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เล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ที่เป็นกำลังใจให้คู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี
นางสาวภัสน์นันท์ กรพาโชค
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ส่วนที่ 1
บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 โทรสาร 0–35322076 ก่อ ตั้ง มาตั้ง แต่รัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว พระราชทานทรัพ ย์ จานวน
30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลัง
พระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 – 2 - 3 แต่เพิ่มวิชาครู
พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการดาเนินการผลิต
ครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียด
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียด
แห่งเดียว
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
ประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่ า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอน
หลักสูตรครูมูลกสิกรรม
พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากตาหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ตาบลหัวแหลม โดย
แยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนี ยบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดทาการสอนเมื่อ
วันที่ 1 มิ ถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึก หัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กิ นนอนประจา) แผนก
เกษตรกรรม
พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่บริเวณ
ข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ตาบลหอรัตนไชยบริเวณหอพัก อู่
ทองในปัจจุบัน
พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
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 ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัย
ครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2511 กระทรวงศึก ษาธิก ารประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึ ก หัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาทาการผลิตครูหลายระดับ
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 และเปิดสอนปริญญาตรี (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.) หลักสูตร
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 เริ่มมีผลบังคับใช้ทา
ให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ภายในปี 2564
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ
4) เรียนรู้และเสริม สร้างความเข็มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนัก การเมื องท้ องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและ
องค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอั นเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ให้ก ารศึก ษา ส่ง เสริม วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บ ริก ารวิชาการแก่ สัง คม
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู
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นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภา
มหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้ มีอานาจและ
หน้าที่ (1) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
วิชาการแก่ สัง คม การผลิตและส่ง เสริม วิท ยฐานะครู การท านุบ ารุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม การอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงกาหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับ
กลุ่มประชาคมอาเซียน
3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุ ณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
การให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และ
สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า เพื่อให้
เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
และการวิจัยสู่ระดับสากล
10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้ าน
ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
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ประวัติความเป็นมาของสานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ระบุให้วิทยาลัยครูเป็น
ส่วนราชการในกรมการฝึกหัดครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มาตรา 7 โดยกาหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่ง มีส่วนราชการ 2 ส่วน ประกอบด้วย
สานักงานอธิการบดี (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 วิท ยาลัยครูแต่ล ะแห่ง มีส่วนราชการ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส านัก งานอธิก ารบดี (อาจแบ่ง
ออกเป็นฝ่ายหรือแผนก) คณะวิชา (อาจแบ่งเป็นภาควิชา) หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ (อาจแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนก) ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 นี้ ทา
ให้แผนกต่าง ๆ ที่สังกัดสานักงานอธิการบดี
ได้ยกฐานะเป็น “ฝ่าย” ดังนั้น สานักงานอธิการบดี
จึงแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคาสถานที่ และฝ่ายยานพาหนะ
ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ทาให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็น
ส่วนราชการ ในส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ สัง กั ดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้วันที่ 25
ตุลาคม พ.ศ. 2538 สานักงานสภาสถาบันราชภัฏประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบัน
ราชภัฎ เพื่อความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
โดยสานักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น 11 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่าย
เลขานุการ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เพื่อความเหมาะสม สานักงานอธิการบดี 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 กาหนดให้มีส่วนอานวยการและสานักงาน
เลขานุการในสานักงานอธิการบดี สานักงานอธิการบดีจึงให้มีส่วนอานวยการในสานักงานอธิการบดี แบ่ง
ออกเป็น 11 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัสดุ ฝ่าย
อาคารสถานที่
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ต่อ มาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ป ระชุม หน่วยงานใน
สานักงานอธิการบดี เพื่อรองรับการเป็นนิติบุคลภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2544 จึงได้มีการยุบหน่วยงานบางหน่วยงาน และ
จัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ขึ้น ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ (งานสารบรรณ งานประชุม งานกิจกรรมสภา งาน
เลขานุการผู้บริหาร) ฝ่ายอาคารและสถานที่ (งานอาคารและศิลปกรรม งานวางผังและพัฒนาออกแบบ
งานระบบสาธารณูปโภค
งานซ่อมบารุง งานรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานพัฒนา
พื้นที่ ) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (งานทรัพยากรบุคคล งานนิติก รรมและวินัย งานพัฒ นาและบุคลากร 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 มีการกาหนด
จั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการตามกฎกระทรวงจัด ตั้ ง ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุธยา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีส่วนราชการ 8 ส่วน
ราชการ ได้แก่ สานักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และสานักวิทย
บริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2549 มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ใน
ส่วนของสานักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายแลแผน กองบริการการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
สานักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ ณ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์
13000 โทรศัพท์ 0-3532-2076-9 ต่อ 1227 โทรสาร 0-3524-2708
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของของสานักงานอธิการบดี
ปรัชญาของสานักงานอธิการบดี
สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
วิสัยทัศน์ของสานักงานอธิการบดี
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานทุกพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยภายในปี 2564
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พันธกิจของสานักงานอธิการบดี
1) สร้างและพัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2) สร้ า งและพั ฒ นาระบบและกลไกการบริห ารนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์แ ละงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพสูงรองรับการพัฒนาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3) ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการและการบริการการศึกษา
4) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและการบริการการศึกษา
5) ส่งเสริมการนาศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
6) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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แผนผังแสดงโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารของสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ก
สานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ผู้อานวยการกองกลาง

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา

ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานบุคคล

งานแผนงานและงบประมาณ

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานการเงินและบัญชี

งานติดตามและประเมินผล

งานทะเบียนและประมวลผล

งานพัฒนานักศึกษา

งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ

งานประสานงานจัดบัณฑิตศึกษา

งานกิจกรรมและกี า

งานยานพาหนะ

งานประกันคุณภาพ

งานพัสดุ

งานวิเทศสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์
งานนิติการ
งานสวัสดิการและหารายได้
งานกิจการคณะกรรมการ
งานตรวจสอบภายใน
หมายเหตุ. 1) จัดตั้งตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 หมวด 1 ข้อ 6 โดยใช้ อัตรากาลังในงานตรวจสอบภายใน กองกลาง สานักงานอธิการบดี
2) จัดตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธย ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 ใช้อัตรากาลังในงานประสานงานจัดบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึก ษา สานักงานอธิการบดี
3) จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ใช้อัตรากาลังในงานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
4) จัดตั้งเพื่อดาเนินงานด้านการบริหารจัดการงานหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การบริหารการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ใช้อัตรากาลังในงานสวัสดิการและหารายได้ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
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ประวัติกองบริการการศึกษา
พ.ศ.2518 ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 วิทยาลัยครูเป็นส่วนราชการใน
กรมการฝึกหัดครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการเป็นสานักงานอธิการและคณะวิชา โดย
สานักงานอธิการ แบ่งส่วนราชการออกเป็นแผนก ซึ่งสานักส่งเสริมวิชาการในขณะนั้นมีฐานะเป็นแผนก
เรียกว่า “แผนกทะเบียนและวัดผล” มี หัวหน้าหน่วยงานในตาแหน่ง “หัวหน้าแผนกทะเบียนและ
วัดผล” มีภารกิจ คือ รับผิดชอบ หลักสูตรและแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน งานทะเบียน
และงานวัดผลนักศึกษา
พ.ศ.2527 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยครู โดยแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
พ.ศ.2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 มีสาระสาคัญ คือ
“มาตรา 7 วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีส่วนราชการ ดังนี้
1) สานักงานอธิการ
2) คณะวิชา
3) หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นเพื่อส่งเสริมวิชาการ สานักงานอธิการบดี อาจแบ่งเป็น
ฝ่ายหรือแผนก คณะวิชา อาจแบ่งเป็นภาควิชา
ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 นี้ แผนกทะเบียนและวัดผลเข้า
สังกัดในหน่วยส่งเสริมวิชาการชื่อ “สานักงานส่งเสริมวิชาการ” และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2530 ได้แบ่งฝ่ายในสานักส่งเสริมวิชาการ 6 ฝ่ายดังนี้
1) ฝ่ายเลขานุการ
2) ฝ่ายแผนงานและวัดผล
3) ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
4) ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
5) ฝ่ายหอสมุด
6) ฝ่ายเอกสารตารา
มีหัวหน้าหน่วยงานเป็น “หัวหน้าสานักส่งเสริมวิชาการ” ขึ้นตรงต่อรองอธิการฝ่ายวิชาการ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ “วิทยาลัยครู” ทาให้สานักส่งเสริมวิชาการมีฐานะเป็นส่วนราชการ
เพื่อส่งเสริมงานวิชาการของสถาบันราชภัฏในกรมการฝึกหัดครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีตาแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานในตาแหน่ง “ผู้อานวยการส านัก ส่ง เสริมวิชาการ” ขึ้นตรงกั บ รองอธิก ารบดีฝ่าย
วิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
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1) ฝ่ายงานหลักสูตรและแผนการเรียน
2) ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
3) ฝ่ายเอกสารการพิมพ์
4) ฝ่ายหอสมุด
พ.ศ.2538 ประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติส ถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 มี ผ ลบัง คับ ใช้ตั้ง แต่วันที่
25 มกราคม พ.ศ.2538 ทาให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นส่วนราชการ ในสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2538 สานักงานสภาสถาบันราช
ภัฏได้ ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ เพื่อความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ทาให้ฝ่ายหอสมุดเปลี่ยนชือ่
ใหม่เป็นสานักวิทยบริการ สานักส่งเสริมวิชาการมีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็ นกลุ่มงานสนับสนุนกิจการ
สถาบั น มี ชื่ อ ใหม่ เ ป็ น ส านั ก ทะเบีย นและประมวลผล มี ต าแหน่ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานในตาแหน่ง
“ผู้อานวยการส านัก ทะเบียนและประมวลผล” ขึ้นตรงกั บ รองอธิก ารบดี ฝ่ายวิชาการมี ภารกิ จ คือ
รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและประมวลผล มีการปรับเปลี่ยนการแบ่งส่วน
ราชการเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
1) ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
2) ฝ่ายทะเบียนและประวัตินักศึกษา
3) ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
4) ฝ่ายเลขานุการ
พ.ศ. 2542 ปรับ ปรุง โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันราชภัฏ ท าให้ส านัก ทะเบียนและ
ประมวลผลเปลี่ยนเป็นสานักส่งเสริมวิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการ เป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ฝ่ายเลขานุการ
2) ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
3) ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
การด าเนิ น งานยั ง ครอบคลุ ม ภารกิ จ เช่ น เดี ย วกั บ ปี พ.ศ.2538 เป็ น ต้ น มา ในต าแหน่ ง
“ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ” และขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ปรับ เปลี่ยนสถานะจากสถาบันราชภัฏ เป็น
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ ตาม พรบ. มหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มี ก ารปรับ โครงสร้างการบริหาร
ภายใน โดยสานักส่งเสริมวิชาการเปลี่ยนเป็นกองบริการการศึกษา สังกัดสานักงานอธิการบดี ภายใต้การ
ดูแลรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในตาแหน่ง “ผู้อานวยการกอง
บริการการศึกษา” ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

