
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบ 1 ป 6 เดือน 

1 กันยายน 2561 - 29 กุมภาพันธ 2563 



ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รอบ 1 ป 6 เดือน ของผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 

ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 

 

1. สรุปแนวคิดในการบริหารสวนงานสูเปาหมาย (Concept Paper) 

 

สำนักทะเบียนและประมวลผลเปนสวนงานสนับสนุนพันธกิจหลักดานวิชาการของมหาวิทยาลัย ไดรับ

อนุมัติจัดตั้งเพื่อดำเนินงานดานการจัดการและใหบริการงานทะเบียนการศึกษา ประกอบดวย การรับเขาศึกษา 

ทะเบียนประวัตินักศึกษา  การบริหารหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบ

และรับรองการสำเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคคือ 

 

1. ดำเนินการรับบุคคลเขาศึกษา ใหไดนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขท่ีกำหนด 

2. จัดการและใหบริการขอมูลสารสนเทศดานทะเบียนการศึกษา ที่ครบถวนและถูกตอง ตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย เปนสารสนเทศท่ีไดมาตรฐาน ม่ันคง และปลอดภัย 

3. จัดการและใหบริการอาคารเรียนรวม เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

4. ดำเนินงานวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบงานและการใหบริการดานทะเบียนการศึกษา 

5. ใหบริการวิชาการ โดยใชสมรรถนะหลักขององคกรเพ่ือประโยชนแกสังคม 

6. บริหารจัดการองคกร ใหระบบงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

 

การปฏิบัติงานของสำนักมีเปาหมายเพื่อตอบสนองมหาวิทยาลัย ดานการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

องคกรสูความเปนเลิศ โดยการขับเคลื่อนพันธกิจเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขางตน ผูบริหารสำนักอาศัยองคประกอบ

หลัก ดังนี้ 1) สมรรถนะหลัก คือ ความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา การ

จัดการระบบงานทะเบียนการศึกษา และการบริการทะเบยีนนักศึกษา 2) วัฒนธรรมองคกร คือ บริการดวยไมตรี 

เทคโนโลยีกาวไกล สรางสรรคความประทับใจ มุงม่ันในคุณภาพ และ 3) คานิยม RECORDS ซ่ึงมีความหมาย

คือ เชื่อถือได มีประสิทธิภาพ ใสใจผูรับบริการใหไดรับความพึงพอใจ ตรงเวลา ตอบสนองทันการณ เครงครัดใน

วินัย และ เปนระบบ บริบทเหลานี้เปนปจจัยสำคัญที่ผูบริหารใชสื่อสารกับบุคลากรใหมุงมั่นในทิศทางเดียวกัน 

เพื ่อผลักดันใหสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม กาวสู ความเปนผู นำที ่มุ งเนนการใช

เทคโนโลยี เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมในการบริการงานทะเบียนการศึกษาท้ังระบบ โดยมีแนวปฏิบัติท่ีสามารถเปน

แบบอยางจนเกิดเปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับ โดยความรวมมือรวมใจของบุคลากร เพ่ือสรางสรรคงานบริการ

ใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจเกินความคาดหวัง 

 

  



- 2 - 

การบริหารสำนักใหมีการพัฒนาความสามารถอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง ทั้งการจัดการระบบและการ

ใหบริการงานทะเบียนการศึกษา โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย นำไปสูการสรางนวัตกรรม

ระบบงานและระบบบริการ ผูบริหารสำนักไดนำขอมูลพ้ืนฐานขององคกร ประกอบการวิเคราะห SWOT พบวามี

ความทาทายในประเด็นตางๆ 3 ดาน ดังนี้ 

 

1. ความทาทายดานระบบและกระบวนการ  

- การจัดการขอมูลสารสนเทศใหครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน มีมาตรฐาน ม่ันคง และปลอดภัย 

- การพัฒนาระบบและรูปแบบการใหบริการท่ีเขาถึงงาย สะดวกตอการใชงาน  

- การใชเครื่องมือคุณภาพ เครื่องมือบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานประจำ 

- การวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรม 

- การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบบริหารจัดการและกระบวนการทำงาน  

- การพัฒนากระบวนการเปนแนวปฏิบัติท่ีดี และพัฒนาใหเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

