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 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในปจจุบันเดิม
เปนหนวยงานของวิทยาลัยครูจันทรเกษม   ทําหนาที่จัดตารางสอนและตารางสอบยังไมมีชื่อ
เรียกเปนทางการจนกระทั่ง พ.ศ. 2508   อาจารยพงศอินทร    ศุขขจร     มาดํารงตําแหนง
อาจารยใหญวิทยาลัยครูจันทรเกษม  โดยมีอาจารยวิภาวี ประพันธโยธิน เปนผูชวยอาจารยใหญ
ฝายวิชาการ ทานไดจัดตั้งศูนยวิชาการข้ึนเพ่ือประสานงานดานการจัดการเรียน    การสอน 
โดยมี ดร.สุวรรณ  นาคพนม  เปนหัวหนา ตอมา พ.ศ. 2528  พระราชบัญญัติวิทยาลัยคร ู(ฉบับ
ที่ 2)  บังคับใชมีผลใหเกิดหนวยงานใหมข้ึน โดยศูนยวิชาการฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝาย
หองสมุดและฝายทะเบียน  รวมเปนหนวยงานเดียวกันเรียกชื่อเปนทางการวา    “สํานักสงเสริม
วิชาการ”    โดยมี  ผศ.กัมพล  นรพัลลพ  เปนหัวหนาสํานัก แยกฝายงานเปน  5  ฝาย  คือ  
ฝายเลขานุการ  ฝายแผนการเรียน  ฝายทะเบียนและประเมินผล ฝายเทคโนโลยีและฝาย
หองสมุด 
 ในป  พ.ศ. 2538  พระราชบัญญัติ  สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538   ประกาศใชมีผลให    
“วิทยาลัยครู  จันทรเกษม”  เปลี่ยนเปน  “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม”  ซึ่งมีการปรับโครงสราง
ของสถาบันใหม  โดยใหสํานักสงเสริมวิชาการมีโครงสราง 3 หนวยงาน  คือ ฝายเลขานุการ  
ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน  และฝายทะเบียนและวัดผล  มีภารกิจดานการจัดการเรียนการ
สอน  ดานทะเบียนและประมวลผลการเรียนนักศึกษา บริการขอมูลสารสนเทศ และใหคําปรึกษา
ทางดานการสงเสริมวิชาการแกนักศึกษา ตอมามีการไดรับพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหเปน  
“มหาวิทยาลัย”  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547  ซึ่งมีการปรับโครงสรางของมหาวิทยาลัย สํานัก
สงเสริมวิชาการไดรับการปรับเปลี่ยนชื่อเปน  “สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  และแบง
โครงสรางเปน  3  หนวยงาน ไดแก  สํานักงานผูอํานวยการ  กลุมงานประมวลผล  และกลุม
งานมาตรฐานวิชาการ  มีหนาที่เปนหนวยงานกลางที่จัดระบบและบริหารงานวิชาการตั้งแตการ
รับนักศึกษา  การจัดการศึกษา  และตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

 ในปจจุบัน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดมีการปรับโครงสรางการบริหาร
จัดการใหม โดยแบงโครงสรางเปน 3 กลุมงาน ไดแก กลุมงานบริหารและธุรการ  กลุมงาน
มาตรฐานวิชาการ  กลุมงานทะเบียนและประมวลผล ซึ่งทั้ง 3 กลุมงาน จะมีหัวหนางานแตละกลุม
งานคอยกํากับดูแลในแตละกลุมงานนั้นๆ และมี ผศ.อรุณี ศรีสวรรค เปนผูอํานวยการสํานักฯ 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีที่ตั้งของสํานักงานอยูที่อาคารสํานักงาน
อธิการบดี ชั้น 2  และหองเก็บเอกสาร อยูที่อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 9 
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• งานทะเบียนประวัติ

• งานประมวลผล

• งานจัดการเรียนการ
สอน

• งานตรวจสอบการ
สําเร็จการศึกษา

• งานบริหารและ
ธุรการ

• งานคลังและพัสดุ

• งานนโยบายและ
แผน

• งานออกเอกสาร
สําคัญ

โครงสรางการแบงสวนราชการ  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักงานผูอํานวยการ

กลุมงานบริหาร
และธุรการ

กลุมงาน
มาตรฐานวิชาการ

กลุมงานทะเบียน
และประมวลผล
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งานบริหารและธุรการ (ชุติมา,นัฐิกา) 
- งานธุรการ    - งานประชุมตางๆ                     
- งานจัดทําคําสั่งตางๆ 
- งานสภาวิชาการ    - งานตรวจสอบ
หลักสูตร 
- งานรับเขานักศึกษา – งานประชาสัมพันธ 
- งานจัดนิทรรศการ   - งานออกหนังสือ
รับรอง 
งานคลังและพัสดุ (พรรณนิกุล) 
- การจัดซื้อ – จัดจาง 
- จัดทําทะเบียนครุภัณฑ 
- การเบิกจาย วัสดุครุภัณฑ 
- ตรวจสอบสภาพและคิดคาเสื่อมราคา
ครุภัณฑ 
- ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ  
- งานควบคุมภายใน 
งานนโยบายและแผน (พรรณนิกุล , อัครเดช) 
- จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนกลยุทธ 
- จัดทํางบประมาณ  
- ควบคุมการเบิกจายงบประมาณ 

    - ตรวจสอบและประเมินการใชงบประมาณ 
- ทํารายงานประจําป                                                 
- ทําคูมือปฏิบัติงานของสํานักฯ                                
- งานประกันคุณภาพ     

                - งาน กพร.                                                                
- จัดทําปฎิทินปฏิบัติงานของสํานักฯ                   
งานออกเอกสาร (บุญชวย , มะหะหมัด , ทนง
ศักดิ์)                                                                 
-  Trs.   - ใบรับรองคุณวุฒิ - ใบปริญญาบัตร 

งานจัดการเรียนการสอน ( วิภากมล ,          
อรรัมภา,เสาวลักษณ , สมคิด ) 
- ตรวจสอบและจัดทําแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร 
- จัดตารางสอน – ตารางสอบ 
- รับคํารองของนักศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการ 
- การลงทะเบียนออนไลน 
- จัดทําปฏิทินวิชาการ  
งานตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา (ปนัดดา) 
- บันทึกผลการเรียน 
- บันทึกผลการเทียบโอนและยกเวนรายวิชา 
- ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา 
- ทําบัญชีสรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

       งานทะเบียนประวัติ (อัชรา ,ชินโชติ)            
- จัดเก็บประวัตินักศึกษา                           
- ตรวจสอบวุฒิ                                          
- บันทึกรายการพักการเรียน                     
- บันทึกผลการลาออก – การยาย
สถานศึกษา        

               - สถิตินักศึกษา  - รับรายงานตัวนักศึกษา 
              งานประมวลผล (วรรณเศรษฐ) 
              - จําหนายนักศึกษาพนสภาพ 
              - พัฒนาระบบฐานขอมูลของสํานักฯ                      
              - ควบคุมระบบคอมพิวเตอร  

 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผศ.อรุณี ศรีสววรค)
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

(นางชมพูนุช ตันพานิช)
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

กลุมงานบริหารและธุรการ
(นายธนัชย พันพ่ึง)

หัวหนางาน

กลุมงานมาตรฐานวิชาการ
(นางปนัดดา สกุลขอเจริญ)

หัวหนางาน

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล
(นางสาววรรณเศรษฐ สวัสดิ์ถาวร)

หัวหนางาน

(นายสงกรานต สุขเกษม)
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

แผนภูมิการแบงสวนราชการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ผูบริหารผูบริหารของหนวยงานของหนวยงาน  

นางทนงศักดิ์   คง นางสาวอัชรา  ยิ้มแยม นางสาววรรณเศรษฐ  สวัสดิ์ถาวร นางอรรัมภา  พระนอนนายอัครเดช ทองคําพันธ 

นางชมพูนุช ตันพานิช 
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

นายสงกรานต สุขเกษม 
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

นางอรุณี ศรีสววรค 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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 กลุมงานบริหารและธุรการ 

 
 
 

                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายธนัญชย  พันพ่ึง 
หัวหนากลุมงานบริหารและธุรการ 

นางพรรณนิกุล  บด ี
พนักงานธุรการ 

นายบุญชวย  แกวศร ี
นักวิชาการศึกษา 

นายทนงศักดิ์   คงทอง 
เจาหนาท่ีธุรการ 

นางชุติมา  บุญเกื้อ 
นักวิชาการศึกษา  

นายอัครเดช ทองคําพันธ 
พนักงานธุรการ 

นายมะหะหมัด ตาแยะ 
พนักงานธุรการ 

บุคลากรของหนวยงานบุคลากรของหนวยงาน  

นางสาวนัฐิกา  วิลัยหลา 
พนักงานธุรการ  
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 กลุมงานมาตรฐานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 

 
 
 
 
 

 
 
 
     
      

 
 

 นางสาวอัชรา  ยิ้มแยม 
พนักงานธุรการ 

นางปนัดดา สกุลขอเจริญ 
หัวหนากลุมงานมาตรฐานวิชาการ 

นางวิภากมล งามลํ้า 
นักวิชาการศึกษา 

 

นายสมคิด  พิศโสระ 
นักวิชาการศึกษา 

นางสาววรรณเศรษฐ  สวัสดิ์ถาวร 
หัวหนากลุมงานประมวลผล 

นางอรรัมภา  พระนอน 
นักวิชาการศึกษา  

บุคลากรของหนวยงานบุคลากรของหนวยงาน  

นางสาวเสาวลักษณ พระนอน 
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

นายชินโชต ิ แกวพุด 
พนักงานธุรการ  
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน  พันธกิจ 
ปรัชญา 
 “ระบบงานทันสมัย เต็มใจใหบริการ คุณภาพงานประทับใจ” 
วิสัยทัศน 
 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุนการเรียนรูและการบริหารจัดการ  
เพ่ือสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ 
พันธกิจ 
 1. เปนศูนยกลางในการสนับสนุนกระบวนการ การผลิตบัณฑิตพรอมทั้งขยายโอกาส
ทางการศึกษาแกบุคคลทั่วไป 
 2. เปนศูนยกลางขอมูลดานการบริหารงานวิชาการและงานทะเบียนที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช 
 3. สรางองคความรูดานวิชาการและเผยแพรสูสาธารณชน 
 4. ดําเนินงานดานทะเบียนประวัติและประมวลผลการศึกษาและออกเอกสารทางการ
ศึกษาอยางถูกตองและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 5. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู และทักษะในการปฏิบัติงานพรอมทั้งสงเสริม ใหมีจิตสํานึกดาน
การบริการที่มีคุณภาพ 
 6. สงเสริมการบริหารจัดการในการสรางขวัญและกําลังใจเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 7. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเน่ือง 
อัตลักษณ 
 “ สงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต “ 
วัตถุประสงค 
 1. สงเสริมการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ(Best Quality) 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ(Best Quality) 
 3. พัฒนาและเผยแพรองคความรูดานวิชาการ(Best Quality) 
 4. เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพสูง(Fast Delivery,Best Quality) 
เปาประสงค 
 1. มีกระบวนการ  การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. มีระบบฐานขอมูลหลักและระบบสารสนเทศใชงานทีทันสมัย เหมาะสมกับ
สถานการณที่เปล่ียนแปลง 
 3. เพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรูดานวิชาการอยางยั่งยืน  
 4. เพ่ือพัฒนากระบวนการการทํางานใหรวดเร็วถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 5. มีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรอยางตอเน่ือง 
 6. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข 
 7.เพ่ือใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่สอดคลองสัมพันธกับกลไกการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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อัตรากําลังของหนวยงาน 
ขอมูลจํานวนบุคลากรในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนปงบประมาณ2554 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้น 19 คน ดังนี ้
 ผูอํานวยการ   1   คน 
 รองผูอํานวยการ  1  คน 
 หัวหนาสํานักงาน  1  คน 
 เจาหนาที ่   16  คน 
  รวมทั้งสิ้น  19  คน 
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หนาที่และความรับผิดชอบของ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ภาระหนาที่หลักโดยรวม 

ใหบริการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการลงทะเบียนใหบริการขอมูลทางวิชาการบริการขอมูล
สารสนเทศและใหคําปรึกษา ดานวิชาการแกนักศึกษา  อาจารย  และบุคลากรทั่วไป 
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ภาระหนาที่แตละกลุมงาน 
 
 กลุมงานบริหารและธุรการสํานักงานผูอํานวยการ 

   
งานบริหารและธุรการสํานักงานผูอํานวยการฯ 

 
งานบริหารและธุรการ เปนงานเก่ียวกับหนังสือราชการภายในหนวยงานและภายนอก

หนวยงานที่มีถึงสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ ทั้งนี้นับตั้งแตการคิด ราง เขียน แตง 
พิมพ ยอเรื่องและนําเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชาในระดับผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ
และเพ่ือสั่งการไปยังบุคลากรในหนวยงานใหถือปฏิบัติตามคําสั่ง 
 
ความสําคัญของงานบริหารและธุรการ 

เปนหนวยงานภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใตการกํากับดูแลของ 
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ ซึ่งทําหนาที่ดูแลหนังสือจากหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยฯ เชน คณะ/ ศูนย / สํานักงาน หรือจากหนวยงานภายนอกที่เขามายัง
สํานักสงเสริมวิชาการฯ โดยตรงเมื่อหนังสือ/เอกสาร/จดหมาย เรียนถึงผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมวิชาการฯ/รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมวิชาการฯ ทั้งนี้ตองผานการลงเลขหนังสือ/วัน/เดือน/ปที่รับหนังสือ/เวลาที่รับหนังสือ 
หรือในกรณีที่สงหนังสือออกจากหนวยงานก็ตองถือปฏิบัติเชนเดียวกันกับการรับหนังสือ 
 
ความหมายของหนังสือราชการมีดวยกัน ๕ ประเภทดังน้ี 
 ๑.สวนราชการถึงสวนราชการ 
 ๒.สวนราชการถึงบุคคลภายนอก/ภายใน 
 ๓.หนวยงานอ่ืนฯถึงสวนราชการ 
 ๔.เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนเพ่ือเปนหลักฐาน 
 ๕.เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 
 
