา งานหลักสูตรการศึกษา การลงทะเบียนนักศึกษา จนกระท่ังการส าเร็จการศึกษา

ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา บุคลากรคณะ/ภาควิชา และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลงานทะเบียนให้ครบถ้วน ถูกต้องและใช้งานตามความต้องการของส่วนงานได้

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. จัดเตรียมฐานข้อมูลให้บริการ ร้อยละข้อผิดพลาด 0

2. ตรวจสอบฐานข้อมูล ของการบริการงาน

3. ด าเนินการให้บริการฐานข้อมูล        พิเชฐ, สังเวียน ทะเบียนนักศึกษา

4. ตรวจสอบความถูกต้อง

5. สรุป/ประเมินผล

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : เทคโนโลยีและสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละข้อผิดพลาดของข้อมูล หมายถึง ข้อผิดพลาดของข้อมูลท่ีเกิดข้ึนในฐานข้อมูล โดยมีเป้าหมายเป็น 0

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI 7.5 จ านวนรายการข้อผิดพลาดของการบริการงานทะเบียนการศึกษา

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI 7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทส.4

ปีงบประมาณ 2563

งาน :  งานพัฒนาระบบเครือข่าย (Network) และเคร่ืองแม่ข่าย (Server)

กิจกรรม : การดูแลและพัฒนาระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย กระบวนการ : SP 2.1.2  กระบวนการติดต้ังและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบ :  นายฉัตรชัย บุญเทียมทัด

สาระส าคัญของงาน : ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลงานทะเบียนการศึกษา ซ่ึงมีเคร่ืองแม่ข่ายให้บริการแก่เจ้าหน้าท่ี

และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลท่ัวไป จึงจ าเป็นต้องดูแลรักษาไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขัดข้อง และการถูกบุกรุกจากภายนอกเน่ืองจากต้องบริการนักศึกษา online ตลอด 24 ช่ัวโมง

และบริการท่ีเคาน์เตอร์ทะเบียนนักศึกษาในเวลาท าการ

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้ระบบเครือข่าย และเคร่ืองแม่ข่ายท างานได้ และสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ออกแบบและวิเคราะห์ ร้อยละการใช้งาน 99%

2. เตรียมระบบและซอฟแวร์ ได้ของระบบ

3. ด าเนินการส ารองข้อมูล        ฉัตรชัย (Uptime)

4. ซ้อมแผนฉุกเฉิน

5. สรุป/ประเมินผล

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : เทคโนโลยีและสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ความส าเร็จของการให้บริการระบบ หมายถึง การด าเนินการดูแลรักษาเคร่ืองแม่ข่ายและระบบเน็ตเวิร์คให้ท างานได้

และสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง

เกณฑ์การให้คะแนน

downtime ชม./สัปดาห์

16.8

8.4

5.04

3.36

1.68

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI 7.1 ร้อยละของระยะเวลาท่ีระบบสามารถให้บริการได้

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI 7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

36.5

downtime วัน/ปี

ค าอธิบาย

downtime ชม./เดือน

72

36

21.6

14.4

7.2

18.25

10.96

7.3

3.65

การใช้งานได้ (%)

90

95

97

98

99



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทส.5

ปีงบประมาณ 2563

งาน :  งานพัฒนาโปรแกรม ONLINE

กิจกรรม :  งานพัฒนาโปรแกรมและบริการข้อมูลทาง Online กระบวนการ : SP 2.1.1.3  กระบวนการพัฒนาโปรแกรมบริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้รับผิดชอบ :  นายสังเวียน กุณา  และ นางสาวอสมา ต๊ะค า

สาระส าคัญของงาน : ส านักทะเบียนและประมวลผล มีหน้าท่ีในการให้ข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษาต้ังแต่การรับเข้าศึกษา งานหลักสูตรการศึกษา การลงทะเบียนนักศึกษา จนกระท่ังการส าเร็จการศึกษา

ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา บุคลากรคณะ/ภาควิชา และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ผ่านทาง website อย่างรวดเร็วและทันสมัย

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือบริการข้อมูลงานทะเบียนอย่างรวดเร็ว และทันสมัยแก่นักศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. จัดเตรียมข้อมูล ร้อยละ 80