2. ความทาทายดานบุคลากร 

- การพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร 

- การจัดการความรูและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- การทำงานเปนทีมในงานประจำ งานวิจัย งานโครงการ งานเฉพาะกิจ 

- การสงเสริมและใหรางวัลผูปฏิบัติงานและผูใหบริการท่ีมีผลงานโดดเดน เปนท่ียอมรับ 

 

3. ความทาทายดานการบริหารจัดการ 

- การปรับโครงสรางองคกร เพ่ือจัดสวนงานใหสอดคลองกับลักษณะงานและอัตรากำลัง 

- การใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ จำแนกงบประมาณตามกิจกรรม ลดตนทุน เพ่ิมผลิตภาพ 

- การปรับปรุงอาคารเรียนรวม โสตทัศนูปกรณ ซอฟตแวร เพ่ือสนับสนุนการเรียน 

- การปรับปรุงสถานท่ีทำงาน ใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมดี เพ่ือความสะดวกในการใหบริการ 
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จากขอมูลดังกลาวจึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตรและแผนงานเริ่มตน เพื่อการบริหารงานในระยะ 4 ป 

พ.ศ. 2562 -2565 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางนวัตกรรมระบบงานทะเบียนการศึกษา 

  1.1 จัดใหมีฮารดแวรและพัฒนาซอฟตแวรเพื่อระบบสารสนเทศงานทะเบียนการศึกษา ใหขอมูลมีความ

ครบถวน ม่ันคง ปลอดภัย สรางระบบสำรองขอมูลและระบบการทำงานสำรอง กรณีภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ 

1.2 จัดใหมีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงและใชประโยชนขอมูลระหวางสวนงาน ภายใต

นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ยกระดับระบบวิเคราะหและจัดการขอมูล ใหเปนสารสนเทศเชิงลึก 

1.3 จัดทำระบบประมวลผลอัตโนมัติ และใหบริการออนไลน ครอบคลุมงานทะเบียนการศึกษาท้ังระบบ 

1.4 สรางสรรคนวัตกรรมระบบงานทะเบียนการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

2.1 ยกระดับกระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ เปนแนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน และตอยอดระบบ

บริการใหตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

2.2 สรางระบบและกระบวนการเพ่ือรองรับความหลากหลายของรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง 

3.1 ยกระดับความรูและทักษะแกบุคลากรเพ่ือการจัดการและการบริการท่ีเปนเลิศ 

3.2 ผลักดันใหมีการจัดการความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3.3 เสริมสรางความสามัคคี ขวัญและกำลังใจแกผูปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการองคกรท่ีดี 

4.1 สรางการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารองคกรตามแนวทาง EdPEx 

4.2 หลอมรวมโครงสรางสวนงานภายในเพ่ือบูรณาการการบริหาร 

4.3 ปรับปรุงอาคารและสภาพแวดลอมในการใหบริการงานทะเบียนการศึกษาและอาคารเรียนรวม 
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2. ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานท่ีนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

 

วิสัยทัศนสำนักทะเบียนและประมวลผล 

 เปนผูนำในการบริการระบบงานทะเบียนการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 

พันธกิจ 

 1. จัดการและใหบริการระบบรับเขาศึกษาและระบบทะเบียนการศึกษา ประกอบดวย งานทะเบียน

ประวัตินักศึกษา การบริหารหลักสูตร การลงทะเบียน การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบและรับรองการ

สำเร็จการศึกษา 

 2. จัดการและใหบริการอาคารเรียนรวม 

 3. ผลิตผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับระบบงานทะเบียนการศึกษา 

 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
   

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ ประจำปงบประมาณ 2562 
 

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด แผน ผล 
รอยละ

ความสำเร็จ 

หมาย

เหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางนวัตกรรมระบบงานทะเบียนการศึกษา 

ระดับความสำเร็จในการบริการเกินความคาดหวัง 5 3 60  

จำนวนนวัตกรรมท่ีนำเทคโนโลยมีาประยุกตใช 1 2 100  

จำนวนกิจกรรมท่ีนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใช 1 8 100  

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางกระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ระดับความสำเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา 5 2 40  

