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คำนำ 
 

คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทำตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสาร
แสดงเส้นทางการทำงานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมี
คู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้งานของ
หน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู ่มือปฏิบัติงานหลักเกี ่ยวกับกระบวน“การอนุมัติการสำเร็จ
การศึกษา” ของงานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษาและเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับ
บุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้เพราะงานการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษาเป็น
งานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 

ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และคำแนะนำด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก
เล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ที่เป็นกำลังใจให้คู ่มือ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
 
 

นางสาวภัสน์นันท์ กรพาโชค 
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
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ส่วนท่ี 1 
บริบทมหาวิทยาลัย 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 โทรสาร 0–3532-
2076 ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ จ านวน 
30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลัง
พระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 – 2 - 3 แต่เพิ่มวิชาครู 

พ.ศ. 2458  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการผลิต
ครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมข้ึนสอนวิชากสิกรรมที่ต าหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด

แห่งเดียว 
 พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีช่ือว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอน
หลักสูตรครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม โดย
แยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนช่ือใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดท าการสอนเมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนก
เกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่บริเวณ
ข้างวัดวรโพธ์ิตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเวณหอพัก อู่
ทองในปัจจุบัน 
 พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 – 2 - 2 ของกรมฝึกหัดครูรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
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 พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดี
พนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะข้ึนเป็นวิทยาลัย
ครูพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 
 พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ                
พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 
 พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 ปี  
จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตร ี(ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , 
ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม. 
 พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสตูร 
4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อม ๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่าสถาบัน 
“ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
 พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมีผลบังคับใช้ท า
ให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เช่ียวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถ่ิน สานศิลป์มรดกโลก 
 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
ภายในปี 2564 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ินภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาสากล 

2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ินอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ินและ
ของชาติ 

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถ่ินให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินเพื่อ
ประโยชนข์องส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถ่ินและ
องค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

 
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
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นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภา
มหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้ มีอ านาจและ
หน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
 1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับ
กลุ่มประชาคมอาเซียน 

3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
การให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและ
สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ภูมิปัญญาสากล 

7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน ชุมชน อย่างคุ้มค่า เพื่อให้
เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
และการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน สามารถ
แข่งขันไดใ้นระดับสากล 

11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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ประวัติความเป็นมาของส านักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ระบุให้วิทยาลัยครูเป็น

ส่วนราชการในกรมการฝึกหัดครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มาตรา 7 โดยก าหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่ง มีส่วนราชการ 2 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส านักงานอธิการบดี (แบ่งออกเป็น 4 แผนก ประกอบด้วย แผนกธุรการ แผนกแผนงานและประเมินผล 
แผนกการเงิน แผนกพัสดุ)  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยครู ได้แก้ไขพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งแบ่งส่วนราชการตาม
มาตรา 7 วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีส่วนราชการ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี (อาจแบ่ง
ออกเป็นฝ่ายหรือแผนก) คณะวิชา (อาจแบ่งเป็นภาควิชา) หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ (อาจแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนก) ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 นี้ ท า
ให้แผนกต่าง ๆ  ที่สังกัดส านักงานอธิการบดี           ได้ยกฐานะเป็น “ฝ่าย” ดังนั้น ส านักงานอธิการบดี 
จึงแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคาสถานที่ และฝ่ายยานพาหนะ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นช่ือสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แทนช่ือ “วิทยาลัยครู” ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ท าให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเปน็
ส่วนราชการ ในส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้วันที่ 25 
ตุลาคม พ.ศ. 2538 ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบัน
ราชภัฎ เพื่อความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 
โดยส านักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น 11 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่าย
เลขานุการ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเจ้าหน้าที ่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เพื่อความเหมาะสม ส านักงานอธิการบดี ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 10 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่าย
สวัสดิการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบัน ราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีส่วนอ านวยการและส านักงาน
เลขานุการในส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดีจึงให้มีส่วนอ านวยการในส านักงานอธิการบดี แบ่ง
ออกเป็น 11 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัสดุ ฝ่าย
อาคารสถานที่  
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ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี เพื่อรองรับการเป็นนิติบุคลภายใต้ช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2544 จึงได้มีการยุบหน่วยงานบางหน่วยงาน และ
จัดต้ังเป็นหน่วยงานใหม่ขึ้น ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ (งานสารบรรณ งานประชุม งานกิจกรรมสภา งาน
เลขานุการผู้บริหาร) ฝ่ายอาคารและสถานที่ (งานอาคารและศิลปกรรม งานวางผังและพัฒนาออกแบบ 
งานระบบสาธารณูปโภค            งานซ่อมบ ารุง งานรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานพัฒนา
พื้นที่) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (งานทรัพยากรบุคคล งานนิติกรรมและวินัย งานพัฒนาและบุคลากร งาน
สวัสดิการสิทธิประโยชน์) ฝ่ายการเงิน (งานการเงินงานบัญชี) ฝ่ายทรัพย์สินและการจัดการรายได้ (งาน
ฝ่ายทุนมูลนิธิ งานจัดการทรัพย์สินและองค์การจัดหารายได้) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัสดุ 

ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ ปี พ.ศ. 2548 มีการก าหนด
จัดตั้งส่วนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีส่วนราชการ 8 ส่วน
ราชการ ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทย
บริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปี พ.ศ. 2549 มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ใน
ส่วนของส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายแลแผน กองบริการการศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 
13000 โทรศัพท์ 0-3532-2076-9 ต่อ 1227 โทรสาร 0-3524-2708 

 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของของส านักงานอธิการบดี 

ปรัชญาของส านักงานอธิการบดี 
สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมคุีณภาพ 
วิสัยทัศน์ของส านักงานอธิการบดี 
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยภายในปี 2564 
 



ห น้ า  | 8 

 

พันธกิจของส านักงานอธิการบดี 
 1) สร้างและพฒันาระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนการ
ด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 2) สร้างและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพสูงรองรับการพัฒนาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการและการบริการการศึกษา 

4) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและการบริการการศึกษา 
5) ส่งเสริมการน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
6) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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แผนผังแสดงโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารของส านักงานอธิการบดี 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ผู้อ านวยการกองกลาง 

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ก 

ส านักงานอธิการบดี 

งานบริหารงานบุคคล 

งานการเงินและบญัช ี

งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย ์

งานยานพาหนะ 

งานนิติการ 

งานสวัสดิการและหารายได ้

งานประชาสัมพันธ์ 

งานพัสด ุ

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 

งานแผนงานและงบประมาณ 

งานติดตามและประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานหลักสูตรและแผนการเรียน 

งานทะเบียนและประมวลผล 

งานกิจกรรมและกี า 

 

งานพัฒนานักศึกษา 

 

งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา 

 

งานบริหารงานท่ัวไป 

หมายเหตุ. 1) จัดตั้งตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 หมวด 1 ขอ้ 6 โดยใช้อัตราก าลังในงานตรวจสอบภายใน กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
 2) จัดตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธย ว่าด้วย การจัดต้ังและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 ใช้อัตราก าลงัในงานประสานงานจัดบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา ส านกังานอธิการบดี 
 3) จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง การจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ใช้อัตราก าลังในงานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี 
 4) จัดตั้งเพื่อด าเนินงานด้านการบริหารจัดการงานหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วย การบริหารการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ใช้อัตราก าลังในงานสวัสดิการและหารายได้ กองกลาง 
ส านักงานอธกิารบด ี

งานกิจการคณะกรรมการ 

งานตรวจสอบภายใน 

งานประสานงานจดับัณฑิตศึกษา 
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ประวัติกองบริการการศึกษา 
พ.ศ.2518  ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.2518  วิทยาลัยครูเป็นส่วนราชการใน

กรมการฝึกหัดครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานอธิการและคณะวิชา   โดย
ส านักงานอธิการ แบ่งส่วนราชการออกเป็นแผนก  ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการในขณะนั้นมีฐานะเป็นแผนก
เรียกว่า  “แผนกทะเบียนและวัดผล”  มีหัวหน้าหน่วยงานในต าแหน่ง  “หัวหน้าแผนกทะเบียนและ
วัดผล” มีภารกิจ  คือ  รับผิดชอบ หลักสูตรและแผนการเรียน  การจัดการเรียนการสอน  งานทะเบียน
และงานวัดผลนักศึกษา 
 พ.ศ.2527 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยครู โดยแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ.2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 มีสาระส าคัญ คือ 
 “มาตรา 7 วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีส่วนราชการ ดังนี้ 

1) ส านักงานอธิการ 
2) คณะวิชา 
3) หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นเพื่อส่งเสริมวิชาการ ส านักงานอธิการบดี  อาจแบ่งเปน็

ฝ่ายหรือแผนก คณะวิชา  อาจแบ่งเป็นภาควิชา 
ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2527  นี้  แผนกทะเบียนและวัดผลเข้า

สังกัดในหน่วยส่งเสริมวิชาการช่ือ   “ส านักงานส่งเสริมวิชาการ”  และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที่  12  มีนาคม  2530  ได้แบ่งฝ่ายในส านักส่งเสริมวิชาการ  6  ฝ่ายดังนี้ 

