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 1 
คู่มือปฏิบัติงาน

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ประวตัิความเป็นมา  ความจําเป็นและความสําคัญ 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เป็นหน่วยงานสนับสนุน
หน่วยงานหน่ึงในมหาวิทยาลัย  โดยมีปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ภารกิจ  ดังต่อไปน้ี 

 ปรัชญา 
  ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยนํ้าใจ 

 วิสัยทัศน ์
  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นองค์กรที่ทันสมัย  ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 

 พันธกิจ 
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
2) พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภารกิจ 
1) ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
2) ดําเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
3) ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา  คณาจารย์  และบุคคลทั่วไป 
4) ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

 โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประกอบไปด้วย  3  กลุ่มงาน  คือ  กลุ่มงานบริหาร
สํานักงานผู้อํานวยการ  กลุ่มงานทะเบียนและประมวล  และกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  ซึ่งหน่ึงในกลุ่มงานที่มี
ความเก่ียวข้องกับนักศึกษาตั้งแต่การรับเข้า  ระหว่างศึกษา  จนถึงการสําเร็จการศึกษา  คือ  กลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผลการเรียน  โดยกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการเรียนมีงานที่รับผิดชอบ  ดังน้ี  
งานรับนักศึกษา  งานทะเบียนนักศึกษา  งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน  งานเอกสารหลักฐาน
การศึกษา  งานตรวจสอบคุณวุฒิ  งานพระราชทานปริญญาบัตร  และงานข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา 

 จากงานที่กล่าวมาข้างต้นของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการเรียน  ในแต่ละงานจะประกอบไป
ด้วยงานย่อยที่เก่ียวข้องอีกมาก  ทําให้แต่ละงานมีความหลากหลายในข้ันตอนการปฏิบัติงาน  และในปัจจุบัน
ได้มีการนําระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  ให้การปฏิบัติงานเกิด
ความรวดเร็วและลดความผิดพลาด  ซึ่งระบบสารสนเทศดังกล่าว  คือ  ระบบงานทะเบียนและวัดผล  ดังน้ัน  



 2 
คู่มือปฏิบัติงาน

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

จึงเป็นเหตุให้มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน  งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพ
นักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียนขึ้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ภารกิจขององค์กร  และ
เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  บุคลากรในหน่วยงานสามารถใช้เป็นคู่มือสําหรับประกอบการปฏิบัติงาน  
และเป็นเคร่ืองมืออ้างอิงในการปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้มีคู่มอืการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  ที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2) เพ่ือลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 4) เพ่ือเป็นเคร่ืองมืออ้างอิงให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 5) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม่ 
 6) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําหรับผู้บริหารในการติดตามงาน 
 
1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
 1) บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  ที่แสดงถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 2) ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 3) การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 4) บุคลากรมีเครื่องมืออ้างอิงในการปฏิบัติงานแทนกัน 
 5) มีเครื่องมือในการถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม ่
 6) มีเครื่องมอืสําหรับผู้บริหารในการติดตามงาน 
 
1.4 ขอบเขตของคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบัติงาน  งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่
ลงทะเบียน  ฉบับน้ี  เป็นคู่มือที่จัดทําขึ้นเฉพาะการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ซึ่งคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้มีเน้ือหาครอบคลุมถึงแนวทาง  
กระบวนการ  และรายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการ
พ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน  ของนักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษ  ระดับปริญญาตรี  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เท่าน้ัน  โดยในการปฏิบัติงานได้ยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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นครสวรรค์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
1.5 คําจํากัดความเบื้องต้น 
 1) นักศึกษา 
  นักศึกษา  หมายความว่า  ผู้ที่ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์เรียบร้อยแล้ว  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  นักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษ 
 2) นักศึกษาภาคปกติ 
  นักศึกษาภาคปกติ  หมายความว่า  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เข้าศึกษา
ในวัน  เวลาทําการปกติตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 3) นักศึกษาภาคพิเศษ 
  นักศึกษาภาคพิเศษ  หมายความว่า  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เข้า
ศึกษาตามโครงการอ่ืนใดที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ 
 4) การพ้นสภาพนักศึกษา 
  การพ้นสภาพนักศึกษา  หมายความว่า  การไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์  อันเน่ืองจากไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 5) กําหนดกิจกรรมวิชาการ 
  กําหนดกิจกรรมวิชาการ  หมายความว่า  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เรื่อง  
กําหนดเวลากิจกรรมวิชาการ  และวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษ  ประจําภาค
การศึกษานั้น ๆ 
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บทที่ 2 
โครงสร้าง  และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555  กฎกระทรวง  จัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยส่วนงานภายในที่
จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  จึงทําให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ  โครงสร้างการบริหารงาน  และโครงสร้างองค์กร  ดังต่อไปน้ี 

2.1 โครงสร้างการแบ่งสว่นราชการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
รูปที่ 2.1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักงานผู้อํานวยการ

กลุ่มงาน
บริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 

กลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผล 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมวิชาการ 

