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ค ำน ำ 

  เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพและเกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานขึ้น คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดส่งการตรวจสอบคุณวุฒิ
การศึกษา เพ่ือรับรองความถูกต้องของหลักฐานการศึกษา 
 

  การจัดท าคู่มือถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหทุกฝายที่เกี่ยวของปฏิบัติไปในทิศทาง 
เดียวกัน ซึ่งถือเป็นสวนสําคัญที่มีสวนในการพัฒนางาน กระบวนการปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งเกิดจากประสบการณในการ
ปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติงาน 

  ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาแนวปฏิบัติดังกลาว จะเปนประโยชนในการดําเนินงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักของการปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงคของ
หากมีข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้งผู้จัดท าเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม  ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และคุณภาพมากยิ่งๆ ขึ้นไป 
 
 
           อําภาพร  กอนตน  
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  บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงำนหลักในกำร
สนับสนุนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ ศิษย์เก่ำ ตลอดจนหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย เพ่ือใช้เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและสนับสนุนให้บริกำรทำงวิชำกำรและ
หน่วยงำนต่ำง ๆ  
 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำน คือกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และกำรให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่คณำจำรย์ นิสิตนักศึกษำ และ
บุคคลทั่วไป  ภำยใต้แนวนโยบำยกำรให้บริกำรที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ โดยแบ่งกำรบริหำรงำนออกเป็น 
๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน  กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร  กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล  ในส่วนกลุ่ม
งำนบริหำรส ำนักงำน มีพันธกิจที่ตอบสนองกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี โดยมีหน้ำที่ในด้ำนต่ำงๆ เช่น งำนบริหำรงำน
ทั่วไป งำนสำรบรรณ งำนพัสดุกำรเงิน งำนบุคลำกร งำนข้อมูลบุคลำกร งำนข้อมูลสำรสนเทศ งำนพัฒนำระบบ
รำชกำร งำนประกันคุณภำพ งำนแผนงำนและงบประมำณ งำนเลขำนุกำร  
  

 ดังนั้นจึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน
เป็นไปโดยถูกต้องและมำตรฐำนเดียวกันโดยผู้ปฏิบัติงำนทรำบและเข้ำใจว่ำควรท ำอะไรก่อนหลังและลดในด้ำน
ของข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1 .เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  และปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
 2. เพื่อรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนกำรศึกษำ 
 3. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
ขอบเขต 

 เอกสำรกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่อง กำรตรวจสอบหนังสือส ำคัญแสดงแสดงคุณวุฒิของนักศึกษำ
ใหม่ ที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  ภำคปกติ และภำค กศ.บป.  นี้  จะมีเนื้อหำ รำยละเอียด
เกี่ยวกับโครงร่ำงของกำรปฏิบัติงำน จัดท ำข้ึนส ำหรับใช้ในหน่วยงำนและใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำคู่มือ
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่เก่ียวข้องที่จะศึกษำและท่ำนอ่ืนที่สนใจ   

ค ำจ ำกัดควำม  

 หนังสือภำยนอก คือ หนังสือติดต่อรำชกำรที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดำษตรำครุฑเป็นหนังสือติดต่อ
ระหว่ำงส่วนรำชกำร หรือส่วนรำชกำรมีถึงหน่วยงำนอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำร หรือที่มีถึงบุคคลภำยนอก (ระเบียบ
ส ำนัดนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  สว่นที่ ๑  หนังสือภำยนอก) 



๒ 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน เป็นเอกสำรที่ประกอบด้วยหลักกำรและวิธีปฏิบัติงำนต่ำง ๆ   รวมทั้งระเบียบ
ข้อบังคับโดยระบุลักษณะของงำน วิธีกำรท ำงำนเป็นขั้นตอนตำมล ำดับ เขียนเป็นข้อๆ  

เพ่ือให้ดูง่ำย (ก.บ.ม. มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๘) 