รอยละของระยะเวลาท่ีระบบสามารถใหบริการได 99.0 99.95 100  

จำนวนกระบวนการในระบบงาน Work System ท่ีไดมีการพัฒนาใหดีข้ึน 6 13 100  

รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 80 48.40 60.5  

รอยละของบริการท่ีสงมอบตรงตามเวลา 100 84.85 84.85  

จำนวนรายการขอผิดพลาดของการบริการงานทะเบียนการศึกษา 0 128 0  

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง 

คะแนนความสุขภาพรวมของบุคลากร 65 65.40 100  

รอยละของผูนำระดับสูงไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการ

ทำงาน 
100 100 100 

 

รอยละของบุคลากรไดรบัการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการทำงาน 100 100 100  

ความพึงพอใจในการทำงานและการพัฒนาตนเองของบุคลากร 80 62.23 77.79  
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด แผน ผล 
รอยละ

ความสำเร็จ 

หมาย

เหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : บริหารจัดการองคกรท่ีดี 

จำนวนปญหาและขอรองเรยีนท่ีไมไดรับการตอบสนองจนทำใหเกิดเปนคดีความ 0 0 100  

ระดับความสำเร็จในการบริหารจดัการองคกร 5 4 80  

จำนวนขอเสนอแนะของบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการบริหารองคกร 10 12 100  

รอยละของแผนปฏิบัติการประจำปท่ีบรรลตุามเปาหมายท่ีตั้งไว 100 88.89 88.89  

จำนวนองคความรูท่ีถูกเก็บอยางเปนระบบ  4 4 100  

จำนวนองคความรูท่ีผูนำระดับสูงไดรับจากการฝกอบรมถูกนำไปใชในการพัฒนางาน 2 2 100  

จำนวนองคความรูท่ีบุคลากรไดรับจากการฝกอบรมถูกนำไปใชในการพัฒนางาน 2 2 100  



 

3. สรุปผลการดำเนินงานหรือผลงานความกาวหนาโดยรวมท่ีมีความโดดเดน 

 

แผนงานเร่ิมตน (Initiatives) พ.ศ. 2562-2565 ดำเนินการแลวเสร็จ ปงบประมาณ 2562 กำลังดำเนินการปงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตรที่ 1 (ST1) สรางนวัตกรรมระบบงานทะเบียนการศึกษา 

ST1-I1 จัดใหมีฮารดแวรและพฒันาซอฟตแวรเพื่อ

ระบบสารสนเทศงานทะเบียนการศึกษา ใหขอมูล

มีความครบถวน มั่นคง ปลอดภัย สรางระบบ

สำรองขอมูลและระบบการทำงานสำรอง กรณี

ภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤต ิ

 

1. พัฒนาระบบเชื่อมตอขอมูลนกัศึกษาจากทะเบียนราษฎร 

กรมการปกครอง 

2. จัดใหมีการสำรองขอมูลยอนหลัง 30 วัน และระบบการทำงาน

ยอนหลัง 14 วัน บน Google Cloud 

1. จัดหาเคร่ืองแมขายหลักและอุปกรณเครือขาย 

2. ปรับโครงสรางระบบเคร่ืองแมขายใหมีชุดสำรองทั้งในและ

นอกที่ตั้ง 

 

ST1-I2 จัดใหมีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการ

เชื่อมโยงและใชประโยชนขอมูลระหวางสวนงาน 

ภายใตนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ยกระดับระบบวิเคราะหและจัดการขอมูล ใหเปน

สารสนเทศเชงิลึก 

1. พัฒนาใหมี API (Application Programming Interface) เพื่อ

เปนชองทางใชประโยชนขอมูลทะเบียนการศึกษาผานการสื่อสาร

ดวย Software Program 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ ภายใตนโยบายความเปนสวนตัว 

(Privacy Policy) ปรับข้ันตอนในการเขาถึงขอมูลสวนตัวของ

นักศึกษาดวยรหัสผาน CMU IT account และจัดทำประกาศ

นโยบายความเปนสวนตัวในการใชบริการของสำนักทะเบียนและ

ประมวลผล 

3. พัฒนาระบบ Business Intelligence เพื่อการวิเคราะหขอมูล

ในการบริหารงานทะเบียนการศึกษา 

 

1. พัฒนาฐานขอมูลโครงสรางหลักสูตรเพื่อปริญญา สำหรับ

การใชงานในระบบทะเบียนการศึกษา 
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ST1-I3 จัดทำระบบการประมวลผลอัตโนมัติ และ