หนังสือราชการมีดวยกัน ๖ ประเภทดังน้ี 
 ๑.หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีการใชกระดาษตราครุฑ 
เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการภายใน/ภายนอก หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอ่ืน  ๆ
 ๒.หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปน 
หนังสือติดตอหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เชน คณะ/ศูนย/สํานัก ก็ควรใชกระดาษบันทึก
ขอความตามความสําคัญของงานนั้นๆ 
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 ๓.หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาฝายภายใน
สํานักงาน 
  ๔.หนังสือสั่งการ คือ หนังสือที่ผูบังคับบัญชาสั่งการเพ่ือใหบุคลากร/เจาหนาที่เพ่ือ
ปฏิบัติ 
ตามงานที่ไดรับมอบหมายนั้นๆ จนแลวเสร็จ 
 ๕.หนังสือประชาสัมพันธ คือ หนังสือเพ่ือประกาศ/แจงใหทราบและเผยแพรใหทราบทั่ว
กัน 
ในหนวยงาน 
 ๖.หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ออกใหไวเพ่ือรับรองใหแกบุคคล/นักศึกษา เพ่ือ
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือเพ่ือเปนหลักฐานแสดงระบุสภาพ/สถานะของบุคคลนั้น 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารและธุรการ 
 ๑.คัดแยกหนังสือ/เอกสาร/จดหมาย/ลงรับเอกสารที่เขามายังสํานักงานผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ แลวนําเสนอตอ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/รองผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ/หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๒.การรับหนังสือภายใน-ภายนอก เมื่อไดรับหนังสือแลวใหงานบริหารและธุรการลงเลข
รับหนังสือ/ลงวัน/เดือน/ป ที่รับหนังสือและนําเสนอตอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการ/เห็น
ควรมอบ/แจงใหทราบ/เจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น  ๆ

๓.เมื่อผูบังคับบัญชาไดลงนามหนังสือแลวใหงานบริหารและธุรการมอบตอใหกับ
บุคลากรหรือเจาของนั้นๆ เพ่ือปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ 
ชั้นความเร็วของหนังสือราชการ  คือ หนังสือราชการที่ตองถือปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เชน 
รวดเร็วเปนพิเศษและควรปฏิบัติทันท ีโดยแบงออกได ๓ ประเภทดังนี ้
 ๑.ดวนที่สุด  เปนหนังสือที่ใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น 
 ๒.ดวนมาก เปนหนังสือที่ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็วเมื่อไดรับหนังสือนั้น 
 ๓.ดวน  เปนหนังสือที่ใหเจาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาที่จะทําไดเมื่อไดรับหนังสือ
นั้น 
 
การรับ-สงหนังสือราชการ เปนเรื่องความรวดเร็ว ถูกตอง เรียบรอย มีประสิทธิภาพ ควรจะ
จัดระบบรับ-สงที่ทนัสมัยและการนําเครื่องคอมพิวเตอรเขามาชวยงานเพ่ืออํานวยความสะดวก
แกผูปฏิบัติงานและมีหลักที่ถูกตองโดยแบงออกเปน ๒ กลุมงานดังนี ้
 
การรับหนังสือแยกออกเปน ๒ ประเภทดังน้ี 
 ๑จัดเรียงลําดับความสําคัญและความเรงดวนกอน 
 ๒ประทับตราหนังสือ โดยตรารับของหนวยงานคือ 
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  -เลขที่รับ 
  -วัน/เดือน/ป/และเวลาที่รับหนังสือไวเพ่ือบันทึกไวเปนหลักฐานสําคัญและ
สะดวกตอการคนหาเอกสารในเรื่องตางๆ 
การสงหนังสือแยกออกเปน ๓ ประเภทดังน้ี 
 ๑เจาหนาที่งานบริหารและธุรการตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ/เอกสาร 
 ๒เจาหนาที่งานบริหารและธุรการเสนอหนังสือตอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาลงนาม 
 ๓เจาหนาที่งานบริหารและธุรการลงเลขหนังสือออกของหนวยงานกอนสงหนังสือไปยัง
ภายนอก 
 
การเก็บหนังสือและการขอทําลายเอกสาร คือ  การเก็บรักษาหนังสือราชการที่ไดดําเนินการ
แลวเสร็จทุกข้ันตอนเพ่ือใชเปนหลักฐานอางอิงในเรื่องนั้นๆ เพ่ือสะดวกตอการคนหาควรแยก
แฟมการเก็บออกเปนเรื่องๆทั้งนี้เอกสารหนังสือทางราชการควรเก็บไวอยางนอยไมเกิน ๑๐ ป
หากเมื่อครบกําหนดแลวทานตองการที่จะทําลายเอกสารหนังสือทางราชสําคัญตางๆของ
หนวยงานควรจัดทําคําสั่งขอแตงตั้งคณะกรรมการของหนวยงาน เพ่ือเสนอตอผูบังคับบัญชาขอ
อนุญาตทําลายเอกสารหนังสือสําคัญทางราชการ 
 
  
****************************************************************************************** 
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          หนังสือ
ประทับตรา 
ที่ ศธ ๐๕๖๒.๑๐/ 
 
 
ถึง........................................................................ 
 
 ขอความ……………………………………………………………………………………
………………………….. 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................ 
 
 
 
 
 
     สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                          วัน เดือน ป  
 
 
 
 

ฝาย/หนวยงาน/คณะ 
โทร ๐๒ ๙๔๒ ๖๙๐๐-๙๙ 
โทรสาร ๐๒ ๕๔๑ ๗๗๔๔-๕๕ 
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           บันทึกขอความ   หนังสือภายใน 
 
สวนราชการ.............................................................................................โทร
....................................... 
ที่ ศธ.๐๕๖๒.๑๐/ว..........................................................วันที่
.............................................................. 
เรื่อง
...............................................................................................................................................
........ 
 
เรียน 
ขอความ
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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งานเลานุการ 
 

บทบาทหนาที่ของเลขานุการ 
๑.  การรับหนังสือเขาจากภายนอกและภายใน   
 ๑. การจําแนกหนังสือที่รับจากหนวยงานตาง ๆ  พรอมทั้งจําแนกประเภทของ
หนังสือเปน 2 ประเภท คือ  หนังสือออกภายนอก  และหนังสือสงภายใน  
 ๒. ตรวจทานความเรียบรอยของหนังสือออกภายนอกและภายใน หากพบ
ขอผิดพลาดก็จะแจงใหหนวยงานดําเนินการแกไขและนําเสนออีกครั้ง 
 ๓. เสนอหนังสือตอหัวหนา  พรอมทั้งบันทึกขอความแบบยอ  วามีจํานวน  ก่ีเรื่อง 
และเรื่องไหนที่จะตองดําเนินการโดยดวน 
 ๔. รับและบันทึกหนังสือออกจากหัวหนาเพ่ือจัดเก็บไวเปนหลักฐาน  (เฉพาะเรื่อง
ที่สําคัญ) 
 ๕. สงคืน หนังสือใหกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อดําเนินการตอไป 
 
๒. การเขียนจดหมายโตตอบ พิมพงานตางๆ การเรียนการสอน  รวมทั้งเอกสารสวนตัว 
และตามคําสั่งของหัวหนา  
 การเขียนจดหมายโตตอบ และพิมพงานตางๆ  การเรียนการสอน  รวมทั้งเอกสาร
สวนตัวและตามคําสั่งของหัวหนา   เชน  โตตอบจดหมาย  และจัดพิมพเอกสารตางๆ และ
นําเสนอหัวหนาเพ่ือพิจารณา   พรอมทั้งปรับปรุงแกไขตามคําสั่งแนะนําของหัวหนาและ
นําเสนออีกครั้ง  พรอมทั้งนําสงและถายเอกสารตามจํานวนที่กําหนด  และบันทึกขอมูลไว
เปนหลักฐาน และจัดเก็บตามแฟม 
๓. การโทรศัพทติดตองานกับบุคคลภายในและภายนอก  การนัดหมายแขก 
 การโทรศัพทติดตอกับบุคคลภายในและภายนอกตามคําสั่งหัวหนา  พรอมทั้งบันทึก
ขอมูลไวเปนหลักฐานและรายงานใหหัวหนาทราบ 
 การรับโทรศัพททั้งภายในและภายนอกที่ติดตอมายังหัวหนา  พรอมทั้งสอบถาม
รายละเอียดวา ผูพูดคือใคร  ติดตออะไร  และขอเบอรติดตอไว  ในกรณีทีท่านไมอยู  จะบันทึก
ไวเปนหลักฐานและแจงใหหัวหนาทราบตามแบบฟอรมที่ไดจัดทําข้ึน 
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แบบบันทึกขอความทางโทรศัพท 
 
ขอความถึง 
จาก 
ที่อยู 
โทรศัพท 
  โทรมาหา 
  จะโทรมาใหม 
  โปรดโทรกลับ 

  มาขอพบ 
  ไดฝากขอความไว 
  .............................. 

 
 
 

ผูรับเรื่อง 
 

วันที่ เวลา 

 
๔. การจัดทําตารางการนัดหมายและเตือนการนัดหมาย 
 การนัดหมายนั้นทําไดหลายวิธี เชน การนัดหมายดวยวาจา  การนัดหมายทางโทรศัพท   
การนัดหมายโดยใชจดหมายติดตอ  ทุกครั้งที่เลขานุการทําการนัดหมายจะเปนไปตามความ
ตองการของหัวหนาทุกครั้ง  เลขานุการจะแจงใหหัวหนาทราบวาไดทําการนัดหมายกับบุคคล  
วัน เวลาใด   เผื่อหัวหนาจะทําการนัดหมายจะไมไดเกิดการซ้ําซอนกัน  การนัดหมายทุกครั้ง 
เลขานุการจะทําบันทึกการนัดหมายตามแบบฟอรมที่ไดจัดทําไว  เพ่ือเตือนความจําทั้ง
เลขานุการและหัวหนา  และการนัดหมายถาเกิดมีความจําเปนตองยกเลิก  เลขานุการจะรีบแจง
การเลิก  นัดกอนถึงวัน เวลาที่นัด  และเสนอแนะการนัดในวัน เวลาตอมา  เชน 
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                                      แบบฟอรมการบันทกึการนัดหมาย 
 

บันทึกการนัดหมาย 
วัน      ที่      เดือน              พ.ศ. 

เวลา รายการนัด 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
  
๕. การตอนรับแขกและผูมาติดตอหัวหนา 
 เลขานุการจะเชิญใหแขกนั่งในหองพักที่จัดไวหรือโตะรับแขก  หาน้ําใหด่ืม  หากแขกที่
นัดหมายไวมาถึงสํานักงานและถึงเวลานัดแลว  แตหัวหนากําลังมีแขกอยูหรือติดธุระอยู
เลขานุการจะแจงใหแขกทราบ เพ่ือรอเวลาเขาพบหัวหนา หากแขกตองรอนานเลขานุการจะแจง
ใหแขกทราบ กลาวขอโทษที่ทําใหเขาตองรอ  และบอกเวลาที่ตองลาชาไปอีกโดยประมาณ  
แขกจะตัดสินใจวาเขาจะนัดใหมหรือจะรออยูตอไป  หลังจากนั้นจะบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน
วา แขกที่มาติดตอชื่ออะไร เบอรโทรศัพทติดตอ หรือขอนามบัตร   
๖. การเก็บรักษาเอกสารตางๆ ใหเปนระเบียบ 
 เลขานุการจะจัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ  หากตองการคนหาเรื่องใดก็ตามจะตองหา
ไดอยางรวดเร็วและรวบรวมเรื่องเปนหมวดหมู  ประหยัดเวลาในการเก็บคน  การเก็บเอกสาร
สามารถจัดเก็บไดหลายวิธี  เชน ตามพยัญชนะ  ตามตัวเลข  หรือตามเรื่อง   
๗. ชวยดําเนินการเก่ียวกับการประชุมที่เก่ียวของโดยตรงกับหัวหนา  เชน    
 - การเตรียมหองประชุม  อาหารวาง  เครื่องด่ืม  (ทั้งกอนและหลังประชุม)  
 -  การจัดระเบียบวาระการประชุม  และเอกสารประกอบการประชุม 
 -  การเชิญประชุม 
 -  การจดรายงานการประชุม 
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การเขียนรายงานการประชุม 
 การดําเนินงานดานธุรกิจยอมมีการวางแผน การเตรียมการ หรือการวางโครงการตาง 
ๆ เพ่ือใหงานที่ดําเนินบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงานนั้น สํานักสงเสริมวิชาการฯ 
จึงจําเปนตองมีการประชุมปรึกษาหารือระหวางผูบริหารงาน หัวหนาฝาย บุคลากรในหนวยงาน 
นั้น 
 การประชุม หมายถึง คณะบุคคลที่มารวมกันโดยมีการนัดพบเพ่ือปรึกษาหารือในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งเพ่ือประโยชนตอสํานักสงเสริมวิชาการฯ เชน การประชุมบุคลากรเรื่องภาระงานที่
จะตองดําเนินการในภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๔ เปนตน 
 
ประเภทของการประชุม 
 การประชุมโดยทั่วไป ไมวาจะเปนการประชุมของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มักจะแบงการประชุมออกเปน ๒ ประเภท คือ 
 ๑. การประชุมสามัญ หมายถึง การประชุมตามปกติซึ่งกระทําเปนประจําตามนโยบาย
ของหนวยงาน เชน การประชุมวันศุกรที่ ๔ ของทุกเดือน เปนตน 
 ๒. การประชุมวิสามัญ หมายถึง การประชุมทีจ่ัดข้ึนเปนพิเศษ นอกเหนือจาการประชุม
สามัญ ในกรณีที่มีเรื่องเรงดวนหรือเรื่องสําคัญที่ตองการประชุมพิจารณาขอความเห็นจาก
บุคลากรในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 
การบันทึกรายงานการประชุม 
 ขณะที่มีการประชุมปรึกษาหารือ เลขานุการหรือผูที่ไดรับมอบหมายจะตองมีหนาที่
บันทึกรายละเอียดของการประชุม ซึ่งจะมีการบันทึกขอความแบบใดนั้นข้ึนอยูกับความ
เหมาะสมหรือความตองการของที่ประชุมวาตองการรายละเอียดของขอมูลมากนอยเพียงใด การ
บันทึกการประชุมสามารถทําได ๓ วิธี คือ 
 ๑. การบันทึกอยางละเอียดทุกคําพูด พรอมดวยมติของที่ประชุม เปนการจดคําพูดทุก
คําของผูเขาประชุมทุกคนโดยจดวาใครพูดวาอยางไรคําตอคําตามที่พูด พรอมทั้งจดมติของที่
ประชุมดวย  
 ๒. การบันทึกยอเรื่องที่พิจารณา และยอคําพูดเฉพาะที่เปนประเด็นสําคัญอันนําไปสูมติ
ของที่ประชุม พรอมดวยมติของที่ประชุม เปนการจดวาที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องใดโดยมี
ประเด็นที่พิจารณาอยางไร มีผูอภิปรายในประเด็นสําคัญอยางไรบาง โดยจดยอคําพูดเอาแต
ใจความ (ไมจดทุกคําพูดของทุกคนที่พูด) และจดมติของที่ประชุมดวย  
 ๓. การบันทึกสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผลในการพิจารณา
ของที่ประชุม และมติของที่ประชุม เปนการจดวาที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องใดซึ่งมีสาระสําคัญ
อยางไร ที่ประชุมมีความเห็นหรือเหตุผลในการพิจารณาอยางไร และมีมติอยางไร ทั้งนี้โดยจด
เปนความเห็นหรือเหตุผลของที่ประชุมเปนสวนรวม การจดรายงานการประชุมวิธีนี้ นิยมใชใน
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การประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ของทางราชการ ซึ่งประชุมกันเปนประจํา มีเรื่องตองพิจารณา
มาก และไมตองการหลักฐานยืนยันวาใครพูดวาอยางไร 
 