คูม่ือกำรปฏิบัติงำน เปรียบเสมือนแผนที่ที่บอกเส้นทำงกำรท ำงำนที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดขอ
กระบวนกำร ระบุถึงขั้นตอนและรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำง ๆ มักจัดท ำส ำหรับงำนที่มีควำมซับซ้อน หลำย
ขั้นตอน และเกี่ยวกับหลำยคน  สำมำรถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงำนไว้ใช้อ้ำงอิงในควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน 

 (ธนำวิชญ์  จินดำประดิษฐ์ และจำรุวรรณ ณ ยอดระฆัง  ๒๕๕๒ : ๒๖) 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเล่มนี้จะมีประโยชน์ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ท่ีเข้ำมำท ำงำนในต ำแหน่งบริหำรงำน
ทั่วไป  และเป็นคู่มือปฏิบัติงำนที่ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำน/หน่วยงำน/กลุ่มงำน อื่นๆสำมำรถปฏิบัติตำมข้ันตอน
ของคู่มือปฏิบัติงำนเล่มนี้ได้อย่ำงถูกต้อง  

 

 

 

 
 



๓ 
 

บทที่ ๒ 
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. โครงสร้างหน่วยงาน 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
    
  

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๑  โครงสร้างการแบ่งส่ 
 
 
 
๒.๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

 

กลุ่มงาน  
บริหารส านักงานผู้อ านวยการ 

 

กลุ่มงาน  
ทะเบียนและประมวลผล 

 

 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมวิชาการ 

 

 งานบริหารงานท่ัวไป 

 งานสารบรรณ 

 งานพัสดุการเงิน 

 งานบุคลากร 

 งานข้อมูลสารสนเทศ 

 งานประกันคุณภาพ     
งาน กพร. 

 งานแผนงานและ
งบประมาณ 

 สภาเลขานุการ      
สภาวิชาการ และ
อนุกรรมการวิชาการ 

 งานรับนักศึกษา 

 งานทะเบียนนักศึกษา 

 งานลงทะเบียน 

 ประมวลผลการเรียน 

 งานเอกสารหลักฐาน
การศึกษา                      

 งานตรวจคณุวุฒิ 

 งานพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

 งานข้อมูลสารสนเทศ
นักศึกษา 

 งานจัดตารางเรียนและ
ตารางสอน 

 งานประสานงานพัฒนา
หลักสตูร 

 งานวางแผนการเรยีนการ
สอน 

 งานพัฒนาคุณภาพ
หลักสตูรและการสอน 

 งานประเมินการจัด
การศึกษา 

 งานสนับสนุนการจัดท า
ผลงานวิชาการ 

 งานบริการวิชาการดา้น
การเรยีนนอกแผน 

 งานเอกสารหลักสตูร 

 งานคู่มืออาจารย์และ
นักศึกษา 

 



๔ 
 

๒. โครงสร้างการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  

ผู้อ านวยการ 

 

รองผู้อ านวยการ 

 

กลุ่มงาน 
บริหารส านักงานผู้อ านวยการ 

 

กลุ่มงาน 
ทะเบียนและประมวลผล 

 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมวิชาการ 

 

คณะกรรมการประจ าส านักฯ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานสารบรรณ 

งานพัสดุการเงิน 

งานบุคลากร 

งานข้อมูลสารสนเทศ 

งานประกันคุณภาพ     
งาน กพร. 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

สภาเลขานุการ      
สภาวิชาการ และ
อนุกรรมการวิชาการ 

งานรับนักศึกษา 

งานทะเบียน
นักศึกษา 

งานลงเบียน 

ประมวลผลการเรียน 

งานเอกสารหลักฐาน
การศึกษา                      

งานตรวจคณุวุฒิ 

งานพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

งานข้อมูลสารสนเทศ
นักศึกษา 

งานจัดตารางเรียนและ
ตารางสอน 

งานประสานงานพัฒนา
หลักสตูร 

งานวางแผนการเรยีนการ
สอน 

งานพัฒนาคุณภาพ
หลักสตูรและการสอน 

งานประเมินการจัด
การศึกษา 

งานสนับสนุนการจัดท า
ผลงานวิชาการ 

งานบริการวิชาการดา้น
การเรยีนนอกแผน 

งานเอกสารหลักสตูร 

งานคู่มืออาจารย์และ
นักศึกษา 

ภาพที่ 2.๒  โครงสร้างการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



๕ 
 
๓. โครงสร้างองค์กรส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
 
 
ภาพที่ ๒.๓  โครงสร้างองค์กรส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