 งานบริหารงานท่ัวไป 
 งานสารบรรณ 
 งานพัสดุการเงิน 
 งานบุคลากร 
 งานข้อมูลสารสนเทศ 
 งานประกันคุณภาพ  
   งาน กพร. 
 งานแผนงาน และ 
   งบประมาณ 
 สภาเลขานุการ สภาวิชาการ  
   และอนุกรรมการวิชาการ 

 งานรับนักศึกษา
 งานทะเบียนนักศึกษา 
 งานลงทะเบียนและ 
   ประมวลผลการเรียน 
 งานเอกสารหลักฐาน 
   การศึกษา 
 งานตรวจสอบคุณวุฒิ 
 งานพระราชทาน 
   ปริญญาบัตร 
 งานข้อมูลสารสนเทศ 
   นักศึกษา 

 งานจัดตารางเรียนและ 
   ตารางสอน 
 งานประสานงานพัฒนา  
   หลักสูตร 
 งานวางแผนการเรียน 
   การสอน 
 งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
   และการสอน 
 งานประเมินการจัดการศึกษา 
 งานสนับสนุนการจัดทํา 
   ผลงานทางวิชาการ 
 งานบริการวิชาการ 
   ด้านการเรียนนอกแผน 
 งานเอกสารหลักสูตร 
 งานคู่มืออาจารย์และ 
   นักศึกษา 
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2.2 โครงสร้างการบริหารงานสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
รูปที่ 2.2  โครงสร้างการบริหารงานสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  

ผู้อํานวยการ 

รองผู้อํานวยการ

คณะกรรมการประจําสํานัก 

กลุ่มงาน 
บริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 

กลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผล 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมวิชาการ 

 งานบริหารงานท่ัวไป 
 งานสารบรรณ 
 งานพัสดุการเงิน 
 งานบุคลากร 
 งานข้อมูลสารสนเทศ 
 งานประกันคุณภาพ  
   งาน กพร. 
 งานแผนงาน  และ     
   งบประมาณ 
 สภาเลขานุการ สภาวิชาการ 
   และอนุกรรมการวิชาการ 

 งานรับนักศึกษา
 งานทะเบียนนักศึกษา 
 งานลงทะเบียนและ 
   ประมวลผลการเรียน 
 งานเอกสารหลักฐาน 
   การศึกษา 
 งานตรวจสอบคุณวุฒิ 
 งานพระราชทาน 
   ปริญญาบัตร 
 งานข้อมูลสารสนเทศ 
   นักศึกษา 
 

 งานจัดตารางเรียนและ 
   ตารางสอน 
 งานประสานงานพัฒนา  
   หลักสูตร 
 งานวางแผนการเรียน 
   การสอน 
 งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
   และการสอน 
 งานประเมินการจัดการศึกษา 
 งานสนับสนุนการจัดทํา    
   ผลงานทางวิชาการ 
 งานบริการวิชาการ 
   ด้านการเรียนนอกแผน 
 งานเอกสารหลักสูตร 
 งานคู่มืออาจารย์และ  
   นักศึกษา 
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2.3 โครงสร้างองค์กรสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
รูปที่ 2.3  โครงสร้างองค์กรสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

อาจารย์ปราณี  เนรมิต
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน 

นายธรรมนูญ  จูทา 
รักษาการหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ 
รองผู้อํานวยการ 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 
รองผู้อํานวยการ 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค 
รักษาการหัวหน้า 

กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 

นายธรรมนูญ  จูทา 
รักษาการหัวหน้า 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

นางสาวธิติยา  หงษ์เวียงจันทร ์
รักษาการหัวหน้า 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสด์ิ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาววรางคณา  เขียวแก้ว 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมมี 
นักวิชาการศึกษา 

นางสาวอรอุมา  ยองคํากาด 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาววรศินันท์  ทัดนุ่ม
นักวิชาการศึกษา

นางศิราณี  จตุรทศิ 
นักวิชาการศึกษา 

นางกัญญ์ชพร  จันติวงศ์
พนักงานพิมพ์ดีด 2

นางสาวกัญจนพร  จันทร์ดํา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพัทธ์ยันภ์  ธนวัฒนผลิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายนิรันดร์  มุจรินทร์
พนักงานห้องปฎิบัติการ 

นายนิโครธ  ช่างชยั 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายเสรี  ขุนจํานงค์ 
นักวิชาการศึกษา 

นางสาวอภิญญาศริิ  กวางแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสิริพร  อรามรุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวิศรุต  พัฒนพงษ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 

นางสาววิลัยลักษณ์  ถํ้าทองพัฒนา
นักวิชาการศึกษา 

นางวรรฒนา  ไวยมินตรา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอําภาพร  กอนตน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม 
รองผู้อํานวยการ 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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2.4 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน  งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : 
งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน  เรียงตามลําดับของตําแหน่งตามสายบังคับบัญชา  ของสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ดังต่อไปน้ี 
 1) รองอธิการบดี (ที่ได้รับมอบหมายดูแลงานวิชาการและประกันคุณภาพ) 
  มีหน้าที่พิจารณาลงนามในคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เรื่อง  ให้นักศึกษาพ้น
สภาพ  ที่จัดทําโดยกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
 2) นายทะเบียน 
  มีหน้าที่ตรวจสอบ  ตรวจทาน  และพิจารณาลงนามรับรองในคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  เรื่อง  ให้นักศึกษาพ้นสภาพ  ก่อนเสนอคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เรื่อง  ให้นักศึกษา
พ้นสภาพ  ต่อรองอธิการบดี (ที่ได้รับมอบหมายดูแลงานวิชาการและประกันคุณภาพ)  ลงนาม 
 3) บุคลากรที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
  มีหน้าที่ดําเนินการจัดพิมพ์  ตรวจสอบ  ตรวจทาน  และเสนอคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  เรื่อง  ให้นักศึกษาพ้นสภาพ  ต่อนายทะเบียน  และรองอธิการบดี (ที่ได้รับมอบหมายดูแลงาน
วิชาการและประกันคุณภาพ)  ลงนาม 
 
