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คานา
สำนักทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงำนระดับสำนักของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ที่
ดำเนินกำรจัดตั้งขึ้นเมื่อ ๑๐ พฤษภำคม ๒๔๙๙ ซึ่งเป็นแผนก ๑ ใน ๖ แผนก ที่สังกัดอยู่ในสำนักเลขำธิกำร ของ
กำรแบ่งส่วนงำนของมหำวิทยำลัยในสมัยนั้น คือ แผนกบำลีอุดมศึกษำคณะพุทธศำสตร์ แผนกบำลีเตรียม
อุดมศึกษำ แผนกบำลีอบรมศึกษำ แผนกบำลีมัธยมศึกษำตอนปลำย แผนกบำลีมัธยมศึกษำตอนต้น และ
สำนักงำนเลขำธิกำร และเมื่อปี ๒๕๑๒ ได้มีนิสิตเพิ่มมำกขึ้นได้แยกออกมำเป็น “แผนกทะเบียน” สังกัด
กองกลำง
เมื่อปี ๒๕๒๖ ได้มีข้อบังคับมหำวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรีให้ "แผนกทะเบียน"
เป็น "สำนักทะเบียนและวัดผล" ยกฐำนะหัวหน้ำแผนก เป็นผู้อำนวยกำร ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงำนเลขำธิกำร
เมื่อปี ๒๕๓๐ ได้มีประกำศกำรแบ่งส่วนงำนของมหำวิทยำลัยให้สำนักทะเบียนและวัดผลขึ้นตรงต่อ
สำนักงำนอธิกำรบดี โดยผ่ำนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร และแบ่งงำนเป็น ๒ ฝ่ำย คือ ๑. ฝ่ำยทะเบียนนิสิต
๒. ฝ่ำยวัดผลกำรศึกษำ รับผิดชอบงำนทะเบียนและวัดผล ทั้งส่วนกลำง วิทยำยำเขต และบัณฑิตวิทยำลัย
เมื่อปี ๒๕๔๐ มหำวิทยำลัยได้มีพระรำชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีกำรยุบเลิกหน่วยงำนเดิมจำก สำนัก
ทะเบียนและวัดผล เป็นกองทะเบียนและวัดผล ให้สอดคล้องกับกำรจัดตั้งส่วนงำนและกำรแบ่งส่วนงำนที่ได้
จัดทำเป็นข้อกำหนด และประกำศของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้กองทะเบียนและวัดผล ไปสังกัดอยู่ในส่วน
งำน สำนักอธิกำรบดี กองที่ ๔ แบ่งส่วนงำนภำยในออกเป็น ๒ ฝ่ำย คือ ฝ่ำยทะเบียนนิสิต และฝ่ำยประเมินผล
กำรศึกษำ
เมื่อปี ๒๕๔๕ สภำมหำวิทยำลัยได้มีคำสั่งมหำวิทยำลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำระบบทะเบียน
และวัดผลโดยให้คณะกรรมกำรมีอำนำจและหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรจัดทำร่ำงระบบทะเบียนและวัดผลของ
มหำวิ ท ยำลั ย ทุ ก ระดั บ และได้ ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำระบบทะเบี ย นเสร็ จ และอนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ ร ะบบทะเบี ย นของ
มหำวิทยำลัย เมื่อปี ๒๕๔๗ สำมำรถรองรับงำนทะเบียนทั้งส่วนกลำง วิทยำเขต วิทยำลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วย
วิทยบริกำร และสถำบันสมทบของมหำวิทยำลัย
พ.ศ.๒๕๕๖สภำมหำวิทยำลัยได้มีมติอนุมัติออกข้อกำหนดมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
ให้ยกฐำนะกองทะเบียนและวัดผลสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดีขึ้นเป็นสำนักทะเบียนและวัดผลตั้งแต่วันที่๒๙
มกรำคมพ.ศ. ๒๕๕๖เป็นต้นไป
พ.ศ. ๒๕๕๖มหำวิทยำลัยได้ประกำศมหำวิทยำลัยเรื่องกำรแบ่งส่วนงำน (ฉบับที่ ๓) พุทธศักรำช
๒๕๕๖และได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ ๑๓๐ตอนพิเศษ๖๑ งหน้ำ ๔๑ลงวันที่๒๓พฤษภำคม๒๕๕๖มี
ผลใช้เมื่อวันที่๒๔พฤษภำคม๒๕๕๖ทำให้กำรแบ่งส่วนงำนของสำนักทะเบียนและวัดผลเป็น๒ส่วนคือ ๑. ส่วน