จุดมุงหมายในการจดรายงานการประชุม 
 การจดรายงานการประชุม มีจุดมุงหมายดังนี้  
 ๑. เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานอางอิง โดยบันทึกเปนหลักฐานไวและเก็บเขาเรื่อง หรือเขา
แฟมไว เมื่อใดตองการจะตรวจดูวาที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องใด มีมติวาอยางไรก็สามารถคนหา
ตรวจดูได 
 ๒. เพ่ือยืนยันการปฏิบัติงาน โดยจดบันทึกไววามีการอภิปรายกันในที่ประชุมอยางไร มี
มติในเรื่องใดไวอยางไร เพ่ือยืนยันการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร บุคลากร ยืนยันขอเท็จจริง
และเหตุผลในการพิจารณาในที่ประชุม และเพ่ือยืนยันวาผูใดจะตองปฏิบัติตามมติตอไปอยางไร 
 ๓. เพ่ือแสดงกิจกรรมที่ดําเนินแลว โดยจดบันทึกไววาไดทําอะไรกันมาแลวบาง ตามที่มี
การรายงานใหทราบในที่ประชุม 
 ๔. เพ่ือแจงผลการประชุมใหบุคคลที่เก่ียวของทราบและปฏิบัติตอไป โดยจดบันทึกการ
พิจารณาและมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน ใหผูที่เก่ียวของไดอานไดทราบและปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุมตอไป 
 
การเขียนรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุม เปนขอความที่เลขานุการหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหบันทึกการ
พิจารณาเรื่องตางๆ ของที่ประชุม โดยทั่วไปจะบันทึกวาเปนการประชุมคณะใด เมื่อใด ที่ใด มี
ใครเขาประชุมบาง ที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องใด อยางไร ผลการประชุมเปนประการใด 
 
รูปแบบของรายงานการประชุม 
 การเขียนรายงานการประชุมของแตละหนวยงานจะมีรูปแบบที่แตกตางกันแลว ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับความเหมาะสมขององคกร แตรายงานประชุมโดยทั่ว ๆ ไปจะประกอบไปดวยหัวขอ
ดังตอไปนี ้
 ๑. รายงานการประชุม  ใหระบุชื่อหนวยงาน หรือเรื่องที่จะประชุม 
 ๒. ครั้งที ่ ใหลงครั้งที่ประชุ และปที่ประชุม  เชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
 ๓. วัน เดือน ป   ใหลงวันที่เดือนและ พ.ศ. ที่จะประชุม เชน วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
 ๔. ณ  ใหลงชื่อสถานที่ประชุม เชน ณ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ๕. ผูมาประชุม  ใหลงชื่อผูที่เขารวมประชุมโดยเรียงตามลําดับตั้งแตประธาน รอง
ประธาน กรรมการ และเลขานุการ หรือผูชวยเลขานุการในลําดับสุดทาย 
 ๖. ผูไมมาประชุม (ถามี)  ใหลงชื่อผูที่ไมสามารถมาประชุมได พรอมทั้งระบุสาเหตุที่ไม
สามารถมาประชุมได โดยใสสาเหตุไวในวงเล็บทายชื่อ เชน ลาปวย ลากิจ ไปราชการ หรือ ขาด    
เปนตน 
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 ๗. เริ่มประชุมเวลา  ใหลงเวลาที่เริ่มประชุม เชน เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น 
 ๘. ระเบียบวาระ  ใหเขียนหัวเรื่องหรือเรื่องที่จะประชุมเรียงตามลําดับไป ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ไดกําหนดระเบียบวาระโดยเรียง
ตามลําดับดังนี ้
 วาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
       เรื่องที่ ๑........................................................................................ 
       เรื่องที่ ๒........................................................................................ 
 วาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่.................... 
       ...................................................................................................... 
 วาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
       เรื่องที่ ๑........................................................................................ 
       เรื่องที่ ๒........................................................................................ 
 วาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
       เรื่องที่ ๑........................................................................................ 
       เรื่องที่ ๒........................................................................................ 
 
 วาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
           เรื่องที่ ๑........................................................................................ 
       เรื่องที่ ๒........................................................................................ 
 
 อยางไรก็ดี การเรียงลําดับระเบียบวาระการประชุมบางครั้งก็ข้ึนอยูกับหนวยงานแตละ
แหงจะถือปฏิบัติ เชน วาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุม  วาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานจะแจงให
ทราบ หรือ วาระที่ ๑ เรื่องประธานจะแจงใหทราบ  วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม เปนตน 
 ๙. เลิกประชุมเวลา  ใหลงเวลาที่เลิกประชุม  เชน  เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 ๑๐.ผูจดรายงานการประชุม  ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุม  
 
ความมุงหมายของการประชุม 
 การจัดใหมีการประชุมยอมมีความมุงหมายประการใดประการหนึ่ง ดังตอไปนี ้
 ๑. เพ่ือแถลงขาวหรือเรื่องราวตาง ๆ ใหผูประชุมไดทราบ ตลอดจนการแจงนโยบาย
ใหม ๆ พรอมกับเหตุผล 
 ๒. เพ่ือสนทนาปรึกษาหารือ ขอคําแนะนําและความคิดเห็นจากสมาชิกที่มาประชุม 
 ๓. เพ่ือพิจารณาการดําเนินงาน และประสานงานรวมกัน 
 ๔. เพ่ือใหการศึกษา และความรูแกสมาชิกในเรื่องตาง ๆ 
 ๕. เพ่ือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
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 ๖. เพ่ือกระตุนใหสมาชิกเกิดความรูสึก และทัศนคติใหม ๆ ในการดําเนินงานของ
หนวยงาน 
 
ศัพทเก่ียวกับการประชุม 
 ๑. องคประชุม คือ บุคคลทีมีหนาที่ตองเขาประชุม ไดแก ประธาน รองประธาน 
เลขานุการ กรรมการและสมาชิก ตามหลักการประชุมถาสมาชิกที่มาประชุมนอยกวาครึ่งนึ่งก็ถือ
วาไมครบองคประชุม ประธานจะตองยกเลิกการประชุมนั้น และนัดหมายกรประชุมใหม 
 ๒. ญัตติ  คือ เรื่องหรือปญหาที่นํามาพิจารณาในการประชุม 
 ๓. ระเบียบวาระการประชุม  คือ เรื่องที่นํามาปรึกษาหารือกันที่ประชุมโดยเรียง
ตามลําดับความสนใจหรือความสําคัญในการปรึกษาหารือ 
 ๔. มติ  คือ ขอตกลงของที่ประชุมในญัตติตาง ๆ การออกเสียงลงมติในเรื่องตาง ๆ ถือ
เสียงสวนมากของที่ประชุม ถาคนสวนมากในที่ประชุมเห็นดวยก็เรียกวาเปนมติของคนสวนใหญ
แตถาทุกคนในที่ประชุมลงมติเห็นดวยเหมือนกันหมดก็เรียกวา มีมติเปนเอกฉันท การลงมติอาจ
ลงมติโดยเปดเผยคือการยกมือหรือลงมติแบบลับคือเขียนใสซองปดผนึกก็ไดดังนั้นเมื่อที่ประชุม
ออกคะแนนเสียงแลวจะถือเปนมติใหที่ประชุมนําไปปฏิบัติตอไป 
 ๕. ระเบียบวาระการประชุม  คือ เรื่องที่จะนํามาปรึกษาหารือกันในที่ประชุมโดยเรียง
หัวขอเรื่องตามลําดับความสําคัญหรือความสนใจของเรื่องที่ประชุม 
 
 
การเขียนจดหมายเชิญประชุม 
 การประชุมแตละครั้ง เลขานุการจะตองมีหนาที่ทําจดหมายเชิญประชุมไปนัดหมายคณะ
ผูบริหาร หัวหนางานแตฝาย บุคลากรในหนวยงาน หรือผูที่มีสวนเก่ียวของกับการประชุมของ
หนวยงาน นั้น ผูเขาประชุมจะไดทราบวาจะมีการประชุมเรื่องอะไร วันใด เวลาใด มีระเบียบ
วาระการประชุมอะไรบาง เพ่ือผูเขาประชุมจะไดเตรียมตัวหาขอมูลตาง ๆ มาเสนอแกที่ประชุม 
 
 การเขียนจดหมายเชิญประชุมมีหลักการเขียน ดังน้ี 
 ๑. จดหมายเชิญประชุมตองสงลวงหนาใหผูเขาประชุมทราบลวงหนาอยางนอย ๗ วัน 
กอนมีการประชุม เพ่ือใหเตรียมตัวเขาประชุม หรือมีกิจธุระจะไดแจงใหทางหนวยงานทราบได 
 ๒. แจงเรื่องที่จะประชุม วัน เวลา สถานที่ พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุมใหชัดเจน 
 ๓. ใชสํานวนภาษาที่ชัดเจน รัดกุม และไดใจความ ไมเขียนเย่ินเยอ วกวน เพราะจะทํา
ใหผูรับเขาใจความหมายไมถูกตอง  
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งานหลักสูตร 
 
ลําดับ งานหลัก งานยอย ประสานงานกับ หนวยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินงาน 

1 งานหลักสูตร 1.1 งานรวบรวมตนฉบับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ฝายบริหารและธุรการ 1 วัน/หลักสูตร 

  
1.2 งานจัดทําคูมือหลักสูตรประจําปการศึกษา คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ งานหลักสูตรและรับเขา 15 วัน 
1.3 งานตรวจสอบความถูกตองของหลักสูตรกอนนํา คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 5 วัน/หลักสูตร 
เสนอสภาวิชาการ. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สกอ. 
1.4 งานดําเนินการจัดสงหลักสูตรถึงสํานักงาน คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 3 วัน/หลักสูตร 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. 
1.5 งานตรวจสอบและรวบรวมรหัสวิชาและคําอธิบาย คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 3  วัน/หลักสูตร 
รายวิชา 
1.6 งานการเช่ือมโยงหลักสูตรและจํานวนเปาหมาย คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 15 วัน 
การรับสมัครนักศึกษา/การรับรองหลักสูตร/คาเลาเรียน สกอ. 
กองทุน กรอ. หรือ กยศ. 
1.7 งานการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. และครุสภา คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 3 วัน 
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ลําดับ งานหลัก งานยอย ประสานงานกับ หนวยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินงาน 
งานหลักสูตร 

(ตอ) 
1.8 งานการแกไขหลักสูตรในระบบฐานขอมูล MIS คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ฝายบริหารและธุรการ 

งานหลักสูตรและรับเขา 
15 นาที/วิชา 

1.9 งานบันทึกรายวิชากอน-หลังของหลักสูตรใน 
ระบบฐานขอมูล MIS 

คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 15นาที/วิชา 

1.10 งานรายงานขอมูลการดําเนินการหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําภาคการศึกษา เพ่ือนําเสนอสํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา 

คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
สกอ. 

15 วัน 

1.11 งานติดตอประสานงานกับสํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักสูตร 
และการรับสมัครนักศึกษา Admissions 

สกอ. 0.5 วัน/ครั้ง 

1.12 งานการดําเนินการขอมูลพัฒนาหลักสูตรใหมและ 
ปรับปรุงของมหาวิทยาลัย 

คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
สกอ. 

2 เดือน/ช้ินงาน 

1.13 งานการแกไขช่ือสาขาวิชาของหลักสูตรในระบบ 
ฐานขอมูล MIS คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 15 นาที/ครั้ง 

1.14 งานใหคําแนะนําและปรึกษาเรื่องหลักสูตร คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
นักศึกษา/บุคคลภายนอก 15 นาที/ครั้ง 

งานหลักสูตร 
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1.15 งานตรวจสอบการรับรองหลักสูตรเม่ือมีเรื่องขอ 
ตรวจสอบคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก 

หนวยงานภายนอก 
ฝายบริหารและธุรการ 

งานหลักสูตรและรับเขา 15 นาที/ครั้ง 

2 งานรับเขา
นักศึกษาใหม 

2.1 งานการจัดทําเอกสารการแนะแนวและรับสมัคร 
นักศึกษาประจําป 

คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 2 เดือน/ป 

2.2 งานเปาหมายและจํานวนรับสมัครนักศึกษาใหม 
ประจําปการศึกษา 

คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 3 วัน/ครั้ง 

2.3 งานสรุปและรายงานขอมูลจํานวนรับนักศึกษาใหม 
ในแตละรอบการรับสมัคร 

ฝาย IT/คณะ 3 วัน/ครั้ง 

2.4 งานใหคําแนะนําเรื่องการสมัครเรียน นักศึกษา/บุคคลภายนอก 15 นาที/ครั้ง 
2.5 งานการสงขอมูลการรับสมัครนักศึกษาและเอกสาร 
การสมัครใหโรงเรียนทําเรื่องขอ 

โรงเรียนและหนวยงาน 1 วัน/ครั้ง 
ท่ีเกี่ยวของ 

2.6 งานรับนักศึกษาชายแดนใต คณะ/สกอ. 7 วัน/ครั้ง 

งานรับเขานักศึกษาใหม 



 
 

25 
 

ภาระหนาท่ีแตละกลุมงาน 
 
 กลุมงานบริหารและธุรการสํานักงานผูอํานวยการ 

   
งานคลังและพัสดุ 

 
ระบบจัดซ้ือ / จัดจาง 

งาน คําอธิบาย 
กําหนดขอมูลพ้ืนฐาน ทําการบันทึกขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปน หรือขอมูลระบบ เชน ขอมูล

เจาหนาที่/ลูกหนี ้
(ใชงานรวมกับระบบอ่ืนๆ) กลุมทรัพยสิน,รายการทรัพยสิน เปนตน 

งานจัดซื้อ / จัดจาง เปนการจัดทําเรื่องขอ๙อ/จาง/เชา ตั้งแตขออนุมัติจนถึงการตรวจรับ 
รายงานขอมูลจัดซื้อ / จัดจาง / 
เชา 