ใหบริการออนไลน ครอบคลุมงานทะเบียน

การศึกษาทั้งระบบ 

 1. พัฒนาระบบบริการทะเบียนการศึกษาสำหรับนักศึกษาบน

สมารทโฟน  

2. พัฒนาระบบออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาอัตโนมัต ิ

3. พัฒนาระบบแจงเตือนและบริการขอมูลขาวสารงาน

ทะเบียนการศึกษา 

ST1-I4 สรางสรรคนวัตกรรมระบบงานทะเบียน

การศึกษา โดยใชเทคโนโลยีที่ทนัสมัยและ

เหมาะสม 

1. โปรแกรมถอนกระบวนวิชาผานระบบออนไลนเต็มรูปแบบ 

2. โปรแกรมตรวจสอบการพนสถานภาพนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

3. โปรแกรมตรวจสอบและติดตามเอกสารสำคัญระดบั

บัณฑิตศึกษา 

4. ระบบตอบคำถามอัตโนมัติ (REG AI) พัฒนาจากคำถามที่ถาม

บอย (FAQ) 

1. พัฒนาระบบออนไลนเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียน

กระบวนวชิาระดบัปริญญาตรี 

2. พัฒนาเอกสารสำคัญทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส  

3. พัฒนาระบบการขอเอกสารการขอทำบัตรประจำตัว

นักศึกษาดวยตนเองผานตูบริการอัตโนมัติ  

4. พัฒนาระบบออนไลนเพื่อแกไขขอมูลทะเบียนประวัต ิ

ยุทธศาสตรที่ 2 (ST2) เสริมสรางกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธผิล 

ST2-I1 ยกระดับกระบวนการทำงานใหมี

ประสิทธิภาพเปนแนวปฏิบตัิที่เปนมาตรฐาน และ

ตอยอดระบบบริการใหตอบสนองความตองการ

ของผูรับบริการ 

1. พัฒนาระบบออนไลนเพื่อจัดการขอมูลการรับเขาศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชองทาง TCAS และ IPAS 

2. ปรับปรุงกระบวนการรายงานตัวนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี 

3. พัฒนาระบบออนไลนเพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน และการ

ออก มชท 50 ของนักศึกษาระบบชัน้ป  

4. พัฒนาการจัดเก็บประกาศรายชื่อผูสำเร็จการศึกษา ผานระบบ

ออนไลน สำหรับคณะและภาควิชา 

1. ปรับปรุงกระบวนการรายงานตัวนักศึกษาใหมระดับ

บัณฑิตศึกษา (การชำระเงิน QR Payment / การ Upload 

เอกสารประกอบการรายงานตัว) 

2. ปรับปรุงกระบวนการรายงานตัวบัณฑิตเขารับพระราชทาน

ปริญญาบตัร 

3. พัฒนาระบบการชำระเงนิคาธรรมเนียมขอเอกสารสำคัญ

ทางการศึกษาผานตูบริการอัตโนมัติ ดวยระบบ QR Payment 

4. พัฒนาระบบออกเอกสารรับรองรายละเอียดกระบวนวชิา 
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5. พัฒนาการจัดเก็บประกาศการคาดวาจะสำเร็จการศึกษา ประจำ

ภาคการศึกษา และรายชื่อผูคาดวาจะสำเร็จการศึกษา ผานระบบ

ออนไลน สำหรับคณะและภาควิชา 

6. พัฒนาการชำระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเพื่อใชบริการของ

มหาวิทยาลยั ระดับบัณฑิตศึกษา ดวยระบบ QR Payment 

7. พัฒนาการจัดเก็บทะเบียนประวัตินักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี 

8. พัฒนาการโอนทะเบียนประวตันิักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาและ

การโอนรหัสคาธรรมเนียมการศึกษาลงสูฐานขอมูล 

9. พัฒนาการสบืคนขอมูลรหัสคาธรรมเนียมการศึกษาของ

นักศึกษาที่เปลี่ยนรหัสใหมในระบบบริหารจัดการขอมูลพื้นฐาน

ออนไลน 

10. พัฒนาการดึงขอมูลชื่อหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาแบบ

อิสระ จากโปรแกรมฐานขอมูลของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเตรียม

ขอมูลในการออกหลักฐาน Transcript ฉบับสมบูรณของนักศึกษา

ระดบับัณฑิตศึกษา 

11. พัฒนาการชำระเงินคาธรรมเนียมขอเอกสารสำคัญทาง

การศึกษา ผานชองทางออนไลน ดวยระบบ QR Payment 

12. พัฒนาระบบการลงทะเบียนกระบวนวิชาและการลงทะเบยีน

เพื่อใชบริการหลังกำหนด ที่เคานเตอรบริการงานทะเบียนนักศึกษา 

5. พัฒนาระบบการจัดทำแผนและประเมินผล (REG Planning 

System) 

6. พัฒนาเว็บไซตเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

(โครงการตอเนื่อง 2562-2563) 

ST2-I2 สรางระบบและกระบวนการเพื่อรองรับ

ความหลากหลายของรูปแบบการศึกษาตลอดชีวติ  

 

 1. จัดใหมีชองทางเพื่อการลงทะเบียนกระบวนวชิา และการ

บริการเอกสาร Non-degree transcript สำหรับผูเรียน 
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2. พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทะเบียนการศึกษาของผูเรียน 

ยุทธศาสตรที่ 3 (ST3) สงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง 

ST3-I1 ยกระดับความรูและทักษะแกบุคลากรเพื่อ

การจัดการและการบริการที่เปนเลิศ 

1. จัดอบรมใหความรูในการนำเคร่ืองมือคุณภาพมาใชในการพฒันา

งาน: หัวขอ 5 ส 

2. จัดอบรมใหความรู หัวขอ การทำงานเปนทีมและจิตบริการ 

3. สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนเขารับการอบรมความรูเพื่อเพิ่ม

สมรรถนะหลัก สมรรถนะการจดัการ และสมรรถนะตามหนาที ่

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรที่มีศักยภาพสงู   

หลักสูตร Communicative English at Work 

2. พัฒนาบุคลากรดวยระบบหมนุเวียนงาน 

3. สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนเขารับการอบรมความรูเพื่อเพิ่ม

สมรรถนะหลัก สมรรถนะการจดัการ และสมรรถนะตามหนาที ่

ST3-I2 ผลักดันใหมีการจัดการความรูและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

ผูอำนวยการเรียนรู (Facilitator Development)   

2. จัดกิจกรรม KM Show & Share และการถายทอดความรูจาก

รุนสูรุน 

1. สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมเทคนิคการถอด

องคความรู (Knowledge Capturing) 

2. พัฒนาระบบจัดเก็บ “ขุมความรูสำนักทะเบียนและ

ประมวลผล”  

ST3-I3 เสริมสรางความสามัคคี ขวัญและกำลังใจ

แกผูปฏิบัติงาน 

1. จัดโครงการสงเสริมบุคลากรที่มีผลการดำเนินงานโดดเดน 

(รางวัลผูปฏิบตัิงานดี และ ผูใหบริการดี) 

2. สนับสนุนงบประมาณรายจายเงินรายไดเพื่อดำเนินงานวจิัย

สถาบนัของบุคลากร จำนวน 5 เร่ือง       

3. จัดอบรมใหความรู เร่ือง สุขภาพจิตในการทำงาน 

1. จัดโครงการสงเสริมบุคลากรที่มีผลการดำเนินงานโดดเดน 

(รางวัลผูปฏิบตัิงานดี และ ผูใหบริการดี) 

2. สนับสนุนงบประมาณรายจายเงินรายไดเพื่อดำเนินงานวจิัย

สถาบนัของบุคลากร จำนวน 6 เร่ือง      

3. จัดอบรมใหความรู เร่ือง โรคจากการทำงาน 

ยุทธศาสตรที่ 4 (ST4) บริหารจัดการองคกรที่ด ี

ST4-I1 สรางการมีสวนรวมของบุคลากรในการ

บริหารองคกรตามแนวทาง EdPEx 

1. จัดกิจกรรมใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ

การบริหารองคกรเพื่อนำไปสูการปรับปรุงและพัฒนางาน และ
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สามารถนำขอเสนอแนะไปใชเพือ่พัฒนาการบริหารจัดการองคกร

ไดจริง 

 