ห น้ า | 12

1) งานบริหารงานทั่วไป
2) งานทะเบียนและประมวลผล
3) งานหลักสูตรและแผนการเรียน
พ.ศ. 2555 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทาให้
กองบริการการศึกษา ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชา มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
1) งานบริหารงานทั่วไป
2) งานทะเบียนและประมวลผล
3) งานหลักสูตรและแผนการเรียน
4) งานประสารการจัดบัณฑิตศึกษา
และมีงานสหกิจศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กองบริการการศึกษาปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 1
หมายเลขติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 035-241196
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารงาน
กองบริการการศึกษา ยึดหลักปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย เป็น
แนวทางในการดาเนินงาน ประกอบกับได้มีการกาหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
การบริหารงานและนโยบายคุณภาพในการกาหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการ
บริหารงานและนโยบายคุณภาพดังกล่าว ซึ่งมีความสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย โดยที่บุคลากรของ
หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการกาหนดและแสดงความคิดเห็น และได้เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร
ภายในและภายนอกหน่วยงานทราบ และได้มีการปรับปรุงพันธกิจของกองเพื่อให้ครอบคลุมกับภารกิจ
ของหน่วยงานที่ ป ฏิบัติง านจริง ประกอบกั บ การปรับ เปลี่ยนนโยบายของมหาวิท ยาลัย กองบริก าร
การศึกษาได้มีการทบทวน ปรับปรุง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกองบริการการศึกษา
ตลอดจนได้กาหนดอัตลักษณ์ของกองบริการการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ดาเนินการในปัจจุบัน
ปรัชญา
พัฒนาคน พัฒนางาน บริการที่ดี
ปณิธาน
มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และนาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน และให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์
บริหารจัดการเพื่อให้บริการการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่าย
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พันธกิจ
ประสานภารกิจการให้บริการการศึกษาด้านการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ทะเบียน
นัก ศึก ษาและสถิตินัก ศึก ษา วัดผลและประมวลผลการศึก ษา รับ รองคุณวุฒิ หลัก สูตรการศึกษา และ
แผนการศึ ก ษา ตลอดจนงานประสานการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง และงานประสานการจั ด
บัณฑิตศึกษา
นโยบายการบริหารงานและนโยบายคุณภาพ
ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
อัตลักษณ์ของกองบริการการศึกษา
บริการการศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนสาเร็จการศึกษาและตลอดไปเมื่อท่านต้องการ
ข้อมูลสภาพปัจจุบัน
ปัจจุบันกองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี 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
ปัจจุบนั กองบริการการศึกษา แบ่งโครงสร้างการกาหนดตาแหน่ง เป็น 5 งาน ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้

สานักงานอธิการบดี

กองบริการการศึกษา

งานบริหารทั่วไป

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

- หน่วยธุรการ
- หน่วยหลักสูตรและแผนการเรียน
- หน่วยการเงินและพัสดุ - หน่วยตารางเรียนตารางสอน
- หน่วยประกันคุณภาพ - หน่วยเทียบโอนผลการเรียน

งานทะเบียนและประมวลผล

- หน่วยรับนักศึกษา
- หน่วยทะเบียนนักศึกษา
- หน่วยประมวลผลการศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