2.5 บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตาํแหน่ง 
 1) ภาระงานหลัก 
  (1) งานพระราชทานปริญญาบัตร 
   - งานการจัดทําใบปริญญาบัตร 
   - งานการจัดทําบัญชีรายช่ือบัณฑิต 
   - งานการจัดเตรียมใบปริญญาบัตรสําหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร 
  (2) งานรับนักศึกษา 
   - งานการวางแผนการรับนักศกึษา 
  (3) งานทะเบียนนักศึกษา 
   - งานการอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา 
  (4) งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
   - งานการพ้นสภาพนักศึกษา กรณีไม่ลงทะเบียน 
   - งานการส่งผลการเรียน  และสถานภาพนักศึกษาแจ้งผูป้กครองนักศึกษา 
  



 8 
คู่มือปฏิบัติงาน

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

 2) ภาระงานรอง 
  (1) งานรับนักศึกษา 
   - งานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าศึกษา 
   - งานการรับรายงานตัวนักศึกษา 
  (2) งานทะเบียนนักศึกษา 
   - งานการตรวจสอบเอกสารคําร้องขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 3) ภาระงานอ่ืน ๆ 
  (1) งานที่ได้รับมอบหมายในฐานะรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
  (2) งานที่ได้รับมอบหมายในฐานะนายทะเบียน 
  (3) งานการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
  (4) งานการจัดทําคําสั่ง  หรือประกาศที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งในภาระงานหลัก  และ
ภาระงานรอง 
 
2.6 ลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ
 งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน  จะ
ดําเนินการจัดทําหลังจากหมดกําหนดการชําระเงินค่าลงทะเบียน  โดยจะจัดทําภาคการศึกษาละ  1  ครั้ง  
สําหรับนักศึกษาทุกประเภท  โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ดังน้ี 

 
มรภ.นครสวรรค ์

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : 
งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวธิติยา  หงษ์เวียงจันทร์ 

   
ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
รายละเอียด 

ข้อกําหนด
ที่สําคัญ 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 
ระยะเวลา
ดําเนนิการ

1. เตรียมข้อมลู 1) ตรวจสอบวันสุดท้ายของการ
ชําระเงินค่าลงทะเบียนหลังกําหนด  
จากประกาศกําหนดกิจกรรม
วิชาการของนักศึกษาแต่ละประเภท  
ประจําภาคการศึกษานั้น ๆ 

1) ดําเนินการ
ทันเวลาตาม
ประกาศ
กําหนด
กิจกรรม
วิชาการ 

1) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  เรื่อง  
กําหนดเวลากิจกรรม
วิชาการและวันหยุด
ของนักศึกษา 

5 นาที

   



 9 
คู่มือปฏิบัติงาน

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

 
มรภ.นครสวรรค ์

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : 
งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวธิติยา  หงษ์เวียงจันทร์ 

   
ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
รายละเอียด 

ข้อกําหนด
ที่สําคัญ 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 
ระยะเวลา
ดําเนนิการ

2. ตรวจสอบ
ข้อมูล 

1) ตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาที่ไม่
ลงทะเบียนแต่ละประเภท  ประจํา
ภาคการศึกษานั้น ๆ 
2) ตรวจสอบสถานะของนักศึกษาที่
ไม่ลงทะเบียนแต่ละประเภท  
ประจําภาคการศึกษานั้น ๆ 

1) ดําเนินการ
ตรวจสอบ
รายช่ือได้
ถูกต้อง  
ครบถ้วน 

1) บัญชีรายขื่อ
นักศึกษาไม่ลงทะเบียน 

30 นาที

3. จัดพิมพ์คําสั่ง 1) ดําเนินการพิมพ์คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
เรื่อง  ให้นักศกึษาพ้นสภาพ 
2) ตรวจสอบและตรวจทานคํา
ถูกผิด  และการจัดหน้ารูปแบบ
เอกสาร 
3) จัดพิมพ์คําสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์  เรื่อง  ให้
นักศึกษาพ้นสภาพ 

1) ดําเนินการ
จัดทําคําสั่ง
พ้นสภาพ
นักศึกษาได้
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
2) คําสั่งมี
ความถูกต้อง  
เรียบร้อย 

1) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. 
2550 
2) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  ว่าด้วย
การประเมินผล
การศึกษาระดับ
อนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. 
2550 