อาจารย์ปราณี เนรมิตร 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 นายธรรมนูญ จูทา 

รักษาการหัวหน้าส านักงาผู้อ านวยการ 
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ 
รองผู้อ านวยการ 

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

อาจารย์เอกวิทย ์สิทธิวะ 
รองผู้อ านวยการ 

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม 
รองผู้อ านวยการ 

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

กลุ่มงานส่งเสรมิวิชาการ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

นางสาวขนิษฐา พวงมณีนาค 
รักษาการหัวหน้า 

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
 

นายธรรมนูญ จูทา 
รักษาการหัวหน้า 

กลุ่มงานส่งเสรมิวิชาการ 
  

นางสาวธิติยา หงษ์เวยีงจันทร์ 
รักษาการหัวหน้า 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
  

นางสาวสุทธิลักษณ์ ศรีสวัสด์ิ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  
นางสาววรางคณา เขยีวแก้ว 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  
นางสาวณฤนรรณ เอี่ยมม ี

นักวิชาการศึกษา 
  

นางสาวอรอุมา ยองค ากาด 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  

นางสาววริศนันท์ ทัดนุ่ม 
นักวิชาการศึกษา 

  

นางศิราณี จตุรทิศ 
นักวิชาการศึกษา 

  
นางกัญญ์ชพร จันติวงศ์ 

พนักงานพิมพ์ดีด ๒ 
  

นางสาวกัญจนพร จันทร์ด า 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  
นางวรรฒนา ไวยมินตรา 

นักวิชาการศึกษา 
  

นายนิโครธ ช่างชัย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  
นายเสรี ขุนจ านงค์ 
นักวิชาการศึกษา 

  
นางสาวอภิญญาศิริ กวางแก้ว 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  

นางสาวสิริพร อรามรุณ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายวิศรุต พัฒนพงษ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 

นางสาววิลัยลักษณ์ ถ  าทองพัฒนา 
นักวิชาการศึกษา 

 

นางสาวอ าภาพร  กอนตน 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 



๖ 
 
๔. แผนผังการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณวุฒิ 
 

 
มรภ.นครสวรรค์ 

การขอตรวจสอบหนังสือส าคัญแสดงคุณวุฒิ ของนักเรียนและนกัศึกษา
ใหม่ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  ภาคปกติ  และภาค 
กศ.บป. 

 
เขียนโดย นางสาวอ าภาพร  กอนตน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ระยะเวลา ภายในภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษานั้น ๆ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 

(Flow Chart) 
ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่

เกี่ยวขอ้ง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

 
 

   

กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

 
 
 

๑.จัดเอกสารใบ ปพ.1 แยก
เป็นจังหวัด 

1. ใบ ปพ.1 
2.หลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อ สกุล
(ถ้ามี) 

เดือนแรกของภาค
การศึกษาที ่๑ 
ประจ าปกีารศึกษานั้น 
ๆ 

กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

 
 
 

๑. จัดเอกสารจากขอ้ 1 
แยกเป็นโรงเรียนพร้อม
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารทุกฉบบั 
(ประมาณ ๒,๐๐๐ – 
๒๗๐๐คน) 

1. ใบ ปพ.1    
 

๑ สัปดาห ์

กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

 ๑.จัดท าหนังสือราชการออก 
ออกเลข อว ๐๖๑๖๐.๐๕/
ว......... ลงวันที่ออกหนังสือ
ราชการภายนอก  
เร่ือง การขอตรวจสอบ
หนังสือส าคัญแสดงคุณวุฒิ 
พร้อมตรวจทานความ
ถูกต้อง  
๒.เสนอผู้อ านวยการส านกั
ส่งเสริมฯ ลงนาม 
๓.ขออนุญาตใช้ลายเซ็น
สแกนลงในหนังสือราชการ
ในการจัดพิมพ์หนังสือใน
ครั้งต่อไป 

-เอกสาร
หลักฐานการขอ
ตรวจสอบคุณวุฒ ิ
-หนังสือราชการ
อว. 