ST4-I2 หลอมรวมโครงสรางสวนงานภายในเพื่อ

บูรณาการการบริหาร 

1. ปรับโครงสรางองคกร ยุบรวมฝายและงาน ปรับหนาที่ ความ

รับผิดชอบและภาระงานของบคุลากรตามโครงสรางใหม 

 

ST4-I3 ปรับปรุงอาคารและสภาพแวดลอมในการ

ใหบริการงานทะเบียนการศึกษาและอาคารเรียน

รวม 

1. ปรับปรุงอุปกรณและโสตทัศนูปกรณภายในหองเรียน และระบบ

กายภาพอาคารเรียนรวม 

2. ออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานระยะที่ 1 และขอตั้ง

งบประมาณในการดำเนินการ 

1. ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานระยะที่ 1 

2. จัดใหมีเคร่ืองฟอกอากาศในหองเรียนและหองพักอาจารย

ในอาคารเรียนรวม และพืน้ที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนัก 

3. จัดใหมีกลองวงจรปดครอบคลุมพื้นที่อาคารเรียนรวม 

4. ปรับปรุงฮารดแวรสำหรับคอมพิวเตอรในอาคารเรียนรวม 

5. ออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานระยะที่ 2 และขอตั้ง

งบประมาณในการดำเนินการ 

6. ออกแบบปรับปรุงอาคารเรียนรวมหลังที่ 5 



4. ผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยท่ีไดใหไวในชวงการเสนอแผนการบริหารงาน 

 

ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงาน 

   ปจจุบันเปนยุคของการเปลี่ยนแปลงในเรื ่องตาง ๆ 

อยางรวดเร็ว แผนการดำเนินงานตาง ๆ ที ่สวนงาน

กำหนดไว ก็จะตองเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อให

ทันสมัย การวิเคราะห SWOT เพียงอยางเดียวอาจจะไม

ตอบโจทยของการบริหารงานในยุคปจจุบัน ดังนั้น

ผ ู บร ิหารอาจต องพิจารณาใช แนวทางการกำหนด

เปาหมายหรือผลกระทบ (Impact) และกำหนดแผนการ

ปฏิบัติงานแลวดำเนินงานเลย เพื่อใหสามารถบรรลุหรือ

ไปถึงยังสิ่งที่ไดวางไว 

  สำนักกำหนดใหมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำป โดย

ติดตามประเมินผล ปละ 3 ครั้ง เพื่อใหสามารถปรับการ

ดำเนินงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

   การจัดทำและการออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับ

ยุคปจจุบัน ควรมีเปาหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให

ผูใชงานสามารถใชงานระบบตาง ๆ ไดงายและรวดเร็ว มี

การรับฟงความคิดเห็นจากผูใชงานเพื่อนำไปปรับปรุง

และพัฒนาระบบใหประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และตองไมละ

ทิ้งสิ่งสำคัญซึ่งก็คือการรักษาความปลอดภัยของทั้งตัว

ระบบและขอมูลในระบบ สำหรับสำนักทะเบียนฯ กลุม

ผู ใชสวนใหญคือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนั้นการ

ออกแบบและพัฒนาระบบตาง ๆ จ ึงควรคำน ึงถึง

ความคิด ความตองการของผูใชงานกลุมนี้เปนสำคัญ 

   ในกระบวนการพัฒนาระบบจัดการและบริการดาน

ทะเบียนการศึกษาทั้งชองทางออนไลนและออฟไลน สำนัก

ใหความสำคัญกับความตองการและความคาดหวังของ

ผู ใช บร ิการ โดยนำขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

กลุมเปาหมาย มาประกอบการออกแบบหรือปรับปรุง และ

มีระบบประเม ินการใช งานและความพึงพอใจ โดย

ผ ู ร ับผ ิดชอบแตละงาน จะสร ุปและรายงานผลการ

ดำเนินการเปนประจำทุกป 

   สำนักจัดใหมีฮารดแวร ซอฟตแวร ผู รับผิดชอบ และ

ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบและขอมูล 

   จากแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ป ดัชนีชี ้วัดซึ ่งระบุวา 

“ระดับความสำเร็จในการบริการเกินความคาดหวัง” 