30 นาที
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คู่มือปฏิบัติงาน

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

 
มรภ.นครสวรรค ์

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : 
งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวธิติยา  หงษ์เวียงจันทร์ 

   
ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
รายละเอียด 

ข้อกําหนด
ที่สําคัญ 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 
ระยะเวลา
ดําเนนิการ

4. เสนอคําสั่ง
เพ่ือพิจารณา 
ลงนาม 

1) เสนอคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  เรื่อง  ให้นักศึกษา 
พ้นสภาพ  เพ่ือพิจารณาลงนาม
ตามลําดับ  ดังน้ี 
 - นายทะเบียน 
 - รองอธิการบดี (ที่ได้รับ 
   มอบหมายดูแลงานวิชาการ
   และประกันคุณภาพ) 

1) คําสั่งพ้น
สภาพ
นักศึกษามี
ถูกต้อง  
เรียบร้อย 

1) คําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  
เรื่อง  ให้นักศกึษา 
พ้นสภาพ 

5 นาที

5. ออกเลขที่
คําสั่ง 

1) นําคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  เรื่อง  ให้นักศึกษา 
พ้นสภาพ  ที่นายทะเบียนและรอง
อธิการบดี (ที่ได้รับมอบหมายดูแล
งานวิชาการและประกันคุณภาพ)  
ลงนามเรียบร้อย  ออกเลขทีค่ําสั่ง 
ที่งานธุรการของมหาวิทยาลัย 

1) คําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  
เรื่อง  ให้นักศกึษา 
พ้นสภาพ 
2) ทะเบียนหนังสือ
ออกเลขที่คําสัง่ 

5 นาที

6. เปลี่ยนสถานะ
ของนักศึกษา 

1) เปลี่ยนสถานะนักศึกษาตาม
รายช่ือในคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  เรื่อง  ให้นักศึกษา 
พ้นสภาพ  มีสถานะพ้นสภาพเพราะ
ไม่ลงทะเบียนในระบบงานทะเบียน
และวัดผล 
2) กําหนดภาคการศึกษา  และวันที่
นักศึกษาพ้นสภาพในระบบงาน
ทะเบียนและวัดผล 
3) ลงข้อมูลการพ้นสภาพของ
นักศึกษาในใบระเบียนนักศึกษา 

1) เปลี่ยน
สถานะ
นักศึกษาได้
ถูกต้อง  
ครบถ้วน 

1) คําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  
เรื่อง  ให้นักศกึษา 
พ้นสภาพ 
2) ใบระเบียนนักศึกษา 

1 วัน
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คู่มือปฏิบัติงาน

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

 
มรภ.นครสวรรค ์

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : 
งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวธิติยา  หงษ์เวียงจันทร์ 

   
ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
รายละเอียด 

ข้อกําหนด
ที่สําคัญ 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 
ระยะเวลา
ดําเนนิการ

7. สําเนาคําสั่ง 1) จัดทําบันทกึข้อความ  พรอ้ม
สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  เรื่อง  ให้นักศึกษา 
พ้นสภาพ  ส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ภายในมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
 - คณะครศุาสตร์ 
 - คณะมนุษยศาสตร์และ 
   สังคมศาสตร ์
 - คณะวิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยี 
 - คณะวิทยาการจัดการ 
 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร
   และเทคโนโลยี 
   อุตสาหกรรม 
 - ศูนย์วิทยบรกิาร 

1) ดําเนินการ
จัดทําบันทึก
ข้อความได้
ถูกต้องตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงาน
สารบรรณ 

1) บันทกึข้อความ 
2) คําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  
เรื่อง  ให้นักศกึษา 
พ้นสภาพ 
3) ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ี ว่าด้วย
งานสารบรรณ   
พ.ศ. 2526 
4) ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ี ว่าด้วย
งานสารบรรณ  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548 
5) ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ี ว่าด้วย
งานสารบรรณ  
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560 

20 นาที

8. จัดเก็บคําสัง่ 1) สแกนคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  เรื่อง  ให้นักศึกษาพ้น
สภาพ  จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ PDF 
2) จัดเก็บต้นฉบับคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
เรื่อง  ให้นักศกึษาพ้นสภาพ  เข้า
แฟ้มเอกสาร  โดยจัดเก็บแยกตาม
ประเภทนักศึกษา  และเรียงตาม
ภาคการศึกษา 

1) เอกสารไม่
สูญหาย 

1) ไฟล ์PDF  ของ
คําสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์  
เรื่อง  ให้นักศกึษา 
พ้นสภาพ 
2) คําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  
เรื่อง  ให้นักศกึษา 
พ้นสภาพ 

10 นาที
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คู่มือปฏิบัติงาน

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

2.7 ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
 ในการปฏิบัติงาน  งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่
ลงทะเบียน  มีลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.4  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  
กรณีไม่ลงทะเบียน  

เสนอคําสั่งเพ่ือพิจารณาลงนาม 

เริ่ม

ออกเลขที่คําสัง่ 

เตรียมข้อมูล 

ตรวจสอบข้อมูล

จัดพิมพ์คําสั่ง 

เปลี่ยนสถานะของนักศึกษา 

สําเนาคําสั่ง 

จัดเก็บคําสั่ง 

สิ้นสุด
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คู่มือปฏิบัติงาน

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

บทที่ 3 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 ในงานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน  มี
หลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกฎ  ระเบียบต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
โดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานมีด้วยกัน  2  ระเบียบ  คือ 
 1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
 2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
 โดยหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น  มีดังน้ี 
 