- งานบริหารทั่วไป
- งานมาตรฐานบัณฑิต

ศูนย์สหกิจศึกษา

- งานบริหารทั่วไป
- งานจัดอบรม
- ติดต่อประสานงาน
กับสถานประกอบการ
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ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
กองบริการการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการด้านการศึก ษา การให้บริการด้าน
วิชาการ การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้
1.งานธุรการและสารบรรณของหน่วยงาน รวมทั้งงานบริหารทั่วไป การจัดทาเว็บไซต์ขอหน่วยงาน
2.งานการเงินและงานพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจ้าง/การแทงจาหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
3.จัดทาแผนงาน โครงงานและงบประมาณของหน่วยงาน เช่น จัดทาแผนต่างๆ หน่วยงาน จัดทา
โครงการและเสนอขอตั้งงบประมาณ
4.ดาเนินการจัดทาประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงภายใน
หน่วยงาน รวมทั้งรวบรวมและรายงานข้อมูลด้านตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย เช่น ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมและจัดทาเอกสารเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทารายงาน
ตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
5.ดาเนินงานด้านการรับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ เช่น จัดทาข้อมูลหลักสูตร
จ านวนผู้ส มั คร สถิติการรับสมัคร การประชาสัม พันธ์ การจัดท าคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ประสารงานด้านการจัดสอบ ทาข้อสอบ สถานที่สอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.ระบบรับสมัครและสารสนเทศ เช่น กาหนดข้อมูลในระบบรับสมัคร บันทึกข้อมูลและตรวจสอบ
การใช้งานระบบรับสมัคร การรายงานข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลคะแนนสอบและการ
ประกาศผลสอบ
7.งานทะเบียนนักศึกษา เช่น รับ รายงานตัวเป็นนัก ศึกษา การออกรหัสนักศึกษา บันทึ กข้อมูล
ประวัตินักศึกษา ปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
คานาหน้าชื่อ ยศ ตาแหน่ง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วัน/เดือน/ปีเกิด คุณวุฒิการศึกษา และอื่นๆ ที่
กาหนดในระบบทะเบียนของนักศึกษา
8.ตรวจสอบคุณวุฒิ เช่น การจัดทาหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิ การบันทึ กข้อมูลผลการตรวจสอบ
คุณวุฒิ จัดเก็บหลักฐาน ตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.ดาเนินการจัดท าบัตรนัก ศึก ษา เช่น จัดท าข้อมู ล นัก ศึก ษา ถ่ายรูป นัก ศึก ษา และจัดท าบัตร
นักศึกษา/ประสานงานการทาบัตร รวมทั้งการจัดทาบัตรเข้าห้องสอบ
10.งานด้านการให้บริการนัก ศึกษาและบุคคลภายนอก เช่น การให้บริการติดต่อสอบถาม แนะนา
ช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษา และที่เกี่ยวข้องกับงานในกองบริการการศึกษา จัดทาเอกสารคาร้องเพื่อ
ให้บริการแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ และเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
11.จั ด ท าปฏิ ทิ น วิ ช าการส าหรั บ ภาคปกติ แ ละภาคพิ เ ศษหรื อ การศึ ก ษาเพื่อ พั ฒ นาบุค ลากร
ประจาการ(กศ.บป.) จัดทาปฏิทินอนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา จัดทาปฏิทินการทางานของบุคลากรแต่ละ
สายงาน
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12.การลงทะเบียน/ยกเลิกวิชาเรียน เช่น การบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียน การบันทึกข้อมูล
แก้ ไขการลงทะเบียน การบันทึ ก ข้อ มู ล การยกเลิ ก รายวิชาเรียน การจัดท าสถิตินัก ศึก ษาปัจ จุบัน สถิติ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
13.ตรวจสอบและประมวลผลการเรียน เช่น บันทึกผลการเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การ
แก้ไขผลการเรียนตามที่ได้รับอนุญาต การปรับข้อมูลรายวิชา สัญลักษณ์ผลการเรียน การประมวลผลการ
เรียน การคิดค่าระดับคะแนน เกรดเฉลี่ยสะสม
14.ดาเนินการวัดผลการศึกษา เช่น การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร การตรวจสอบการสาเร็จ
การศึกษา/ครบหลักสูตร จัดทารายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเสนอขออนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา
15.ออกหลั ก ฐานรั บ รองการส าเร็ จ การศึ ก ษา เช่ น ใบรายงานผลการเรี ย นฉบั บ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ ใบรับรองคุณวุฒิ ใบปริญญาบัตร ใบแทนต่างๆ และหนังสือรับรองต่างๆ
16.ประสานงานปริญ ญาบั ตร เช่ น จั ด ท ารายชื่ อบัณ ฑิ ต เรี ย งใบปริญ ญาบัตร จั ด แถวบัณฑิ ต
ประสานงานข้อมูลบัณฑิต จานวนบัณฑิตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
17.งานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาการ เช่น ศึกษา วิเคราะห์และประสานงานการเสนอหลักสูตร
ตรวจสอบรูปแบบรายละเอียดของหลักสูตร ประสานงานการจัดส่งข้อมูลหลักสูตร ติดตามหลักสูตร จัดเก็บ
ข้อมูลหลักสูตร รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาการ อาทิเช่น มคอ. ต่างๆ กฎ ระเบียบ ประกาศ และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานนะฯ จัดทาฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมาย
18.แผนการเรียน เช่น ประสานงานการจัดแผนการเรียน บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของแผนการเรียน ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลการจัดแผนการเรียน จัดทาข้อมูลเพื่อเผยแพร่
19.เทียบโอนและยกเว้นรายวิชา เช่น คัดกรองข้อมูลการโอน/ยกเว้นรายวิชา ตรวจสอบข้อมูล
รายวิชา ผลการเรียน วิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา จัดทาบัญชีและข้อมูลการขอโอน/ยกเว้นรายวิ ชารายบุคคล
เสนอข้อมูลเพื่อขออนุมัติผลการเทียบโอน/ยกเว้น ประกาศผลและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลในระบบและ
จัดเก็บหลักฐานการเทียบโอน/ยกเว้น การชาระเงิน
20.จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เช่น ประสานงานข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ข้อมูลห้องเรียน/
อาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอน จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ การสอบนอกตาราง การขอเปิดวิชา
เรียน การบันทึกข้อมูลการจัดตาราง ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล จัดทาประกาศและเผยแพร่ข้อมูล ปรับปรุง/
แก้ไขข้อมูลในกรณีที่เกิดปัญหา จัดเก็บหลักฐานแต่ละภาคเรียน
21.ประสานงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เช่น ตรวจสอบแผนการเรียนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป คานวณรายวิชาและจานวนนักศึกษา ประสานงานจัดหาอาจารย์ผู้สอน จัดตารางสอน ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน เปิดระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
22.ให้บริการข้อมูลการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้ข้อมูลกับอาจารย์ผู้สอน คณบดี/รองวิชาการ
และบุคคลทั่วไป ข้อมูลการจัดห้องเรียน สถิตินักศึกษา รหัสสอบ จานวนวิชา ภาระงานสอนของอาจารย์
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23.ประสานการจัดการเรียนการสอนศูนย์นอกที่ตั้ง เช่น ประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง สนับสนุนข้อมูลและประสานงานเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งให้มีมาตรฐาน ความเพียงพอต่อการให้บริการนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
24.ประสานการจัด บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เช่ น ประสานงานและสนั บ สนุ น การจัด ท าหลัก สูต รระดับ
บัณฑิตศึกษา ปฏิทินวิชาการและอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25.จัดทาคู่มือนักศึกษา คู่มือการปฏิบัติงานของคณาจารย์ คู่มือการพัฒนาหลักสูตร คู่มือการจัดทา
หลักสูตร
26.ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
เช่น การประชุมสภาวิชาการ การประชุมคณะกรรมการวิชาการ เป็นต้น
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ส่วนที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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 การสาเร็จการศึกษา ฯลฯ
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการอนุมัติการสาเร็จการศึกษา ทาให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ จนถึงสิ้นสุดการทางานโดยอธิบายขั้นตอนการทางานแต่ละขั้นตอน
อย่างละเอียด รวมทั้งเสนอปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของการอนุมัตกิ ารสาเร็จการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขั้นตอนการดาเนินงาน
การอนุมัตกิ ารสาเร็จการศึกษาประกอบไปด้วยขั้นตอนการทางาน 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.รวบรวมข้อมูลสาขาวิชาที่จะสาเร็จการศึกษา
2.การตรวจสอบคาร้องขอสาเร็จการศึกษาและบันทึกข้อมูล
3.การตรวจโครงสร้างหลักสูตร
4.การตรวจจบหลักสูตร
5.การเสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
6.การจัดทาใบแสดงผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ
7.การประกาศรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการอนุมตั ิการสาเร็จการศึกษา
1.รวบรวมข้อมูลสาขาวิชาที่จะสาเร็จการศึกษา

2.การตรวจสอบคาร้องขอสาเร็จการศึกษาและบันทึกข้อมูล

3.การตรวจโครงสร้างหลักสูตร

4.การตรวจจบหลักสูตร

5.การเสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา

6.การจัดทาใบแสดงผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ

7.การประกาศรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา

แผนผังที่ 1 ขั้นตอนการอนุมัติการสาเร็จการศึกษา
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ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลสาขาวิชาที่จะสาเร็จการศึกษา
การตรวจสอบสาขาวิชาที่จะสาเร็จการศึกษา เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าสาขาวิชาใดบ้างที่จะสาเร็จ
การศึกษาตามแผนการเรียนประจาภาคเรียนนั้น ตรวจสอบจานวนนักศึกษาตามรุ่น/หมู่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
จัดเตรียมเอกสารคาร้องขอสาเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยการจัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาในวัน
พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจาภาคเรียน เพื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจะได้ชี้แจงทาความเข้าใจกับนักศึกษาถึงขั้นตอน
การดาเนินการตามคาร้องขอสาเร็จการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
1.1 ตรวจสอบข้อมูลสาขาที่จะสาเร็จการศึกษา
ข้อมูลสาขาวิชาที่จะสาเร็จการศึกษา คือข้อมูลรายชื่อสาขาวิชา ตามรุ่นหมู่ที่เปิดการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมีแผนการเรี ยนภาคเรียนสุดท้ายในปีการศึกษาการที่จะ
อนุมัติการสาเร็จการศึกษาการ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบข้อมูลสาขาวิชาที่จะสาเร็จการศึกษาดังขั้นตอนต่อไปนี้
1.1.1เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา www.aru.ac.th เลือกเมนู สาหรับ
บุคลากร กดเมนูย่อย ระบบบริหารบุคลากร

1.กรอกข้อมูล www.aru.ac.th

2.เลือก สาหรับบุคลากร

3.เลือก ระบบบริหารบุคลากร

ภาพที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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1.1.2 เมื่อเข้าสู่ระบบงานทะเบียน ให้ผู้ปฏิบัติงานกรอกข้อมูล Username และ Password
ของตนเอง แล้วกดเข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าสู่เมนูการใช้งานในระบบงานทะเบียน

1.กรอก username

3.กด เข้าสู่ระบบ

2.กรอก Password

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบทะเบียน
1.1.3 หน้าจอจะแสดงระบบบริหารการศึกษา เลือก ทะเบียน เพื่อเข้าสูร่ ะบบงานทะเบียน

เลือก ทะเบียน

ภาพที่ 3 แสดงหน้าระบบบริหารการศึกษา
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1.1.4 เมื่อเขาสู่ระบบงานทะเบียน หน้าจอจะแสดงแถบเมนูของระบบทะเบียน เลือกเมนู
หลัก รายงาน กดเมนูย่อย รายงานจานวนนักศึก ษา กดเลือกจานวนนักศึกษาปั จจุบัน เพื่อเข้าสู่รายงาน
จานวนนักศึกษา

1.เลือก รายงาน
3.เลือก จานวนนักศึกษาปัจจุบัน
2.เลือก รายงานจานวนนักศึกษา

ภาพที่ 4 แสดงเมนูรายงานจานวนนักศึกษาปัจจุบัน
1.1.5 เลือกข้อมูลสถานะการศึกษา “ศึกษาอยู่” เลือกประเภทนักศึกษา “ภาคปกติหรือ
กศ.บป ส-อา ป.ตรี” เพื่อให้ได้รายงานข้อมูลจานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด

1.เลือกสถานะการศึกษา
2.เลือกประเภทนักศึกษา

3.กด ส่งออก Excel

ภาพที่ 5 แสดงตัวเลือกรายงานจานวนนักศึกษาปัจจุบัน
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1.1.6 กดเปิดไฟล์รายงานจานวนนักศึกษาปัจจุบัน แสดง รหัสสาขา สาขาวิชา จานวนหมู่
เรียน ชั้นปีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลจานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยนาไปจัดพิมพ์ใบรายชื่อตาม
รุ่น/หมู่ ในการจัดเตรียมเอกสารคาร้องขอสาเร็จการศึกษา