เสแดงรายงานตางๆที่เก่ียวของกับการสรุปผลการจัดซื้อ/จาง/เชา เชน 
รายงานการขอซื้อ/จาง/เชา แตละหนวยงาน รายงานรายการจัดซื้อ / จัด
จาง /เชา ที่คงคาง เปนตน 

ข้ันตอนการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจาง ผานระบบ VISION NET (MIS) มีข้ันตอนดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัทเสนอราคารายการสิ้นคา 

 

ใบขอซื้อ/จาง 

 

ใบสั่งซื้อ/จาง 

 

ใบตรวจรับพัสดุ/งานจาง 

สงเบิกรายการซื้อ/

จางใหฝายการเงิน 

เบิกเงินใหรานคา 

NO 

YES 
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เขาที่ doc.chandra.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วิธี LOGIN เจาระบบจัดซื้อ / จัดจาง ในชอง login ใหใสเปน ชื่อจริง,นาสกุล (ตัวแรก) 
เปนภาษาอังกฤษและใส PASSWORD เชนเดียวกับในชอง login เฉพาะการเขาระบบครั้งแรก
และกรณียังไมเคยเปลี่ยน PASSWORD ใหเขาแบบนี้ทุกครั้งที่ใชงาน 

 
 
 
 
 
 
 

เมื่อ login  เขาสูระบบจัดซื้อ / จัดจาง / เชา แลวจะเห็นเมนูหลักในการทํางานดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เขาที่ระบบจัดซ้ือ จัดจาง 
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 โดยหนาจอไดแบงเมนูออกเปน 2 สวน ไดแก สวนดานซายในกรอบสีเทา จะเรียกวา 
เมนูหลักและสวนดานขวาในกรอบสีดํา จะเรียกวา เมนูยอย 
 เมื่อตองการเปลี่ยน PASSWORD สามารถกดปุม  เพ่ือเปลี่ยน 
  
PASSWORD เมื่อกดจะปรากฏดังรูป           ใหใสPASSWORD เดิม และ 
  
PASSWORD ใหม 2 ครั้งจากนั้นกดปุม  

 
 

ระบบจะเปลี่ยน PASSWORD ใหหากเขาใชงานครั้งตอไป ใหใช PASSWORD ใหมที่เปลี่ยนไป
แลว login รหัส PASSWORD เริ่มการทํางานงานจัดซื้อ / จัดจางเมื่อกําหนดขอมูลระบบแลว 
สามารถทําการจัดซื้อ/จางไดตามเมนูข้ันตอนงานจัดซื้อจัดจาง 

 

 
 

 
ในการจัดซื้อ จัดจาง จะมีการจัดทําใบขอซื้อ/จางเพ่ือใชในการกันเงินในงบประมาณตางๆและทํา
ใหทราบถึงการใชไปของงบประมาณตางๆที่ไดทําการตั้งไว โดยทําการจัดซื้อจัดจางจะมีการ
กรอกเอกสารในเมนูดานบนของหนาจอเพ่ือแตละหนวยงานจะมีราบการในการจัดซื้อ/จางที่
ตางกันไปในแตละกรณี ซึ่งกําหนดหนวยงานที่ทําการจัดซื้อ/จาง และปงบประมาณที่ทําการ
จัดซื้อ/จัดจาง ประเภทมนการซื้อจาง ซึ่งจะมีตัวเลือกใหผูปฏิบัติงานไดเลือกตามกรณีที่ทําการ
จัดซื้อ/จาง 7 วิธี 
 กรณี 1  ซื้อ 
 กรณี 2  จาง 
 กรณี 3  เชา 
 กรณี 4  จางกอสราง    
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ใบขอซ้ือ/จาง/เชา 
1. เรียกเมนูระบบจัดซื้อ/จาง/เชา > จัดซื้อ/จาง/เชา>ใบขอจัดซื้อ/จาง/เชา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เลือกหนวยงานที่จะทําการซื้อ/จาง (ระบบจะใสคาตั้งตนใหเปนหนวยงานเดียวกับผู 

login) 
3. ป หมายถึง พ.ศ.ที่ทํารายการ 
4. เลือกประเภทใบขอ หมายถึง ประเภทของการทํารายการ ดังนี้ ซื้อ,จาง,เชา,ซื้อ

(คอมพิวเตอร),เชา(คอมพิวเตอร)จางกอสราง,ปรับลด 
5. ลําดับที่ เปนเลขที่ใบขอซื้อ/จาง ซึ่งถามีขอมูลเดิมอยูหนาจอจะปรากฏรายละเอียด

ขอมูลใบขอซื้อ/จางนั้นๆข้ึนมา ถาตองการเพ่ิมรายการใหมทําไดโดยกดปุม     
(เพ่ิมขอมูล)          
หรือถาตองการเพ่ิมรายการใหมจากรายการเดิมที่มีอยูทําไดโดยกดปุม(คัดลอก

ขอมูล)  
ในกรณีที่ตองการคนหาใบขอซื้อ/จางที่มีอยูเดิมทําไดโดยกดปุม(คนหา)         
ปรากฎหนาจอคนหารายการดังรูป 
 
 
 

 

10 

7 

8 9 

6 

1 

2 3 
4 

5 

11 
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ถาหากรายการไมพบใหใสขอมูลเพ่ือกรองรายการ เชน ใสประเภทใบขอ เลขที่ใบขอ 
เลขที่เอกสารอางอิงสถานะ รหัสเจาหนี้ หรือผูเพ่ิมรายการ แลกดปุมคนหา 

เมื่อเลือกรายการที่ตองการไดแลวให ดับเบ้ิลคลิก ที่ดานหนารายการระบบจะแสดง
ขอมูลรายการที่เลือกใหในหนาจอบันทึกใบขอซื้อ/จาง/ 

ใบขอแตละประเภทจะมีลักษณะไมเหมือนกันข้ึนอยูกับรหัสประเภท แตการสั่งพิมพนั้น
เหมือนกันคือกดปุม(พิมพเอกสาร)         แตหากที่มีการทําเครื่องหมายที่ Check Box 
{Preview}  โปรแกรมจะแสดงใบขอกอนที่จะทําการพิมพ 

6. บันทึกขอมูลใบขอซื้อ/จาง/เชา 
ขอมูล คําอธิบาย 

เลขที ่ เลขที่เอกสารอยางเต็มรูปแบบ ระบบจะสรางเลขนี้ให เมื่อกดปุมเพ่ิมเอกสารไมตองทํา
การบันทึกใด 

วันที่ วันที่ขอซื้อของเอกสารสามารถกดปุมวันที่เพ่ือเลือกวันที่ หรือบันทึกโดยตรงได 
วิธ ี ระบุวิธีจัดซื้อ/จาง/เชา ไดแก 1 ตกลงราคา,2 สอบราคา,3 ประกวดราคา,4 ประมูลดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส,5 พิเศษ, 6 กรณีพิเศษ, 7 จางที่ปรึกษา วิธีคัดเลือก 
สงมอบภายในวันที ่ ระบุระยะเวลาสงมอบภายใน…..วัน 
นับจากวันที่ กําหนดสงมอบเริ่มนับจากวันที ่
ดวย ระบุหนวยงานหรือผูที่ดําเนินการขออนุญาต 
เหตุผลแลความจําเปน เหตุผลหรือหมายเหตุในการทํารายการ 
จัดซื้อจาก รหัสอางอิงบุคคล เชน ผูประกอบการ,ลูกหนี้,ผูเบิก เปนตน 
เอกสารอางอิง ประเภทและรหัสรายการอางอิง(เชื่อมโยง) เชน ใบขอซื้อ/จาง(ในกรณีปรับลด) เปนตน 
เจาหนาที่พัสดุ เจาหนาที่พัสดุที่ทํารายการ 
โควตาที่ให วงเงินโควตาที่ใหในการขอซื้อ/จาง 
ใชภายใน ใชภายในวันที ่
วิธีการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบยอดการขออนุมัติใชเงิน (A:ตรวจสอบวงเงิน,Q : ตรวจสอบจํานวน

สั่งซื้อ) 
สถานะ สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ 

                         ทําการในกรณีที่เพ่ิมรายการเขาไปใหมระบบจะกําหนดคาเริ่มตน
เปน “ทําการ” ใหเมื่อมีการบันทึกรายการเรียบรอย 
                         บันทึกใหเปลี่ยนสถานะจาก “ทําการ” เปน “บันทึก” (โดยกดที่ปุม
บันทึก) เพ่ืออนุมัติใบรายการนี้ 
                          ยกเลิก เมื่อตองการบกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดใหเปลี่ยน
สถานะเปน “ยกเลิก” (โดยกดปุมยกเลิก) แลวทําการเพ่ิมรายการใหมเขาไป 

ใบสั่ง ระบบจะสรางปุมใบสั่งใหอัตโนมัติเมื่อใบขอซื้อ/จางมีราคาเกิน 10,000 บาทข้ึนไป เมื่อ
ผูใชงานตองการสรางใบสั่ง สามารถกดปุมใบสั่ง                  ไดเพ่ือทําการสั่งซื้อ/จาง 
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ใบสั่งซ้ือ/จาง/เชา 
 เมื่อมีการจัดซื้อ/จาง/เชา โดยจัดทําใบขอซื้อ/จางแลว และไดรับการอนุมัติแลว 
ผูปฏิบัติงานสารถจัดทําใบสั่งซื้อ/จาง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

1. เรียกเมนู ระบบจัดซื้อ/จาง/เชา > จัดซื้อ/จาง/เชา>ใบสั่งซื้อ/จาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ระบุหนวยงาน ป งบประเภท และเพ่ิมเอกสารใหม จากนั้น บันทึกขอมูลหนวยงาน 

ปงบ 
ประเภทและลําดับ พรอมทั้งระบุขอมูลในการสั่งซื้อ ดังนี ้

ขอมูล คําอธิบาย 
ใบสั่งเลขที ่ เลขที่เอกสารสั่งซื้ออยางเต็มรูปแบบ ระบบจะสรางเลขนี้ให เมื่อกดปุมเพ่ิมเอกสารไมตอง

ทําการบันทึกใดๆ 
วันที่ วันที่สั่งซื้อของเอกสาร สามารถกดปุมวันที่เพ่ือเลือกวันที่ หรือบันทึกโดยตรงได 
กําหนดสงมอบภายใน กําหนดสงมอบภายใน (วัน) 
นับจากวันที่ กําหนดสงมอบเริ่มนับจากวันที ่
เรื่องสั่งซื้อ ชื่อรายการสั่งซื้อ / คําอธิบาย 
เลขที่ใบเสนอราคา ระบุเลขที่ใบเสนอราคา 
วันที่เสนอราคา วันที่ในใบเสนอราคา 
บริษัท/รานคา รหัสอางอิงบุคคล ผูประกอบการ สามารถใสคําขึ้นตนของช่ือ แลวกด Enter เพื่อคนหาได (ในกรณีที่มี

รายช่ือมากกวา 1 ระบุจะแสดงหนาจอคนหาเจาหนี้/ลูกหนี้ขึ้นมาใหผูใชเลือกรายช่ือ) 

1 

2 

3 

4 

5 6 7 8 

9 
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ขอมูล คําอธิบาย 

รับประกันชํารุด รับประกันชํารุด.................ป...........เดือน 
ซอมแซมภายใน กรณีชํารุดจะซอมแซมใหภายใน…...........วัน 
สงมอบที ่ สถานที่สงมอบ/สงของ 
สถานะ สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ 

                         ทําการในกรณีที่เพ่ิมรายการเขาไปใหมระบบจะกําหนดคาเริ่มตน
เปน “ทําการ” ใหเมื่อมีการบันทึกรายการเรียบรอย 
                         บันทึกใหเปลี่ยนสถานะจาก “ทําการ” เปน “บันทึก” (โดยกดที่ปุม
บันทึก) เพ่ืออนุมัติใบรายการนี้ 
                          ยกเลิก เมื่อตองการบกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดใหเปลี่ยน
สถานะเปน “ยกเลิก” (โดยกดปุมยกเลิก) แลวทําการเพ่ิมรายการใหมเขาไป 

นําเขาขอมูลใบขอ                                        นําขอมูลจากใบขอที่ยังคางยังไมทํารายการใบสั่งซื้อ/
จาง/เชา 
 

 
3. นําเขาใบขอ เมื่อตองการเมรายการสามารถทําไดโดยกดปุม                                         

จะปรากฏหนาจอขอมูลจากใบที่ยังคางทํารายการดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 สามารถเลือกคนหาขอมูลไดตามเงื่อนไขตางๆเชน ประเภทใบขอ เลขที่ขอ สถานะ รหัส
เจาหนี้/ลูกหนี้ผูเพ่ิมรายการ เปนตน เมื่อพบรายการที่ตองการจะทําเขาให ดับเบ้ิลคลิกที่
ดานซายของรายการ แลวขอมูลทุกรายการในใบขอซื้อ/จางจะมาแสดงในหนาใบสั่งซื้อ/จาง/เชา 
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 ผูใชสามารถแกไขจํานวนสั่งไดในกรณีที่สั่งไมครบจํานวนที่ขอมา โปรแกรมจะคํานวณ
มูลคาตางๆตามจํานวนที่เปลี่ยนแปลง แตไมสามารถสั่งจํานวนเกินที่ไดทําเรื่องขอไว และที่
สวนลางจะมีการรวมยอดเงินทุกๆรายการเพ่ือใหงายตอการตรวจสอบยอดเงิน โดยจะแสดง
มูลคารวม เงินภาษีมูลคาเพ่ิม สวนลด และมูลคาสุทธิตามลําดับ 
บันทึกรายการใบสั่งซ้ือ/จาง/เชา 

4.  บันทึกรายการใบสั่งซื้อ/จาง/เชา 
ขอมูล คําอธิบาย 

ใบขอเลขที ่ อางอิงใบขอสั่งซื้อ/จางที่จะนํามาสั่งซื้อ หรือผลิต 
ที่ เปนลําดับรายการที่ในใบขอซื้อ/จาง 
รายการ รายการ 
งวดที่ หากมีงวด ใหระบุงวด 
จํานวน จํานวนสั่งซื้อ/จาง โดยเริ่มตนเปนจํานวนคงคางสั่ง 
จํานวนรับ จํานวนที่ตรวจรับ (สถานะเปน S) แลว เริ่มตนจะเปน 0 และผูใชไมสามารถแกไขเองได 
ราคาตอหนวย ไดขอมูลมาจากใบขอ 
หนวย ระบุหนวยนับ 
VAT %,
ภาษีมูลคาเพ่ิม, 
สวนลดกอนหักภาษี, 
สวนลดหลังหักภาษี,
ราคาสุทธิ,ราคารับ
สุทธ ิ