1) ฝ่ายเลขานุการ 
2) ฝ่ายแผนงานและวัดผล 
3) ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4) ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน 
5) ฝ่ายหอสมุด 
6) ฝ่ายเอกสารต ารา 

มีหัวหน้าหน่วยงานเป็น  “หัวหน้าส านักส่งเสริมวิชาการ” ข้ึนตรงต่อรองอธิการฝ่ายวิชาการ 
 วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2535    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนาม  “สถาบันราชภัฏ”  เป็นช่ือสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการแทนช่ือ  “วิทยาลัยครู”  ท าให้ส านักส่งเสริมวิชาการมีฐานะเป็นส่วนราชการ
เพื่อส่งเสริมงานวิชาการของสถาบันราชภัฏในกรมการฝึกหัดครู  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีต าแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานในต าแหน่ง  “ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ”  ข้ึนตรงกับรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการ  ดังนี ้
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1) ฝ่ายงานหลักสูตรและแผนการเรียน 
2) ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 
3) ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ 
4) ฝ่ายหอสมุด 
พ.ศ.2538  ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ .ศ.2538  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่             

25  มกราคม  พ.ศ.2538 ท าให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นส่วนราชการ  ในส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และในปีเดียวกันนี้  วันที่  25 ตุลาคม  พ.ศ.2538  ส านักงานสภาสถาบันราช
ภัฏได้     ออกประกาศ  เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ  เพื่อความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญตัิสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  ท าให้ฝ่ายหอสมุดเปลี่ยนช่ือ
ใหม่เป็นส านักวิทยบริการ  ส านักส่งเสริมวิชาการมีฐานะเทียบเท่าคณะ  เป็นกลุ่มงานสนับสนุนกิจการ
สถาบันมี ช่ือใหม่เป็น  ส านักทะเบียนและประมวลผล  มีต าแหน่ง  หัวหน้าหน่วยงานในต าแหน่ง  
“ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล”  ข้ึนตรงกับรองอธิการบดี  ฝ่ายวิชาการมีภารกิจคือ  
รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน  งานทะเบียนและประมวลผล  มีการปรับเปลี่ยนการแบ่งส่วน
ราชการเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ 

1) ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน 
2) ฝ่ายทะเบียนและประวัตินักศึกษา 
3) ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
4) ฝ่ายเลขานุการ 
พ.ศ. 2542 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันราชภัฏ ท าให้ส านักทะเบียนและ

ประมวลผลเปลี่ยนเป็นส านักส่งเสริมวิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการ เป็น  3  ส่วน  ดังนี้ 
1) ฝ่ายเลขานุการ 
2) ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน 
3) ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
การด าเนินงานยังครอบคลุมภารกิจเ ช่นเดียวกับปี พ .ศ .2538 เป็นต้นมา ในต าแหน่ง 

“ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ” และข้ึนตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปรับเปลี่ยนสถานะจากสถาบันราชภัฏ เป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตาม  พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547   มีการปรับโครงสร้างการบริหาร
ภายใน โดยส านักส่งเสริมวิชาการเปลี่ยนเป็นกองบริการการศึกษา สังกัดส านักงานอธิการบดี ภายใต้การ
ดูแลรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในต าแหน่ง “ผู้อ านวยการกอง
บริการการศึกษา” ข้ึนตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
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1) งานบริหารงานทั่วไป 
2) งานทะเบียนและประมวลผล 
3) งานหลักสูตรและแผนการเรียน 

 พ.ศ. 2555 ปรับปรุงโครงสร้างการบรหิารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ท าให้   
กองบริการการศึกษา ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชา มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
 1)   งานบริหารงานทั่วไป 
 2)   งานทะเบียนและประมวลผล 
 3)   งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
 4)    งานประสารการจัดบัณฑิตศึกษา 
และมีงานสหกิจศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กองบริการการศึกษาปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารส านักงานอธิการบดี ช้ัน 1  
หมายเลขติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 035-241196  
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารงาน 
 กองบริการการศึกษา ยึดหลักปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน ประกอบกับได้มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
การบริหารงานและนโยบายคุณภาพในการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการ
บริหารงานและนโยบายคุณภาพดังกล่าว ซึ่งมีความสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย โดยที่บุคลากรของ
หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการก าหนดและแสดงความคิดเห็น และได้เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร
ภายในและภายนอกหน่วยงานทราบ และได้มีการปรับปรุงพันธกิจของกองเพื่อให้ครอบคลุมกับภารกิจ
ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง ประกอบกับการปรับเปลี่ยนนโยบายของมหาวิทยาลัย กองบริการ
การศึกษาได้มีการทบทวน ปรับปรุง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกองบรกิารการศึกษา 
ตลอดจนได้ก าหนดอัตลักษณ์ของกองบรกิารการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกบัภารกิจที่ด าเนินการในปจัจุบัน 
 ปรัชญา 
 พัฒนาคน พัฒนางาน บริการที่ดี 
 ปณิธาน 
 มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน และให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 วิสัยทัศน์ 

บริหารจัดการเพื่อให้บริการการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่าย 
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พันธกิจ 
 ประสานภารกิจการใหบ้รกิารการศึกษาด้านการรับสมคัรและสอบคัดเลอืกนักศึกษาใหม่ ทะเบียน
นักศึกษาและสถิตินักศึกษา วัดผลและประมวลผลการศึกษา รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรการศึกษา และ
แผนการศึกษา ตลอดจนงานประสานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและงานประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา 
 นโยบายการบริหารงานและนโยบายคุณภาพ 
 ถูกต้อง  รวดเร็ว  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 

อัตลักษณ์ของกองบริการการศึกษา 
 บริการการศึกษาต้ังแต่แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษาและตลอดไปเมื่อท่านต้องการ 
ข้อมูลสภาพปัจจุบัน 

ปัจจุบันกองบริการการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จัดแบ่ง

งานภายในออกเป็น  5  งาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ดังนี้      

 1)  งานบริหารทั่วไป 

   2)  งานทะเบียนและประมวลผล 
   3)  งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
   4)  งานบัณฑิตศึกษา 
   5)  ศูนย์สหกิจศึกษา 
 โดยแต่ละงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารงานภายในกองบริการการศึกษาโดย
สรุป   ดังแสดงในแผนผังต่อไปนี้   
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แผนผังโครงสร้างการแบ่งงานภายในกองบริการการศึกษา 
 ปัจจุบนักองบรกิารการศึกษา แบง่โครงสรา้งการก าหนดต าแหน่ง เป็น 5 งาน ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ดงัแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

     - หน่วยธุรการ                - หน่วยหลักสูตรและแผนการเรียน      - หน่วยรับนักศึกษา                           - งานบริหารทั่วไป                     - งานบริหารทั่วไป        
     - หน่วยการเงินและพัสดุ    - หน่วยตารางเรียนตารางสอน           - หน่วยทะเบียนนักศึกษา                     - งานมาตรฐานบัณฑิต               - งานจัดอบรม                 
     - หน่วยประกันคุณภาพ     - หน่วยเทียบโอนผลการเรียน            - หน่วยประมวลผลการศึกษา               - ตดิต่อประสานงาน 
                                                                                                                                                                                  กับสถานประกอบการ 
                            

กองบริการการศึกษา  

งานบริหารทั่วไป งานหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและประมวลผล งานบัณฑิตศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษา 

 

ส านักงานอธิการบดี 
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ภาระหน้าท่ีของหน่วยงาน 
กองบริการการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการด้านการศึกษา การให้บริการด้าน

วิชาการ  การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้ 
1.งานธุรการและสารบรรณของหน่วยงาน  รวมทั้งงานบริหารทั่วไป การจัดท าเว็บไซต์ขอหน่วยงาน 
2.งานการเงินและงานพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจ้าง/การแทงจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
3.จัดท าแผนงาน โครงงานและงบประมาณของหน่วยงาน เช่น จัดท าแผนต่างๆ หน่วยงาน จัดท า

โครงการและเสนอขอตั้งงบประมาณ 
4.ด าเนินการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงภายใน

หน่วยงาน รวมทั้งรวบรวมและรายงานข้อมูลด้านตัวช้ีวัดที่ได้รับมอบหมาย เช่น ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ตามตัวช้ีวัดที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมและจัดท าเอกสารเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา จัดท ารายงาน
ตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน 

5.ด าเนินงานด้านการรับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  เช่น จัดท าข้อมูลหลักสูตร 
จ านวนผู้สมัคร สถิติการรับสมัคร การประชาสัมพันธ์ การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
ประสารงานด้านการจัดสอบ ท าข้อสอบ สถานที่สอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6.ระบบรับสมัครและสารสนเทศ  เช่น ก าหนดข้อมูลในระบบรับสมัคร บันทึกข้อมูลและตรวจสอบ
การใช้งานระบบรับสมัคร การรายงานข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลคะแนนสอบและการ
ประกาศผลสอบ 

7.งานทะเบียนนักศึกษา เช่น รับรายงานตัวเป็นนักศึกษา  การออกรหัสนักศึกษา บันทึกข้อมูล
ประวัตินักศึกษา ปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  
ค าน าหน้าช่ือ ยศ ต าแหน่ง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วัน/เดือน/ปีเกิด คุณวุฒิการศึกษา และอื่นๆ ที่
ก าหนดในระบบทะเบียนของนักศึกษา 