ชั้นปีการศึกษา

รหัสสาขา

ชื่อสาขา

จานวนหมู่เรียน

ภาพที่ 6 แสดงรายงานจานวนนักศึกษาปัจจุบัน
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1.2 เตรียมคาร้องขอเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา
คาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา คือเอกสารของนักศึกษาที่ประสงค์จะจบการศึกษายื่นคาร้อง
ต่อกองบริการการศึกษาเพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติการสาเร็จการศึกษา โดยผู้ปฏิบัติงานต้องเตรียมเอกสาร
คาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
1.2.1 เข้าสู่ระบบงานทะเบียน เมนูรายงาน เลือก รายงานรายชื่อนักศึกษา กด แยกตามรุ่น/
หมู่ เพื่อเข้าสู่รายงานรายชื่อนักศึกษา

1.เลือก รายงาน

3.เลือก แยกตามรุ่น/หมู่
2.เลือก รายงานรายชื่อนักศึกษา

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอรายงานจานวนนักศึกษาแยกตามรุ่น/หมู่
1.2.2 เมื่ อ เข้าสู่ห น้าจอ จะแสดงรายงานรายชื่อนัก ศึก ษาแยกตามรุ่น/หมู่ ให้เ ลือกข้อมูล
นักศึกษาภาค รุ่น คณะ สาขา สาขาวิชา หมู่เรียน กดส่งออก Excel File เพื่อให้ได้ใบรายชื่อนักศึกษาตาม
รุ่น/หมู่ที่ต้องการ

1.เลือกข้อมูลที่ต้องการ

2.กด ส่งออก Excel File

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอรายงานจานวนนักศึกษาแยกตามรุ่น/หมู่
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1.2.3 ระบบจะรายงานข้อมูลรายชื่อนักศึกษา ตามรุ่น/หมู่ เป็นไฟล์ Excel สั่งพิมพ์รายชื่อ เพื่อ
นาไปเป็นเอกสารแนบคู่กับคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาพที่ 9 แสดงใบรายชื่อนักศึกษาตามรุ่น/หมู่
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1.2.4 นับจานวนคาร้องขอผู้สาเร็จการศึกษาเท่ากับจานวนนักศึกษาตามใบรายชื่อ นักศึกษา
แนบไปพร้อมกับใบรายชื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาในวันพบอาจารย์ประจาภาคเรียน ทั้งนี้ให้ระบุวันที่ส่งเอกสาร
คาร้องขอสาเร็จการศึกษาภายใน 60 วัน โดยกาหนดลงในแนวปฏิบัติอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้อาจารย์ที่
ปรึกษาได้แจ้งกาหนดการแก่นักศึกษาและนักศึกษาดาเนินการตามคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา

ภาพที่ 10 แสดงตัวอย่างคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา(ด้านหน้า)
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ภาพที่ 11 แสดงตัวอย่างคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา(ด้านหลัง)
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ระบุข้อความในแนวปฏิบตั ิ

ภาพที่ 12 แสดงตัวอย่างแนวปฏิบัติอาจารย์ที่ปรึกษาทีร่ ะบุถึงการส่งคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
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ปัญหา
1.มีนักศึกษาจานวนมากติดต่อสอบถามมายังกองบริการการศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้รับ คาร้อง
ขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากนักศึกษายังไม่ เข้าใจขั้นตอนการดาเนินการตาม
เอกสารคาร้องและกาหนดการส่งเอกสารคาร้อง
2.นักศึกษาชั้นปีที่ 4 บางรายไม่สามารถดาเนินการส่งเอกสารได้เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ต้องออกไป
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างจังหวัด ส่งผลให้ดาเนินการส่งคาร้องล่าช้า
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.ดาเนินการพิมพ์ข้อความกาหนดการส่งเอกสารคาร้องขอเป็นสาผู้สาเร็จการศึกษาลงด้านบนของ
เอกสารคาร้องขอสาเร็จการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเห็นข้อความที่ชัดเจน ในข้อความระบุช่วงเวลาในการส่ง
เอกสารกลับมายังกองบริการการศึกษา และอธิบายขั้นตอนการส่งเอกสารผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ ให้
แนะนานักศึกษา สามารถดาเนินการส่งเอกสารคาร้องได้ถูกต้องตามขั้นตอนและตามกาหนดเวลา
ข้อเสนอแนะ
1.ควรปรับปรุงแบบฟอร์มคาร้องขอสาเร็จการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและลดขั้นตอนในการดาเนิน
เอกสารของนักศึกษาให้เข้าใจง่าย โดยมีคาร้องขอสาเร็จการศึกษาทางระบบออนไลน์และให้นักศึกษากรอก
ข้อมูลของตนเองในระบบ เช่น เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ใช้วิธีสแกนเอกสารแนบส่งเข้าระบบ ชาระเงิน
ผ่านธนาคารหรือเคาเตอร์เซอร์วิส และส่งเอกสารคาร้องที่นักศึก ษายืนยัน ข้อมูลเรียบร้อยแล้วมายัง กอง
บริการการศึกษาพร้อมรูปถ่ายชุดครุยที่ถูกต้อง
2. ควรจัด ท าแผนผัง อธิบ ายขั้นตอนการส่งเอกสารคาร้องขอส าเร็จการศึกษาประชาสัม พันธ์ให้
นักศึกษาทราบโดยทั่วกันผ่านทาง SOCIAL MEDIA LINE FACEBOOK
3. ควรจัดทาปฏิทินการอนุมัติการสาเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แจกไปพร้อมกับคาร้อง
ขอสาเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกาหนดการการสาเร็จของนักศึกษาตั้งแต่ต้นจนจบกระระบวน
การ
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2.การรวบรวมคาร้องขอสาเร็จการศึกษาและบันทึกข้อมูล
การรวบรวมคาร้องขอสาเร็จการศึกษาและบันทึกข้อมูลนักศึกษาเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของ
การส่งเอกสารคาร้อง ตรวจสอบเอกสารแนบตามคาร้อง ได้แก่ สาเนาบัตรประชาชน สาเนาวุฒิการศึกษาเดิม
ตัดแต่ง รูป ถ่ายชุดครุยให้สวยงามเพื่อ เตรียมความพร้อมในการจัดทาเอกสารส าคัญทางการศึก ษา และ
ดาเนินการบันทึกข้อมูลตามคาร้องขอสาเร็จการศึกษา มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
2.1 รวบรวมคาร้องขอเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา
2.1.1 ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละวันหลังจากที่นัก ศึกษามาส่ง
เอกสารคาร้องขอสาเร็จการศึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บริการหน้าเคาเตอร์ เพื่อจัดเก็บเอกสารคา
ร้องป้องกันการสูญหาย
2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ได้แก่ รูปถ่ายชุดครุยของนักศึกษา สีชุดครุยและสีผม
ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย รูปถ่ายเป็นขนาด 1 นิ้ว จานวน 4 รูป รูปถ่ายมีความชัดเจน ตรวจเอกสาร
แนบของนัก ศึก ษาได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชนที่ มี ชื่อ -สกุ ล ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ วันเดือนปีเ กิ ด
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน สาเนาวุฒิการศึกษาเดิมก่อนที่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หากพบว่ า นัก ศึ ก ษาถ่ ายรูป มาไม่ ถู ก ต้ องหรือ แนบเอกสารมาไม่ ค รบถ้ ว น ชั ด เจนให้ โ ทรแจ้ง นั ก ศึก ษา
ดาเนินการแก้ไขโดยด่วน
2.1.3 จัดแยกเอกสารคาร้องตามคณะ สาขาวิชา เพื่อง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลการส่ง
เอกสารคาร้องของนักศึกษาว่านักศึกษา โดยแนบใบรายชื่อนักศึกษาไว้ กับคาร้องขอสาเร็จการศึก ษาเก็ บ
รวบรวมใส่กล่องเอกสาร

ภาพที่ 13 แสดงการจัดเก็บเอกสารคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
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2.2 บันทึกข้อมูลในคาร้องขอเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา
เป็นการบันทึกข้อมูลที่อยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้ของนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ปจั จุบัน และ Email เพื่อให้
ทราบข้อมูลปัจจุบันของนักศึกษา สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
2.2.1 เข้าสู่ระบบงานทะเบียน เมนูข้อมูลตั้งต้น เพื่อเข้าสู่ข้อมูลของนักศึกษา
1.เลือก ข้อมูลตั้งต้น

2.เลือก ข้อมูลนักศึกษา

ภาพที่ 19 แสดงเมนูข้อมูลตั้งต้น ข้อมูลนักศึกษา
2.2.2 เมื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลนักศึกษา กรอกรหัสนักศึกษา กดค้นหา และกดแก้ไขข้อมูล เพื่อเข้าสู่การ
แก้ไขข้อมูลนักศึกษา
1.กรอก รหัสนักศึกษา

2.กด ค้นหา

3.กด แก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 20 แสดงเมนูข้อมูลตั้งต้น ข้อมูลนักศึกษา
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2.2.3 เมื่อเข้าสู่หน้าประวัตินักศึกษา ให้กรอกข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้ปัจจุบันของนักศึกษาจากคาร้อง
ขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ Email
1.กรอกข้อมูลที่อยู่