3.1 การลงทะเบียนรายวชิา 

1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
หมวด 4  การลงทะเบียนรายวิชา 
 ข้อ 22  การลงทะเบียนรายวิชา 
  (1)  นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามกําหนดเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
3.2 การลาพักการศึกษา 

1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
หมวด 2  ระบบการศึกษา 
 ข้อ 13  การลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา 
 ข้อ 14  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
  (1) (ช) นักศึกษาภาคปกติ  จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการลาพักการศึกษา 
  (2) (ช)  นักศึกษาภาคพิเศษ  จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการลาพักการศึกษา 

2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
 ข้อ 15  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
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  (1) (ช)  นักศึกษาภาคปกติ  จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการลาพักการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
  (2) (ช)  นักศึกษาภาคพิเศษ  จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการลาพักการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

 
3.3 การพ้นสภาพการเป็นนกัศึกษา 

1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
หมวด 2  ระบบการศึกษา 
 ข้อ 14  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
  (1) (ช)  นักศึกษาภาคปกติ  จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีไม่ลงทะเบียน
รายวิชาในภาคการศึกษาปกติ 
  (2) (ช)  นักศึกษาภาคพิเศษ  จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีไม่ลงทะเบียน
รายวิชาในภาคการศึกษา 

2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
 ข้อ 15  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
  (1) (ช)  นักศึกษาภาคปกติ  จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีไม่ลงทะเบียน
รายวิชาในภาคการศึกษาปกติ 
  (2) (ช)  นักศึกษาภาคพิเศษ  จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีไม่ลงทะเบียน
รายวิชาในภาคการศึกษา 

 
3.4 การขอคืนสภาพการเปน็นักศึกษา 

1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
หมวด 2  ระบบการศึกษา 
 ข้อ 14  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
  (3)  นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษจะขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ก็ต่อเมื่อ
เป็นกรณีพ้นภาพการเป็นนักศึกษาเพราะไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ  หรือไม่
ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลาพักการศึกษา 
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คู่มือปฏิบัติงาน

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
 ข้อ 15  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
  (3)  นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษจะขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ก็ต่อเมื่อ
เป็นกรณีพ้นภาพการเป็นนักศึกษาเพราะไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ  หรือไม่
ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลาพักการศึกษา 
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งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

บทที่ 4 
เทคนิคและแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน  มีเทคนิค
และแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์  ดังน้ี  1) มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน   
2) มีการนําระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการอํานวยความสะดวก  ทําให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็วและ
มีความถูกต้อง 

4.1 แผนการปฏบิัติงาน 
งาน กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

งานลงทะเบียนและ
ประมวลผลการเรียน 
: งานการพ้นสภาพ
นักศึกษา  กรณีไม่
ลงทะเบียน 

1. เตรียมข้อมลู 5  วัน  ก่อนวันสุดท้ายของการชําระเงิน
ค่าลงทะเบียนหลังกําหนด  ตามประกาศ
กําหนดกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาแต่ละ
ประเภท  ประจําภาคการศึกษานั้น ๆ 

 

2.ตรวจสอบข้อมูล วันถัดจากวันสุดท้ายของการชําระเงิน
ค่าลงทะเบียนหลังกําหนด  ตามประกาศ
กําหนดกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาแต่ละ
ประเภท  ประจําภาคการศึกษานั้น ๆ 

 

3. จัดพิมพ์คําสั่ง วันถัดจากวันสุดท้ายของการชําระเงิน
ค่าลงทะเบียนหลังกําหนด  ตามประกาศ
กําหนดกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาแต่ละ
ประเภท  ประจําภาคการศึกษานั้น ๆ 

 

4. เสนอคําสั่งเพ่ือ
พิจารณาลงนาม 

วันถัดจากวันสุดท้ายของการชําระเงิน
ค่าลงทะเบียนหลังกําหนด  ตามประกาศ
กําหนดกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาแต่ละ
ประเภท  ประจําภาคการศึกษานั้น ๆ 

 

5. ออกเลขที่คาํสั่ง วันที่คําสั่งลงนามเรียบร้อย  
6. เปลี่ยนสถานะของ
นักศึกษา 

หลังจากออกเลขที่คําสั่งเรียบร้อย  

7. สําเนาคําสั่ง หลังจากเปลี่ยนสถานะนักศึกษาเรียบร้อย  
8. จัดเก็บคําสัง่ หลังจากสําเนาคําสั่งเรียบร้อย  
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งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

4.2 ระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศที่เข้ามาช่วยในการอํานวยความสะดวกในงานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : 
งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน  ที่จะกล่าวถึงในคู่มือฉบับน้ี  คือ  ระบบงานทะเบียนและ
วัดผล  โดยมีวิธีขั้นตอนใช้งานระบบงาน  ดังน้ี 
 