8.ตรวจสอบคุณวุฒิ เช่น การจัดท าหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิ การบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบ
คุณวุฒิ จัดเก็บหลักฐาน ตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

9.ด าเนินการจัดท าบัตรนักศึกษา เช่น จัดท าข้อมูลนักศึกษา ถ่ายรูปนักศึกษา และจัดท าบัตร
นักศึกษา/ประสานงานการท าบัตร รวมทั้งการจัดท าบัตรเข้าห้องสอบ 

10.งานด้านการให้บริการนักศึกษาและบุคคลภายนอก เช่น การให้บริการติดต่อสอบถาม แนะน า
ช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษา และที่เกี่ยวข้องกับงานในกองบริการการศึกษา จัดท าเอกสารค าร้องเพื่อ
ให้บริการแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ และเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

11.จัดท าปฏิทินวิชาการส าหรับภาคปกติและภาคพิ เศษหรือการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ประจ าการ(กศ.บป.)  จัดท าปฏิทินอนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา จัดท าปฏิทินการท างานของบุคลากรแต่ละ
สายงาน 
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12.การลงทะเบียน/ยกเลิกวิชาเรียน เช่น การบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียน การบันทึกข้อมูล
แก้ไขการลงทะเบียน การบันทึกข้อมูลการยกเลิกรายวิชาเรียน การจัดท าสถิตินักศึกษาปัจจุบัน สถิติ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

13.ตรวจสอบและประมวลผลการเรียน เช่น บันทึกผลการเรียน  การตรวจสอบผลการเรียน การ
แก้ไขผลการเรียนตามที่ได้รับอนุญาต การปรับข้อมูลรายวิชา สัญลักษณ์ผลการเรียน การประมวลผลการ
เรียน การคิดค่าระดับคะแนน เกรดเฉลี่ยสะสม 

14.ด าเนินการวัดผลการศึกษา เช่น การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร การตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษา/ครบหลักสูตร  จัดท ารายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเสนอขออนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา 

15.ออกหลักฐานรับรองการส าเร็จการศึกษา เช่น ใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย-
ภาษาอังกฤษ ใบรับรองคุณวุฒิ ใบปริญญาบัตร ใบแทนต่างๆ และหนังสือรับรองต่างๆ 

16.ประสานงานปริญญาบัตร เช่น จัดท ารายช่ือบัณฑิต เรียงใบปริญญาบัตร จัดแถวบัณฑิต 
ประสานงานข้อมูลบัณฑิต จ านวนบัณฑิตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

17.งานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาการ เช่น ศึกษา วิเคราะห์และประสานงานการเสนอหลักสูตร 
ตรวจสอบรูปแบบรายละเอียดของหลักสูตร ประสานงานการจัดส่งข้อมูลหลกัสูตร ติดตามหลักสูตร จัดเก็บ
ข้อมูลหลักสูตร รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาการ อาทิเช่น มคอ. ต่างๆ กฎ ระเบียบ ประกาศ และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานนะฯ จัดท าฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมาย 

18.แผนการเรียน เช่น ประสานงานการจัดแผนการเรียน บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของแผนการเรียน ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลการจัดแผนการเรียน จัดท าข้อมูลเพื่อเผยแพร่ 

19.เทียบโอนและยกเว้นรายวิชา เช่น คัดกรองข้อมูลการโอน/ยกเว้นรายวิชา  ตรวจสอบข้อมูล
รายวิชา ผลการเรียน วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา จัดท าบัญชีและข้อมูลการขอโอน/ยกเว้นรายวิชารายบคุคล 
เสนอข้อมูลเพื่อขออนุมัติผลการเทียบโอน/ยกเว้น  ประกาศผลและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลในระบบและ
จัดเก็บหลักฐานการเทียบโอน/ยกเว้น การช าระเงิน 

20.จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เช่น ประสานงานข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ข้อมูลห้องเรียน/
อาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอน จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ การสอบนอกตาราง การขอเปิดวิชา
เรียน การบันทึกข้อมูลการจัดตาราง ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล จัดท าประกาศและเผยแพร่ข้อมูล ปรับปรุง/
แก้ไขข้อมูลในกรณีที่เกิดปัญหา จัดเก็บหลักฐานแต่ละภาคเรียน 

21.ประสานงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เช่น ตรวจสอบแผนการเรียนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ค านวณรายวิชาและจ านวนนักศึกษา ประสานงานจัดหาอาจารย์ผู้สอน จัดตารางสอน ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน เปิดระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

22.ให้บริการข้อมูลการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้ข้อมูลกับอาจารย์ผู้สอน คณบดี/รองวิชาการ
และบุคคลทั่วไป ข้อมูลการจัดห้องเรียน สถิตินักศึกษา รหัสสอบ จ านวนวิชา  ภาระงานสอนของอาจารย์ 
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23.ประสานการจัดการเรียนการสอนศูนย์นอกที่ตั้ง เช่น ประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง สนับสนุนข้อมูลและประสานงานเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งให้มีมาตรฐาน ความเพียงพอต่อการให้บริการนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

24.ประสานการจัดบัณฑิตศึกษา เช่น ประสานงานและสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ปฏิทินวิชาการและอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

25.จัดท าคู่มือนักศึกษา คู่มือการปฏิบัติงานของคณาจารย์ คู่มือการพัฒนาหลักสูตร คู่มือการจัดท า
หลักสูตร 

26.ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
เช่น การประชุมสภาวิชาการ การประชุมคณะกรรมการวิชาการ เป็นต้น 
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ส่วนท่ี 2 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจและหน้าที่หลักในด้านการ

ให้บริการด้านการศึกษาแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย การบริการด้าน
วิชาการ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  งานทะเบียนและประมวลผล มี
ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเข้านักศึกษาด้านทะเบียนประวัติ ทะเบียนเรียน   การขอย้าย
สาขาวิชา การลาพักและลาออกจากการเป็นนักศึกษา การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การให้บริการนักศึกษา
ด้านการลงทะเบียนเรียน การยกเลิกวิชาเรียน การแก้ไขการลงทะเบียน การส่งผลการเรียนของอาจารย์
ผู้สอน การส าเร็จการศึกษา ฯลฯ  

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา ท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ จนถึงสิ้นสุดการท างานโดยอธิบายข้ันตอนการท างานแต่ละข้ันตอน
อย่างละเอียด รวมทั้งเสนอปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานที่อาจจะ
เกิดข้ึน เพื่อให้การปฏิบัติงานของการอนุมัตกิารส าเร็จการศึกษามีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ข้ันตอนการด าเนินงาน
การอนุมัตกิารส าเร็จการศึกษาประกอบไปด้วยข้ันตอนการท างาน 7 ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

1.รวบรวมข้อมูลสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษา 
2.การตรวจสอบค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและบันทึกข้อมูล 
3.การตรวจโครงสร้างหลักสูตร 
4.การตรวจจบหลักสูตร 
5.การเสนอรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา 
6.การจัดท าใบแสดงผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ 
7.การประกาศรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ขั้นตอนการปฏิบตัิงานการอนุมัติการส าเร็จการศกึษา 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังท่ี 1 ขั้นตอนการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา 

 

 

 

1.รวบรวมข้อมูลสาขาวิชาท่ีจะส าเร็จการศึกษา 
 

2.การตรวจสอบค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและบันทึกข้อมูล 
 

       3.การตรวจโครงสร้างหลักสูตร 
 

4.การตรวจจบหลักสูตร 
 

5.การเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

7.การประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

6.การจัดท าใบแสดงผลการเรยีนและใบรับรองคุณวุฒิ 
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ขั้นตอนท่ี 1 รวบรวมข้อมูลสาขาวิชาท่ีจะส าเร็จการศึกษา 
การตรวจสอบสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษา เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าสาขาวิชาใดบ้างที่จะส าเร็จ

การศึกษาตามแผนการเรียนประจ าภาคเรียนน้ัน ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาตามรุ่น/หมู่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
จัดเตรียมเอกสารค าร้องขอส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 โดยการจัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาในวัน
พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าภาคเรียน เพื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจะได้ช้ีแจงท าความเข้าใจกับนักศึกษาถึงข้ันตอน
การด าเนินการตามค าร้องขอส าเร็จการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

1.1 ตรวจสอบข้อมูลสาขาท่ีจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อมูลสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษา คือข้อมูลรายช่ือสาขาวิชา ตามรุ่นหมู่ที่เปิดการเรียนการ

สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมีแผนการเรียนภาคเรียนสุดท้ายในปีการศึกษาการที่จะ

อนุมัติการส าเร็จการศึกษาการ 

ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบข้อมูลสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษาดังข้ันตอนต่อไปนี ้

       1.1.1เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา www.aru.ac.th เลือกเมนู ส าหรับ

บุคลากร กดเมนูย่อย ระบบบริหารบุคลากร  

 

 
ภาพที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซตม์หาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 

 

1.กรอกข้อมูล www.aru.ac.th 

2.เลือก ส าหรับบุคลากร 

3.เลือก ระบบบริหารบุคลากร 

http://www.aru.ac.th/
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  1.1.2 เมื่อเข้าสู่ระบบงานทะเบียน ให้ผู้ปฏิบัติงานกรอกข้อมูล Username และ Password 

ของตนเอง แล้วกดเข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าสู่เมนูการใช้งานในระบบงานทะเบียน 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบทะเบียน 