2.กรอกเบอร์โทรศัพท์

3.กรอก Email

ภาพที่ 21 แสดงหน้าจอข้อมูลประวัตินักศึกษา
2.2.4 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกแก้ไข เพื่อให้ได้ข้อมูลของนักศึกษาที่เป็นปัจจุบัน

กด บันทึกแก้ไข

ภาพที่ 22 แสดงหน้าจอข้อมูลประวัตินักศึกษา
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ปัญหา
1.ในบางครัง้ พบว่าเมื่อรวบรวมเอกสารคาร้องขอสาเร็จการศึกษาในแต่ละวันมีนักศึกษาส่งเอกสาร
คาร้องขอสาเร็จการศึกษาไม่ถูกต้องหรือเอกสารคาร้องไม่ครบถ้วน รูปถ่ายชุดครุยไม่ครบจานวน 4 รูป และ
รูปถ่ายชุดครุยสีไม่ถูกต้องตามปริญญาของนักศึกษา เอกสารแนบบัตรประชาชนไม่ชัดเจน นักศึกษาไม่
สามารถหาวุฒิการศึกษาเดิมได้ เป็นต้น
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.ทาความเข้าใจขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการนักศึกษาหน้าเคาเตอร์ให้ตรวจสอบเบื้องต้น
ก่อนรับเอกสารคาร้องขอสาเร็จการศึกษาจากหนังสือ หากมีข้อสงสัยให้แจ้งฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ตรวจสอบโดยทันที ทั้งนี้จัดทาตัวอย่างรูปถ่ายชุดครุยที่ถูกต้องเพื่อให้นักศึกษาได้ตรวจสอบได้ทันที
ข้อเสนอแนะ
1.ควรปรับปรุงแบบฟอร์มคาร้องขอสาเร็จการศึกษาให้มีข้อมูลเฉพาะที่จะใช้งานจริง ตัดรายการ
เอกสารที่ไม่จาเป็นและยุ่งยากสาหรับนักศึกษา เช่น ผลการเรียนเดิมก่อนเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอ ยุธยา ซึ่ง นัก ศึก ษาบางรายได้ท าสูญ หายไปแล้วไม่ ส ามารถหาเอกสารได้ ให้ใช้ข้อมู ล การ
ตรวจสอบวุฒิการศึกษาเดิมของนักศึกษาที่มีอยู่แล้วในระบบและขอความร่วมมือให้ผู้บันทึกข้อมูลทะเบียน
ประวัตนิ ักศึกษาบันทึกข้อมูลนักศึกษาบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น
2. ควรมี บ ริก ารร้านค้ารับ ถ่ายชุดครุยสาหรับ นักศึก ษาชั้นปีที่ 4 เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษาที่ต้องการถ่ายรูปและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรูปถ่ายชุดครุยได้ทันที มีการโชว์ตัวอย่าง
ชุดครุยจริงให้นักศึกษาได้ดูที่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลแก่นักศึกษาก่อนจะไปถ่ายรูปชุดครุย จัดทาตัวอย่าง
การถ่ายรูปถ่ายชุดครุยที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบ และสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา เช่น มีข้อมูลหน้าเว็บไซต์กองบริการการศึกษา หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
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3.การตรวจโครงสร้างหลักสูตร
การตรวจโครงสร้างหลักสูตรเป็นการดาเนินการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่
4 ภาคเรียนสุดท้ายก่อนที่อาจารย์ผู้สอนจะส่งผลการเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อตรวจสอบ
การศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาว่าเรียนครบคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้หรือไม่ โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
3.1 จัดพิมพ์ใบตรวจจบของนักศึกษา
ใบตรวจจบนักศึกษาเป็นรายงานข้อมูลการผลการลงทะเบียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อ ใช้
เป็นเอกสารการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนัก ศึก ษา ผู้ปฏิบัติงานสามารถดาเนินการตามขั้ นตอน
ดังต่อไปนี้
3.1.1 เข้าสู่ระบบงานทะเบียน เลือกเมนูตรวจจบนักศึกษา เลือกตรวจจบรายกลุ่ม เพื่อเข้า
สู่เมนูใบตรวจจบของนักศึกษา

1.เลือก ตรวจจบนักศึกษา
2.เลือก ตรวจจบรายกลุ่ม

ภาพที่ 23 แสดงเมนูตรวจจบนักศึกษา
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3.1.2 เมื่อกดเข้าไปหน้าจอจะแสดงหน้าจอให้เลือกข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ใบตรวจจบ ต้อง
เลือกข้อมูลให้ครบทุกช่อง กดค้นหา

เลือก ข้อมูลที่ต้องการ

ภาพที่ 24 แสดงหน้าจอตรวจจบรายกลุม่
3.1.3 หน้าจอจะแสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งรุ่น/หมู่ กดเลือกตรวจจบตามใบรายชื่อนักศึกษา

เลือก ตรวจจบ

ภาพที่ 25 แสดงเมนูใบตรวจจบของนักศึกษาตามรุ่น/หมู่
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3.1.4 หน้าจอจะแสดงใบตรวจจบของนักศึกษาที่เลือกกดพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์ใบตรวจจบของ
นักศึกษา
กด พิมพ์

ภาพที่ 26 แสดงใบตรวจจบของนักศึกษา
3.1.5 หน้าจอจะแสดงใบตรวจจบของนักศึกษา และกดย้อนกลับ เพื่อดาเนินการจัดพิมพ์
เอกสารใบตรวจจบของนักศึกษาให้ครบทุกคน
3.2 การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตร
เป็ น การจัด ท าค าสั่ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจโครงสร้า งหลัก สูต รประจ าภาคเรีย น เพื่ อ ให้
คณะกรรมการดาเนินการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสาเร็จการศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.2.1 จัดพิมพ์ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรเสนอผู้อานวยการ
กองบริการการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนของคาสั่ง
3.2.2 เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้อานวยการกองบริการการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว เสนอคาสั่งให้รองอธิการบดีลงนาม เพื่อให้ได้คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯที่เสร็จสมบูรณ์
3.2.3 จัดท าส าเนาคาสั่งแต่ง ตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลัก สูตร เท่ ากั บ จานวน
คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรให้กับทางเจ้าหน้าที่
คณะ แจกไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา
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ภาพที่ 27 แสดงตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตร
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3.3 ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลการชาระค่าลงทะเบียนของนักศึกษา
เป็นการตรวจสอบข้อมูลการชาระค่าบารุงการศึกษาของนักศึกษาหลังจากที่ครบกาหนดชาระค่า
บารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามกาหนด ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ดังนี้
3.3.1 เข้าระบบทะเบียน เลือกแถบเมนู ลงทะเบียน เลือกรายงาน เลือกรายงานรายชื่อนักศึกษาที่
ลงทะเบียน

1.เลือก ลงทะเบียน

2.เลือก รายงาน

3.เลือก รายงานรายชื่อนักศึกษา
4.เลือก ที่ลงทะเบียน

ภาพที่ 28 แสดงหน้าจอ เมนูลงทะเบียน
3.3.2 เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบจะแสดงข้อมูลให้เลือกข้อมูลที่ต้องการทราบให้ครบทุกช่อง กดค้นหา
เพื่อให้ได้ใบรายงานของนักศึกษา

ภาพที่ 29 แสดงหน้าจอรายงานรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
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3.3.3 หน้าจอจะแสดงสถานการณ์ชาระค่าบารุงการศึกษาของนักศึกษาตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
ลงในรายชื่อ พร้อมกับตรวจสอบการส่งเอกสารคาร้องขอสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ภาพที่ 30 แสดงรายงานการลงทะเบียนของนักศึกษา
3.3.4 กดพิ ม พ์ ข้อ มู ล รายงานรายชื่อนัก ศึก ษาที่ ล งทะเบียน นามาตรวจสอบเพื่อจัดท ารายชื่ อ
นัก ศึก ษาที่ ยังไม่ได้ชาระค่าบารุงการศึกษา และตรวจสอบการส่งเอกสารคาร้องขอสาเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งคาร้องตามระยะเวลาที่กาหนด โดยตรวจสอบจากข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมเอกสารคาร้องขอ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษา

ภาพที่ 31 แสดงหน้าจอรายงานรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
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3.4 จัดส่งใบรายงานรายชื่อนักศึกษาและเอกสารใบตรวจจบของนักศึกษาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ผ่านทางเจ้าหน้าที่คณะ เพื่อแจกไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาดาเนินการตรวจโครงสร้างหลักสูตรให้กับนักศึกษา