 1) การเขา้สู่ระบบงานทะเบยีนและวัดผล 
  เลือกเมนู  “เข้าสู่ระบบ”  จากนั้นผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบโดยการกรอกช่ือผู้ใช้งาน  และ
รหัสผ่าน  ที่ได้จากผู้ดูแลระบบ  เพ่ือเข้าใช้งานระบบงานทะเบียนและวัดผล 

 
รูปที่ 4.1  การเข้าสู่ระบบงานทะเบียนและวัดผล 
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งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

 2) การค้นหาข้อมูลนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) 
  ผู้ใช้งานเลือกเมนู  “ผลการเรียน”  เลือกรายการ  “ข้อมูลการพ้นสภาพนักศึกษา (ไม่
ลงทะเบียน)” 

 
รูปที่ 4.2  การเข้าสู่รายการการค้นหาข้อมูลนักศึกษา (ไมล่งทะเบียน) 

  ในการค้นหาข้อมูลนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  ให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู  “รายชื่อ”  โดยในเมนูน้ี
จะเป็นรายการการค้นหานักศึกษาจากภาคเรียน  และประเภทนักศึกษา 

 
รูปที่ 4.3  หน้าต่างการค้นหาข้อมูลนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) 
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งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

  ระบุภาคเรียนที่ต้องการ  ลงในช่องหัวข้อ  “ภาคเรียนที่”  เลือกประเภทนักศึกษาที่ต้องการ  
ในหัวข้อ  “ประเภทนักศึกษา”  เพ่ือเป็นการสร้างเง่ือนไขในการค้นหาข้อมูลนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) 

 
รูปที่ 4.4  การระบุเง่ือนไขการค้นหาข้อมูลนักศึกษา (ไมล่งทะเบียน) 

  หลังจากระบุภาคเรียนและเลือกประเภทนักศึกษาที่ต้องการแล้ว  เลือกปุ่ม  “ค้นหาและเพิ่ม
นักศึกษา”  เพ่ือค้นหาข้อมูลนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) 

 
รูปที่ 4.5  การค้นหาข้อมูลนักศึกษา (ไมล่งทะเบียน) 
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  ระบบงานจะแสดงข้อมูลรายช่ือนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  ทั้งหมด  ตามภาคเรียนและ
ประเภทนักศึกษา  ที่ได้เลือกไว้ 

 
รูปที่ 4.6  ข้อมูลรายช่ือนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) 

 3) การลบรายชื่อนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  รายบุคคล 
  ในกรณีที่ต้องการลบรายช่ือนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  รายบุคคล  ผู้ใช้งานสามารถเลือกลบ 
ทีละรายการได้  โดยให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู  “รายชื่อ” 

 
รูปที่ 4.7  การเข้าสู่เมนูการลบรายช่ือนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  รายบุคคล 
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งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

  เลือกรายการที่ต้องการลบในหน้าต่าง  “รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ”  จากน้ันเลือกปุ่ม   
“ถังขยะ”  เพ่ือลบรายการน้ัน 

 
รูปที่ 4.8  การลบรายช่ือนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  รายบุคคล 

  เมื่อผู้ใช้งานลบรายการที่เลือกไปแล้ว  รายช่ือนักศึกษาพ้นสภาพรายการน้ันจะหายไป 

 
รูปที่ 4.9  หน้าต่างแสดงผลการลบรายช่ือนักศึกษา (ไมล่งทะเบียน)  รายบุคคล 
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คู่มือปฏิบัติงาน

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

 4) การล้างข้อมูลรายชื่อนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) 
  เมนู  “ล้างข้อมูล  เป็นการล้างข้อมูลรายช่ือนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  ที่ระบบได้ค้นหาตาม
เง่ือนไขการค้นหาที่ผู้ใช้งานกําหนดไว้  ซึ่งเป็นข้อมูลรายช่ือนักศึกษาท้ังหมดในรายการที่จะจัดพิมพ์คําสั่ง 
พ้นสภาพ 

 
รูปที่ 4.10  การเข้าสู่เมนูการล้างข้อมูลรายช่ือนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) 

  ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ต้องการรายช่ือนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  ที่ได้ค้นหา  ให้ผู้ใช้งานเลือก
ปุ่ม  “ล้างข้อมูลรายชื่อนักศึกษา” 

 
รูปที่ 4.11  การล้างข้อมูลรายช่ือนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) 
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คู่มือปฏิบัติงาน

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

  เมื่อผู้ใช้งานเลือกปุ่ม  “ล้างข้อมูลรายชื่อนักศึกษา”  ระบบจะมีหน้าต่างขึ้นมาถามผู้ใช้งาน
ถึงการล้างข้อมูล  โดยหากผู้ใช้งานต้องการล้างข้อมูลรายช่ือนักศึกษา  ให้เลือกปุ่ม  “ตกลง”  หากผู้ใช้งานไม่
ต้องการล้างข้อมูลรายช่ือนักศึกษา  ให้เลือกปุ่ม  “ยกเลิก” 

 
รูปที่ 4.12  การยืนยันการล้างข้อมูลรายช่ือนักศึกษา (ไมล่งทะเบียน) 

