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ชื่อเรื่องการวิจัย การพัฒนาระบบการจัดท าแผนและประเมินผล ส านักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

คณะผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน  บัณฑิตย์ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
อาจารย์ ดร.พฤษภ์  บุญมา   ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
นางวิจิตรกานต์  อัศววุฒิไกร       หัวหน้าโครงการวิจัย 
นางแสงสุรีย์  ค าตุ้ย   ผู้วิจัย 
นางสาวอสมา  ต๊ะค า   ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

หน่วยงาน ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบจัดท าแผนและประเมินผลของส านักทะเบียนและ

ประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นระบบออนไลน์ โดยวิธีการด าเนินการวิจัยนั้น ได้จากการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน  ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12  รวมถึงแผนกลยุทธ์ส านักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือพัฒนาเป็น 

“ระบบการจัดท าแผนและประเมินผล” ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการจัดท าแผนและประมินผลได้ง่าย สะดวก 

และเป็นระบบยิ่งขึ้น ระบบนี้จะแสดงข้อมูล รายละเอียดแผนงาน ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลการ

ด าเนินงานของแต่ละแผนงาน โดยใช้ CMU IT Account ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลระบบ 

ผลที่ได้จากการวิจัย   ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดท าแผนและประเมินผลให้ 

เป็นระบบออนไลน์  และรายงานการประเมินผลในรูปแบบสารสนเทศได้  ซึ่งระบบครอบคลุมแผนงาน

ทั้งหมดของส านักทะเบียนและประมวลผล  ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจัดท าแผนและ

ประเมินผล  และเพ่ือให้ระบบการจัดท าแผนและประเมินผลนี้  เกิดประโยชน์แก่ผู้บริหารและบุคลากร 

สามารถใช้ประโยชน์ต่อการบริหารงานขององค์กร ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to develop a new system for planning and 
evaluation of the Registration Office Chiang Mai University through an online system.  
Data inputs include national Strategy 2018 - 2037, Chiang Mai University Educational 
Development Plan Phase 12 ( 2017 -  2021)  and Registration Office Strategic Plan.  The 
result is an online system called Planning and Evaluation System, which facilitate The 
Registration Office personnels to easily and rapidly reach their database of planning.  
The system provides program specification, plan details, target values, indicators and 
performance of plan to which information access is secured through a CMU IT Account. 

 

Therefore, the researchers designed and created the Planning and Evaluation 
System, which is the database of planning in an online system for the first time and 
provide the information reports which cover all plans of Registration Office. The new 
program could raise the effectiveness of the working process that correlated to the 
database of planning design including response to the need of both executive and 
working staff. These online databases are essential to management of the organization. 




