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โครงสร้ างกลุ่มงานส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โดยแบ่งออกเป็ นฝ่ ายต่างๆ จํานวน 5 ฝ่ าย ดังต่อไปนี
1. ฝ่ ายธุรการและเลขานุการ
2. ฝ่ ายรับนักศึกษาใหม่
3. ฝ่ ายทะเบียนและประมวลผล
4. ฝ่ ายหลักสู ตรและแผนการเรี ยน
5. ฝ่ ายประกันคุณภาพ

โครงสร้ างกลุ่มงานส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวหน้ างานทะเบียน
และประมวลผล
น.ส.อนงค์ นาถ โรจ
นกร

ฝ่ ายธุรการ / เลขานุการ
1..นายวุฒิชยั สุ รินทร์
2.น.ส.สุ วภิ า ยอดแก้ว

ฝ่ ายรับ
นักศึกษาใหม่

ฝ่ ายทะเบียนและ
ประมวลผล

ฝ่ ายหลักสู ตรและ
แผนการเรียน

1. น.ส.สุ วภิ า ยอดแก้ว
2.น.ส.มยุรี ฤทธิ!ไชย
3.นายปิ ยะพงศ์ อิสรนุวฒั น์
4.นายวุฒิชัย สุ รินทร์

1. น.ส.มยุรี ฤทธิ6ไชย
2. น.ส.สุ วภิ า ยอดแก้ว

1.นายวุฒิชยั สุ รินทร์
2.นายปิ ยะพงศ์ อิสรนุ วฒั น์

ฝ่ ายประกันคุณภาพ
1..นายปิ ยะพงษ์ อิสรนุวฒั น์
2 นายวุฒิชยั สุ รินทร์
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ภาระงานทีต* ้ องรับผิดชอบในแต่ ละฝ่ ายงาน
1. ฝ่ ายธุรการและเลขานุการ
ฝ่ ายธุรการและเลขานุการ มีหน้าที;รับผิดชอบเกี;ยวกับงานสารบรรณและเลขานุการ ประสานงานและ
อํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา หรื ออุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของกลุ่มงานทะเบียน ประกอบด้วยงาน
ต่างๆ ดังต่อไปนี
1)ประสานงานเกี;ยวกับหนังสื อราชการกับฝ่ ายธุรการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ
2) การรับและโต้ตอบหนังสื อราชการ
3) การเวียนหนังสื อราชการ
4) การเก็บรักษาหนังสื อราชการ
5) การจัดและรวบรวมระเบียบ คําสัง; ข้อบังคับ ฯลฯ
6) การจัดทําปฏิทินการปฏิบตั ิงานประจําหน่วยงาน ศึกษาประจําภาคเรี ยน
2. ฝ่ ายรับนักศึกษาใหม่
ฝ่ ายรับนักศึกษาใหม่ มีภาระหน้าที;ความรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารที;เกี;ยวข้องกับการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ การจําหน่ายใบสมัคร การรับสมัครนักศึกษาทังระดับปริ ญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา การตรวจสอบความถูกต้องของวุฒิการศึกษาเดิมของผูส้ มัคร การจัดทําข้อมูลสถิติของ
นักศึกษาใหม่ การให้บริ การแก่ผทู ้ ี;มาสมัคร ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี
1) จัดทําประกาศ คําสัง; เกี;ยวกับการรับสมัครนักศึกษา
2) จัดทําคูม่ ือการสมัครสอบ เอกสารการสมัครสอบ
3) ดําเนินการประกาศการรับสมัคร แจ้งไปยังทุกภาคส่ วน ทุกหน่วยงานให้ทราบ
4) ติดต่อประสานงานการรับนักศึกษากับหน่วยงานภายนอก
5) ดําเนินการรับสมัคร - รายงานตัว
6) จัดทําคูม่ ือนักศึกษา
3. ฝ่ ายทะเบียนนักศึกษา
ฝ่ ายทะเบียนนักศึกษา มีหน้าที;เกี;ยวกับงานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา ประกอบด้วยงานต่างๆ