  หากผู้ใช้งานยืนยันการล้างข้อมูลรายช่ือนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  แล้ว  รายช่ือนักศึกษา
ทั้งหมดในรายการที่จะจัดพิมพ์คําสั่งพ้นสภาพจะหายไป 

 
รูปที่ 4.13  หน้าต่างแสดงผลการล้างข้อมูลรายช่ือนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) 
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คู่มือปฏิบัติงาน

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

 5) การเพิ่มรายชื่อนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) 
  ในกรณีที่ต้องการเพ่ิมรายช่ือนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  รายบุคคล  ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ได้
ในเมนู  “รายชื่อ” 

 
รูปที่ 4.14  การเข้าสู่เมนูการเพ่ิมรายช่ือนักศึกษา (ไมล่งทะเบียน)  รายบุคคล 

  ระบุรหัสนักศึกษาที่ต้องการเพ่ิม  ลงในช่องหัวข้อ  “นักศึกษา” 

 
รูปที่ 4.15  การเพ่ิมรายช่ือนักศึกษา (ไมล่งทะเบียน)  รายบุคคล 
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คู่มือปฏิบัติงาน

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

  หากรหัสนักศึกษาที่เพ่ิมเข้ามามีข้อมูลอยู่ในรายช่ือนักศึกษาพ้นสภาพแล้ว  ระบบจะมี
หน้าต่างขึ้นมาแจ้งผู้ใช้งานว่าเพ่ิมรายช่ือนักศึกษาไม่ได้  เน่ืองจากมีรายการซ้ํา 

 
รูปที่ 4.16  รายช่ือนักศึกษาซ้ํา  กรณีเพ่ิมรายการใหม ่

  หากรหัสนักศึกษาที่เพ่ิมเข้ามาไม่มีข้อมูลอยู่ในรายช่ือนักศึกษาพ้นสภาพ  ระบบจะทําการ
เพ่ิมรายช่ือนักศึกษาให้ 

 
รูปที่ 4.17  รายช่ือนักศึกษาไม่ซ้ํา  กรณีเพ่ิมรายการใหม ่
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งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

 6) การพิมพค์าํสั่งพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน) 
  ในการพิมพ์คําสั่งพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน)  ให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู  “คําสั่ง”  โดยในเมนูน้ีจะ
ให้ระบุภาคเรียน  ประเภทนักศึกษา  วันที่ออกคําสั่ง  และผู้ลงนามในคําสั่ง 

 
รูปที่ 4.18  การเข้าสู่เมนูการพิมพ์คําสั่งพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน) 

  ระบุภาคเรียนที่ต้องการ  ลงในช่องหัวข้อ  “ภาคเรียนที่”  เลือกประเภทนักศึกษาที่ต้องการ  
ในหัวข้อ  “นักศึกษา”  เลือกวันที่ออกคําสั่ง  ในหัวข้อ  “สั่ง ณ วันที่”  จากนั้นเลือกปุ่ม  “พิมพ์ใส่  
Microsoft  Word”  เพ่ือพิมพ์คําสั่งพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน)  โดยระบบจะดําเนินการพิมพ์รายช่ือนักศึกษา
ที่พ้นสภาพให้อัตโนมัติ  และเมื่อระบบดําเนินการเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมาแจ้งผู้ใช้งาน 

 
รูปที่ 4.19  การพิมพ์คําสั่งพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน) 
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คู่มือปฏิบัติงาน

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

  จะได้คําสั่งรายช่ือนักศึกษาที่พ้นสภาพ  ดังรูป 

 
รูปที่ 4.20  คําสั่งพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน) 

 7) การกําหนดสถานะนักศกึษาพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน) 
  ในการเปลี่ยนสถานะนักศึกษา  จากสถานะศึกษาอยู่เป็นพ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  
ให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู  “พ้นสภาพ”  โดยในเมนูน้ีจะให้ระบุเง่ือนไขในการกําหนดสถานะนักศึกษา  คือ  ภาค
เรียน  และวันที่พ้นสภาพ  ซึ่งในการเปลี่ยนสถานะนักศึกษาจะเปลี่ยนเฉพาะรายช่ือที่ได้ค้นหาไว้ในรายการ
รายช่ือนักศึกษาพ้นสภาพแล้วเท่าน้ัน 

 
รูปที่ 4.21  การเข้าสู่เมนูการกําหนดสถานะนักศึกษาพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน) 
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คู่มือปฏิบัติงาน

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

  ในการกําหนดสถานะนักศึกษาพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน)  ให้ผู้ใช้งานระบุภาคเรียน  ลงใน
ช่องหัวข้อ  “ภาคเรียนที่”  และเลือกวันที่พ้นสภาพ  ในช่องหัวข้อ  “วันที่พ้นสภาพ”  จากน้ันเลือกปุ่ม  
“กําหนดสถานะเป็นพ้นสภาพนักศึกษา”  เพ่ือทําการเปลี่ยนสถานะนักศึกษาเป็นพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน) 

 
รูปที่ 4.22  การกําหนดสถานะนักศึกษาพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน) 

  เมื่อระบบดําเนินการเปลี่ยนสถานะนักศึกษาเป็นพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน)  เสร็จสิ้นแล้ว  จะ
มีหน้าต่างขึ้นมาแจ้งผู้ใช้งาน 