ทะเบียนนิสิต๒. ส่วนประเมินผลกำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๕๖ มหำวิทยำลัยได้มีกำรประกำศกำรแบ่งส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ ๘)
พุทธศักรำช๒๕๕๖ให้แบ่งส่วนงำนของสำนักทะเบียนและวัดผลคือ ๑. ส่วนทะเบียนนิสิตมี ๒ฝ่ำย คือ ๑) ฝ่ำย
บริหำรงำน ๒) ฝ่ำยรับนิสิต ทะเบียนและสถิติ๒. ส่วนประเมินผลกำรศึกษำมี๒ฝ่ำยคือ) ฝ่ำยจัดตำรำงเรียนตำรำง
กำรสอนและจัดสอบ และ ๒) ฝ่ำยประมวลผลกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งสำนักทะเบียนและวัดผล ต้องกำรให้ศูนย์ข้อมูลทำงกำรศึกษำในงำนที่
เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียนและสถิติกำรศึกษำของนิสิต และกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ เพื่อให้สำมำรถนำ
ข้อมูลที่ได้จำกดำเนินกำรนั้นไปใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย และ
เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนเป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ และนโยบำยของ
มหำวิท ยำลั ย จึ ง ได้จั ด ทำแผนพั ฒ นำระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตำมแนวทำงที่ ไ ด้ก ำหนดไว้ ใ น
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ยุ ท ธศำสตร์ ที่ ๕ แผนพั ฒ นำมหำวิ ท ยำลั ย มหำจุ ฬ ำลงกรณรำชวิ ท ยำลั ย ในช่ ว งแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ
ระดับอุดมศึกษำ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และตำมคำแนะนำของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน
คุ ณ ภ ำพ กำร ศึ ก ษำภ ำย ในม หำ วิ ท ย ำลั ยมห ำจุ ฬำ ลงก รณ รำช วิ ท ยำลั ย ปี ก ำ รศึ กษำ ๒ ๕๕ ๘
สำนักทะเบียนและวัดผล มีภำรกิจเกี่ยวกับงำนรับนิ สิตงำนทะเบียนและสถิตินิสิตงำนจัดตำรำงสอน
และตำรำงสอบงำนจัดสอบงำนคลังข้อสอบงำนประมวลผลกำรศึกษำงำนปริญญำบัตรงำนจัดทำระบบและ
บริกำรสำรสนเทศด้ำนทะเบียนและวัดผล
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนงำน คือ ๑.ส่วนทะเบียนนิสิต ๒.ส่วนประเมินผลกำรศึกษำ
ส่วนทะเบียนนิสิต มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนรับนิสิตงำนฐำนข้อมูล
ทะเบียนและสถิติและปฏิบัติงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงำน คือ
๑. กลุ่มงำนบริหำร ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร ประสำนงำนด้ำนงบประมำณ กำรเงินกำรบัญชีพัสดุ
นโยบำย และแผนพัฒนำร้ำนอบรมบุคลำกรด้ำนทะเบียนและวัดผล ประสำนงำนกับส่วนงำนอื่น และปฏิบัติงำน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
๒. กลุ่มงำนรับนิสิตทะเบียนและสถิติ ปฏิบัติงำนจัดทำคู่มือนิสิต กำรรับสมัครและกำรคัดเลือกนิสิต
กำรลงทะเบียนเรียนงำนฐำนข้อมูลนิสิต และบริกำรสำรสนเทศ และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย
ส่วนประเมินผลกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนประมวลผลกำรศึกษำจัด
ตำรำงสอนและตำรำงสอบงำนจัดสอบงำนคลังข้อสอบงำนปริญญำบัตรและปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย แบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ งำน คือ