และ “รอยละของผู รับบริการไดรับบริการเกินความ

คาดหวัง” ถือเปนสิ่งที่แสดงถึงความพยายามในการสราง

ความพึงพอใจใหแกผูรับบริการจากสำนักทะเบียนฯ ซึ่ง

เปนสิ่งที ่สำคัญมาก แตก็ตองระวังวาจะเปนการสราง

ความกดดันใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงานมากเกินไป 

   บุคลากรในสำนักถูกหลอหลอมใหใสใจเรื ่องความพึง

พอใจของผูรับบริการ จนเปนวัฒนธรรมองคกร 

    เพื่อใหการบรรลุเปาหมายตามดัชนีชี้วัดไมกดดันเกินไป 

สำนักใหความสำคัญตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สรางนวัตกรรม ออกแบบใหระบบใชงานไดสะดวก และ

สอดคลองกับความตองการของผูที่มาใชบริการ 

    สำหร ับจ ุดอ อน (Weakness)  ซ ึ ่ ง ได  ระบ ุ ไว  ว า 

“บ ุคลากรไม ม ีความส ุขในการทำงาน จากการ

เปล ี ่ยนแปลงท ี ่รวดเร ็วและตลอดเวลาของบร ิบท

ภายนอก และขอจำกัดของสำนักฯ ในการตอบสนอง

ความตองการบุคลากร” หากบุคลากรไมมีความสุขกับ

การทำงาน ก็จะสงผลตอประสิทธิภาพในการทำงาน 

   ดวยลักษณะงานที่ตองเผชิญกับความทาทายตลอดเวลา 

สำนักไดดำเนินการหลายดานเพื่อเพิ่มสมรรถนะและความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน การฝกอบรม

เพ ิ ่มความร ู   การใช  เทคโนโลย ีสารสนเทศเพ ื ่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงาน การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนา
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ผูอำนวยการควรตองใหความสำคัญกับประเด็นนี้ใหมาก

ยิ่งข้ึน 

งาน การใหรางวัลผูปฏิบัติงานดีและผูใหบริการดี การ

สัมมนานอกสถานที่ เปนตน 

   สำนักทะเบียนฯ ควรประสานงานกับคณะตาง ๆ ใน

การเพิ่มเติมรายละเอียดการแนะแนวขอมูลหลักสูตรของ

แตละคณะ  เชน การเลือกสาขาวิชา การเลือกวิชาเรียน 

แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา เปนตน 

และนำขอมูลเหลานั ้นมาแสดงในเว็บไซตของสำนัก

ทะเบียนฯ หรือสรางเปน application เพื่อใหผูที ่สนใจ

เขามาศึกษาทราบถึงขอมูลของแตละหลักสูตรไดสะดวก

ยิ่งข้ึน 

   สำน ักม ีช องทางท ี ่หลากหลายในการส ื ่อสารและ

ประสานงานกับคณะและวิทยาลัย เชน บันทึกขอความ 

โทรศัพท อีเมล ไลนกลุม เฟซบุก รวมถึงการจัดสัมมนา

ประจำป สวนงานวิชาการสามารถเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของ

กับงานทะเบียนการศึกษาดวยระบบ API 

    ชองทางเขาถึงขอมูลหลักสูตรนั้น สำนักไดเชื่อมโยงกับ

แหลงขอมูลในระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย 

   ควรเพิ่มเติมระบบใหคำแนะนำและแจงเตือน เชน 

การแจงเตือนเมื่อหนวยกิตสะสมไมครบตามเกณฑ การ

แจงเตือนและติดตามผลเมื่อไดรับอักษรลำดับขั้น I (การ

วัดผลยังไมเปนที่สิ้นสุด) เปนระยะเวลาสะสมมากกวา 1 

ภาคการศึกษา เปนตน ซึ ่งจะชวยลดความเสี ่ยงและ

ปญหาที่อาจจะสงผลกระทบตอการสำเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาได 