 

  1.1.3 หน้าจอจะแสดงระบบบรหิารการศึกษา เลอืก ทะเบียน เพื่อเข้าสูร่ะบบงานทะเบียน 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าระบบบรหิารการศึกษา  

1.กรอก username 

2.กรอก Password 

3.กด เข้าสู่ระบบ 

เลือก ทะเบียน 
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  1.1.4 เมื่อเขาสู่ระบบงานทะเบียน หน้าจอจะแสดงแถบเมนูของระบบทะเบียน เลือกเมนู

หลัก รายงาน กดเมนูย่อย รายงานจ านวนนักศึกษา กดเลือกจ านวนนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อเข้าสู่รายงาน

จ านวนนักศึกษา 

ภาพที่ 4 แสดงเมนูรายงานจ านวนนักศึกษาปจัจบุัน 

 

  1.1.5 เลือกข้อมูลสถานะการศึกษา “ศึกษาอยู่” เลือกประเภทนักศึกษา “ภาคปกติหรือ 

กศ.บป ส-อา ป.ตรี” เพื่อให้ได้รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 

ภาพที่ 5 แสดงตัวเลือกรายงานจ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 

 

1.เลือก รายงาน 

2.เลือก รายงานจ านวนนักศึกษา 

3.เลือก จ านวนนกัศึกษาปัจจุบัน 

1.เลือกสถานะการศึกษา 

2.เลือกประเภทนักศึกษา 

3.กด ส่งออก Excel 
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  1.1.6 กดเปิดไฟล์รายงานจ านวนนักศึกษาปัจจุบัน  แสดง รหัสสาขา สาขาวิชา จ านวนหมู่

เรียน ช้ันปีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลจ านวนนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยน าไปจัดพิมพ์ใบรายช่ือตาม

รุ่น/หมู่ ในการจัดเตรียมเอกสารค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงรายงานจ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
 

 
 
 
  
 
 
 

รหัสสาขา 

ช่ือสาขา 

จ านวนหมู่เรียน 

ช้ันปีการศึกษา 
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1.2 เตรียมค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 

ค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา คือเอกสารของนักศึกษาที่ประสงค์จะจบการศึกษายื่นค าร้อง

ต่อกองบริการการศึกษาเพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติการส าเร็จการศึกษา โดยผู้ปฏิบัติงานต้องเตรียมเอกสาร

ค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

1.2.1 เข้าสู่ระบบงานทะเบียน เมนูรายงาน เลือก รายงานรายช่ือนักศึกษา กด แยกตามรุ่น/

หมู่ เพื่อเข้าสู่รายงานรายช่ือนักศึกษา 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอรายงานจ านวนนักศึกษาแยกตามรุ่น/หมู่ 
 

1.2.2 เมื่อเข้าสู่หน้าจอ จะแสดงรายงานรายช่ือนักศึกษาแยกตามรุ่น/หมู่ ให้เลือกข้อมูล

นักศึกษาภาค รุ่น คณะ สาขา สาขาวิชา หมู่เรียน กดส่งออก Excel File เพื่อให้ได้ใบรายช่ือนักศึกษาตาม

รุ่น/หมู่ที่ต้องการ 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอรายงานจ านวนนักศึกษาแยกตามรุ่น/หมู่ 

1.เลือก รายงาน 

2.เลือก รายงานรายช่ือนักศึกษา 

3.เลือก แยกตามรุ่น/หมู่ 

1.เลือกข้อมูลที่ต้องการ 

2.กด ส่งออก Excel File 
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1.2.3 ระบบจะรายงานข้อมูลรายช่ือนักศึกษา ตามรุ่น/หมู่ เป็นไฟล์ Excel สั่งพิมพ์รายช่ือ เพื่อ

น าไปเป็นเอกสารแนบคู่กับค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 4  

 

 
ภาพที่ 9 แสดงใบรายช่ือนักศึกษาตามรุ่น/หมู ่
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1.2.4 นับจ านวนค าร้องขอผู้ส าเร็จการศึกษาเท่ากับจ านวนนักศึกษาตามใบรายช่ือนักศึกษา 

แนบไปพร้อมกับใบรายช่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาในวันพบอาจารย์ประจ าภาคเรียน ทั้งนี้ให้ระบุวันที่ส่งเอกสาร

ค าร้องขอส าเร็จการศึกษาภายใน 60 วัน โดยก าหนดลงในแนวปฏิบัติอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้อาจารย์ที่

ปรึกษาได้แจ้งก าหนดการแก่นักศึกษาและนักศึกษาด าเนินการตามค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 แสดงตัวอย่างค าร้องขอเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษา(ด้านหน้า) 
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ภาพที่ 11 แสดงตัวอย่างค าร้องขอเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษา(ด้านหลงั) 
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ภาพที่ 12 แสดงตัวอย่างแนวปฏิบัติอาจารยท์ี่ปรึกษาทีร่ะบถึุงการส่งค าร้องขอส าเรจ็การศึกษา  

ระบุข้อความในแนวปฏิบตั ิ
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ปัญหา 

1.มีนักศึกษาจ านวนมากติดต่อสอบถามมายังกองบริการการศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้รับค าร้อง

ขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากนักศึกษายังไม่เข้าใจข้ันตอนการด าเนินการตาม

เอกสารค าร้องและก าหนดการส่งเอกสารค าร้อง 

2.นักศึกษาช้ันปีที่ 4 บางรายไม่สามารถด าเนินการส่งเอกสารได้เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ต้องออกไป

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างจังหวัด ส่งผลให้ด าเนินการส่งค าร้องล่าช้า 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1.ด าเนินการพิมพ์ข้อความก าหนดการส่งเอกสารค าร้องขอเป็นส าผู้ส าเร็จการศึกษาลงด้านบนของ

เอกสารค าร้องขอส าเร็จการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเห็นข้อความที่ชัดเจน ในข้อความระบุช่วงเวลาในการส่ง

เอกสารกลับมายังกองบริการการศึกษา และอธิบายข้ันตอนการส่งเอกสารผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้

แนะน านักศึกษา สามารถด าเนินการส่งเอกสารค าร้องได้ถูกต้องตามขั้นตอนและตามก าหนดเวลา 

ข้อเสนอแนะ 

1.ควรปรับปรุงแบบฟอร์มค าร้องขอส าเร็จการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและลดข้ันตอนในการด าเนิน

เอกสารของนักศึกษาให้เข้าใจง่าย โดยมีค าร้องขอส าเร็จการศึกษาทางระบบออนไลน์และให้นักศึกษากรอก

ข้อมูลของตนเองในระบบ เช่น เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ใช้วิธีสแกนเอกสารแนบส่งเข้าระบบ ช าระเงิน

ผ่านธนาคารหรือเคาเตอร์เซอร์วิส และส่งเอกสารค าร้องที่นักศึกษายืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วมายังกอง

บริการการศึกษาพร้อมรูปถ่ายชุดครุยที่ถูกต้อง 

2. ควรจัดท าแผนผังอธิบายข้ันตอนการส่งเอกสารค าร้องขอส าเร็จการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้

นักศึกษาทราบโดยทั่วกันผ่านทาง SOCIAL MEDIA LINE FACEBOOK 

3. ควรจัดท าปฏิทินการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 แจกไปพร้อมกับค าร้อง

ขอส าเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงก าหนดการการส าเร็จของนักศึกษาตั้งแต่ต้นจนจบกระระบวน

การ 
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2.การรวบรวมค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและบันทึกข้อมูล 
การรวบรวมค าร้องขอส าเรจ็การศึกษาและบนัทึกข้อมลูนักศึกษาเปน็การตรวจสอบความถูกต้องของ

การส่งเอกสารค าร้อง ตรวจสอบเอกสารแนบตามค าร้อง ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาวุฒิการศึกษาเดมิ 
ตัดแต่งรูปถ่ายชุดครุยให้สวยงามเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษา และ
ด าเนินการบันทึกข้อมูลตามค าร้องขอส าเร็จการศึกษา มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

2.1 รวบรวมค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละวันหลังจากที่นักศึกษามาส่ง

เอกสารค าร้องขอส าเร็จการศึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บริการหน้าเคาเตอร์  เพื่อจัดเก็บเอกสารค า
ร้องป้องกันการสูญหาย  

2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ได้แก่ รูปถ่ายชุดครุยของนักศึกษา สีชุดครุยและสีผม
ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย รูปถ่ายเป็นขนาด 1 นิ้ว จ านวน 4 รูป รูปถ่ายมีความชัดเจน ตรวจเอกสาร
แนบของนักศึกษาได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชนที่มีช่ือ-สกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด 
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ส าเนาวุฒิการศึกษาเดิมก่อนที่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
หากพบว่านักศึกษาถ่ายรูปมาไม่ถูกต้องหรือแนบเอกสารมาไม่ครบถ้วน ชัดเจนให้โทรแจ้งนักศึกษา
ด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 

2.1.3 จัดแยกเอกสารค าร้องตามคณะ สาขาวิชา เพื่อง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลการส่ง
เอกสารค าร้องของนักศึกษาว่านักศึกษา โดยแนบใบรายช่ือนักศึกษาไว้กับค าร้องขอส าเร็จการศึกษาเก็บ
รวบรวมใส่กล่องเอกสาร 