2. จัดท าหน้าเว็ปไซต์ ความพึงพอใจ

3. ด าเนินการให้บริการ     สังเวียน/อสมา ของผู้รับบริการ

4. ตรวจสอบความถูกต้อง ในระดับมากข้ึนไป

5. สรุป/ประเมินผล

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : เทคโนโลยีและสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง ร้อยละของผู้ใช้บริการท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป อยู่ท่ีร้อยละ 80

ของผู้ใช้บริการท้ังหมด

สูตรท่ีใช้ในการค านวณ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ =

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI 7.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI 7 ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา

จ านวนผู้ใช้บริการท่ีมีความพอใจในระดับมากข้ึนไป x 100

จ านวนผู้ใช้บริการท้ังหมด

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - ทส.6

ปีงบประมาณ 2563

งาน :  งานดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

กิจกรรม : การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระบวนการ : SP 2.1.2  กระบวนการติดต้ังและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบ :  นายมรกต  กาวันจันทร์

สาระส าคัญของงาน : ส านักทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานสนับสนุนท่ีให้บริการงานทะเบียน จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการให้บริการ ภายในอาคารส านักทะเบียนฯ

ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการปฎิบัติงาน และอ านวยความสะดวกแก่บุคลกรฝ่ายต่างๆ

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในอาคารส านักทะเบียนและประมวลผลแก่บุคลากรในฝ่ายต่างๆ และให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียน

ให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. ให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80

2.ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ความพึงพอใจ

3. ด าเนินตรวจเช็คและส่งซ่อม มรกต ของผู้รับบริการ

4. ตรวจสอบการใช้งานได้ ในระดับมากข้ึนไป

5. สรุป/ประเมินผล

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : เทคโนโลยีและสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง ร้อยละของผู้ใช้บริการท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป อยู่ท่ีร้อยละ 80

ของผู้ใช้บริการท้ังหมด

สูตรท่ีใช้ในการค านวณ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ = จ านวนผู้ใช้บริการท่ีมีความพอใจในระดับมากข้ึนไป x 100

จ านวนผู้ใช้บริการท้ังหมด

ค าอธิบาย



 

 

 

คณะกรรมการ 



งาน :  บริหารท่ัวไป

กิจกรรม :  โครงการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม (พัฒนาสภาพแวดล้อม , 5 ส , ตรวจสุขภาพบุคลากรและให้ความรู้)

ผู้รับผิดชอบ :  คณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม และ คณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ส

สาระส าคัญของงาน :  สนับสนุนพันธกิจของส านักทะเบียนและประมวลผล  ด้านอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม   และพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพให้มีความปลอดภัยท้ังทางร่างกายและทรัพย์สิน

เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการศึกษาและจัดให้มีการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้เก่ียวกับโรคจากการท างานแก่บุคลากร   เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของงาน :  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารให้มีความร่มร่ืน สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนการสอน สภาพภายในอาคาร ห้องท างานสะอาด เรียบร้อย ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน และบุคลากร

ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลใส่ใจสุขภาพ  น าผลการตรวจสุขภาพและความรู้ท่ีได้รับมาป้องกันตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. วางแผน จัดท าโครงการ      คณะกรรมการ ร้อยละความพึงพอใจ

2. จัดกิจกรรมตามแผน      อาชีวอนามัย ของบุคลากรด้าน

    : พัฒนาสภาพแวดล้อม      ความปลอดภัย  - ด้านสภาพแวดล้อม ร้อยละ 80 มีความ

    : ตรวจสุขภาพและให้ความรู้    ในการท างาน พึงพอใจระดับมากข้ึนไป

    : 5 ส  - ด้านการส่งเสริม ร้อยละ 80 มีความ

3. คณะกรรมการตรวจประเมิน    สุขภาพ พึงพอใจระดับมากข้ึนไป

4. สรุปและประเมินผล

  : พัฒนาสภาพแวดล้อม

  : ตรวจสุขภาพและให้ความรู้

  : 5 ส   คณะกรรมการ 5ส

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย :  ส านักงานส านัก

รหัสแผนงาน สทป.63 - กก.1
                     ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม (หน่วยนับ)
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

    คณะกรรมการ 5ส

   คณะกรรมการอาชีวฯ



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร หมายถึง ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร โดยใช้ผลการประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจ

 - ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ของบุคลากรต่อสภาพการท างานและการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2563

 - ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

สูตรในการค านวณ  = จ านวนบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป x 100

จ านวนบุคลากรท่ีตอบแบบประเมินท้ังหมด

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI 6.3 ความพึงพอใจในการท างานและการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI 6 ค่าคะแนนเฉล่ียความสุขในภาพรวมของบุคลากร  

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.63 - กก.2

ปีงบประมาณ 2563

งาน :  บริหารท่ัวไป

กิจกรรม :  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์พลังงาน

สาระส าคัญของงาน :  เพ่ือท านุบ ารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยให้เป็นมรดกตกทอดถึงอนุชนรุ่นหลัง

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือสนับสนุนให้มีระบบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1 จัดท าแผนการด าเนินงาน  โครงการหรือ อย่างน้อย  -  -

2 ด าเนินกิจกรรมตามท่ี             กิจกรรมท่ีหน่วยงาน 5 โครงการ/

 มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือมา   จัดข้ึนโดยมีวัตถุ กิจกรรม

3 อนุรักษ์พลังงาน       ประสงค์เพ่ือการ

4 เผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม   ท านุบ ารุงศิลป

ล้านนา วัฒนธรรมและการ

5 ท าบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ     คณะกรรมการ อนุรักษ์พลังงาน

ปีใหม่

6 สืบสานประเพณีสงกรานต์  

7 ท าบุญเน่ืองในวันสถาปนา  

8 ปฏิบัติธรรมหรือถวายเทียน  

พรรษา
9 สรุป/ประเมินผล  

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์พลังงาน

                                                                           แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย :  ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

หมายถึง

 

 -

ค าอธิบาย

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีหน่วยงานจัดข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท านุบ ารุงศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อย 5 โครงการ/กิจกรรม

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีหน่วยงานจัดข้ึน

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ

วัฒนธรรมและการอนุรักษ์พลังงาน



รหัสแผนงาน สทป.63 - กก.3

ปีงบประมาณ 2563

งาน : งานจัดสัมมนา

กิจกรรม : การสัมมนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับระบบทะเบียนการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา และฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

สาระส าคัญของงาน : ส านักทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารและจัดการวิชาการด้านระบบทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยต้องด าเนินการประสานงานร่วมกับ

ทุกคณะและบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆของมหาวิทยาลัย  ดังน้ัน ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษาและฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี จึงมีความจ าเป็นท่ีจะให้มีการจัดสัมมนา

บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับระบบทะเบียนการศึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของงาน : เพ่ือน าเสนอและแลกเปล่ียนประสบการณ์การท างานและเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจและมีแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1. จัดท าโครงการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

2. ขออนุมัติโครงการ ความพึงพอใจของ ของผู้เข้าร่วม

3. ด าเนินการแจ้งเวียนทุกคณะ ผู้เข้าร่วมสัมมนา สัมมนามีความรู้

เพ่ือสอบถามความจ านง ในระดับมากข้ึนไป เพ่ิมข้ึน

ผู้เข้าร่วมสัมมนา      คณะกรรมการ

4. ติดต่อสถานท่ีจัดสัมมนา    ด าเนินงาน

5. จัดเตรียมเอกสารการสัมมนา

6. ด าเนินการจัดสัมมนา

7. สรุปและประเมินผล

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย : ทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)



 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ร้อยละความพึงพอใจของ หมายถึง ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ท่ีมีความพึงพอใจในการสัมมนา ในระดับมากข้ึนไป  โดยมีเป้าหมายร้อยละ 80

สูตรท่ีใช้ในการค านวณ = จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด x100

 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)

ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา หมายถึง ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เพ่ิมข้ึน โดยมีเป้าหมายร้อยละ 80

มีความรู้เพ่ิมข้ึน

สูตรท่ีใช้ในการค านวณ =   จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เพ่ิมข้ึน  x   100

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด

 จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด

ค าอธิบาย



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ปรับตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารฯ ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563  

 

ระบบงาน (Work System) ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

Core Process  

CP 1  กระบวนการรับเข้าศึกษา  

CP 1.1  กระบวนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร 

CP 1.1.1  กระบวนการรับเข้าศึกษา TCAS และ IPAS 
CP 1.1.2  กระบวนการรับนักศึกษาโอนย้ายสถาบันและเพื่อปริญญาท่ีสอง  
CP 1.1.3  กระบวนการรับนักศึกษาสมทบ 