   อยู ในระหวางพัฒนาระบบการแจงเตือนรายบุคคล 

เพิ่มเติมจากการแจงเตือนที่มีอยูเดิม ผานบันทึกขอความ 

และเว็บไซตสำนัก 

   เพื่อเปนการรองรับกับนโยบายดานการศึกษาตลอด

ชีวิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม สำนักทะเบียนฯ ควร

ตองออกแบบระบบที่มีความพรอมในการรองรับผูที่จะ

มาเขาศึกษาผานชองทางดังกลาว และควรมีระบบการ

จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการจำแนกขอมูลของผูเรียน

แตละประเภท เพื่อจะสามารถใหบริการแกผูเรียนแตละ

กลุมไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

  อยูระหวางดำเนินการ 

   การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานทะเบยีน

และประมวลผลของสำนักทะเบียนฯ นอกจากเพื่อเปน

การอำนวยความสะดวกและใหบริการแกน ักศึกษา 

คณาจารย และคณะตาง ๆ แลวนั้น หากการออกแบบมี

การจัดการขอมูลที่ดี เปนระบบ และมีการเผยแพรขอมูล

บางสวนในลักษณะของขอมูลเปด (Open Data) ขอมูล

ตาง ๆ เหลานี้จะสามารถนำไปใชงานดานอื่น ๆ ไดอีก

หลากหลาย เชน การประกอบการตัดสินใจและการ

วางแผนดานนโยบาย การปรับปรุงการใหบริการของ

สำนักทะเบียนฯ เปนตน ซึ่งจะเปนการสรางประโยชน

   สำนักมีการเผยแพรข อมูลดานทะเบียนการศึกษา 

ภายใต พรบ คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

   ขอมูลสถิติที่เปนขอมูลเปด เผยแพรทางเว็บไซตสำนัก 

แถบเมนูสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
https://www3.reg.cmu.ac.th/mis-reg/ 
   สําหรับข้อมลูท่ีระบตุวัตนได้ ผู้ใช้ข้อมลูต้องเป็นบคุลากรใน

มหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวข้อง และต้องใช้รหสัผ่านเพ่ือล๊อกอินเข้า

สู่ระบบงานทะเบียนการศกึษา 

 

https://www3.reg.cmu.ac.th/mis-reg/
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อย างมากในการพ ัฒนางานบร ิหารว ิชาการของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมตอไป 

   ในการ Transformation ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยไมจำเปนตองเริ่มตนกระบวนการออกแบบ

หรือดำเนนิการเองทั้งหมด แตอาจใชวิธีการใหบุคลากรที่

ม ีส วนเก ี ่ยวข องในด านน ั ้น ไปศ ึกษาเร ียนร ู จาก

มหาวิทยาลัยอื่นที่ไดมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงใน

ดานนั้น ๆ  แลว เพื่อใหบุคลากรเหลานั้นเกิดแนวความคิด

และนำมาปรับใชกับกระบวนการตาง ๆ เพื่อสรางการ

เปลี่ยนแปลงกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะชวยยนระยะเวลา

ที่มหาวิทยาลัยตองใชในการสรางกระบวนวิชาใหมเอง 

   การศึกษาเรียนรู โดยไปยังมหาวิทยาลัยอื ่น จะได

ดำเนินการตามความเหมาะสมตอไป 

   ในแตละป สำนักมีโอกาสไดแลกเปลี ่ยนเรียนรู การ

ดำเนินงานดานทะเบียนการศึกษา กับสถาบันหลายแหง

ที่มาดูงานยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   นอกจากนั้นแลว สำนักสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวม

ประชุม สัมมนา หรือฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูที่เกี่ยวของ

ก ับการปฏ ิบ ัต ิงาน และต ิดตามความก าวหน าทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ำเสมอ 
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5. ผลการดำเนินงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 

งานท่ีไดรับมอบหมายเปนไปตามพันธกิจ แสดงผลในรายงานประจำป 

 

6. ผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผูดำรงตำแหนงที่ได

ใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในรอบ 1 ป 6 เดือนท่ีผานมา 

 

- ไมมี - 

 

7. ปญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการบริหารงานท่ีผานมา 

 

พบปญหาและอุปสรรคโดยท่ัวไป ซ่ึงอยูในระดับท่ีบริหารจดัการได 

 

8. ส่ิงท่ีสวนงานตองการใหมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงาน 

 

ปจจุบันไดรับการสนับสนุนอยางเหมาะสมแลว 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RECORDS 

R eliable   เชื่อถือได 

Efficient   มีประสิทธิภาพ 

Customer focused ใสใจผูรับบริการใหไดรับความพึงพอใจ 

On time   ตรงเวลา 

Responsive   ตอบสนองทันการณ 

Disciplined   เครงครัดในวินัย 

Systematic   เปนระบบ 