ขอมูลที่ไดมาจากการคํานวณข้ึนอยูกับจํานวนที่สั่งและขอมูลเดิมจากใบขอ 

รหัสงบ,ครุภัณฑ ไดขอมูลมาจากใบขอ 
วันที่ครบกําหนดสง วันที่ครบกําหนดจากใบขอ 
ชื่อรายการครุภัณฑ ชื่อรายการครุภัณฑ (ระบุเมื่อมีการซอมแซมครุภัณฑ) 
หมายเหต ุ เหตุผล หรือหมายเหตุในการทํารายการ 
รายการ (รายละเอียด
เพ่ิมเติม) 

รายละเอียดเพ่ิมเติมของรายการครุภัณฑ 

จัดกลุม จัดกลุมรายการการแจกแจงในแตละรายการ 
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ใบตรวจรับพัสดุ/งานจาง/งานเชา 
1. เรียกเมนูระบบจัดซื้อ/จาง/เชา > จัดซื้อ/จาง/เชา > ใบตรวจรับพัสดุ/งานจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในสวนนี้มีขอมูลทั่วไปๆไปคลายกับใบขอและใบสั่งซื้อ/จาง รวมทั้งการคนหาก็ทําใน
ลักษณะเดียวกัน รวมทั้งการคนหาเพ่ือบันทึกขอมูลก็ทําในลักษณะเดียวกัน แตในการตรวจรับ
นั้นจําเปนที่จะตองระบุ “บริษัท/รานคา” ดวย มิฉะนั้นโปรแกรมจะเตือน และเมื่อกําหนด “บริษัท/
รานคา” แลวที่ List Box จะแสดงขอมูลใบสั่งเฉพาะของบริษัท/รานคานั้นๆ จะทําใหผูใชสามารถ
เลือกรายการไดงายข้ึน 

2. ระบุหนวยงาน ปงบ ประเภท และเพ่ิมเอกสารใหม จากนั้น บันทึกรายละเอียดใบตรวจ
รับพัสดุ/งาน 

จาง/งานเชา 
ขอมูล คําอธิบาย 

ใบรับเลขที ่ เลขที่เอกสารตรวจรับอยางเต็มรูปแบบ ระบบจะสรางเลขนี้ใหเมื่อกดปุมเอกสารไมตอง
ทําการบันทึกใดๆ 

วันที่ วันที่ตรวจรับของเอกสาร สามารถกดปุมวันที่เพ่ือเลือกวันที่ หรือบันทึกโดยตรงได 
คลังพัสดุ รหัสคลังพัสดุที่ตองการนําเขา 
เอกสาร ประเภทเอกสารที่ใชในการตรวจรับ ไดแก ใบสงของ/งาน,ใบเสร็จรับเงิน,ใบสําคัญรับเงิน

,ใบแจงหนี้,เอกสารอ่ืนๆ 
ชื่อเอสาร กรณีที่เลือกประเภทเอกสารเปน 4 : เอกสารอ่ืน ๆ ผูใชจะตองระบุวาเปนเอกสารอะไร 
บริษัท/รานคา รหัสอางอิงบุคคล เชน ผูประกอบการ,ลูกหนี้,ผูเบิก เปนตน สามารถใสคําข้ึนตนของชื่อ 

แลวกด Enter เพ่ือคนหาได(ในกรณีที่มีรายชื่อมากกวา 1 ระบบจะแสดงหนาจอคนหา
เจาหนี้/ลูกหนี้ข้ึนมาใหผูใชเลือกรายชื่อ 

เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร 
วันที่เอกสาร วันที่เอกสาร 
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ขอมูล คําอธิบาย 

เจาหนาที ่ รหัสอางอิงเจาหนาที่พัสดุที่ทํารายการตรวจรับ สามารถใสคําข้ึนตนของชื่อ แลวกด 
Enter เพ่ือคนหาได(ในกรณีที่มีรายชื่อมากกวา 1 ระบบจะแสดงหนาจอคนหาเจาหนาที่
ข้ึนมาใหผูใชเลือกรายชื่อ) 

ผูชํานาญการ ผูชํานาญการ หรือที่ปรึกษาในการตรวจรับ 
ผูเบิก รหัสอางอิงผูเบิก สามารถใสคําข้ึนตนของชื่อ แลวกด Enter เพ่ือคนหาได(ในกรณีที่มี

รายชื่อมากกวา 1 ระบบจะแสดงหนาจอคนหาข้ึนมาใหผูใชเลือกรายชื่อ) 
ตําแหนง ตําแหนงของผูเบิก 
หนวยงาน หนวยงานของผูเบิก 
วันที่ตรวจรับถูกตอง วันที่ตรวจรับถูกตอง 
วันที่ถือวาพัสดุ
ครบถวน 

วันที่ถือวาพัสดุครบถวน 

วันที่เบิกใชเงิน วันที่เบิกใชเงิน 
เลขที่สัญญา เลขที่สัญญายืม 
สถานะ สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ ทําการ,บันทึก,ยกเลิก 

 ในกรณีที่เพ่ิมรายการเขาไปใหมระบบจะกําหนดคาเริ่มตนเปน          
“ทําการ”  
                      เมื่อมีการบันทึกรายการเรียบรอย ใหเปลี่ยนสถานะจาก “ทํารายการ” 
เปน  “บันทึก” เพ่ืออนุมัติใบรายการนี ้

 และเมื่อตองการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดใหเปลี่ยนสถานะเปน 
“ยกเลิก” แลวทําการเพ่ิมรายการใหมเขาไป 

นําเขาขอมูลใบขอ                  นําเขาใบขอจากใบขอที่คางทํารายการ (ในขอ 3)   
นําเขาขอมูลใบสั่ง                  นําเขาใบสั่งจากใบสั่งที่คางทํารายการ (ในขอ 3)   
 

3. เมื่อตองการตรวจรับงานกรณีไมมีใบสั่งซื้อ/จาง/ ใหนําเขาขอมูลจากใบขอซื้อ/จาง/ โดย
คลิกปุม                   

จะปรากฏหนาจอ ดังรูป 
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บันทึกรายการใบตรวจรับพัสดุ/งานจาง 
4. บันทึกรายการใบตรวจรับพัสดุ/งานจาง/งานเชา หลังจากที่บันทึกขอมูลใบสั่งแลว ใหไป

ที่ Tab “I :  
รายการสั่งซื้อ/จาง”  เพ่ือบันทึกรายการที่มีการสั่งซื้อ/จาง โดยมีขอมูลดังนี ้

ขอมูล คําอธิบาย 
ใบขอเลขที ่ อางอิงใบขอสั่งซื้อ/จางที่จะนํามาสั่งซื้อ/จางแลว 
ที่ เปนลําดับรายการที่ในใบขอซื้อ/จาง 
ใบสั่งซื้อ/จางที ่ อางอิงใบสั่งซื้อ/จางที่จะทําการตรวจรับ 
ระบุรหัสงบ อางอิงรหัสงบที่ใบขอซื้อ/จาง 
หมวดรายการ กําหนดวารายการที่ตรวจรับนั้น เปนวัสดุ ครุภัณฑหรือการจางงานใดๆ เพ่ือบันทึก

รายการรับลงในทะเบียนวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ และลงบัญชีดวย 
รายการ รายการที่ทําใบการตรวจรับ    
ราคาตอหนวย ราคา/หนวยที่ทําการตรวจรับ 
จํานวนรับ จํานวนตรวจรับเริ่มตนเปนจํานวนคงคางรับ 
หนวย ขอมูลหนวยรับไดมาจากใบขอ ใบสั่ง 
ตัวคูณ ตัวคูณสําหรับการเปลี่ยนหนวยเพ่ือนําเขาคลัง 
จํานวนเบิก จํานวนที่ตรวจรับหรือเริ่มตนเปนจํานวนคงคาง 
หนวยเบิก ขอมูลหนวยนับสําหรับใชเบิก 
สวนลดกอหักภาษ ี มูลคาลดกอนหักภาษ ี
VAT % อัตราภาษ ี
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีมูลคาเพ่ิม 
สวนลดหลังหักภาษ ี สวนลดหลังหักภาษ ี
ราคาสุทธ ิ ราคาสุทธ ิ
ชื่อรายการครุภัณฑ ชื่อครุภัณฑ 
รายการเพ่ิมเติม รายละเอียดเพ่ิมเติมของรายการครุภัณฑ 
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ภาระหนาที่แตละกลุมงาน 
 
 กลุมงานบริหารและธุรการสํานักงานผูอํานวยการ 
 

งานนโยบายแผน 
 

ข้ันตอนการดําเนินการงานนโยบายและแผนผานระบบ VISION NET (MIS) มีข้ันตอนดังนี ้
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
                               

 
 

 
         
 

 

ไดรับงบประมาณผานการอนุมัติแลว 

 

ตรวจสอบความตองของบุคลากร 

 

จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ 

 

บันทึกรายการเขาสูระบบ MIS  

เสนอกองนโยบาย

และแผนพิจารณา 

ดําเนินการตามแผนการใชจาย

งบประมาณ 

NO 

YES 
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งานประกันคุณภาพ 
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ภาระหนาที่แตละกลุมงาน 
 
 กลุมงานบริหารและธุรการสํานักงานผูอํานวยการ    
 

งานออกเอกสารสําคัญ 
 

1. ออกทรานสคลิปแบบสําเร็จการศึกษาภาษาไทย 
 ระดับ ปก.ศ ตน , ปก.ศ.สูง 
 ระดับ ปริญญาตร ี
 ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 
2. ออกทรานสคลิปแบบสําเร็จการศึกษาภาษาอังกฤษ 

 ระดับ ปก.ศ ตน , ปก.ศ.สูง 
 ระดับ ปริญญาตร ี
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 
3. ออกใบรับรองคุณวุฒ ิ

 ระดับ ปริญญาตร ี
 ระดับ ปริญญาโท 
 ระดับ ปริญญาเอก 
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 
4. ออกใบปริญญาบัตร 

 ระดับ ปริญญาตร ี
 ระดับ ปริญญาโท 
 ระดับ ปริญญาเอก 

5. ออกใบประกาศนียบัตรเด็กจีน 
6. ออกใบแทนใบรับรองคุณวุฒ ิ

 ระดับ ปริญญาตร ี
 ระดับ ปริญญาโท 
 ระดับ ปริญญาเอก 
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 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
7. ออกใบแทนใบปริญญาบัตร 

 ระดับ ปริญญาตร ี
 ระดับ ปริญญาโท 
 ระดับ ปริญญาเอก 

 
8. ออกใบแทนประกาศนียบัตร 

 ระดับ ปก.ศ.ตน , ปก.ศ.สูง 
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

9. คียเกรดรุนเกาเม่ือมีผูมาขอเอกสารตั้งแตป 2532 ลงไป 
10. รับติดตอหนาเคารเตอร 
11. งานตางๆท่ีไดรับมอบหมาย เชน ประชุมท่ี สกอ. , สัมนาเครือขายงานทะเบียนท่ัวประเทศ 

ฯลฯ 
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ขั้นตอนการขอเอกสารผลการเรียนเปนรายวิชา (หลังทําการลดระยะเวลาการใหบริการ) 
12 ขั้นตอน รอบระยะเวลามาตรฐาน 1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 

         ขั้นตอนการขอเอกสารโดย
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ขั้นตอนการดําเนินการทําเอกสาร 
1 วัน 

 
 
 
 
 

 

1.ขอรับคํารองขอผลการเรียนเปนรายวิชาไดท่ีสํานัก
สงเสริมวิชาการฯ ในชองคํารองท่ี 2หรือโหลดไดจาก 
http://acad.chandra.ac.th/registra/Form2.ht
ml 

2.กรอกขอมูลเบ้ืองตน ช่ือ-สกุล รหัส วัน
เดือนปเกิด วุฒิเดิม มีความประสงคจะขอ
เอกสารกี่ชุด สภาอนุมัติวันท่ี 
 

3.ชําระเงินคาขอเอกสารท่ีกองคลัง 
 

4.สงคํารองท่ีกรอกขอมูลเสร็จแลว พรอม
ใบเสร็จ 

5.รอรับใบนัดรับเอกสารท่ีกําหนดใหรับได
ใน 1 วันทําการ 

6.ตรวจสอบขอมูลการเขียนคํารอง วา
ตรงกับฐานขอมูลหรือไม 
 

7.แยกคํารองตามการขอเอกสาร
ภาษาไทย ภาษาอักกฤษ 

8.คียรหัสนักศึกษาท่ียื่นคํารอง เพื่อดึง
ขอมูลประวัติ ผลการเรียน 

9.ออกเอกสารผลการเรียน  

10.เสนอผูบริหารลงนาม 

11.ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย  
 

12.จัดเรียงเอกสารเขาแฟมรอ
การมารับ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

ใบรับรองคุณวุฒ ิ
 

โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

ใบรับรองคุณวุฒิฉบับน้ีใหไวเพื่อแสดงวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุมัติให 

 
................................................... 

 
ไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร...................... 

 
 

สาขาวิชา.................   โปรแกรมวิชา ............................ 
 

ตั้งแตวันท่ี  ...........     เดือน  ....................  พ.ศ. ..................... 
 
 
 
 

ใหไว   ณ  วันท่ี  ...............    เดือน .....................  พ.ศ.  ................. 
 
 
 
 

                                                            ( ................................................) 
                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

เลขที่ 
.............................

นายทะเบียนลงนามทับรูป 

 

 
 

 ใบแทน 

................ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
กรุงเทพมหานคร 

ใบรายงานผลการศึกษา 
 

รหัสนักศึกษา....................................    ชื่อ..............................................................             
วุฒิ ..................................     วัน เดือน ปเกิด ........................................... 
สาขาวิชา.................................     วันเขาศึกษา 
................................................. 
วุฒิเดิม............................     วันท่ีสําเร็จการศึกษา..................................... 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ระดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ระดับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ 
 

ลงชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จํานวนหนวยกิต.............. คา

คะแนนเฉลี่ย......... 
 
                                          นาย
ทะเบียน 
 
                                             
อธิการบด ี
 
หมายเหตุ  ........................... 
ออกใหเมื่อ.............................. 

  

       เอกสารน้ีตองประทับตราจึงจะสมบูรณ 
คาระดับ  A – ดีเยี่ยม = ๔, B+ - ดีมาก = ๓.๕, B – ดี = ๓, C+ - ดีพอใช = ๒.๕, C – พอใช = ๒,D+ - ออน = ๑.๕,
D – ออนมาก = ๑                                    
             F-ตก= ๐, I = รอผล, W =ยกเลิก, PD=ผานดีเยี่ยม, P=ผาน, F=ไมผาน, AU=รวมฟง 

ภาคเรียนที่................../............... 

ภาคเรียนที่................../............... 

ภาคเรียนที่................../............... 

ภาคเรียนที่................../............... 