 
 
 
 
 

๕ นาท ี

กลุมงานทะเบียน
และประมวลผล 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

   

เร่ิม 

จัดใบ ปพ.1 แยกเป็นจังหวัด 

จัดใบ ปพ.1 แยกเป็นโรงเรียน 
 

จัดท าหนังสือราชการ 

A 



๗ 
 

กลุ่มงานทะเบียน 
และประมวลผล 

 

  1 .หัวหนา้งานและผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง  
2.ระบบฐานขอ้มูล

ตรวจสอบคุณวุฒ ิ

 
 

๑. ฐานข้อมูล
โรงเรียนที่
นักเรียนกรอก
ทะเบียนประวัต ิ

 

กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

 
 
 

กรอกข้อนกัศึกษาตาม
โรงเรียนที่แยกไว้ และออก
เลขหนังสือ อว หนังสือ
ราชการภายนอก แนบกับใบ
ผลการเรียน 
(รายชื่อนักศึกษามาจาก
ฐานข้อมูลกลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล) พร้อม
จัดพิมพ์ซองจดหมายที่จ่า
หน้าซองถึงโรงเรียนใช้ระบบ
โปรแกรมจากกลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผล 

หนังสือราชการ
ภายนอกพร้อม
ใบผลการเรียน
ตามรายชื่อ 

 
 
 
 

๑  สัปดาห ์

กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

 
 
 

๑.น าเอกสารที่ผู้อ านวยการ
ลงนามแล้วตรวจสอบ
เอกสารก่อนส่งด้วยระบบ
โปรแกรมจากกลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผล
เมือตรงกับเอกสารบันทึก
การส่งด้วยระบบอีกครั้ง 
 
๒.ใส่ซองน าส่งไปรษณีย์และ
น าส่งเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อ
น าส่งไปรษณีย์ต่อไป 

ซองเอกสาร  
 

๑ สัปดาห ์

     

 
 
๔.๑ แผนผังการปฏิบัติรับผลตรวจสอบหนังสือคุณวุฒิ 

กรอกข้อมูลในระบบ 

จัดส่งไปรษณีย์ 

จบ 

A 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
 



๘ 
 
 

   
 
 
 

 
๑.รับเอกสารจาก
โรงเรียนหลังจากส่งโดย
ก าหนดวันส่งคืนภายใน 
๑ เดือน หลังจากจัดส่ง
ให้โรงเรียน 
 
๒.ตรวจสอบความ
ถูกต้องว่าจบการศึกษา
จริง 
ลงบันทึกทะเบียนรับ
หนังสือและบันทึกรับ
เอกสารในระบบ 
 
๓.เอกสารไม่ถูกต้อง 
ไม่ส าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนั้นๆติดต่อ
โรงเรียนสอบถามข้อมูล
และด าเนินการตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
โดยสั่งพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา และน ามา
บันทึกเข้าระบบ
สารสนเทศต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

เอกสารถูกต้อง 
ส าเร็จการศึกษา 

แจ้งผลไปยังเจ้าหน้าที่เกีย่วขอ้ง 

รับเอกสารจากโรงเรียน 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของ ใบ ปพ.๑ 

 

เร่ิม 

เอกสารไม่ถูกต้อง 
ไม่ส าเร็จการศึกษา 

บันทึกรับเอกสาร 
 

ติดต่อนักเรียน 

A 



๙ 
 
      

   ๑. จ านวนเขา้ศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๖๓  
๒๐๐๐-๒๕๐๐ คน  
 
๒.ระยะเวลาการส่ง
ตรวจ เดือน กรกฎาคม 
– กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๓.ระยะเวลาส่งกลับ
ภายใน 1 เดือนหลังจาก
ส่งเอกสารไปยังโรงเรียน
นั้นๆ 
 