 

CP 1.2  กระบวนการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร และ 
ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 

CP 2  กระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

CP 2.1  กระบวนการบริหารข้อมูลหลักสูตรและกระบวนวิชา ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร  

CP 2.2  กระบวนการจัดตารางสอนและตารางสอบ 
CP 2.2.1  กระบวนการจัดตารางสอน 
CP 2.2.2  กระบวนการจัดตารางสอบ 
CP 2.2.3  กระบวนการจัดตารางเรียนส าเร็จรูป 

 

CP 2.3  กระบวนการโอนหน่วยกิตและเทียบโอนหน่วยกิต 
CP 2.4  กระบวนการจัดท าปฏิทินการศึกษา 

 

CP 2.5  กระบวนการงานทะเบียนนักศึกษา 
CP 2.5.1  กระบวนการจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ 
CP 2.5.2  กระบวนการลาพักการศึกษา 
CP 2.5.3  กระบวนการพ้นสถานภาพ 

CP 2.5.3.1 กระบวนการพ้นสถานภาพ ตามความประสงค์/การร้องขอ 
CP 2.5.3.2 กระบวนการพ้นสถานภาพ ตามเกณฑ์/เงื่อนไขของข้อบังคับฯ 

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี และ 
ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 

CP 2.6  กระบวนการลงทะเบียน 
CP 2.6.1  กระบวนการรับลงทะเบียนรายปี 
CP 2.6.2  กระบวนการรับลงทะเบียนรายภาคการศึกษา 

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี 
ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล
การศึกษา CP 2.7  กระบวนการประมวลผลการศึกษา 

CP 3  กระบวนการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา  

CP 3.1  กระบวนการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 
CP 3.1.1  กระบวนการคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
CP 3.1.2  กระบวนการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

CP 3.2  กระบวนการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
CP 3.2.1  กระบวนการจัดท าหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
CP 3.2.2  กระบวนการจัดท าระเบียนถาวร (Transcript) 
CP 3.2.3  กระบวนการจัดท าปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร 
CP 3.2.4  กระบวนการจัดท ารางวัลเรียนดี 
CP 3.2.5  กระบวนการจัดท าหนังสือรับรองทางการศึกษา 
CP 3.2.6  กระบวนการจัดท าหนังสือรับรองรายละเอียดกระบวนวิชา 

 
 
 
 
 
 
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร 

CP 3.3  กระบวนการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาและประวัติการศึกษา  

CP 3.4  กระบวนการจัดการทะเบียนปริญญาบัตร  



ปรับตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารฯ ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563  

 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

Management Process  

MP 1  กระบวนการด้านการน าองค์กร คณะกรรมการบริหารประจ าส านักฯ 

MP 2  กระบวนการด้านกลยุทธ์  

MP 3  กระบวนการด้านลูกค้า  

MP 4  กระบวนการด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  

MP 5  กระบวนการด้านบุคลากร  

MP 6 กระบวนการด้านระบบปฏิบัติการ  

Support Process  

SP 1  กระบวนการบริหารทั่วไป  

SP 1.1  กระบวนการธุรการและบริการวิชาการ หน่วยธุรการและบริการวิชาการ 

SP 1.2  กระบวนการบริหารงานบุคคล หน่วยบริหารงานบุคคล 

SP 1.3  กระบวนการนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ หน่วยนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ 

SP 1.4  กระบวนการอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค หน่วยอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค 

SP 1.5  กระบวนการการเงิน การคลัง หน่วยการเงิน การคลัง 

SP 1.6  กระบวนการพัสดุ และยานพาหนะ หน่วยพัสดุ และยานพาหนะ 

SP 2  กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล
การศึกษา SP 2.1  กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

SP 2.1.1  กระบวนการพัฒนาระบบงานทะเบียน 
SP 2.1.1.1  กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
SP 2.1.1.2  กระบวนการพัฒนาโปรแกรมส านักงาน 
SP 2.1.1.3  กระบวนการพัฒนาโปรแกรมบริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

SP 2.1.2  กระบวนการติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  

 

 
 