สําเร็จการศึกษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ใบแทนปริญญาบัตร 

 

ใบสําคัญฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา................................ 

ศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร .................................................... 

เมื่อวันที่ .. ... ..   เดือน....... .. ... .. .. พ.ศ. .... .. ... .. . และไดรับ
ปริญญาบัตร 

เลขที ่ .............................. ไปแลว  แตเนื่องจากปริญญาบัตรนั้น สูญหาย/
ชํารุด  

 
จึงไดออกใบแทนนี้ใหไวเปนสําคัญ 

 
วันที่  . . . . . . .  เดือน . .... . . . . . . . .  พ.ศ. 
.. .. . . . . . .  

 
 
 
 

                                 
 

                                                    ( ..............................................) 
                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

นายทะเบียนลงนามทับรูป 

............. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ใหประกาศนียบัตรนี้ไวเพ่ือแสดงวา 

 
 

................................................................ 
 
 

ไดศึกษาสําเร็จตามหลักสูตร........................................ 
 

มีศักดิ์และสิทธิแหงประกาศนียบัตรนี้ทุกประการ 
 

ต้ังแตวันที่...........เดือน...............................พุทธศักราช..............       
 
 

               นายกสภา        อธิการบดี 
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     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

     ใบรับรองผลการศึกษา 

 

             ใบรับรองสําคัญฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา  

  

           ............................................... 

 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร.................................................................................... 

 สาชาวิชา................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.................พ.ศ....... 

 ขณะนี้กําลังรออนุมตัิผลการใหปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

           ใหไว   ณ   วันที.่.........เดือน.................พ.ศ............ 

 

 

 

ติดรูปถายชุดครุย 

 

 

 

  (............................................) 

                                        ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

                                        ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

ใบรับรองสําคัญฉบับนี้มีอายุการใชงานเพียง ๙๐ วัน นับตั้งแตวันออกใบรับรองใหไวเปนสําคัญ 

 
 
ภาระหนาที่แตละกลุมงาน 

 
 กลุมงานมาตรฐานวิชาการ 
 

งานจัดการเรียนการสอน 
                      

งานที่รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของ 
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1.จัดทําแผนการเรียน 
 

1.1 จัดเตรียมเอกสาร 
1.2 จัดทําแผนการเรียน 
1.3 ตรวจสอบแผนการเรียน   
1.3 คียแผนการเรียน  
1.4 ตรวจสอบรายวิชาแตละภาคเรียน   
1.5 จัดทํารูปเลม 

ฝายงานจัดการการศึกษา/ 
ฝายมาตรฐานวิชาการ 

 

2.ตรวจสอบและแกไข
แผนการเรียน 
ใหเปนปจจุบันตาม
โครงสรางของหลักสูตร 
 

2.1 เม่ือสาขาวิชาทําบันทึกแกไขแผนการเรียนมายัง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2.2 ดําเนินการตรวจสอบรายวิชาท่ีขอแกไข วา
เปนไปตามโครงสรางของหลักสูตรหรือไม  หาก
รายวิชาไมอยูและไมครบตามโครงสรางของ
หลักสูตรใหสงกลับไปยังสาขาวิชานั้น  พิจารณาใหม 
2.3 เม่ือตรวจสอบรายวิชาครบตามโครงสรางของ
หลักสูตรเรียบรอยแลว  ดําเนินการบันทึก
เปล่ียนแปลงลงระบบฐานขอมูล 
2.4 พิมพแผนการเรียนออกมาตรวจสอบ แกไข 
2.5 แผนการเรียนท่ีเปนปจจุบัน 

ฝายงานจัดการการศึกษา/สาขาวิชา
คณะ 
 

3.จัดตารางเรียน/    
ตารางสอน 

 

3.1 พิมพแผนการเรียนเฉพาะภาคเรียนท่ีจะ
ดําเนินการจัดตารางเรียน/ตารางสอน 
3.2 ตรวจสอบแผนการเรียนตามรายวิชาและจํานวน
หนวยกิต 
3.3 พิมพใบเปดรายวิชาเตรียมจัดตารางเรียน/
ตารางสอน(ขั้นตอนการจัดทําใบเปดรายวิชาจากคูมือ
MIS) 
3.4 จัดทําเอกสารแบบฟอรมหมูเรียนนักศึกษาช้ันปท่ี 
1 – 4  พรอมตรวจสอบจํานวนนักศึกษาแตละหมู
เรียนใหเปนปจจุบัน 
3.5 จดัทําเอกสารแบบฟอรมหองเรียนพรอมสํารวจ
สภาพหองเรียน  ความจใุหเปนปจจุบัน 
3.6 ดําเนินการจัดตารางเรียน/ตารางสอน 
กระบวนการจัดใหพิจารณาการเปดรายวิชาจาก
จํานวนนักศึกษา/สภาพของรายวิชา/หองเรียน/ความจ ุ

ฝายงานจัดการการศึกษา/คณะ 
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3.7 คียตารางเรียน/ตารางสอนลงระบบฐานขอมูล
(ขั้นตอนการคียตารางเรียน/ตารางสอนศึกษาจากคูมือ  
MIS ) 
3.8 พิมพรายวิชาท่ีดําเนินการบันทึกเรียบรอยแลว  มา
ตรวจสอบแกไข 
3.9 จัดพิมพใบเปดรายวิชาพรอมขอมูลตารางเรียน/
ตารางสอน  จัดสงไปยังคณะเพ่ือระบุช่ือผูสอน 
3.10 เม่ือคณะสงใบเปดวิชาพรอมช่ือผูสอนกลับมายัง
สํานักฯ  ดําเนินการตรวจสอบแลวบันทึกช่ือผูสอน
เขาระบบฐานขอมูลตามรายวิชานั้นๆ   

4.จัดตารางสอบ 
 

4.1 เม่ือดําเนินการจัดตารางเรียน/ตารางสอน
เรียบรอยแลว 
4.2 จัดทําเอกสารแบบฟอรมหมูเรียนนักศึกษาช้ันปท่ี 
1 – 4   
4.3 จัดทําเอกสารแบบฟอรมหองสอบพรอมสํารวจ
สภาพหองเรียน  ความจใุหเปนปจจุบัน 
4.4 พิมพรายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ือจัดตารางสอบ 
4.5 จัดตารางสอบ  โดยใหพิจารณาจากจํานวนการ
เปดกลุมเรียนของแตละรายวิชา ความจุของหองสอบ  
ความเหมาะสมวิชาท่ีจัดสอบในแตละวันของ
นักศึกษา 
4.6 คียวันเวลาสอบลงระบบฐานขอมูล 
4.7 พิมพรายวิชาพรอมตารางสอบออกมาตรวจสอบ 
แกไข 

ฝายงานจัดการการศึกษา 

5.จัดหองสอบ-ระบุช่ือ
กรรมการคุมสอบ 

5.1 พิมพรายวิชาพรอมวันเวลาสอบเพ่ือเตรียมจัดหอง
สอบ-ระบุช่ือกรรมการคุมสอบ 
5.2 จัดทําเอกสารแบบฟอรมหองสอบพรอมสํารวจ
สภาพหองเรียน  ความจใุหเปนปจจุบัน 
5.3 จัดทําเอกสารพรอมสรุปช่ัวโมงสอนของผูสอน
แยกภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ 
5.4 จัดแยกจํานวนนักศึกษาเขาหองสอบ 
5.5 จัดช่ือกรรมการคุมสอบลงในแตละหอง(การจัด

ฝายงานจัดการการศึกษา/คณะ 
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ช่ือกรรมการคุมสอบใหเปนไปตามนโยบายของ
ผูบริหาร) 
5.6 คียแยกจํานวนนักศึกษาเขาหองสอบพรอมช่ือ
กรรมการคุมสอบ(ขั้นตอนการคียดูจากคูมือMIS) 
5.7 พิมพตารางสอบท่ีดําเนินการแลวมาตรวจสอบ
แกไข 
5.8 จัดทํารูปเลมตารางสอบพรอมสงไปยังคณะและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตอไป 

6.จัดทําคําส่ังแตงตั้ง
กรรมการดําเนินการสอบ
กลางภาค 

6.1 ประสานงานกับคณะทุกคณะเพ่ือขอรายช่ือ
กรรมการดําเนินงาน                                                                       
6.2 ประสานงานกับฝายอาคารสถานท่ี/การเงิน/
ประชาสัมพันธ/พยาบาล/ยานพาหนะ/ตรวจสารเสพ
ติด/งานบริการและสวัสดิการ/โสตทัศนศึกษา/
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขอรายช่ือกรรมการ                  
6.3 จัดทําคําส่ัง                                                                                            
6.4 พิมพคําส่ังเพ่ือเสนอผอ.สํานัก ฯ และอธิการบดี/
รองอธิการบดีฝายวิชาการลงนาม                                                                                                           
6.5 ขอเลขหนังสือท่ีฝายธุรการของมหาลัย                      
6.6 จัดทํารูปเลมคําส่ังและตารางสอบสงไปยังคณะ
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตอไป                                      

ฝายงานจัดการการศึกษา/สาขาวิชา
คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

7.จัดทําคําส่ังแตงตั้ง
กรรมการดําเนินการสอบ
ปลายภาค 

7.1 ประสานงานกับคณะทุกคณะเพ่ือขอรายช่ือ
กรรมการดําเนินงาน                                                                      
7.2 ประสานงานกับฝายอาคารสถานท่ี/การเงิน/
ประชาสัมพันธ/พยาบาล/ยานพาหนะ/ตรวจสารเสพ
ติด/งานบริการและสวัสดิการ/โสตทัศนศึกษา/
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขอรายช่ือกรรมการ                      
7.3 จัดทําคําส่ัง                                                                                         
7.4 พิมพคําส่ังเพ่ือเสนอผอ.สํานัก ฯ และอธิการบดี/
รองอธิการบดีฝายวิชาการลงนาม                                                                                                 
7.5 ขอเลขหนังสือท่ีฝายธุรการของมหาลัย  
7.6 จัดทํารูปเลมคําส่ังและตารางสอบสงไปยังคณะ
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตอไป                                                                        

ฝายงานจัดการการศึกษา/สาขาวิชา
คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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8.จัดทําคําส่ังแตงตั้ง
กรรมการดําเนินการรับ
รายงานตัวนักศึกษา 

8.1 ประสานงานกับคณะทุกคณะเพ่ือขอรายช่ือ
กรรมการดําเนินงาน                                                                         
8.2 ประสานงานกับฝายอาคารสถานท่ี/การเงิน/
ประชาสัมพันธ/พยาบาล/ยานพาหนะ/ตรวจสารเสพ
ติด/งานบริการและสวัสดิการ/โสตทัศนศึกษา/
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขอรายช่ือกรรมการ                     
8.3 จัดทําคําส่ัง                                                                                    
8.4 พิมพคําส่ังเพ่ือเสนอผอ.สํานัก ฯ และอธิการบดี/
รองอธิการบดีฝายวิชาการลงนาม                                                                                                 
8.5 ขอเลขหนังสือท่ีฝายธุรการของมหาลัย                                   
8.6 จัดทํารูปเลมคําส่ังสงไปยังคณะและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตอไป                                                                            

ฝายงานจัดการการศึกษา/สาขาวิชา
คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

9.จัดทําคําส่ังแตงตั้ง
กรรมการสอบสัมภาษณ
นักศึกษาใหม 

9.1 ประสานงานกับคณะทุกคณะเพ่ือขอรายช่ือ
กรรมการดําเนินงาน                                                                           
9.2 ประสานงานกับฝายอาคารสถานท่ี/การเงิน/
ประชาสัมพันธ/พยาบาล/ยานพาหนะ/ตรวจสารเสพ
ติด/งานบริการและสวัสดิการ/โสตทัศนศึกษา/
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขอรายช่ือกรรมการ               
9.3 จัดทําคําส่ัง                                                                                 
9.4 พิมพคําส่ังเพ่ือเสนอผอ.สํานัก ฯ และอธิการบดี/
รองอธิการบดีฝายวิชาการลงนาม                                                                                                 
9.5 ขอเลขหนังสือท่ีฝายธุรการของมหาลัย                                  
9.6 จัดทํารูปเลมคําส่ังสงไปยังคณะและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตอไป                         

ฝายงานจัดการการศึกษา/สาขาวิชา
คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

10.ใหบริการนักศึกษา
หนาเคานเตอร 

ปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 

สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

11.รับผิดชอบงานดาน
การบริหารความเส่ียงของ
หนวยงาน 

ปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา 

สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

12.รับผิดชอบงานดาน
การประกันคุณภาพของ
หนวยงาน 

ปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา 

สํานักสงเสริมวิชาการฯ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดตารางเรียน/ตารางสอน 

 
 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

         
 

      

พิมพใบเปดรายวิชา/เตรียม
เอกสารการจัดตารางเรียน/สอน 

 

ตรวจสอบแผนการเรียนตาม
โครงสรางหลักสูตร 

 

นักศึกษาลงทะเบียน 
 

นําขอมูลตารางเขาสู
ระบบฐานขอมูล 

นําขอมูลชื่อผูสอนเขาสู
ระบบฐานขอมูล 

 

จัดตารางเรียน/สอน 
 

สงใบเปดรายวิชาพรอมขอมูลตาราง
เรียน/สอนไปยังคณะระบุชื่อผูสอน 

 

ตรวจสอบใบเปดรายวิชา 
 

มีแกไข 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดตารางสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําขอมูลตารางสอบเขาสู
ระบบฐานขอมูล 

 

นักศึกษาลงทะเบียน 

เตรียมเอกสาร 
การจัดตารางสอบ 

 

จัดตารางสอบ 
 

ตรวจสอบ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานใสช่ือกรรมการคุมสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพใบรายวิชาตารางสอบ/
เตรียมเอกสารการจัดสอบ 

 

จัดช่ือกรรมการคุมสอบ 
 

นําขอมูลช่ือกรรมการเขาสู
ระบบฐานขอมูล 

 

สงตารางสอบพรอมช่ือกรรมการ
คุมสอบไปยังคณะ 

 

ดําเนินการสอบ 
 

จัดแบงจํานวนนักศึกษา
เขาหองสอบ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานสงตารางเรียน-ตารางสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนฉบับตารางเรียน/ 
ตารางสอบ 

 

โรตารางเรียน/
ตารางสอบ 

 

เรียงตารางเรียน/ 
ตารางสอบทํารูปเลม 

 

สงไปยังคณะและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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 ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอนชดเชยและการขอใชหองเรียน  

 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําขอมูลเขาสูระบบรับจอง-ยกเลิก 
 

รับแบบฟอรมการสอนชดเชยและ
การขอใชหองเรียนจากคณะ 

 