๔.กรณีมีวุฒิการศึกษา
ปลอมแปลงแจ้ง
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 

  

    

   ระยะเวลาของการขอตรวจสอบคุณวุฒจิะก าหนด
ไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับนกัศึกษาน าใบแสดงผลการเรียน
มาให้กับกลุ่มงานทะเบียน และกลุ่มงานทะเบียนคัด
จ าแนกออกมาเพื่อส่งตรวจ 
 
 

 

จบ 

จัดเก็บหนังสือ 

รายงานผล 

A 



๑๐ 
 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินงำนกำรตรวจสอบคุณวุฒิ 

 
-  เริ่มจากเจ้าหน้าที่รับใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาใหม่  

 -  เจ้าหน้าที่น าเอกสารแสดงผลการเรียนมาจ าแนกเป็นจังหวัดแล้วจ าแนกตามโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีกครั้ง ว่าระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาสมบูรณ์ 

 - ขอเลขที่หนังสือ อว ๐๖๑๖๐.๐๕/.... เพ่ือจัดท าหนังสือราชการภายนอก เรื่องการขอตรวจสอบหนังสือ
ส าคัญแสดงคุณวุฒิพร้อมตรวจทานความถูกต้อง   

- เสนอผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ ลงนาม และขออนุญาตใช้ลายเซ็นสแกนลงในหนังสือราชการในการ
จัดพิมพ์หนังสือในครั้งต่อไป 

- เข้าระบบงานตรวจสอบคุณวุฒิ คีย์รหัสนักศึกษาตาม (ปพ.1) ที่แยกไว้ตามโรงเรียน คีย์เลขหนังสือส่ง 
เมือคีย์ครบตามจ านวนทั้งหมดแล้ว จัดพิมพ์หนังสือส่ง ระบบจะแสดงหนังสื่อส่งตามรายชื่อที่คีย์ข้อมูล พร้อมซอง
จดหมายที่จ่าหน้าซองถึงผู้อ านวยการโรงเรียน ใช้ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลของทะเบียนและประมวลผล   

 -  น าหนังสือส่งที่ปริ้นออกจากระบบและรายชื่อทั้งหมด แนบใบ (ปพ.1) ตรวจสอบรายชื่อตรงกับ (ปพ.1)  
เมือตรงกันให้ตรวจสอบก่อนส่งในระบบอีกครั้งน าเอกสารใสซองเตรียมส่งได้ 

- เมือตรวจสอบว่าตรงกันบันทึกการส่งด้วยระบบอีกครั้ง แล้วใส่ซองจดหมายที่จ่าหน้าซองไว้แล้วพร้อมปิด
ผนึกน าส่งไปรษณีย์และน าส่งเจ้าหน้าที่ธุรการเพ่ือน าส่งไปรษณีย์ต่อไป 

 -  น าเอกสารใบแสดงผลการเรียนที่โรงเรียนส่งกลับคืนมาตรวจสอบว่าส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนั้นๆ 
จริง ลงบันทึกรับเอกสารเข้าระบบ และบันทึกลงในทะเบียนหนังสือรับสแกนเอกสารเพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูล ฉบับ
จริงด าเนินการจัดเก็บเข้าแฟ้ม ถ้ามีการปลอมแปลกเอกสารหรือไม่ส าเร็จการศึกษาจริง ให้กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผลเพื่อค้นรายชื่อ โดยสั่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และน ามาบันทึกเข้าระสารสนเทศ (ระบบติดตาม
เอกสาร)  จบการปฏิบัติงานของการตรวจสอบหนังสือส าคัญแสดงแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งภาคปกติ  และภาค กศ.บป. 