  
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 แสดงการจัดเก็บเอกสารค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 
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2.2 บันทึกข้อมูลในค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
เป็นการบันทึกข้อมูลที่อยู่ทีส่ามารถติดต่อได้ของนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ปจัจบุัน และ Email เพื่อให้

ทราบข้อมูลปัจจุบันของนักศึกษา สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 
2.2.1 เข้าสู่ระบบงานทะเบียน เมนูข้อมูลตั้งต้น เพื่อเข้าสู่ข้อมูลของนักศึกษา 

 
ภาพที่ 19 แสดงเมนูข้อมลูตั้งต้น ข้อมลูนักศึกษา 

 
2.2.2 เมื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลนักศึกษา กรอกรหัสนักศึกษา กดค้นหา และกดแก้ไขข้อมูล เพื่อเข้าสู่การ

แก้ไขข้อมูลนักศึกษา 

 
ภาพที่ 20 แสดงเมนูข้อมลูตั้งต้น ข้อมลูนักศึกษา 

 

1.เลือก ข้อมูลตั้งต้น 

2.เลือก ข้อมูลนักศึกษา 

1.กรอก รหัสนักศึกษา 

2.กด ค้นหา 

3.กด แก้ไขข้อมูล 
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2.2.3 เมื่อเข้าสู่หน้าประวัตินักศึกษา ให้กรอกข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้ปัจจุบันของนักศึกษาจากค าร้อง
ขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ Email  

ภาพที่ 21 แสดงหน้าจอข้อมลูประวัตินักศึกษา 
 

2.2.4 เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกแก้ไข เพื่อให้ได้ข้อมูลของนักศึกษาที่เป็นปจัจุบัน 
 

ภาพที่ 22 แสดงหน้าจอข้อมลูประวัตินักศึกษา 
 

 
 
 
 
 

1.กรอกข้อมูลที่อยู่ 

2.กรอกเบอร์โทรศัพท์ 

3.กรอก Email 

กด บันทึกแก้ไข 
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ปัญหา 

1.ในบางครัง้พบว่าเมื่อรวบรวมเอกสารค ารอ้งขอส าเรจ็การศึกษาในแต่ละวันมีนักศึกษาส่งเอกสาร
ค าร้องขอส าเรจ็การศึกษาไม่ถูกต้องหรอืเอกสารค าร้องไม่ครบถ้วน รูปถ่ายชุดครุยไม่ครบจ านวน 4 รูป และ
รูปถ่ายชุดครุยสีไม่ถูกตอ้งตามปรญิญาของนกัศึกษา เอกสารแนบบัตรประชาชนไม่ชัดเจน นักศึกษาไม่
สามารถหาวุฒิการศึกษาเดิมได้ เป็นต้น 
แนวทางแก้ไขปัญหา 

1.ท าความเข้าใจขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการนักศึกษาหน้าเคาเตอร์ให้ตรวจสอบเบื้องต้น 
ก่อนรับเอกสารค าร้องขอส าเร็จการศึกษาจากหนังสือ หากมีข้อสงสัยให้แจ้งฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ตรวจสอบโดยทันที ทั้งนี้จัดท าตัวอย่างรูปถ่ายชุดครุยที่ถูกต้องเพื่อให้นักศึกษาได้ตรวจสอบได้ทันที 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรปรับปรุงแบบฟอร์มค าร้องขอส าเร็จการศึกษาให้มีข้อมูลเฉพาะที่จะใช้งานจริง ตัดรายการ
เอกสารที่ไม่จ าเป็นและยุ่งยากส าหรับนักศึกษา เช่น ผลการเรียนเดิมก่อนเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งนักศึกษาบางรายได้ท าสูญหายไปแล้วไม่สามารถหาเอกสารได้ ให้ใช้ข้อมูลการ
ตรวจสอบวุฒิการศึกษาเดิมของนักศึกษาที่มีอยู่แล้วในระบบและขอความร่วมมือให้ผู้บันทึกข้อมูลทะเบียน
ประวัตนิักศึกษาบันทึกข้อมูลนักศึกษาบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น 
 2. ควรมีบริการร้านค้ารับถ่ายชุดครุยส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษาที่ต้องการถ่ายรูปและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรูปถ่ายชุดครุยได้ทันที มีการโชว์ตัวอย่าง
ชุดครุยจริงให้นักศึกษาได้ดูที่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลแก่นักศึกษาก่อนจะไปถ่ายรูปชุดครุย จัดท าตัวอย่าง
การถ่ายรูปถ่ายชุดครุยที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบ และสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา เช่น มีข้อมูลหน้าเว็บไซต์กองบริการการศึกษา หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
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3.การตรวจโครงสร้างหลักสูตร 
การตรวจโครงสร้างหลักสูตรเป็นการด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 

4 ภาคเรียนสุดท้ายก่อนที่อาจารย์ผู้สอนจะส่งผลการเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อตรวจสอบ
การศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาว่าเรียนครบคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้หรือไม่  โดยมี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

3.1 จัดพิมพ์ใบตรวจจบของนักศึกษา 
ใบตรวจจบนักศึกษาเป็นรายงานข้อมูลการผลการลงทะเบียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อ ใช้

เป็นเอกสารการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการตามข้ันตอน
ดังต่อไปนี ้

 3.1.1 เข้าสู่ระบบงานทะเบียน เลือกเมนูตรวจจบนักศึกษา เลือกตรวจจบรายกลุ่ม เพื่อเข้า
สู่เมนูใบตรวจจบของนักศึกษา 

ภาพที่ 23 แสดงเมนูตรวจจบนกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

1.เลือก ตรวจจบนักศึกษา 

2.เลือก ตรวจจบรายกลุ่ม 
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 3.1.2 เมื่อกดเข้าไปหน้าจอจะแสดงหน้าจอให้เลือกข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ใบตรวจจบ ต้อง
เลือกข้อมูลให้ครบทุกช่อง กดค้นหา  

ภาพที่ 24 แสดงหน้าจอตรวจจบรายกลุม่ 
 

 3.1.3 หน้าจอจะแสดงรายช่ือนักศึกษาทั้งรุ่น/หมู่ กดเลือกตรวจจบตามใบรายช่ือนักศึกษา 

ภาพที่ 25 แสดงเมนูใบตรวจจบของนักศึกษาตามรุ่น/หมู่ 
 
 

เลือก ข้อมูลที่ต้องการ 

เลือก ตรวจจบ 
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 3.1.4 หน้าจอจะแสดงใบตรวจจบของนักศึกษาที่เลือกกดพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์ใบตรวจจบของ
นักศึกษา 

ภาพที่ 26 แสดงใบตรวจจบของนกัศึกษา 
 

 3.1.5 หน้าจอจะแสดงใบตรวจจบของนักศึกษา และกดย้อนกลับ เพื่อด าเนินการจัดพิมพ์
เอกสารใบตรวจจบของนักศึกษาให้ครบทุกคน 

 
3.2 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตร 
เป็นการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรประจ าภาคเรียน เพื่อ ให้

คณะกรรมการด าเนินการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่จะส าเร็จการศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 3.2.1 จัดพิมพ์ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรเสนอผู้อ านวยการ
กองบริการการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนของค าสั่ง 

 3.2.2 เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว เสนอค าสั่งให้รองอธิการบดีลงนาม เพื่อให้ได้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯที่เสร็จสมบูรณ์ 

 3.2.3 จัดท าส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตร เท่ากับจ านวน
คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรให้กับทางเจ้าหน้าที่
คณะ แจกไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

กด พิมพ์ 
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ภาพที่ 27 แสดงตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตร 



ห น้ า  | 38 

 

3.3 ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการช าระค่าลงทะเบียนของนักศึกษา  
เป็นการตรวจสอบข้อมูลการช าระค่าบ ารุงการศึกษาของนักศึกษาหลังจากที่ครบก าหนดช าระค่า

บ ารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามก าหนด ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได้ดังนี้ 

3.3.1 เข้าระบบทะเบียน เลือกแถบเมนูลงทะเบียน เลือกรายงาน เลือกรายงานรายช่ือนักศึกษาที่
ลงทะเบียน  

 
ภาพที่ 28 แสดงหน้าจอ เมนูลงทะเบียน 

 
3.3.2 เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบจะแสดงข้อมูลให้เลือกข้อมูลที่ต้องการทราบให้ครบทุกช่อง กดค้นหา 

เพื่อให้ได้ใบรายงานของนักศึกษา 

ภาพที่ 29 แสดงหน้าจอรายงานรายช่ือนกัศึกษาที่ลงทะเบียน 

1.เลือก ลงทะเบียน 

2.เลือก รายงาน 
3.เลือก รายงานรายช่ือนักศึกษา 

4.เลือก ที่ลงทะเบียน 
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3.3.3 หน้าจอจะแสดงสถานการณ์ช าระค่าบ ารุงการศึกษาของนักศึกษาตรวจสอบและบันทึกข้อมูล

ลงในรายช่ือ พร้อมกับตรวจสอบการส่งเอกสารค าร้องขอส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

ภาพที่ 30 แสดงรายงานการลงทะเบียนของนกัศึกษา 
 
3.3.4 กดพิมพ์ข้อมูลรายงานรายช่ือนักศึกษาที่ลงทะเบียน น ามาตรวจสอบเพื่อจัดท ารายช่ือ