 
รูปที่ 4.23  การแจ้งการกําหนดสถานะนักศึกษาพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน) 
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คู่มือปฏิบัติงาน

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

  รายช่ือนักศึกษาจะถูกเปลี่ยนสถานะจากศึกษาอยู่เป็นพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน)  แสดงใน
หน้าต่างเมนู  “รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ” 

 
รูปที่ 4.24  ข้อมูลเปลี่ยนสถานะนักศึกษา 

 8) การตรวจสอบการเปลี่ยนถานะนักศึกษา 
  รายช่ือนักศึกษาที่ถูกระบบเปล่ียนสถานะจากศึกษาอยู่เป็นพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน)  
สามารถตรวจสอบได้ในรายการประวัตินักศึกษา  โดยผู้ใช้งานเลือกเมนู  “ข้อมูลนักศึกษา” 

 
รูปที่ 4.25  การเข้าสู่เมนูข้อมูลนักศึกษา 
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งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

  ในหน้าต่างข้อมูลนักศึกษา  ผู้ใช้งานเลือกเมนู  “นักศึกษา”  จากน้ันระบุรหัสนักศึกษา  หรือ
ช่ือ - สกุล  ที่ต้องการตรวจสอบในช่อง  “ค้นหาข้อมูล”  ทําการค้นหาข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการโดยเลือกปุ่ม  
“ค้นหา” 

 
รูปที่ 4.26  หน้าต่างข้อมูลนักศึกษา 

  ระบบจะแสดงข้อมูลนักศึกษาที่ค้นหา  ผู้ใช้งานจะเห็นรายการสถานะของนักศึกษา  ในช่อง
หัวข้อ  “สถานะ” 

 
รูปที่ 4.27  การตรวจสอบสถานะนักศึกษา  
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คู่มือปฏิบัติงาน

งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่ลงทะเบียน 

บทที่ 5 
ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแก้ปัญหา 

 ในการปฏิบัติงาน  งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน : งานการพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีไม่
ลงทะเบียน  มีปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1. กรณีนักศึกษาขออนุญาตลงทะเบียนย้อนหลังในภาคเรียนก่อน
ภาคเรียนที่จัดทําคําสั่งพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน) 
ตัวอย่าง  ในกรณีจัดทําคําสั่งพ้นสภาพนักศึกษาในภาคเรียนที่  
2/2561 
 นาย ก.  เป็นนักศึกษาภาคปกติ  มีสถานะนักศึกษา 
พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน)  ต้ังแต่ภาคเรียนที่  1/2561  เมื่อ
ผู้ปฏิบัติงานได้ดําเนินการจัดทําคําสั่งนักศึกษาพ้นสภาพ  
(ไม่ลงทะเบียน)  ภาคเรียนที ่ 2/2561  จะไม่มีรายช่ือนาย ก.   
ในคําสั่งนักศึกษาพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน)  ต่อมานาย ก.  ได้ขอ
อนุญาตลงทะเบียนย้อนหลังของภาคเรียนที่  1/2561  ทาํให้มี
สถานะนักศึกษาศึกษาอยู่  และในภาคเรียนที่  2/2561  นาย ก.  
ไม่ได้ย่ืนขอลงทะเบียน  ซึ่งนาย ก.  จะต้องพ้นสภาพในภาคเรียนที่  
2/2561 

1) ดําเนินการจัดทําคําสั่งนักศึกษา
พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน)  เพ่ิมเติม 

2. กรณีไมม่ีผูพิ้จารณาลงนามในคําสั่งพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน)
ตัวอย่าง  ในกรณีรองอธิการบดี  (ที่ได้รับมอบหมายดูแลงาน
วิชาการและประกันคุณภาพ)  เป็นผู้พิจารณาลงนามในคาํสั่งพ้น
สภาพ (ไม่ลงทะเบียน)  มีภารกิจหรือเดินทางไปราชการหลายวัน  
ทําให้ไม่มผีู้ลงนามในคําสั่งพ้นสภาพ 

1) ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาลงนาม  
หากอธิการบดีมีภารกิจหรือเดินทางไป
ราชการเหมือนกัน  ให้ผู้ที่รกัษา
ราชการแทนอธิการบดีเป็นผู้พิจารณา
ลงนามแทน 

3. กรณีนักศึกษาลาพักการศึกษา  แล้วมีรายช่ือในคําสั่ง
พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน) 
ตัวอย่าง  ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา  แล้วมรีายช่ือใน
คําสั่งพ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน)  เน่ืองจากนักศึกษาชําระ
ค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  แต่นักศึกษาไม่ได้
นําคําร้องขอลาพักการศึกษาส่งคืนที่กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล  ทําให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้บันทึกข้อมูลการขอลาพักใน
ระบบงาน 

1) ตรวจสอบการลาพักการศึกษาของ
นักศึกษาว่าดําเนินการเรียบร้อยทุก
ขั้นตอนหรือไม่  หากได้ดําเนินการ
ครบถ้วน  ให้จดัทําคําสั่งขอยกเลิก
รายช่ือนักศึกษาจากการพ้นสภาพ  
(ไม่ลงทะเบียน) 
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