สงฝายเลขาฝายเสนอ รองผอ.และ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ตรวจสอบวันวางอาจารยผูสอนและหอง
สอนชดเชยและการใชหองในระบบ มีแกไข 

สงคืนคณะตรวจสอบและแกไข 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงผูสอน เวลาเรียน และหองเรียน  

 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นําขอมูลแกไขเขาสูระบบ
ตารางสอน-สอบปจจุบัน 

 

รับคํารองแบบฟอรมการขอ
เปล่ียนแปลงจากคณะ 

 

สงฝายเลขาสํานักงานเสนอรอง ผอ.
และรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ตรวจสอบวันวางอาจารยผูสอน
และหองเรียน มีแกไข 

สงคืนคณะตรวจสอบและแกไข 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานลงทะเบียนออนไลน 

นักศึกษา Login

ตรวจสอบปฏิทิน

ยืนยันผล

ตรวจสอบรายการ

พบ ERROR

ผาน

E ไมอยูในชวง
ลงทะเบียน

พิมพใบแจงหน้ี

ทํารายการลงทะเบียน
MAINREGISTER

A4

WEB โดย นักศึกษา

BACKOFFICE 
โดยเจาหนาท่ีทะเบียน

ตรวจสอบปรับปรุง
รายการ ยกเลิกเง่ือนไข

A3.1

การลงเพิ่ม ลด เปลี่ยน ถอน
ใช PROCESS เดียวกัน โดย กําหนดให
-การทํารายการคร้ังแรก เปนการลงแบบปกติ
-คร้ังตอไป เปนการทําเพิ่มลดเปล่ียนถอน

เลือกวิธีลงทะเบียน

บันทึกรายวิชา
ลงทะเบียน/
ตรวจสอบ

ปรับปรุงรายการ

อยูในชวง
ลงทะเบียน

เรียกรหัส
นักศึกษาท่ี
ตองการ

ลงทะเบียน

บันทึกรายวิชา
ลงทะเบียน

ผาน

ไมผานตรวจสอบรายการ

ยืนยันผล

ตรวจสอบรายการ

ผาน

ไมผาน

พิมพใบแจงหนี้

ทํารายการลงทะเบียน
MAINREGISTER
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ลงทะเบียนเปนชุด (กลุม)   
 

BACKOFFICE โดยเจาหนาที่ทะเบียนA3.2

ผาน

พิมพใบแจงหน้ี
เปนชุด

ทํารายการลงทะเบียน
MAINREGISTER

A4

บันทึก/เรียกดึง
รายวิชาท่ี

ตองการลงทะเบียน

ตรวจสอบรายการ

ยืนยันผล

ไมผาน ตรวจสอบปรับปรุงรายการ
ยกเลิกเงื่อนไข

ตรวจสอบรายการผาน

ไมผาน

กําหนดกลุมของนักศึกษา
ที่ตองการลงทะเบียนเปนชุด
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ภาระหนาที่แตละกลุมงาน 

 
 กลุมงานมาตรฐานวิชาการ 

งานตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานหลัก                                                    ขั้นตอนปฏิบัติ                                                                             หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

    1.งานบันทึกผลการเรียน                    1.1  รับเกรดสงพิเศษจากทุกคณะวิชา  (ทุกวัน)                                                                                       คณะวิชา 
      เกรดสงพิเศษ,เกรดแก I                     1.2  ตรวจสอบถามีปญหาเกรดไมถูกตอง,ภาคเรียนไมตรง  หรือ                                                สํานักสงเสริมวิชาการ 
                                                                   รหัสประจําตัวไมครบ  สงคืนคณะวิชาและโปรแกรมวิชา 
                                                                   เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและสงคืนสํานักสงเสริมวิชาการ 
                                                                    ตามเวลากําหนด 

1.3 บันทึกผลการเรียน (เกรด) เขาในระบบประมวลผล 
1.4 เก็บผลเกรดเขาแฟม,แยกตามคณะวิชา,ภาคเรียน  

 -  ใชเวลา 1 -2 นาที  ตอ 1 รายวิชาในโปรแกรมเดิม 
 -  ใชเวลา 2-4  นาที  ตอ 1  รายวิชาในโปรแกรมใหม 

                                                             
2. งานบันทึกผลการเรียนเทียบโอน          2.1  รับผลคํารองขอเทียบโอน – ยกเวนท่ีไดรับการอนุมัติผลแลว                                                    คณะวิชา 
     ยกเวน                                                        จากคณะของนักศึกษาทุกรุน ทุกคณะวิชา                                                                             สํานักสงเสริมวิชาการ 

2.2 ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล เชน หลักฐานแสดงวุฒ ิ
รหัสประจําตัว,รหัสวิชา,หลักฐานการชําระเงิน, 
การลงนามของอาจารยประจําโปรแกรม  คณบด ี
(ถาไมถูกตอง ครบถวน สงคืนคณะวิชาฯตรวจสอบ) 

2.3  บันทึกผลการเทียบโอน – ยกเวนลงในระบบฐานขอมูล 
2.4 เก็บผลคํารองแยกตามคณะ,ปการศึกษาเขาแฟม                                                                                                                              
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งานตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

           
3.งานตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา        3.1  ตรวจสอบจากการบันทึกผลการเรียน(เกรด) ของนักศึกษาท่ีคาด                                             คณะวิชา 
                                                                       วาจะสําเร็จการศึกษา,จากคํารองขอสําเร็จการศึกษา,                                                   สํานักสงเสริมวิชาการ 
                                                                       จากคํารองขอตรวจสอบเปนรายบุคคล(รับจากเคานเตอร) 

3.2  พิมพผลการเรียนทุกภาคเรียน ตรวจสอบโครงสรางใหตรง 
กับหลักสูตรและระเบียบประเมินผล เพ่ือสงรายช่ือเขาเสนอ 
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา 
-   ใชเวลา  2 – 3 นาที/คน 

 
4. แกไข,ปรับเปล่ียน,จัดเก็บรวบรวม       4.1  รับคํารองขอแกไขจากคณะวิชาฯ                                                                                                 คณะวิชา 
   ขอมูลจากบันทึกการขอแกไข                4.2  ตรวจสอบใหถูกตองตรงกับหลักสูตรและระเบียบประเมินผล                                          สํานักสงเสริมวิชาการ  
    รายวิชาจากคณะ,นักศึกษา                   4.3  บันทึกผลการแกไขลงในระบบฐานขอมูล 

4.4  เก็บรวบรวมบันทึกแยกตามคณะวิชา,ภาคเรียน 
-  ใชเวลา  1 นาที ตอ 1 รายวิชา     

 
5.  งานประกันคุณภาพ 
     งานบริหารความเส่ียง                         ปฏิบัติตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
      งานดาน  กพร. 
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งานตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จัดเก็บรายช่ือรวบรวมเขาแฟม 
            ผูสําเร็จการศึกษา 

พิมพผลการเรียนทุกภาคเรียน 

- รับเกรดจากคณะวิชา 
- คํารองขอสําเร็จการศึกษาของ 
    นศ  เปนหมูเรียน 
- คํารองขอตรวจสอบการสําเร็จ 
    การศึกษาเปนรายบุคคล 
 

ตรวจสอบโครงสรางให 
ตรงกับหลักสูตรและ 
ระเบียบประเมินผล 
 

    บันทึกขอมูลผูสําเร็จการศึกษาลงในฐานขอมูล และ Print out  
    เปนรูปเลมเพื่อเสนอสภาวิชาการ  สภามหาวิทยาลัย  
    เพื่อขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา 

 
   ถาไมครบโครงสราง
แจง นศ หรือ อาจารยท่ี 
ปรึกษา , โปรแกรมวิชา  
 

แจงผลแก 
คณะ / นักศึกษา 
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งานแกไข , ปรับเปลี่ยนเกรด , รายวิชาจากบันทึกของคณะ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    รับบันทึกขอแกไขจากคณะวิชา 

ตรวจสอบใหถูกตองตรง 
     กับหลักสูตรและ 
    ระเบียบประเมินผล 

บันทึกผลการแกไขลงในฐานขอมูลของ 
                     ระบบฐานขอมูล 

       เก็บบันทึกเขาแฟม 
       แยกตามคณะวิชา 
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งานบันทึกผลการเทียบโอน - ยกเวนวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับผลคํารองจากคณะวิชา 

ตรวจสอบความถูกตอง 
ความครบถวนของ

ขอมูล 

 
   ถาไมครบถวน 
   สงคืนคณะวิชา 

บันทึกผลการเทียบโอนเขาในระบบ

เก็บรวบรวมเขาแฟม 
แยกตามคณะวิชาและ 

ปการศึกษา 

แจงผล 
คณะ / นักศึกษา 
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ภาระหนาที่แตละกลุมงาน 

 
 กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 
 

งานทะเบียนประวัติ 

ภาระงานและขั้นตอนการทํางาน  (ฝายประวัติ)                

ลําดับที ่
งานที่ไดรับ
มอบหมาย ข้ันตอนการทํางาน 

1 งานประวัต ิ 1.  จําแนกประวัตินักศึกษาตามศูนยการศึกษา สาขาวิชา โปรแกรมวิชา 
    2.  จัดทําสันแฟมประวัตินักศึกษาเพ่ือเตรียมนําประวัตินักศึกษาเขาแฟม 
    3.  พิมพใบปะหนาแฟมรายช่ือนักศึกษาในแตละสาขา  

    

 

          -เขา VN ในฐานขอมูลหลัก                 รายงาน              ใบปะหนาแฟม       ใสช้ันปและหองของนักศึกษาท่ีตองการ
พิมพ 

 

    4.  เรียงรายช่ือนักศึกษาตามใบปะหนาแฟมเอกสาร 
    5.  ตรวจสอบความถูกตองของวุฒิการศึกษาและหลักฐานของนักศึกษา 
    6.  จําแนกวุฒิการศึกษากรณีท่ีไมจบของนักศึกษาและหลักฐานท่ีนักศึกษาขาด เชน  ใบเปล่ียนช่ือ  ใบเปล่ียนนามสกุล 
              ใบทะเบียนสมรส   ใบสําคัญการหยา   คําส่ังแตงตั้งยศ 
    7.  จัดทําแฟมวุฒินักศึกษาท่ีมีปญหา และแฟมท่ีนักศึกษาสงเอกสารไมครบ 
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    8.  ทําการ Mark สถานะของนักศึกษาท่ีขาดเอกสาร 

    
 

          -เขา VN ในระบบลงทะเบียน             ระเบียนนักศึกษา               Lock (หนี้สิน)การลงทะเบียนของนักศึกษา 
 

              ใสรหัสนักศึกษา  ใสภาคและปการศึกษา  ตรงชองรหัสเลือกจํากัดสิทธ์ิโดยเจาหนาท่ี  ชองสถานะเลือก Lock  

2 
งานตรวจสอบ
สถานภาพ 1.  ทําการแกไขขอมูลสวนตัว 

    
 

          -เขา VN ในฐานขอมูลหลัก                 ระเบียนนักศึกษา              บันทึกระเบียนนักศึกษาเพ่ิมเติม       ใสรหัสนักศึกษา 
 

              เลือกสวนท่ีแกไขแลวทําการบันทึก 
              -ในระบบ Dos ใหเขาไปท่ี Drive r:  ใชคําส่ัง do himenu  ใสรหัสนักศึกษา เลือกขอท่ีตองการแกไข 
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ภาระงานและข้ันตอนการทํางาน  (ฝายประวัติ)   

ลําดับที ่
งานที่ไดรับ
มอบหมาย ข้ันตอนการทํางาน 

2 
งานตรวจสอบ
สถานภาพ 2.  ทําหนังสือลาออก 

    
 

          -เขา VN ในฐานขอมูลหลัก                 ระเบียนนักศึกษา              บันทึกสถานะนักศึกษารายภาค        
 

              ใสรหัสนักศึกษาท่ีตองการ  ใสเทอมท่ีนักศึกษาทําการลาออก  ชองสถานะใหเปน 60  (ลาออก) 
              -ในระบบ Dos ใหเขาไปท่ี Drive r:  ใชคําส่ัง do himenu  เลือกบันทึกสถานะภาพนักศึกษา (ขอ 8)  ใสสถานะของ 
              นักศึกษาเปนลาออก (2) 
    3.  ทําเรื่องยายสถานภาพของนักศึกษา(ยายจากปกติเปนสมทบ) 
    3.1  ดูแผนการเรียนกอนวามีหมูเรียนท่ีตองการยายในภาคสมทบหรือไม 

    
 

          -เขา VN ในฐานขอมูลหลัก                 ระเบียนวิชาการ                  บันทึกรุนกลุม 
 

              ใสรุนกลุมท่ีตองการยาย  ดูจํานวนรับ/ปจจุบัน (ถาจํานวนนอยกวาปจจุบันใหเพ่ิมตัวเลข) 
    3.2  ทําการยายสภาพนักศึกษา      

    
 

      -เขา VN ในฐานขอมูลหลัก                ระบบจัดการนักศึกษาใหม                เพ่ิมขอมูลและกําหนดเลขประจําตัวนักศึกษาใหม 
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          ใสขอมูลท่ีตองการยาย  ทําเครื่องหมาย          หนารหัสอัตโนมัติ        แลวมาท่ี record สุดทายพิมพคํานําหนา   
 

              แลวทําการบันทึกจะปรากฏรหัสนักศึกษาท่ีชองรหัส ใหจดเอาไว และลบรายการออก   

    
 

          -เขา VN ในฐานขอมูลหลัก                   เลือกระบบโอนยายหลักสูตร                    บันทึกหลักสูตร/สถานะ 
 

              ใสรหัสนักศึกษาเกาภาคปกต ิ  และรหัสนักศึกษาใหมภาคสมทบท่ีจดเอาไว      กดสรางรหัส แลวเลือก  Yes ,No, Ok 
              จะปรากฏรายละเอียดขึ้นมา  เลือกเปล่ียนรุน กลุมท่ีตองการยายไปภาคสมทบแลวเลือกคัดลอกรายวิชาท้ังหมด และ 
              โปรแกรมจะถามวาทานตองการคัดลอกวิชาท้ังหมดหรือไมเลือก Yes ตอดวย Ok   แลวตรวจสอบการโอนยาย แลวกด 
              แลวทําการบันทึกโดยกด    
    3.3  ทําการสงขอมูลเขา Transcript 

    

 

          -เขา VN ในระบบประมวลผล                   สงเขา Transcript          เลือกตามรหัสนักศึกษา    ใสปการศึกษาท่ีเขาท้ัง
รหัส 

 

              เกาและรหัสใหม  ใหวันท่ีทําตรงอางอิง แลวกดสงรายการ ทําทุกภาคเรียน       แลวกด Ok 
    3.4  ทําการบันทึกการยายในรหัสนักศึกษาเกา 