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ช าระค่าบ ารุงการศึกษา และตรวจสอบการส่งเอกสารค าร้องขอส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งค าร้องตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยตรวจสอบจากข้อมูลทีเ่ก็บรวบรวมเอกสารค าร้องขอ
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  

ภาพที่ 31 แสดงหน้าจอรายงานรายช่ือนกัศึกษาที่ลงทะเบียน 
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3.4 จัดส่งใบรายงานรายช่ือนักศึกษาและเอกสารใบตรวจจบของนักศึกษาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ผ่านทางเจ้าหน้าที่คณะ เพื่อแจกไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการตรวจโครงสร้างหลักสูตรให้กับนักศึกษา 
 

ภาพที่ 34 แสดงใบรายช่ือนักศึกษาทีจ่ัดสง่ให้อาจารย์ทีป่รกึษา 
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3.5 รวบรวมเอกสารใบตรวจจบของอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อครบก าหนดส่งเอกสารใบตรวจจบ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยใบรายช่ือของนักศึกษาที่อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการตรวจโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว  เมื่อได้
เอกสารจากอาจารย์ที่ปรึกษาครบทุกสาขาวิชา ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตรวจโครงสร้างหลักสูตรจากเล่ม
หลักสูตรของสาขาวิชาและข้อบังคับ กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจโครงสร้าง ตามหมวดวิชาที่เล่ม
หลักสูตรก าหนดไว้ ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาแกน หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก หมวดวิชา
เลือกเสรี ตรวจสอบรหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิตของแต่ละรายวิชา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร และ
เงื่อนไขการจบการศึกษาของหลักสูตร เช่น บังคับเรียนรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษจ านวน 12 หน่วยกิต เมื่อ
ตรวจสอบครบถ้วนแล้ว รวบรวมข้อมูลส่งให้นายทะเบียนตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและจัดท าข้อมูล
นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาประจ าภาคเรียน และจัดเก็บเอกสารใบตรวจจบไว้เป็นหลักฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 35 แสดงใบรายงานรายช่ือนักศึกษาที่อาจารย์ทีป่รกึษาตรวจโครงสร้างหลักสูตร 
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ปัญหา 

1.การจัดพิมพ์ข้อมูลใบตรวจจบของนักศึกษาจากระบบทะเบียนมีความล่าช้า เนื่องจากระบบจะ

ค านวณคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาก่อนจะแสดงออกผลมา ท าเวลาในการเตรียมเอกสารส าหรับการตรวจ

โครงสร้างหลักสูตรใช้เวลานาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1.วางแผนการท างานล่วงหน้าซึ่งจะต้องดึงข้อมูลใบตรวจจบของนักศึกษาโดยใช้เวลาท าการทั้งวัน

และต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อนักศึกษา 1 คณะ/รุ่น  เพื่อให้สามารถจัดพิมพ์ใบตรวจจบของ

นักศึกษา ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามเวลาในค าสั่ง 

ข้อเสนอแนะ 

1.ควรปรับปรุงโปรแกรมให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเรียกดูข้อมูลใบตรวจจบของนักศึกษาได้ เพื่อ

สามารถใช้ตรวจจบสอบการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา และตรวจโครงสร้างหลักสูตรให้กับนักศึกษาผ่าน

ระบบงานบริหารการศึกษา  
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4.การตรวจจบหลักสูตร 
การตรวจจบหลักสูตรเป็นการตรวจการส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนหลังจาก

ที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนเข้าระบบทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
จบหลักสูตร ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาประจ าภาค
เรียนนั้น มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

4.1 จัดพิมพ์ใบตรวจจบของนักศึกษา 
ใบตรวจจบนักศึกษาเป็นรายงานข้อมูลการผลการลงทะเบียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อใช้

เป็นเอกสารการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการตามข้ันตอน
ดังต่อไปนี ้

 4.1.1 เข้าสู่ระบบงานทะเบียน เลือกเมนูตรวจจบนักศึกษา เลือกตรวจจบรายกลุ่ม เพื่อเข้า
สู่เมนูใบตรวจจบของนักศึกษา 

ภาพที่ 36 แสดงเมนูตรวจจบนกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

1.เลือก ตรวจจบนักศึกษา 

2.เลือก ตรวจจบรายกลุ่ม 
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 4.1.2 เมื่อกดเข้าไปหน้าจอจะแสดงหน้าจอให้เลือกข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ใบตรวจจบ ต้อง
เลือกข้อมูลให้ครบทุกช่อง กดค้นหา  

ภาพที่ 37 แสดงหน้าจอตรวจจบรายกลุม่ 
 

 4.1.3 หน้าจอจะแสดงรายช่ือนักศึกษาทั้งรุ่น/หมู่ กดเลือกตรวจจบตามใบรายช่ือนักศึกษา 

ภาพที่ 38 แสดงเมนูใบตรวจจบของนักศึกษาตามรุ่น/หมู่ 
 
 

เลือก ข้อมูลที่ต้องการ 

เลือก ตรวจจบ 
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 4.1.4 หน้าจอจะแสดงใบตรวจจบของนักศึกษาที่เลือกกดพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์ใบตรวจจบของ
นักศึกษา 

ภาพที่ 39 แสดงใบตรวจจบของนกัศึกษา 
 

 4.1.5 หน้าจอจะแสดงใบตรวจจบของนักศึกษา และกดย้อนกลับ เพื่อด าเนินการจัดพิมพ์
เอกสารใบตรวจจบของนักศึกษาให้ครบทุกคน 

4.2 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตร 
เป็นการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรประจ าภาคเรียน เพื่อให้คณะกรรมการ

ด าเนินการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่จะส าเร็จการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการตาม
ข้ันตอนดังนี ้

 4.2.1 จัดพิมพ์ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรเสนอผู้อ านวยการกอง
บริการการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนของค าสั่ง 

 4.2.2 เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว เสนอค าสั่งให้รองอธิการบดีลงนาม เพื่อให้ได้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เสร็จสมบูรณ์ 

 4.2.3 จัดท าส าเนาค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตร เท่ากับจ านวน
คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรให้กับทางเจ้าหน้าที่คณะ 
แจกไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 

 

กด พิมพ์ 
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ภาพที่ 40 แสดงตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตร 
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4.3 ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการช าระค่าลงทะเบียนของนักศึกษา  
เป็นการตรวจสอบข้อมูลการช าระค่าบ ารุงการศึกษาของนักศึกษาหลังจากที่ครบก าหนดช าระค่า

บ ารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามก าหนด ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได้ดังนี้ 

 4.3.1 เข้าระบบทะเบียน เลือกแถบเมนูลงทะเบียน เลือกรายงาน เลือกรายงานรายช่ือ
นักศึกษาที่ลงทะเบียน  

 
ภาพที่ 41 แสดงหน้าจอ เมนูลงทะเบียน 

 
 4.3.2 เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบจะแสดงข้อมูลให้เลือกข้อมูลที่ต้องการทราบให้ครบทุกช่อง 

กดค้นหา เพื่อให้ได้ใบรายงานของนักศึกษา 

ภาพที่ 42 แสดงหน้าจอรายงานรายช่ือนกัศึกษาที่ลงทะเบียน 

1.เลือก ลงทะเบียน 

2.เลือก รายงาน 
3.เลือก รายงานรายช่ือนักศึกษา 

4.เลือก ที่ลงทะเบียน 
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 4.3.3 หน้าจอจะแสดงสถานการณ์ช าระค่าบ ารุงการศึกษาของนักศึกษาตรวจสอบและ

บันทึกข้อมูลลงในรายช่ือ พร้อมกับตรวจสอบการส่งเอกสารค าร้องขอส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

ภาพที่ 43 แสดงรายงานการลงทะเบียนของนกัศึกษา 
 
 4.3.4 กดพิมพ์ข้อมูลรายงานรายช่ือนักศึกษาที่ลงทะเบียน น ามาตรวจสอบเพื่อจัดท า

รายช่ือนักศึกษาที่ยังไม่ได้ช าระค่าบ ารุงการศึกษา และตรวจสอบการส่งเอกสารค าร้องขอส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งค าร้องตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยตรวจสอบจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมเอกสารค า
ร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  

ภาพที่ 44 แสดงหน้าจอรายงานรายช่ือนกัศึกษาที่ลงทะเบียน 
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4.4 จัดส่งใบรายงานรายช่ือนักศึกษาและเอกสารใบตรวจจบของนักศึกษาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ผ่านทางเจ้าหน้าที่คณะ เพื่อแจกไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการตรวจโครงสร้างหลักสูตรให้กับนักศึกษา 

4.5 รวบรวมเอกสารใบตรวจจบของอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อครบก าหนดส่งเอกสารใบตรวจจบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตรวจจบหลักสูตรจากเล่มหลักสูตรของสาขาวิชาและข้อบังคับ กฏ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจโครงสร้าง ตามหมวดวิชาที่เล่มหลักสูตรก าหนดไว้ ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาแกน หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี ตรวจสอบรหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิ
ตของแต่ละรายวิชา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร และเงื่อนไขการจบการศึกษาของหลักสูตร เช่น บังคับ
เรียนรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษจ านวน 12 หน่วยกิต เมื่อตรวจสอบครบถ้วนแล้ว รวบรวมข้อมูลส่งให้นาย
ทะเบียนตรวจสอบโครงสร้างหลักสตูร เพื่อสรุปรายช่ือนักศึกษาที่เรียนครบหลักสตูรสามารถส าเร็จการศึกษา
ได้ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2560 หมวด 6 การอนุมัติ
ปริญญา และตรวจสอบคุณสมบัติการได้ปริญญาเกียรตินิยมจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการให้ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ.2550 เพื่อสรุปรายช่ือจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าภาคเรียนเสนอ
อนุมัติรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาในข้ันตอนต่อไป  
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ปัญหา 