ภาพที่ 34 แสดงใบรายชื่อนักศึกษาทีจ่ ัดส่งให้อาจารย์ทปี่ รึกษา
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3.5 รวบรวมเอกสารใบตรวจจบของอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อครบกาหนดส่งเอกสารใบตรวจจบ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยใบรายชื่อของนักศึกษาที่อาจารย์ที่ปรึกษาดาเนินการตรวจโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อได้
เอกสารจากอาจารย์ที่ปรึกษาครบทุกสาขาวิชา ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการตรวจโครงสร้างหลักสูตรจากเล่ม
หลัก สูตรของสาขาวิชาและข้อ บัง คับ กฏ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง โดยตรวจโครงสร้าง ตามหมวดวิชาที่เล่ม
หลักสูตรกาหนดไว้ ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาแกน หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก หมวดวิชา
เลือกเสรี ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อ วิชา หน่วยกิ ตของแต่ละรายวิชา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร และ
เงื่อนไขการจบการศึกษาของหลักสูตร เช่น บังคับเรียนรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษจานวน 12 หน่วยกิต เมื่อ
ตรวจสอบครบถ้วนแล้ว รวบรวมข้อมูลส่งให้นายทะเบียนตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและจัด ท าข้อมู ล
นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาประจาภาคเรียน และจัดเก็บเอกสารใบตรวจจบไว้เป็นหลักฐาน

ภาพที่ 35 แสดงใบรายงานรายชื่อนักศึกษาที่อาจารย์ทปี่ รึกษาตรวจโครงสร้างหลักสูตร
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ปัญหา
1.การจัดพิมพ์ข้อมูลใบตรวจจบของนักศึกษาจากระบบทะเบียนมีความล่าช้า เนื่องจากระบบจะ
คานวณคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาก่อนจะแสดงออกผลมา ทาเวลาในการเตรียมเอกสารสาหรับการตรวจ
โครงสร้างหลักสูตรใช้เวลานาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.วางแผนการทางานล่วงหน้าซึ่งจะต้องดึงข้อมูลใบตรวจจบของนักศึกษาโดยใช้เวลาทาการทั้งวัน
และต้องปฏิบัติง านนอกเวลาราชการต่อนัก ศึก ษา 1 คณะ/รุ่น เพื่อให้ ส ามารถจัดพิม พ์ใบตรวจจบของ
นักศึกษา ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามเวลาในคาสั่ง
ข้อเสนอแนะ
1.ควรปรับปรุงโปรแกรมให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเรียกดูข้อมูล ใบตรวจจบของนักศึกษาได้ เพื่อ
สามารถใช้ตรวจจบสอบการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา และตรวจโครงสร้างหลักสูตรให้กับนักศึกษาผ่าน
ระบบงานบริหารการศึกษา
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4.การตรวจจบหลักสูตร
การตรวจจบหลักสูตรเป็นการตรวจการสาเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนหลังจาก
ที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนเข้าระบบทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
จบหลักสูตร ตรวจสอบการสาเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาประจาภาค
เรียนนั้น มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
4.1 จัดพิมพ์ใบตรวจจบของนักศึกษา
ใบตรวจจบนักศึกษาเป็นรายงานข้อมูลการผลการลงทะเบียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อใช้
เป็นเอกสารการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนัก ศึก ษา ผู้ปฏิบัติงานสามารถดาเนินการตามขั้ นตอน
ดังต่อไปนี้
4.1.1 เข้าสู่ระบบงานทะเบียน เลือกเมนูตรวจจบนักศึกษา เลือกตรวจจบรายกลุ่ม เพื่อเข้า
สู่เมนูใบตรวจจบของนักศึกษา

1.เลือก ตรวจจบนักศึกษา
2.เลือก ตรวจจบรายกลุ่ม

ภาพที่ 36 แสดงเมนูตรวจจบนักศึกษา
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4.1.2 เมื่อกดเข้าไปหน้าจอจะแสดงหน้าจอให้เลือกข้อมูลที่ต้ องการพิมพ์ใบตรวจจบ ต้อง
เลือกข้อมูลให้ครบทุกช่อง กดค้นหา

เลือก ข้อมูลที่ต้องการ

ภาพที่ 37 แสดงหน้าจอตรวจจบรายกลุม่
4.1.3 หน้าจอจะแสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งรุ่น/หมู่ กดเลือกตรวจจบตามใบรายชื่อนักศึกษา

เลือก ตรวจจบ

ภาพที่ 38 แสดงเมนูใบตรวจจบของนักศึกษาตามรุ่น/หมู่
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4.1.4 หน้าจอจะแสดงใบตรวจจบของนักศึกษาที่เลือกกดพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์ใบตรวจจบของ
นักศึกษา
กด พิมพ์

ภาพที่ 39 แสดงใบตรวจจบของนักศึกษา
4.1.5 หน้าจอจะแสดงใบตรวจจบของนักศึกษา และกดย้อนกลับ เพื่อดาเนินการจัดพิมพ์
เอกสารใบตรวจจบของนักศึกษาให้ครบทุกคน
4.2 การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตร
เป็นการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรประจาภาคเรียน เพื่อให้คณะกรรมการ
ดาเนินการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสาเร็จการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานสามารถดาเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้
4.2.1 จัดพิ ม พ์ ร่างคาสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจจบหลัก สูตรเสนอผู้อานวยการกอง
บริการการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนของคาสั่ง
4.2.2 เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้อานวยการกองบริการการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว เสนอคาสั่งให้รองอธิการบดีลงนาม เพื่อให้ได้คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เสร็จสมบูรณ์
4.2.3 จั ด ท าส าเนาค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจ จบหลั ก สู ต ร เท่ า กั บ จ านวน
คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรให้กับทางเจ้าหน้าที่คณะ
แจกไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา
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ภาพที่ 40 แสดงตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตร
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4.3 ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลการชาระค่าลงทะเบียนของนักศึกษา
เป็นการตรวจสอบข้อมูลการชาระค่าบารุงการศึกษาของนักศึกษาหลังจากที่ครบกาหนดชาระค่า
บารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามกาหนด ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ดังนี้
4.3.1 เข้าระบบทะเบียน เลือกแถบเมนู ลงทะเบียน เลือกรายงาน เลือกรายงานรายชื่อ
นักศึกษาที่ลงทะเบียน

1.เลือก ลงทะเบียน

2.เลือก รายงาน

3.เลือก รายงานรายชื่อนักศึกษา
4.เลือก ที่ลงทะเบียน

ภาพที่ 41 แสดงหน้าจอ เมนูลงทะเบียน
4.3.2 เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบจะแสดงข้อมูลให้เลือกข้อมูลที่ต้องการทราบให้ครบทุกช่อง
กดค้นหา เพื่อให้ได้ใบรายงานของนักศึกษา

ภาพที่ 42 แสดงหน้าจอรายงานรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
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4.3.3 หน้าจอจะแสดงสถานการณ์ชาระค่าบารุงการศึกษาของนักศึกษาตรวจสอบและ
บันทึกข้อมูลลงในรายชื่อ พร้อมกับตรวจสอบการส่งเอกสารคาร้องขอสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ภาพที่ 43 แสดงรายงานการลงทะเบียนของนักศึกษา
4.3.4 กดพิ ม พ์ ข้อ มู ล รายงานรายชื่อนักศึก ษาที่ ลงทะเบียน นามาตรวจสอบเพื่อจัดทา
รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชาระค่าบารุงการศึกษา และตรวจสอบการส่งเอกสารคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งคาร้องตามระยะเวลาที่กาหนด โดยตรวจสอบจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมเอกสารคา
ร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา

ภาพที่ 44 แสดงหน้าจอรายงานรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
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4.4 จัดส่งใบรายงานรายชื่อนักศึกษาและเอกสารใบตรวจจบของนักศึกษาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ผ่านทางเจ้าหน้าที่คณะ เพื่อแจกไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาดาเนินการตรวจโครงสร้างหลักสูตรให้กับนักศึกษา
4.5 รวบรวมเอกสารใบตรวจจบของอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อครบกาหนดส่งเอกสารใบตรวจจบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการตรวจจบหลักสูตรจากเล่มหลักสูตรของสาขาวิชาและข้อบังคับ กฏ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจโครงสร้าง ตามหมวดวิชาที่เล่มหลักสูตรกาหนดไว้ ได้แก่ หมวดวิ ชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิ
ตของแต่ละรายวิชา จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร และเงื่อนไขการจบการศึกษาของหลักสูตร เช่น บังคับ
เรียนรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษจานวน 12 หน่วยกิต เมื่อตรวจสอบครบถ้วนแล้ว รวบรวมข้อมูลส่งให้นาย
ทะเบียนตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร เพื่อสรุปรายชื่อนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรสามารถสาเร็จการศึกษา
ได้ ต ามข้ อ บัง คั บ สภามหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา ตามข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2560 หมวด 6 การอนุมัติ
ปริ ญ ญา และตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ก ารได้ ป ริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย มจากข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอ ยุธยาว่าด้วยการให้ผู้สาเร็จการศึก ษาปริญญาตรีได้รับปริญญาเกี ยรตินิยมอันดับ หนึ่งและ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ.2550 เพื่อสรุปรายชื่อจานวนผู้สาเร็จการศึกษาประจาภาคเรียนเสนอ
อนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาในขั้นตอนต่อไป
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ปัญหา
1.เมื่ อ ท าการตรวจจบหลัก สูต รพบนัก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ส ามารถส าเร็จ การศึ ก ษาตามแผนการเรียน
เนื่องจากลงทะเบียนเรียนไม่ครบแต่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษาขาดความเข้าใจในรายละเอียดหลักสูตร ทาให้จบการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการเรียน
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรซ้า ก่อนแจ้งนายทะเบียนและแจ้งอาจารย์ที่ป รึกษาติดต่อนักศึกษา
ให้ดาเนินการขอเปิดรายวิชาในรายวิชาที่ยังขาดลงเรียนไม่ครบหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ครบหลักสูตรและสามารถสาเร็จการศึกษาได้
ข้อเสนอแนะ
1.ควรปรับปรุงพัฒนาเมนูการตรวจจบของระบบทะเบียน ให้สามารถใช้ตรวจการสาเร็จการศึกษาได้
อย่างถูกต้องแม่นยา ซึ่งสามารถใช้ผลการตรวจสอบการสาเร็จการศึกษาจากระบบควบคู่กับการตรวจสอบ
จากผู้ช่วยนายทะเบียนและนายทะเบียนในการทารายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
2.ควรมีการตรวจโครงสร้างหลักสูตรให้กบั นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบการลงทะเบียนให้นักศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามแผนการเรียนและสามารถสาเร็จ
การศึกษาได้
3. จัดทาคู่มือแนะนาการตรวจโครงสร้างหลักสูตรและตรวจจบหลักสูตรสาหรับอาจารย์ทปี่ รึกษา
ใหม่เพือ่ ให้สามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
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5.การเสนออนุมัตริ ายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
เมื่อดาเนินการตรวจจบหลักสูตรให้กับนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะได้รายชื่อผู้ที่
จะสาเร็จการศึกษาเพื่อเสนออนุมัติผลการสาเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
เสนออนุมัติปริญญาให้กับผู้สาเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ มีขั้นตอนการ
ดาเนินงานดังนี้
5.1 จัดทาไฟล์รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาจากข้อมูลทีผ่ ู้ช่วยนายทะเบียนและนายทะเบียนได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติสาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยจัดทาเป็นไฟล์ Excel เพื่อเตรียมจัดทาเป็นเอกสารประกอบการ
ประชุมเสนออนุมัติผลการสาเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการอนุมัติประเมินผลการศึกษา

ภาพที่ 45 แสดงตัวอย่างไฟล์ข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษา
5.2 จัดการประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
เมื่อได้รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานต้องเตรียมการประชุมคณะกรรมการ
อนุมัติการประเมินผลการศึกษา มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
5.2.1 การเตรียมการก่อนการประชุม ผู้ปฏิบัติงานจะต้องติดต่อประสานงานคณะกรรมการ
เพื่ อ นั ด หมายการประชุ ม แจ้ ง ก าหนดการวั น ประชุ ม ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 2 สั ป ดาห์ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ติดภารกิจ ดาเนินการจองห้องประชุมสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม
จานวน 10 ที่นั่ง ดาเนินการเขียนคาร้องขอให้ห้องประชุมที่งานธุรการ ของสานักงานอธิการบดี
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5.2.3 จัดทาบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการเสนอผู้อานวยการกองบริการการศึกษาและ
รองอธิการบดีลงนาม

ภาพที่ 46 แสดงตัวอย่างบันทึกเชิญประชุม
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5.2.4 จัดท าสาเนาบันทึ กข้อความเชิญประชุม และส่งบันทึกไปยังคณะที่คณะกรรมการ
สังกัด
5.2.5 จัดเตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุมและเอกสารแนบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
จานวน 10 ชุด ในวันที่ประชุมให้โทรแจ้งกรรมการผู้เข้าร่วมล่วงหน้า
5.2.6 เมื่อถึงวันดาเนินการประชุม ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดเตรียมห้องประชุมให้เรียบร้อย จัด
วางเอกสารการประชุมตามที่ นั่ง เตรียมน้าดื่มหรือกาแฟสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่าง การประชุม ให้
ผู้ปฏิบัติงานจดรายงานการประชุม และตรวจสอบการลงชื่อเข้าร่วมประชุมในใบลงชื่อให้ครบถ้วน
5.2.7 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมให้สรุปรายงานการประชุมและจัดเก็บเอกสารประชุมไว้
เป็นหลักฐาน 1 ชุด ได้แก่ รายงานการประชุมที่เสนอผู้อานวยการกองบริการการศึกษาตรวจสอบเรียบร้อย
แล้ว และเล่มรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา

ภาพที่ 47 แสดงเอกสารการประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
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5.3 เสนอการให้ปริญญาต่อสภาวิชาการ เป็นการเสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการการประเมินผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว เพื่อพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
5.3.1 จัดทาบันทึกข้อความเสนอวาระนาเข้าการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการตาม
กาหนดการประชุมช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เพื่อเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา

ภาพที่ 48 แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอวาระเข้ากรรมการสภาวิชาการ
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5.3.2 และจัดทาเอกสารการประกอบการประชุมจานวน 14 เล่ม เพื่อเป็นเอกสารแนบ
ประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

ภาพที่ 49 แสดงเอกสารแนบการประชุมสภาวิชาการ
5.3.3 เมื่อเสร็จการประชุมให้เก็บรายงานการประชุมจากที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดสภาวิชาการ
ให้เ ก็ บ รายงานการประชุม และเล่ม เอกสารประกอบการประชุม ไว้ 1 ชุด เพื่อเป็นหลัก ฐานการส าเร็จ
การศึกษา
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5.4 เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย เป็น การเสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อขอ
อนุมั ติให้ป ริญ ญาต่อ คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย เมื่ อผ่านความเห็นชอบเสนอการให้ป ริญญาจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการการเรียบร้อยแล้วนั้น มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
5.4.1จัดทาบันทึกข้อความขอเสนอวาระเข้าการประชุมสภามหาวิทยา เพื่อเสนอรายชื่อ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญาบัตรต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัตใิ ห้ปริญญา

ภาพที่ 50 แสดงแสดงบันทึกข้อความเสนอเรื่องเพื่อนาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
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5.4.2 จัดทาเอกสารประกอบการประชุมเล่มรายชื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจานวน 35 เล่ม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุม

ภาพที่ 51 แสดงเอกสารประกอบการพิจารณาเสนออนุมัติให้ปริญญา
5.4.3เมื่ อ สภามหาวิท ยาลั ยอนุมั ติให้ป ริญ ญาแล้ว ให้ เ ก็ บ รายงานการประชุม ของสภา
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐานคู่กับเล่มเอกสารประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลให้ในการ
ออกหลักฐานเอกสารสาคัญทางการศึกษาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
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ปัญหา
1. คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษาติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ส่งผลต่อ
การลงนามรับรองรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาในเล่มรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่จะต้องจัดทาส าเนาเอกสาร
ประกอบการประชุมเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.ติดต่อประสานงานคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนทาบันทึกข้อความเชิญประชุม
พร้อมทั้งแจ้งกาหนดการประชุมวันเวลา สถานที่ประชุม และก่อนวันประชุม 1 วัน โทรแจ้งคณะกรรมการถึง
กาหนดการอีกครั้ง
ข้อเสนอแนะ
1.วางแผนการประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษาเป็นภาคเรียนตลอดปีการศึกษา
เช่น ภาคเรียนที่ 1/2562 กาหนดการประชุมเป็นวันที่....... ภาคเรียนที่ 2/2562 กาหนดการประชุมวันที่
.............. โดยก าหนดการประชุม ในแต่ละภาคเรียนจะแสดงในปฏิทินการการสาเร็จการศึก ษาสาหรับ
นัก ศึก ษาชั้นปีที่ 4 เพื่ อ ให้คณะกรรมการได้ท ราบก าหนดการประชุม ล่วงหน้า และนัก ศึกษาได้ทราบถึง
กาหนดการทาสาเร็จการศึกษาแต่ละขั้นตอน
2.เอกสารการประชุมคณะกรรมการควรจัดทาเป็นรูปแบบไฟล์ จัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อน
การประชุมอย่างน้อย 2 วัน ทาง Email หรือ Line Facebook เพื่อลดการใช้กระดาษและคณะกรรมการได้
ทราบวาระการประชุมล่วงหน้า
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6.การจัดทาใบแสดงผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ
เป็นการจัดท าเอกสารสาคัญ ทางการศึกษาที่ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกให้แก่
ผู้สาเร็จการศึกษา เมื่อผ่านความเห็นชอบอนุมัติปริญญาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
จึงดาเนินการจัดทาเอกสารสาคัญทางการศึกษา 2 ฉบับ คือ ใบแสดงผลการเรียนภาษาไทย และใบรับรอง
คุณวุฒิ เพื่อรับรองว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษา โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
6.1 การบันทึกข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา เป็นการปรับสถานะของผู้สาเร็จการศึกษา ในระบบทะเบียน
ให้เป็นสถานะผู้สาเร็จการศึกษา มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
6.1.1 เข้าสู่ระบบทะเบียนเลือกแถบเมนูข้อมูลตั้งต้น เลือกเมนูข้อมูลนักศึกษา เพื่อเข้าสู่
ข้อมูลนักศึกษา

1.เลือก ข้อมูลตั้งต้น

2.เลือก นักศึกษา

ภาพที่ 52 แสดงหน้าจอข้อมูลตั้งต้นนักศึกษา
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6.1.2 กรอกรหัสนักศึกษาที่ต้องการใส่ข้อมูลตามรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา กดค้นหา กด
แก้ไขข้อมูล เพื่อเข้าสู่ระบบข้อมูลนักศึกษา