ดังต่อไปนี
3.1งานทะเบียนนักศึกษา
1 ) รับรายงานตัว เก็บรักษาประวัติและหลักฐานการเข้าเป็ นนักศึกษา
2 ) ทําทะเบียนนักศึกษา บัญชีรายชื;อนักศึกษาแต่ละระดับ แต่ละกลุ่ม
3 ) เปลี;ยนชื;อ - สกุล และเปลี;ยนแปลงประวัตินกั ศึกษา
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4) การโอน ย้าย การลาออก และการจําหน่ายนักศึกษาที;พน้ สภาพนักศึกษา
5 ) ทําสถิติจาํ นวนนักศึกษาให้เป็ นปัจจุบนั
6 ) การตรวจสอบคุณวุฒินกั ศึกษา
7) การจัดทํารายชื;อนักศึกษา
8) การขอคืนสภาพการเป็ นนักศึกษา การรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา
9) รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูล สถิติตา่ งๆที;เกี;ยวข้องกับงานทะเบียน และสามารถให้บริ การ
ข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ได้
3.2 งานบริ การนักศึกษา
1) ออกใบรับรองนักศึกษา ออกใบรับรองผลการศึกษา ประกาศนียบัตร และปริ ญญาบัตร
2) จัดทําบัญชีรายชื;อบัณฑิตผูม้ ีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร
3 )ดําเนินเรื; องตามคําร้องของนักศึกษาเฉพาะที;เกี;ยวข้องกับฝ่ ายทะเบียนฯ
4) จัดเก็บเอกสารคําร้อง ใบลงทะเบียน ใบแสดงผลการเรี ยน
5) การออกบัตรนักศึกษา
3.3 งานทะเบียนเรี ยน
1) ลงทะเบียนวิชาเรี ยน การเพิม; – ถอน การเปลี;ยนแปลงยกเลิกวิชาเรี ยน
2) การโอน - ยกเว้นค่าหน่วยกิต
3) การลาพักการเรี ยน การรักษาสถานภาพ
4) สรุ ปจํานวนนักศึกษาที;ลงทะเบียนเรี ยน และจัดพิมพ์ใบส่ งผลการเรี ยน
5) การออกใบแจ้งยอดชําระเงิน / ใบลงทะเบียนเรี ยน
3.4 งานตรวจสอบคุณวุฒิ
1) ตรวจสอบคุณวุฒิผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาพร้อมออกหลักฐานรับรอง
2) จัดทําหลักฐานรับรองการเป็ นนักศึกษา รับรองการสําเร็ จการศึกษา ฯลฯ
3) ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการศึกษาของนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาโอนย้าย
4) ตรวจสอบการสําเร็ จการศึกษา การตรวจสอบการเรี ยนครบหลักสู ตร
5) ตรวจสอบและจัดเตรี ยมปริ ญญาบัตร
3.5 งานวัดผลและประมวลผล
1) รวบรวมผลการเรี ยนของนักศึกษา
2) กรอกผลการเรี ยนของนักศึกษา
3) ทําระเบียนผลการเรี ยนของนักศึกษา
4) ขออนุมตั ิผลการเรี ยนเพื;อขอรับประกาศนียบัตร และปริ ญญาบัตร
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5) จัดทําใบรายงานผลการเรี ยนของนักศึกษา
6) จัดทําเอกสารขออนุมตั ิการสําเร็ จการศึกษา การขออนุมตั ิปริ ญญาและอนุปริ ญญา
7) การประมวลผลการศึกษาประจําภาคเรี ยน
8) การแจ้งผลการเรี ยนประจําภาคเรี ยน
3.6 การจัดทําปฏิทินการศึกษาประจําแต่ละปี การศึกษา
4. ฝ่ ายหลักสู ตรและแผนการเรียน
ฝ่ ายหลักสู ตรและแผนการเรี ยน มีหน้าที;รับผิดชอบเกี;ยวกับงานด้านหลักสู ตรและแผนการเรี ยนของ
มหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพทางวิชาการได้มาตรฐานตามที;กาํ หนด ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี
4.1 งานหลักสู ตร
1) รวบรวมเอกสาร หลักฐาน เอกสารประกอบหลักสู ตร
2) ประสานการจัดทําแผนการเรี ยนกับคณะ
3) เก็บรวบรวมแผนการเรี ยนของนักศึกษาทุกโปรแกรมวิชาต่าง ๆ
4) ตรวจสอบแผนการเรี ยนตลอดหลักสู ตร
5) ดําเนินการเรื; องการเทียบโอน/ยกเว้นการเรี ยนรายวิชา
6) ดําเนินการตรวจสอบโปรแกรมวิชาที;จะต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาเลือกเสรี ในแต่ภาคเรี ยน
และดําเนินการให้จองวิชาเลือกเสรี
4.2 งานวางแผนการเรี ยน
1) ประสานงานกับคณะวิชา โปรแกรมวิชา และอาจารย์ที;ปรึ กษา เพื;อทําแผนการเรี ยนระยะ
ยาวของนักศึกษาทุกโปรแกรมวิชา
2) ประสานงานกับคณะวิชา และหน่วยงานอื;นๆ ในการจัดทําตารางสอน ตารางเรี ยน การใช้
ห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ
3) ประสานงานกับคณะวิชา เพื;อจัดทําแผนการเรี ยนนักศึกษาใหม่
4.4 งานบริ การ
1) รวบรวมข้อมูล สถิติ เกี;ยวกับชัว; โมงสอนของอาจารย์
2) ให้คาํ แนะนําชีแจ้งเกี;ยวกับหลักสู ตร การใช้และปัญหาต่างๆ ให้แก่ผทู ้ ี;เกี;ยวข้อง
5. ฝ่ ายประกันคุณภาพ.
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที;เกี;ยวกับการประกันคุณภาพงานทะเบียนฯ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก
รวมถึงจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานักและรายงานประจําปี
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ปฏิทินการปฏิบัตงิ าน
กลุ่มงานส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2556
ปฏิทนิ การปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. ฝ่ ายธุรการและเลขานุการ
 งานธุรการ / งานสารบรรณ / งานเลขานุการ
 จัดทําปฏิทินปฏิบต
ั ิงานประจําภาคเรี ยน
2. ฝ่ ายทะเบียนและประมวลผล / รับนักศึกษาใหม่
่ ือนักศึกษา
 จัดทําคูม
 รับสมัครนักศึกษา / รายงานตัว
 จัดเก็บประวัตินก
ั ศึกษาลงในฐานข้อมูล
 ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
 งานอื;นๆด้านทะเบียนประวัติ/ข้อมูลนักศึกษา
 ออกบัตรนักศึกษา
 ออกใบรับรอง / งานบริ การอื;นๆ
 การเทียบโอนรายวิชา
 เพิม
; -ถอนรายวิชา
 ออกใบลงทะเบียนเรี ยน
 สรุ ปจํานวนน.ศ.ที;ลงทะเบียน / ออกใบ ทบ.2
 ตรวจสอบการเรี ยนครบหลักสู ตร (คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา)
 เตรี ยมข้อมูลการอนุมต
ั ิสาํ เร็ จการศึกษาเสนอ กว.
 กรอกผลการเรี ยนลงในฐานข้อมูล
3. ฝ่ ายหลักสู ตรและแผนการเรียน
ตรวจสอบวิชาเรี ยนจากแผนการเรี ยนในภาคเรี ยนถัดไป
Add รายวิชาลงทะเบียนของน.ศ.แต่ละคน
ตรวจสอบรายวิชาเทียบโอน
ตรวจสอบการลงทะเบียน
4. ฝ่ ายประกันคุณภาพ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆที;เกี;ยวข้อง

ม.ค.

ก.พ.

เดือน / พ.ศ. 2556
มี.ค.
เม.ย.

พ.ค.

(ส่ งโรงพิมพ์)
(รายงานตัว)

มิ.ย.

