
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี ส านักทะเบียนและประมวลผล โทร.48923

ที ่ อว 8394 (1).3 /  ว 29                            วันที ่        18      มกราคม       2566

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานส านักทะเบียนและประมวลผล

เรียน คณบดี 

ด้วยส านักทะเบียนและประมวลผล ได้ก าหนดจัดโครงการพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นการ
บริหารงานส านักทะเบียนและประมวลผล (ตามเอกสารแนบ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการน าเสนอข้อมูล หรือ
แนวปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง การแลกเปลี่ยนข้อมูลจากประสบการณ์ท างาน และเพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพนั้น 

ในการนี้ ส านักทะเบียน ฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ รองคณบดี และ/หรือ ผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบ
งานด้านวิชาการ หัวหน้างานบริการการศึกษา บุคลากรที่ด าเนินงานด้านบริการการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม หารือ เสนอความคิดเห็นต่อการบริหารงานของส านัก
ทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักฯ ประมาณ 10 ท่าน ณ ส่วนงานของท่านตามวัน
เวลาที่ส านักทะเบียน ฯ ได้ก าหนด พร้อมขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมและโปรดจัดส่งข้อค าถาม/ข้อคิดเห็น 
ผ่าน www.cmu.to/RegVisit  หรือ QR Code ด้านล่าง  อนึ่ง หากท่านไม่สะดวกตามวันเวลาที่ส านักทะเบียนได้
จัดให้ หรือมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนวันเวลานัดหมาย กรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี ส านัก
ทะเบียนและประมวลผล โทร.053-948923  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย) 
   ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 

http://www.cmu.to/RegVisit


ตารางวันเวลาที่ส านักทะเบียนเดินทางไปพบปะคณะ/วิทยาลัย 

 

คณะ/วิทยาลัย วัน-เวลา 

คณะมนุษยศาสตร ์ วันพุธ ที ่1 กุมภาพันธ ์ 2566          เวลา 13.15 – 14.45 น. 
คณะสังคมศาสตร ์ วันพุธ ที ่1 กุมภาพันธ ์ 2566          เวลา 15.00 – 16.30 น. 
คณะศึกษาศาสตร ์ วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ ์ 2566   เวลา 13.15 – 14.45 น. 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ ์ 2566   เวลา 15.00 – 16.30 น. 
คณะวิทยาศาสตร ์ วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ ์ 2566         เวลา 15.00 – 16.30 น. 

คณะบริหารธรุกิจ วันจันทร์ ท่ี 6 กุมภาพันธ ์ 2566       เวลา 13.15 – 14.45 น. 
คณะวิจติรศลิป ์ วันจันทร์ ท่ี 6 กุมภาพันธ ์ 2566       เวลา 15.00 – 16.30 น. 

คณะเกษตรศาสตร ์ วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ ์ 2566          เวลา 13.15 – 14.45 น. 
บัณฑิตวิทยาลัย วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ ์ 2566          เวลา 15.00 – 16.30 น. 
คณะพยาบาลศาสตร ์ วันพฤหัสบดี ท่ี 9 กุมภาพันธ ์ 2566   เวลา 15.00 – 16.30 น. 

คณะแพทยศาสตร ์ วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ ์ 2566       เวลา 13.15 – 14.45 น. 
คณะเทคนิคการแพทย ์ วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ ์ 2566       เวลา 15.00 – 16.30 น. 

คณะทันตแพทยศาสตร ์ วันจันทร์ ท่ี 13 กุมภาพันธ ์ 2566     เวลา 13.15 – 14.45 น. 
คณะเภสัชศาสตร ์ วันจันทร์ ท่ี 13 กุมภาพันธ ์ 2566     เวลา 15.00 – 16.30 น. 
คณะเศรษฐศาสตร ์ วันพุธ ที ่15 กุมภาพันธ ์ 2566        เวลา 13.15 – 14.45 น. 

คณะนติิศาสตร ์ วันพุธ ที ่15 กุมภาพันธ ์ 2566        เวลา 15.00 – 16.30 น. 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  วันพฤหัสบดี ท่ี 16 กมุภาพันธ ์ 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น. 

วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลย ี วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ ์ 2566       เวลา 15.00 – 16.30 น. 
สาธารณสุขศาสตร ์ วันจันทร์ ท่ี 20 กุมภาพันธ ์ 2566     เวลา 15.00 – 16.30 น. 

วิทยาลัยนานาชาตินวตักรรมดิจิทลั วันจันทร์ ท่ี 20 กุมภาพันธ ์ 2566     เวลา 15.00 – 16.30 น. 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร วันพฤหัสบดี ที่ 23 กมุภาพันธ ์ 2566 เวลา 13.15 – 14.45 น. 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กมุภาพันธ ์ 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น. 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ ์ 2566       เวลา 13.15 – 14.45 น. 
คณะการสื่อสารมวลชน วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ ์ 2566       เวลา 15.00 – 16.30 น. 