1.กรอก รหัสนักศึกษา

2.กด ค้นหา

3.กด แก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 53 แสดงแถบเมนูข้อมูลนักศึกษา
6.1.3 เมื่อเข้าสู่ระบบข้อมูลนักศึกษา เลือกสถานะเป็นสาเร็จการศึกษา กรอกข้อมูลภาคเรียนที่
สาเร็จการศึกษา วันที่สาเร็จการศึกษา โดยใช้วันที่คณะกรรมการอนุมัติผลการประเมิน ผลการศึกษา กด
บันทึกข้อมูล
เลือก สถานะ

พิมพ์ข้อมูลวันที่จบ

ภาพที่ 54 แสดงข้อมูลการสาเร็จการศึกษา
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6.2 จัดพิ ม พ์ ใบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย เป็นการจัดพิม พ์เ อกสารสาคัญ ทางการศึกษา
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
6.2.1 เข้าระบบงานทะเบียน เลือกแถบเมนูตรวจจบนักศึกษา เลือกเมนู รายงาน เลือกเมนู
ย่อยรายงานผลการศึกษา เพื่อให้ได้ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา

1.เลือก ตรวจจบนักศึกษา

2.เลือกรายงาน
3.เลือกรายงานผลการศึกษา

ภาพที่ 55 แสดงเมนูรายงานผลการศึกษา
6.2.2 กดเลือ กเข้าสู่หน้าจอ กรอกรหัส นักศึก ษา เลื อกวันที่ ออกเอกสาร ตรวจสอบใบ
แสดงผลการเรียน กดพิมพ์ลงบนกระดาษลายน้าของมหาวิทยาลัย ฯแบบที่ไม่มีปั๊มทอง ติดรูปถ่ายชุดครุยให้
เรียบร้อย จัดเรียงใบแสดงผลกาเรียนตามเล่มรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อเสนอลงนามในลาดับต่อไป
1.กรอก รหัสนักศึกษา

2.กด ค้นหา

3.เลือก วันที่ออกเอกสาร

ภาพที่ 56 แสดงหน้าข้อมูลนักศึกษา

4. กด พิมพ์
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6.3 การจัดพิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิ สามารถดาเนินการได้ดังนี้
6.3.1 เข้าระบบงานทะเบียน เลือกแถบเมนู รายงาน เลือกเมนูรายงานรับรองคุณวุฒิ

1.เลือก รายงาน
2.เลือก รายงานรับรองคุณวุฒิ

ภาพที่ 57 แสดงรายงานรับรองคุณวุฒิ
6.3.2 กดเลือกเข้าสู่หน้าจอ กรอกรหัสนักศึกษา เพื่อค้นหาข้อมูลใบรับรองคุณวุฒิ

1.กรอกข้อมูล รหัสนักศึกษา

2. กด ค้นหา

ภาพที่ 58 แสดงรายงานรับรองคุณวุฒิ
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6.3.3 กรอกข้อมูลวันที่สาเร็จการศึกษา วันที่ออกเอกสาร ผู้ลงนามอธิการบดี กรอกข้อมูล
เลขที่เอกสาร เลข อย. ซึ่งดูข้อมูลจากเล่มเอกสารรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา หากผู้สาเร็จการศึกษาได้เกียรติ
นิยม ต้องกรอกข้อมูลเกียรตินิยมในช่อง ระบุเป็นเกียรติอันดับ 1 หรืออันดับ 2 กดพิมพ์ เอกสารลายน้าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแบบปั๊มทอง

1.กรอก รหัสนักศึกษา

2. กรอกข้อมูล

3.กด พิมพ์

ภาพที่ 59 แสดงข้อมูลที่ต้องกรอกในใบรับรองคุณวุฒิ
6.3.4 ติดรูปถ่ายชุดครุยให้เรียบร้อย ตรวจสอบความถูกต้อง จัดเรียงใบรับรองคุณวุฒิตาม
เล่มรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อเสนอลงนามในลาดับต่อไป
6.4 เสนอลงนามใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
6.4.1 เสนอลงนามใบแสดงผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิให้กับนายทะเบียนลงนามช่อง
นายทะเบียน และลงนามประทับรูป และรองอธิการบดีลงนามในใบผลการเรียน ตรวจสอบเอกสารว่าลงนาม
ครบทุกฉบับหรือไม่
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6.4.2 จัดทาเป็นบันทึกข้อความเสนอลงนามใบรับรองคุณวุฒิต่ออธิการบดี เพื่อเสนอลง
นามใบรับรองคุณวุฒิของผู้สาเร็จการศึกษา

นายรักษ์ โลกสวย

ภาพที่ 60 แสดงบันทึกข้อความเสนอลงนามใบรับรองคุณวุฒิ
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6.4.3 ประทับตรานูนมหาวิทยาลัยลงบนเอกสารฉบับจริงทุกฉบับ จับคู่ใบรับรองคุณวุฒิ
และใบแสดงผลการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมการแจกเอกสารสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา

ภาพที่ 61 แสดงใบรับรองคุณวุฒิ
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ภาพที่ 62 แสดงใบแสดงผลการเรียน
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ปัญหา
1.ในกรณีที่นักศึกษาสสาเร็จการศึกษาจานวนมากจะเกิดความล่าช้าในการจัดพิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิ
และใบแสดงผลการเรียน เนื่องจากระบบประมวลผลล่าช้า ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางานและการแจก
เอกสารวุฒิการศึกษาล่าช้าไปจากเดิม
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.จัดเตรียมการทางาน การสาเร็จการศึกษาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาได้รับเอกสารเร็วขึน้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ควรมีคณะทางานเฉพาะเป็นคาสั่งปฏิบัติงานเร่งด่วนในการทางานจัดทาเอกสารสาคัญทางการศึกษา
ให้ผสู้ าเร็จการศึกษา
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ขั้นตอนที่ 7 ประกาศรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
การประกาศรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการดาเนินงานของการอนุมัติการสาเร็จ
การศึกษา หลังจากที่เสนอลงนามเอกสารใบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย และใบรับรองคุณวุฒิเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะดาเนินการแจกเอกสารให้กับผู้สาเร็จการศึกษา มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
7.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดทาประกาศรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สาเร็จการศึกษา
ทราบและแจ้งรายละเอียดในการติดต่อขอรับเอกสารสาคัญทางการศึกษาที่กองบริการการศึกษา

ภาพที่ 63 แสดงประกาศรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
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7.2 จัดส่งไฟล์รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเป็นไฟล์ PDF ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านเว็บไซต์ของกองบริการ
การศึกษา ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองบริการการศึกษา
7.3 จัดส่งไฟล์รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเป็นไฟล์ PDF ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบงานเว็บไซต์ ของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้อัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบ
7.4 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถเพิ่ ม ช่ อ งทางการประสัม พั น ธ์ ไ ด้ โ ดยแจ้ง ผ่า นอาจารย์ ที่ ป รึก ษาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่อไปยังผู้สาเร็จการศึกษา
7.5 ประสานงานแจ้ง กาหนดการแจกเอกสารวุฒิการศึก ษากั บฝ่ายงานการเงิน พร้อมทั้งให้เล่ม
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา 1 เล่ม เพื่องานการเงินจะได้จัดเตรียมเกี่ยวกับการคืนเงินค่าประกันของเสียหายแก่
นักศึกษา
7.6 จัดวางใบแสดงผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิให้กับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการหน้าเคาเตอร์เพื่อ
แจกให้กับผู้สาเร็จการศึกษาที่จะมาติดต่อขอรับเอกสาร
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ปัญหา
1.มีนักศึกษาหลายท่านต้องการเอกสารการสาเร็จการศึกษา ก่อนวันที่แจกเอกสาร เพื่อไปใช้สมัคร
งาน
2.เมื่อถึงกาหนดแจกเอกสารการสาเร็จการศึกษาแต่มผี ู้ไม่มารับเอกสาร ทาให้ต้องจัดเก็บเอกสารไว้
เป็นเวลานาน
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.เตรียมการทางานล่วงหน้าเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาได้รับเอกสารสาคัญทางการศึกษาโดยเร็วที่สุด
เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษา
2.เพิ่มช่องทางในประชาสัมพันธ์การรับเอกสารสาคัญทางการศึกษา และเพือ่ ให้ผู้สาเร็จการศึกษา
และติดต่อรับเอกสารมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1.ควรเพิ่มช่องทางการจัดส่งเอกสารสาคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ นางสาวภัสน์นันท์ กรพาโชค
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ 60/6 หมู่ 3 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
อีเมลล์ tukta3103@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 090-960-7698 Line id : tukkata_pk
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขุนยวมวิทยา
ประวัติการทางาน
2556 – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตาแหน่ง นักวิชาการการศึกษา สังกัดกองบริการ
การศึกษา สานักงานอธิการบดี
2554-2556 สานักงานกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาแหน่ง ลูกจ้างโครงการ
2551-2554 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) จ.อยุธยา
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ
2550-2551 บริษัทมารีนโกลด์ จากัด ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต (QC)