 

 
 
 
 

 

 



๑๑ 

 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

1. น าเอกสารใบ ปพ.1 ที่ได้รับจากนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ มาคัดแยกโรงเรียน และตรวจสอบเอกสารระบุ
วันที่ส าเร็จการศึกษาสมบูรณ์แล้ว 

 



๑๒ 

 

 
 



๑๓ 

 
2. เข้าสู่เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  apr.nsru.ac.th 

เลือกส าหรับเจ้าที่  ใส่ Username  password  

 
 
 
 



๑๔ 

 
3. เลือกตรวจสอบคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 
4. เข้าสู่ระบบงานส านักงส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

ใส่ Username  password 

 

 

 



๑๖ 

 
5.เข้าสู่ระบบงานทะเบียนและประมวลผล 

 

6. เลือกตรวจสอบคุณวุฒิ 

 



๑๗ 

 
7. เลือกปีการศึกษาที่ตรวจสอบ คีย์รหัสนักศึกษา เลือกบันทึก  คียเ์ลขหนังสือส่ง   

 

๘.เมือคียค์รบตามจ านวนเอกสารที่แยกไว้เรียบร้อย เลือกพิมพ์หนังสือส่ง 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 
๙.เลือกพิมพ์หนังสือส่งก็จะแสดงเอกสารให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง สั่งพิมพ์เอกสารแนบกับใบแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1)  

 

๑๐.พร้อมแสดงหน้าซอง กรณีเอกสารเกิน ๘ ฉบับ หน้าซองจะแสดงจ่าหน้าซองในลักษณะของซองน้ าตาล ดังรูป 
(สั่งพิมพ์) 

 

 

 



๑๙ 

 
๑๑.กรณีเอกสารไม่ถึง ๘ ฉบับ หน้าซองจะแสดงจ่าหน้าซองในลักษณะของซองขาวยาว ดังรูป (สั่งพิมพ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 
๑๒.พิมพ์เอกสารย้อนหลัง (กรณีต้องการปริ้นเอกสารใหม่อีกครั้ง คีย์ข้อมูลตามระบบ ดังนี้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 
๑๓. ตรวจสอบก่อนส่ง  ตามข้ันตอน 1,2,3

 

 

๑๔.คีย์ข้อมูลตามเอกสารเรียบร้อย ตวรจสอบ 

 

 

 



๒๒ 

 
๑๕.ข้อมลูตรงกับเอกสาร บันทึก น าเอกสารใส่ซองเตรียมส่งได้ 

 

 

๑๖.บันทึกส่งเอกสาร สแกน QR Code หน้าซอง 

 



๒๓ 

 
๑๗.ตรวจสอบหน้าซองชื่อโรงเรียนตรงกัน เรียบร้อยจัดส่งได้ 

 

๑๘.เมือเอกสารส่งกลับ รับบันทึกรับเอกสาร สแกน QR ในเอกสารที่ส่งกลับ 

 

 

 

 



๒๔ 

 
๑๙.เมือสแกน QR จะมีรายชื่อแสดงดังภาพ ตรวจสอบอีกครั้ง (กรณีถ้ามีไม่ผ่านให้เลือกช่องไม่ผ่านและระบุ

รายละเอียด) 

 

๒๐.เรียบร้อยบันทึกข้อมูล 

 

กรณีมีการปลอมแปลกเอกสารกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลด าเนินการค้นหารายชื่อ สั่งพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาและน ามาบันทึกเข้าระสารสนเทศ (ระบบติดตามเอกสาร)  จบการปฏิบัติงานของการตรวจสอบหนังสือ
ส าคัญแสดงแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 



๒๕ 

 
 

๒๑.ต้องการตรวจสอบสถิติการตวรจสอบคุณวุฒิ   รายงานสรุปสถิติ 

 

๒๒.เลือกแสดงจะปรากฏดังภาพ 

 

 



 
 

บทท่ี ๔ 
กรณีศึกษา 

 
 นักศึกษาสมัครเข้าเรียน ขอผ่อนผันการส่งหลักฐานการศึกษาไว้กับฝ่ายทะเบียน ท าให้ไม่สามารถส่ง
เอกสารตรวจสอบคุณวุฒิได้ตามจ านวนที่นักศึกษเข้าศึกษา เมือนักศึกษาได้เรียนไปแล้ว ท าให้เกิดปัญหาการจัดส่ง
ล่าช้าในการตรวจสอบคุณวุฒิ เมือวุฒิการศึกษาเกิดการปลอมแปลง และต้องสั่งให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาทันที 
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