1.เมื่อท าการตรวจจบหลักสูตรพบนักศึกษาที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน 

เนื่องจากลงทะเบียนเรียนไม่ครบแต่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ที่

ปรึกษาขาดความเข้าใจในรายละเอียดหลักสูตร ท าให้จบการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการเรียน 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1.ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรซ้ า ก่อนแจ้งนายทะเบียนและแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อนักศึกษา

ให้ด าเนินการขอเปิดรายวิชาในรายวิชาที่ยังขาดลงเรียนไม่ครบหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ครบหลักสูตรและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

ข้อเสนอแนะ 

1.ควรปรับปรุงพัฒนาเมนูการตรวจจบของระบบทะเบียน ให้สามารถใช้ตรวจการส าเร็จการศึกษาได้

อย่างถูกต้องแม่นย า ซึ่งสามารถใช้ผลการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาจากระบบควบคู่กับการตรวจสอบ

จากผู้ช่วยนายทะเบียนและนายทะเบียนในการท ารายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา 

 2.ควรมีการตรวจโครงสร้างหลกัสูตรให้กบันักศึกษาต้ังแต่ช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อเป็นการ

ตรวจสอบการลงทะเบียนให้นักศึกษา สามารถลงทะเบียนเรยีนเป็นไปตามแผนการเรียนและสามารถส าเรจ็

การศึกษาได ้ 

 3. จัดท าคู่มือแนะน าการตรวจโครงสร้างหลักสูตรและตรวจจบหลักสูตรส าหรบัอาจารย์ทีป่รึกษา

ใหม่เพือ่ใหส้ามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
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5.การเสนออนุมัตริายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
เมื่อด าเนินการตรวจจบหลักสูตรให้กับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะได้รายช่ือผู้ที่

จะส าเร็จการศึกษาเพื่อเสนออนุมัติผลการส าเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
เสนออนุมัติปริญญาให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ มีข้ันตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ 

5.1 จัดท าไฟล์รายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษาจากข้อมลูทีผู่้ช่วยนายทะเบยีนและนายทะเบียนได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแลว้ โดยจัดท าเป็นไฟล์ Excel เพื่อเตรียมจัดท าเป็นเอกสารประกอบการ
ประชุมเสนออนุมัติผลการส าเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการอนุมัติประเมินผลการศึกษา  

ภาพที่ 45 แสดงตัวอย่างไฟล์ข้อมลูผูส้ าเร็จการศึกษา 
 
5.2 จัดการประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา  
เมื่อได้รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานต้องเตรียมการประชุมคณะกรรมการ

อนุมัติการประเมินผลการศึกษา มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 5.2.1 การเตรียมการก่อนการประชุม ผู้ปฏิบัติงานจะต้องติดต่อประสานงานคณะกรรมการ

เพื่อนัดหมายการประชุมแจ้งก าหนดการวันประชุมให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ติดภารกิจ ด าเนินการจองห้องประชุมส าหรับผูเ้ข้ารว่มประชุม
จ านวน 10 ที่นั่ง ด าเนินการเขียนค าร้องขอให้ห้องประชุมที่งานธุรการ ของส านักงานอธิการบดี 
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 5.2.3 จัดท าบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการเสนอผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาและ
รองอธิการบดีลงนาม  

 
ภาพที่ 46 แสดงตัวอย่างบันทึกเชิญประชุม 
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 5.2.4 จัดท าส าเนาบันทึกข้อความเชิญประชุมและส่งบันทึกไปยังคณะที่คณะกรรมการ
สังกัด  
  5.2.5 จัดเตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุมและเอกสารแนบรายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา

จ านวน 10 ชุด ในวันที่ประชุมให้โทรแจง้กรรมการผู้เข้าร่วมล่วงหน้า  

 5.2.6 เมื่อถึงวันด าเนินการประชุม ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดเตรียมห้องประชุมให้เรียบร้อย จัด
วางเอกสารการประชุมตามที่นั่ง เตรียมน้ าดื่มหรือกาแฟส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่าง การประชุมให้
ผู้ปฏิบัติงานจดรายงานการประชุม และตรวจสอบการลงช่ือเข้าร่วมประชุมในใบลงช่ือให้ครบถ้วน 

 5.2.7 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมให้สรุปรายงานการประชุมและจัดเก็บเอกสารประชุมไว้
เป็นหลักฐาน 1 ชุด ได้แก่ รายงานการประชุมที่เสนอผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาตรวจสอบเรียบร้อย
แล้ว และเล่มรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 47 แสดงเอกสารการประชุมคณะกรรมการอนมุัติการประเมินผลการศึกษา 
 



ห น้ า  | 54 

 

5.3 เสนอการให้ปรญิญาต่อสภาวิชาการ เป็นการเสนอรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการอนุมัตจิาก
คณะกรรมการการประเมินผลการศึกษาเรยีบรอ้ยแล้ว เพื่อพิจารณาเสนอการใหป้รญิญาแก่ผูส้ าเรจ็การศึกษา 
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

 5.3.1 จัดท าบันทึกข้อความเสนอวาระน าเข้าการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการตาม
ก าหนดการประชุมช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เพื่อเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาพที่ 48 แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอวาระเข้ากรรมการสภาวิชาการ 
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 5.3.2 และจัดท าเอกสารการประกอบการประชุมจ านวน 14 เล่ม เพื่อเป็นเอกสารแนบ
ประกอบการพิจารณาของที่ประชุม 

  
ภาพที่ 49 แสดงเอกสารแนบการประชุมสภาวิชาการ 

 
5.3.3 เมื่อเสร็จการประชุมให้เก็บรายงานการประชุมจากที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดสภาวิชาการ

ให้เก็บรายงานการประชุมและเล่มเอกสารประกอบการประชุมไว้ 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษา 
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5.4 เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย เป็นการเสนอรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขอ
อนุมัติให้ปริญญาต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อผ่านความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการการเรียบร้อยแล้วนั้น มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

 5.4.1จัดท าบันทึกข้อความขอเสนอวาระเข้าการประชุมสภามหาวิทยา เพื่อเสนอรายช่ือ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญาบัตรต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัตใิห้ปริญญา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 50 แสดงแสดงบันทึกข้อความเสนอเรื่องเพื่อน าเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

 



ห น้ า  | 57 

 

 5.4.2 จัดท าเอกสารประกอบการประชุมเล่มรายช่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 35 เล่ม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 51 แสดงเอกสารประกอบการพจิารณาเสนออนมุัติให้ปริญญา 
 

  5.4.3เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาแล้วให้ เก็บรายงานการประชุมของสภา

มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐานคู่กับเลม่เอกสารประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลให้ในการ

ออกหลักฐานเอกสารส าคัญทางการศึกษาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ปัญหา  
 1. คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษาติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ส่งผลต่อ
การลงนามรับรองรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาในเล่มรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะต้องจัดท าส าเนาเอกสาร
ประกอบการประชุมเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย  
แนวทางแก้ไขปัญหา   
 1.ติดต่อประสานงานคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนท าบันทึกข้อความเชิญประชุม
พร้อมทั้งแจ้งก าหนดการประชุมวันเวลา สถานที่ประชุม และก่อนวันประชุม 1 วัน โทรแจ้งคณะกรรมการถึง
ก าหนดการอีกครั้ง  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.วางแผนการประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมนิผลการศึกษาเป็นภาคเรียนตลอดปกีารศึกษา 
เช่น ภาคเรียนที่ 1/2562 ก าหนดการประชุมเป็นวันที่....... ภาคเรียนที่ 2/2562 ก าหนดการประชุมวันที่
.............. โดยก าหนดการประชุมในแต่ละภาคเรียนจะแสดงในปฏิทินการการส าเร็จการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 4  เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบก าหนดการประชุมล่วงหน้าและนักศึกษาได้ทราบถึง
ก าหนดการท าส าเร็จการศึกษาแต่ละข้ันตอน  
 2.เอกสารการประชุมคณะกรรมการควรจัดท าเป็นรูปแบบไฟล์ จัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อน
การประชุมอย่างน้อย 2 วัน ทาง Email หรือ Line Facebook เพื่อลดการใช้กระดาษและคณะกรรมการได้
ทราบวาระการประชุมล่วงหน้า 
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6.การจัดท าใบแสดงผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  
เป็นการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกให้แก่

ผู้ส าเร็จการศึกษา เมื่อผ่านความเห็นชอบอนุมัติปริญญาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
จึงด าเนินการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษา 2 ฉบับ คือ ใบแสดงผลการเรียนภาษาไทย และใบรับรอง
คุณวุฒิ เพื่อรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

6.1 การบันทึกข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นการปรับสถานะของผู้ส าเร็จการศึกษา ในระบบทะเบียน
ให้เป็นสถานะผู้ส าเร็จการศึกษา มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