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย ์ วันจันทร์ ท่ี 27 กุมภาพันธ ์ 2566     เวลา 13.15 – 14.45 น. 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันจันทร์ ท่ี 27 กุมภาพันธ ์ 2566     เวลา 15.00 – 16.30 น. 

สถาบันนโยบายสาธารณะ วันพุธ ที ่1 มีนาคม  2566              เวลา 13.15 – 14.45 น. 
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       บันทึกข้อความ  

ส่วนงาน  ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา     ส านักทะเบียนและประมวลผล         โทร. 48929                            

ที ่ อว 8394 (1).4/ -    วันที่       13 มกราคม  2566    

เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการพบปะ และรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานของส านักทะเบียนและประมวลผล   
  
เรียน   ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
 

ด้วยส านักทะเบียนและประมวลผล  จะได้ด าเนินการจัดโครงการพบปะ และรับฟัง
ข้อคิดเห็นการบริหารงานของส านักทะเบียนและประมวลผลเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ โดยจะ
ได้เดินทางไปประชุมหารือกับรองคณบดี และ/หรือ ผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ, หัวหน้างาน
บริการการศึกษา, บุคลากรที่ด าเนินงานด้านบริการการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
และผู้ที่สนใจ ที่คณะ วิทยาลัย สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

 

จึงขออนุมัติโครงการพบปะ และรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานของส านักทะเบียนและ
ประมวลผล ตามรายละเอียดของโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการจัดโครงการดังกล่าว   

 

                                                           
  (นางสาวปิยรัตน์   พุทธหน่อแก้ว) 

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี  
 
 

                                                                                     
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์  พุทธวงศ์) 

                       รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
 

อนุมัต ิ
         

                                                                                     
  (รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย) 
    ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 



 
1. ชื่อโครงการ   พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานส านักทะเบียนและประมวลผล 
 
2. หลักการและเหตุผล  

 ส านักทะเบียนและประมวลผล ต้องด าเนินงานร่วมกับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และบัณฑิต
วิทยาลัย ประกอบกับการบริหารและจัดการงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย และมี
ความแตกต่างทั้งข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน  อันจะท าให้เกิดการประสานงานและการด าเนินงาน
ร่วมกันอย่างคล่องตัว ตลอดจนเพ่ือให้การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลงานทะเบียนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

 ด้วยเหตุผลข้างต้นส านักทะเบียนและประมวลผล จึงเห็นความจ าเป็นให้มีการพบปะและรับ
ฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานส านักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกัน ในการด าเนินงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยส านักทะเบียน ฯ จะได้ไปพบปะ
และรับฟังข้อคิดเห็นจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานบริการการศึกษา บุคลากรที่
ด าเนินงานด้านบริการการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ  ณ คณะ วิทยาลัย 
สถาบันต่าง ๆ และบัณฑิตวิทยาลัย 
 
3.วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานส านักทะเบียนและประมวลผล  
 3.2  เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินงาน 
       ร่วมกันได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ 

 
4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

4.1  บุคลากรไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการท างานร่วมกันระหว่างส านักทะเบียนและ
ประมวลผล  และคณะ วิทยาลัย สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย  

4.2  บุคลากรเกิดความสัมพันธ์อันดี มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินงาน 
        รว่มกันได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร 
2. ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี  
3. ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 
4. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 
5. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 

6. ก าหนดการ 
วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์  2566    เวลา 13.15 – 16.30 น. 
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์  2566  เวลา 13.15 – 16.30 น. 
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์  2566    เวลา 15.00 – 16.30 น. 
วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์  2566   เวลา 13.15 – 16.30 น. 
วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์  2566    เวลา 13.15 – 16.30 น. 
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์  2566  เวลา 15.00 – 16.30 น. 
วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์  2566   เวลา 13.15 – 16.30 น. 
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วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์  2566   เวลา 13.15 – 16.30 น. 
วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์  2566    เวลา 13.15 – 16.30 น. 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์  2566  เวลา 15.00 – 16.30 น. 
วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์  2566   เวลา 15.00 – 16.30 น. 
วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์  2566   เวลา 13.15 – 16.30 น. 
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์  2566  เวลา 13.15 – 16.30 น. 
วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์  2566   เวลา 15.00 – 16.30 น. 
วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์  2566   เวลา 13.15 – 16.30 น. 
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม  2566  เวลา 13.15 – 16.30 น. 
 

 
7. สถานทีจ่ัดโครงการ 

คณะ วิทยาลัย สถาบันต่าง ๆ และบัณฑิตวิทยาลัย 
 
8. ผู้เข้าร่วม  (ไม่จ ากัดจ านวน) 
    ประกอบด้วย 

 8.1 ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/ ส านักทะเบียนและประมวลผล     
 8.3 รองคณบ/ผู้ช่วยคณบดีดีฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานบริการการศึกษา   
 8.4 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา     
       (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 
8.5 บุคลากรที่สนใจเข้าร่วม    
      (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 
        

 
 