    
 

          -เขา VN ในระบบฐานขอมูลหลัก               ระเบียนนักศึกษา                       บันทึกรุน/กลุมนักศึกษา 
 

              ใสรหัสนักศึกษาเกา  ระบุป ภาคเรียนท่ีทําเรื่องโอนยาย  ชองสถานะเลือกยายสภาพ (64) 

    
 
3.5  ทําการตรวจสอบขอมูลนักศึกษาท่ีทําการโอนยาย 
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         -เขา VN ในระบบฐานขอมูลหลัก                  บันทึกระเบียนนักศึกษา             ใสรหัสนักศึกษาใหมตรวจดูขอมูลวา 
 

              ถูกตองหรือไมแลวโดยเฉพาะระดับ    เสร็จแลวคลิกท่ี Auto Confirm   แลวกดบันทึก   
      

3 
งานตรวจสอบ
คุณวุฒ ิ 1.  ดึงประวัตินักศึกษาออกมาจากแฟมเพ่ือทําการตรวจสอบคุณวุฒิโดยแยกตามคณะ เพ่ือจะไดตรวจสอบไดวาทําการ 

    ตรวจสอบคุณวุฒิถึงไหน   
    2.  ตรวจสอบความถูกตองของวุฒิการศึกษาวาช่ือท่ีวุฒิกับช่ือท่ีสมัครช่ือเดียวกันหรือไม และขาดอะไรบาง เชนใบเปล่ียนช่ือ 
         ใบเปล่ียนนามสกุล  ใบทะเบียนสมรส  ใบสําคัญการหยา  ในแตงตั้งยศ 
    3.  คียขอมูลสวนตัวของนักศึกษา โรงเรียนเดิม วันจบ วันเดือนปเกิด วุฒิท่ีจบ 

    
 

          -เขา VN ระบบฐานขอมูลหลัก               ระเบียนนักศึกษา                บันทึกระเบียนนักศึกษาเพ่ิมเติม 
 

    
 

          ไปท่ีรูปแบบเลือกขอ B:ประวัติการศึกษา                ใสรหัสนักศึกษา               กรอกขอมูลสวนตัวของนักศึกษา 
 

    4.  คนหารหัสโรงเรียนเดิมของนักศึกษา 

    
 

          -เขา VN ระบบฐานขอมูลหลัก               ระเบียนนักศึกษา                บันทึกระเบียนนักศึกษาเพ่ิมเติม 
 

              ไปท่ีรูปแบบเลือกขอ B:ประวัติการศึกษา  เม่ือเราใสโรงเรียนเดิมของนักศึกษาจะมีรหัสโรงเรียนขึ้นชวงทายของบรรทัด 
    5.  เรียงรหัสโรงเรียนของสถาบันเดิมท่ีเราไดหาไวแลว 
    6. พิมพเอกสารเพ่ือตรวจสอบคุณวุฒ ิ
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          -เขา VN  ระบบฐานขอมูลหลัก                     ระบบจัดการนักศึกษาใหม                  ตรวจสอบคุณวุฒ ิ
 

              กําหนดสถานะจาก 10 (ปกติ)  ถึงสถานะ  85 (เสียชีวิต)   ใสรหัสนักศึกษาท่ีคียขอมูลแลว   กําหนดวันท่ีสงและเลขท่ี 
              เอกสารท่ีสาร  แลวทําการบันทึก   เม่ือเราตองการพิมพใบปะหนาหรือบัญชีรายช่ือ   ใหใสเง่ือนไขตามโปรแกรมระบุ 
    7.  พิมพซองพรอมนําหนังสือสงออกใสซองท่ีทําการตรวจสอบคุณวุฒ ิ

    
 

          -เขา VN  ระบบฐานขอมูลหลัก                     ระบบจัดการนักศึกษาใหม                  ตรวจสอบคุณวุฒ ิ
 

              กดซองจดหมาย   ระบุเลขท่ีเอกสารท่ีตองการพิมพ  ระบุขนาดซองท่ีตองการ  โปรแกรมใหระบุรหัสโรงเรียนใหเลือก 
              ตกลงผานไป  

หมายเหตุ: การเพ่ิมโรงเรียนหรือการแกไขขอมูลโรงเรียน 

  
 

         -เขา VN  ระบบฐานขอมูลหลัก                 ระเบียนวิชาการ              ฐานขอมูลอางอิง              เลือกสถาบันเดิม 
 

            การสรางรหัสโรงเรียน  ใชหลักการในการใหเลขขึ้นตนดังตอไปนี ้
            โรงเรียนมัธยม                                                                                                                                        11,14,15,16 
            กศน.และศูนยการศึกษาตามอัธยาศัย                                                                                                 12 
            โรงเรียนสาธิต                                                                                                                                        13 
            โรงเรียนชางกล/เทคนิค                                                                                                                        21                                                  
            โรงเรียนพาณิชย                                                                                                                                    22 
            โรงเรียนศิลปะ                                                                                                                                        23 
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            วิทยาลัยนาฏศิลป                                                                                                                                    24 
            วิทยาลัยเทคนิค/อาชีวะ                                                                                                                          25 
            วิทยาลัยเกษตร/การอาชีพ                                                                                                                     26 
            กรมการฝกหัดคร ู                                                                                                                                   31 
            วิทยาลัยครู/มหาวิทยาลัยราชภัฏ                                                                                                          32 
            วิทยาลัยพลศึกษา/ชุมชน                                                                                                                      33 
            สถาบัน/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                                                                                       41 
            มหาวิทยาลัย                                                                                                                                            51 
            หนวยงานอ่ืน (โรงเรียน/วิทยาลัยพยาบาล/วิทยาลัยสาธารณสุข                                                  61,73 
            แตกอนท่ีเราจะสรางรหัสโรงเรียนขึ้นมาใหมใหเราดูรหัสท่ีชองวางกอนวามีหรือไม 
    

หมายเหตุ: ขนาดซองที่เราตองกําหนดในการพิมพซอง 
            Letter_cru3        =       ซองน้ําตาลขนาด A4 
            Letter_cru2        =       ซองน้ําตาลขนาดครึ่งของ  A4 
            Letter_cru1        =        ซองขาว  ท่ีอยูมหาวิทยาลัยออกมาดวย 
            Letter_cru0        =         ซองขาวไมมีท่ีอยูมหาวิทยาลัย 
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งานประมวลผล 
 

ลําดับท่ี งานหลัก ข้ันตอนการปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
1 งานประกาศผลผูสอบการผานคัดเลือกเขาเปน

นักศึกษา 
1.รับรายช่ือนักศึกษาจากคณะตางๆ 
2.แปลงไฟลเปน .txt 
3.เพิ่มรายช่ือนักศึกษา 
4.เขาระบบ VN ดังนี้ 
   VN -> ระบบขอมูลหลัก -> ระบบเพิ่มรายช่ือนักศึกษาใหม -> เลือกรุน/กลุม -> 
เลือกหมูเรียน -> เลือกปเขา -> browse ขอมูลท่ีเตรียมไว -> import file -> 
บันทึก 

ฝายงานรับเขา 
ฝายงานการจัดการการศึกษา 
ฝายหลักสูตร 
คณะวิชา 

2 งานลงทะเบียนนักศึกษาสมทบตาง
มหาวิทยาลัย  

1.รับรายช่ือนักศึกษาสมทบตางมหาวิทยาลัย 
2.เพิ่มรายช่ือนักศึกษา 
3.เขาระบบ VN ดังนี้ 
   VN -> ระบบขอมูลหลัก -> ระบบเพิ่มรายช่ือนักศึกษาใหม -> เลือกรุน/กลุม -> 
เลือกหมูเรียน  (สมทบเรียน)-> เลือกปเขา -> ต้ังคารหัสประจําตัวนักศึกษา -> บันทึก
รายช่ือนักศึกษา 
4.ทําการลงทะเบียน  เขาระบบ VN ดังนี้ 
   VN -> ระบบลงทะเบียน -> งานบริการท่ัวไป -> ทํารายการลงทะเบียน -> ใส
รหัสนักศึกษา ->  ทํารายการลงทะเบียน -> เลือกตรวจสอบ -> เลือกทํารายการ 

ฝายงานธุรการ 
ฝายงานการจัดการการศึกษา 
 

3 งานบันทึกเกรดแก I,FM,วาง 1.รับใบแกเกรดจากคณะ 
2.บันทึกเกรดแก I,FM,วาง 
3.เขาระบบ VN ดังนี้ 

คณะวิชา 
ฝายงานการจัดการการศึกษา 
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   VN -> ระบบประมวลผล -> ระบบงานวัดผล -> ผลการศึกษารายนักศึกษา -> ใส
ปการศึกษา ->ใสภาคเรียน -> ใสรหัสประจําตัวนักศึกษา -> ใสเกรดชอง Ent.1 -> 
ใสเกรดชอง Ent2 -> กดปุมสงเขา Transcript -> ใสรหัสอางอิง -> สงรายการ  
 

4 งานสงเกรดออนไลน 1.เปด/ปด control code  ใหคณะตาง ๆ 
2 .เขาระบบ Admin ดังนี้ 
   System Admin -> Admin Group User -> เลือกระบบวัดผลและ
ประมวลผล -> เลือกหนวยงานคณะ  -> เลือกระบบงานวัดผล -> เลือกสงเขา 
Transcript Control  
3. กําหนดชวงเวลาสงเกรดออนไลน 
4.เขาระบบ VN ดังนี้ 
   VN -> ระบบประมวลผล -> ระบบสนับสนุน  -> กําหนดการสงผลการศึกษา -> 
ใสปการศึกษา ->ใสภาคเรียน -> เริ่มวันท่ี  -> สิ้นสุดวันท่ี   

คณะวิชา 
 

5 งานโอนยายขอมูลเกรดเทียบโอน – ยกเวน 1.เขา Server ของ VN 
2.query เกรดจากฐานขอมูล Oracle โดยผาน MS ACCESS 
3.Export  file  เปน .dbf 
4.เขา Server ของ สํานักสงเสริมและงานทะเบียน 
5.เก็บไฟลไวท่ี Drive ของขอมูลเกรดเทียบโอน – ยกเวน 
6.ปรับโครงสรางใหตรงกับฐานขอมูล 
7.เช็ครายการเกรดซ้ํา 
8.เพิ่มขอมูลเกรดเทียบโอน – รายวิชา  

ฝายงานการจัดการการศึกษา 
 

6 งานโอนยายขอมูลเกรดรายเทอม 1.เขา Server ของ VN 
2.query เกรดจากฐานขอมูล Oracle โดยผาน MS ACCESS 

ฝายงานการจัดการการศึกษา 
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3.Export  file  เปน .dbf 
4.เขา Server ของ สํานักสงเสริมและงานทะเบียน 
5.เก็บไฟลไวท่ี Drive ของขอมูลเกรดรายเทอม 
6.ปรับโครงสรางใหตรงกับฐานขอมูล 
7.เช็ครายการเกรดซ้ํา 
8.เพิ่มขอมูลเกรดรายเทอม 

7 งานประมวลผลตรวจสอบผลการเรียนครบ
โครงสรางของรุนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
และจัดทํารายช่ือผูสําเร็จการศึกษา 

1.รับขอมูลจากฝายจัดการการศึกษา 
2.เตรียมขอมูลนักศึกษาท่ีคิดวาจะสําเร็จการศึกษา 
3.บันทึกขอมูลนักศึกษาท่ีคิดวาจะสําเร็จการศึกษา 
4.ประมวลผลเกรด 
5.เช็คเกรด I,FM, วาง 
6.คํานวณเกรดเฉลี่ยไมถึง 2.00 
7.คํานวณเกรดเฉลี่ยสําหรับผูไดเกียรตินิยม  
8.Remark เกรดแก E,F หรือซ้ํา 
9.บันทึกเกียรตินิยม 
10.บันทึกวันจบการศึกษา 
11.บันทึกวันสภาอนุมัติและใหเลข จษ. 
12.พิมพเลมเสนอสภาวิชาการ 
13.พิมพเลมเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ฝายงานการจัดการการศึกษา 
ฝายงานธุรการ 

8 งานประมวลผลตรวจสอบผลการเรียนท่ีอยูใน
เกณฑพนสภาพตามระเบียบวัดผลและจัดทํา
รายช่ือนักศึกษาท่ีอยูในเกณฑพนสภาพตาม

1.เตรียมขอมูลนักศึกษา 
2.คํานวณเกรดเฉลี่ย 
3.บันทึกวันท่ีพนสภาพตามระเบียบวัดผล 

ฝายงานการจัดการการศึกษา 
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ระเบียบวัดผล 4.พิมพใบรายช่ือนักศึกษาท่ีอยูในเกณฑพนสภาพตามระเบียบวัดผลเสนออธิการบดี 
5.ประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีอยูในเกณฑพนสภาพตามระเบียบวัดผลบนเว็บไซด
มหาวิทยาลัยและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

9 งานเตรียมขอมูลปริญญาบัตร 1.เตรียมขอมูลนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาประจําป โดยตัด ป.บัณฑิตออก 
2.เรียงขอมูลนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

กองพัฒนาการศึกษา 

10 งานลงทะเบียนนักศึกษานักศึกษาตางชาติ  1.รับรายช่ือนักศึกษาตางชาติ 
2.เพิ่มรายช่ือนักศึกษา 
3.เขาระบบ VN ดังนี้ 
   VN -> ระบบขอมูลหลัก -> ระบบเพิ่มรายช่ือนักศึกษาใหม -> เลือกรุน/กลุม -> 
เลือกหมูเรียน  (สมทบเรียน)-> เลือกปเขา -> ต้ังคารหัสประจําตัวนักศึกษา -> บันทึก
รายช่ือนักศึกษา 
4.เปดรายวิชา ตามท่ีมหาวิทยาลับกําหนด 
5.ทําการลงทะเบียน  เขาระบบ VN ดังนี้ 
   VN -> ระบบลงทะเบียน -> งานบริการท่ัวไป -> ทํารายการลงทะเบียน -> ใส
รหัสนักศึกษา ->  ทํารายการลงทะเบียน -> เลือกตรวจสอบ -> เลือกทํารายการ 

คณะวิชา 
ฝายงานการจัดการศึกษา 

11 งานดูแลและพัฒนาระบบบริการการศึกษา 1.ดูแลฐานขอมูลบริการการศึกษาบน Oracle ของ VN 
2.เพิ่มรายช่ือผูท่ีตองการเขาระบบบริการการศึกษา 
3.เพิ่มสิทธิ์ผูท่ีตองการเขาระบบบริการการศึกษา 
4.แกไข/และพัฒนา งานใหตรงกับความตองการของสํานักสงเสริมวิชาการ 

บริษัทวิช่ันเน็ต 

 
 
 