 6.1.1 เข้าสู่ระบบทะเบียนเลือกแถบเมนูข้อมูลตั้งต้น เลือกเมนูข้อมูลนักศึกษา เพื่อเข้าสู่
ข้อมูลนักศึกษา 

ภาพที่ 52 แสดงหน้าจอข้อมลูตั้งต้นนกัศึกษา 

 

 

 

1.เลือก ข้อมูลตั้งต้น 

2.เลือก นักศึกษา 
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 6.1.2 กรอกรหัสนักศึกษาที่ต้องการใส่ข้อมูลตามรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา กดค้นหา กด
แก้ไขข้อมูล เพื่อเข้าสู่ระบบข้อมูลนักศึกษา 

ภาพที่ 53 แสดงแถบเมนูข้อมลูนักศึกษา 
 
6.1.3 เมื่อเข้าสู่ระบบข้อมูลนักศึกษา เลือกสถานะเป็นส าเร็จการศึกษา กรอก ข้อมูลภาคเรียนที่

ส าเร็จการศึกษา วันที่ส าเร็จการศึกษา โดยใช้วันที่คณะกรรมการอนุมัติผลการประเมินผลการศึกษา กด
บันทึกข้อมูล  

ภาพที่ 54 แสดงข้อมูลการส าเรจ็การศึกษา 
 

1.กรอก รหัสนักศกึษา 

2.กด คน้หา 

3.กด แกไ้ขข้อมลู 

เลือก สถานะ 

พิมพ์ข้อมูลวันที่จบ 
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 6.2 จัดพิมพ์ใบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย เป็นการจัดพิมพ์เอกสารส าคัญทางการศึกษา
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
  6.2.1 เข้าระบบงานทะเบียน เลือกแถบเมนูตรวจจบนักศึกษา เลือกเมนู รายงาน เลือกเมนู
ย่อยรายงานผลการศึกษา เพื่อให้ได้ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา 

ภาพที่ 55 แสดงเมนูรายงานผลการศึกษา 
 

  6.2.2 กดเลือกเข้าสู่หน้าจอ กรอกรหัสนักศึกษา เลือกวันที่ออกเอกสาร ตรวจสอบใบ
แสดงผลการเรียน กดพิมพ์ลงบนกระดาษลายน้ าของมหาวิทยาลัยฯแบบที่ไม่มีปั๊มทอง ติดรูปถ่ายชุดครุยให้
เรียบร้อย จัดเรียงใบแสดงผลกาเรียนตามเล่มรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อเสนอลงนามในล าดับต่อไป 

ภาพที่ 56 แสดงหน้าข้อมูลนกัศึกษา 

1.เลือก ตรวจจบนักศึกษา 

2.เลือกรายงาน 

3.เลือกรายงานผลการศึกษา 

1.กรอก รหัสนักศึกษา 

2.กด ค้นหา 

3.เลือก วันที่ออกเอกสาร 
4. กด พิมพ์ 
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 6.3 การจัดพิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิ สามารถด าเนินการได้ดังนี้  
  6.3.1 เข้าระบบงานทะเบียน เลือกแถบเมนู รายงาน เลือกเมนูรายงานรับรองคุณวุฒิ  

ภาพที่ 57 แสดงรายงานรบัรองคุณวุฒ ิ
 

  6.3.2 กดเลือกเข้าสู่หน้าจอ กรอกรหัสนักศึกษา เพื่อค้นหาข้อมูลใบรับรองคุณวุฒิ 

ภาพที่ 58 แสดงรายงานรบัรองคุณวุฒ ิ
 

1.เลือก รายงาน 

2.เลือก รายงานรับรองคุณวุฒิ 

1.กรอกข้อมูล รหัสนักศึกษา 

2. กด ค้นหา 
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  6.3.3 กรอกข้อมูลวันที่ส าเร็จการศึกษา วันที่ออกเอกสาร ผู้ลงนามอธิการบดี กรอกข้อมูล
เลขที่เอกสาร เลข อย. ซึ่งดูข้อมูลจากเล่มเอกสารรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา หากผู้ส าเร็จการศึกษาได้เกียรติ
นิยม ต้องกรอกข้อมูลเกียรตินิยมในช่อง ระบุเป็นเกียรติอันดับ 1 หรืออันดับ 2 กดพิมพ์ เอกสารลายน้ าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแบบปั๊มทอง  
 

 
ภาพที่ 59 แสดงข้อมูลที่ต้องกรอกในใบรับรองคุณวุฒิ 

 
  6.3.4 ติดรูปถ่ายชุดครุยให้เรียบร้อย ตรวจสอบความถูกต้อง จัดเรียงใบรับรองคุณวุฒิตาม
เล่มรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อเสนอลงนามในล าดับต่อไป 

 
 6.4 เสนอลงนามใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
  6.4.1 เสนอลงนามใบแสดงผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิให้กับนายทะเบียนลงนามช่อง
นายทะเบียน และลงนามประทับรูป และรองอธิการบดีลงนามในใบผลการเรียน ตรวจสอบเอกสารว่าลงนาม
ครบทุกฉบับหรือไม่ 
 
 
 
 
 

1.กรอก รหัสนักศึกษา 

2. กรอกข้อมูล 

3.กด พิมพ์ 
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  6.4.2 จัดท าเป็นบันทึกข้อความเสนอลงนามใบรับรองคุณวุฒิต่ออธิการบดี  เพื่อเสนอลง
นามใบรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 60 แสดงบันทึกข้อความเสนอลงนามใบรบัรองคุณวุฒิ 
 
   
 
 
 
 
 

นายรกัษ ์โลกสวย 
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  6.4.3 ประทับตรานูนมหาวิทยาลัยลงบนเอกสารฉบับจริงทุกฉบับ จับคู่ใบรับรองคุณวุฒิ
และใบแสดงผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมการแจกเอกสารส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

 
 

ภาพที่ 61 แสดงใบรับรองคุณวุฒ ิ
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ภาพที่ 62 แสดงใบแสดงผลการเรียน 

 
 

 

 

  

 



ห น้ า  | 67 

 

ปัญหา 

1.ในกรณีที่นักศึกษาสส าเร็จการศึกษาจ านวนมากจะเกิดความล่าช้าในการจัดพิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิ

และใบแสดงผลการเรียน เนื่องจากระบบประมวลผลล่าช้า ส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างานและการแจก

เอกสารวุฒิการศึกษาล่าช้าไปจากเดิม   

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1.จัดเตรียมการท างาน การส าเร็จการศึกษาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับเอกสารเรว็ข้ึน 

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีคณะท างานเฉพาะเป็นค าสั่งปฏิบัติงานเร่งด่วนในการท างานจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษา

ให้ผูส้ าเร็จการศึกษา 
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ขั้นตอนท่ี 7 ประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
การประกาศรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นข้ันตอนสุดท้ายในการด าเนินงานของการอนุมัติการส าเรจ็

การศึกษา หลังจากที่เสนอลงนามเอกสารใบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย และใบรับรอง คุณวุฒิเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะด าเนินการแจกเอกสารให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

7.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดท าประกาศรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ทราบและแจ้งรายละเอียดในการติดต่อขอรับเอกสารส าคัญทางการศึกษาที่กองบริการการศึกษา 

 
ภาพที่  63 แสดงประกาศรายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา  
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7.2 จัดส่งไฟล์รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไฟล์ PDF ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านเว็บไซต์ของกองบริการ
การศึกษา ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองบริการการศึกษา  

7.3 จัดส่งไฟล์รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไฟล์ PDF ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบงานเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้อัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบ  

7.4 ผู้ปฏิบัติงานสามารถเพิ่มช่องทางการประสัมพันธ์ได้โดยแจ้งผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่อไปยังผู้ส าเร็จการศึกษา  

7.5 ประสานงานแจ้งก าหนดการแจกเอกสารวุฒิการศึกษากับฝ่ายงานการเงิน พร้อมทั้งให้เล่ม
รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา 1 เล่ม  เพื่องานการเงินจะได้จัดเตรียมเกี่ยวกับการคืนเงนิค่าประกันของเสียหายแก่
นักศึกษา  

7.6 จัดวางใบแสดงผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิให้กับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการหน้าเคาเตอร์เพื่อ
แจกให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะมาติดต่อขอรับเอกสาร  
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ปัญหา 
 1.มีนักศึกษาหลายท่านต้องการเอกสารการส าเรจ็การศึกษา ก่อนวันที่แจกเอกสาร เพื่อไปใช้สมัคร
งาน 
 2.เมื่อถึงก าหนดแจกเอกสารการส าเรจ็การศึกษาแต่มผีู้ไม่มารับเอกสาร ท าให้ต้องจัดเกบ็เอกสารไว้
เป็นเวลานาน 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
 1.เตรียมการท างานล่วงหน้าเพื่อใหผู้้ส าเรจ็การศึกษาได้รับเอกสารส าคัญทางการศึกษาโดยเร็วที่สุด 
เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษา 
 2.เพิ่มช่องทางในประชาสมัพันธ์การรับเอกสารส าคัญทางการศึกษา และเพือ่ใหผู้้ส าเรจ็การศึกษา
และติดต่อรบัเอกสารมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรเพิ่มช่องทางการจัดส่งเอกสารส าคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ 
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