๑. กลุ่มงำนจัดตำรำงสอนและจัดสอบปฏิบัติงำนจัดทำตำรำงสอนตำรำงสอบงำนข้อสอบกลำงงำน
จัดสอบงำนคลังข้อสอบและปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย
๒. กลุ่มงำนประมวลผลกำรศึกษำปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวัดผลกำรศึกษำกำรแจ้งผลกำรศึกษำกำร
สำเร็จกำรศึกษำงำนออกเอกสำรรับรองกำรศึกษำและปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
ส่วนทะเบียนนิสิต มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนรับนิสิตงำนฐำนข้อมูล
ทะเบียนและสถิติและปฏิบัติงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงำน คือ
๑. กลุ่มงำนบริหำร ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร ประสำนงำนด้ำนงบประมำณ กำรเงินกำรบัญชีพัสดุ
นโยบำย และแผนพัฒนำด้ำนอบรมบุคลำกรด้ำนทะเบียนและวัดผล ประสำนงำนกับส่วนงำนอื่น และปฏิบัติงำน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
๒. กลุ่มงำนรับนิสิตทะเบียนและสถิติ ปฏิบัติงำนจัดทำคู่มือนิสิต กำรรับสมัครและกำรคัดเลือกนิสิต
กำรลงทะเบียนเรียนงำนฐำนข้อมูลนิสิต และบริกำรสำรสนเทศ และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย

1. วัตถุประสงค์ Odjectives
กลุ่มงำนบริหำร ส่วนทะเบียนนิสิตสำนักทะเบียนและวัดผล ซึ่งปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร ประสำนงำน
งบประมำณ กำรเงิ น กำรบั ญ ชี พัส ดุ น โยบำย และแผนพัฒ นำด้ ำนกำรอบรมบุ ค ลำกรทะเบี ย นและวั ด ผล
ประสำนงำนกับส่วนงำนอื่น และปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย ตำมประกำศมหำวิทยำลัยมหำ
จุ ฬ ำลงกรณรำชวิ ท ยำลั ย พ. ศ. 2557 เรื่ อ งภำรกิ จ อ ำนำจหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบของส่ ว นงำนใน
มหำวิทยำลัย
จำกภำรกิจตำมประกำศดังกล่ำว กลุ่มงำนบริหำรจึงมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับงำนสำรบรรณเพรำะ
งำนด้ำนธุรกำรงำนด้ำนงบประมำณงำนด้ำนกำรบัญชีพั สดุนโยบำย เป็นต้น งำนเหล่ำนี้ล้วนขับเคลื่อนด้วย
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นโยบำยจำกผู้บริหำรผ่ำนกระบวนกำรทำงเอกสำร กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณส่วนทะเบียนนิสิต
สำนักทะเบียนและวัดผล เล่มนี้ เพื่อให้สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนเอกสำร กำรสืบค้นเอกสำรเพื่อสนองงำนได้
ทันเวลำเพรำะถึงกำรสรุปผลกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ส่งหรือสื่อข้อควำม รับ บันทึก จดรำยงำนกำรประชุม

สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งกำร ตอบ ทำรหัส เก็บเข้ำที่ ค้นหำติดตำม และทำลำย ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่ให้
ควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ เพื่อประหยัดเวลำแรงงำน และค่ำใช้จ่ำย ทำให้
สำมำรถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ำยของงำนสำรบรรณว่ำเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้ำงเริ่มต้นและสิ้นสุด
กระบวนกำรอย่ำงไร หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำน
สำรบัญส่วนทะเบียนนิสิตสำนักทะเบียนและวัดผลต่อไป

2. ขอบเขต
- บริกำรลงทะเบียนหนังสือเข้ำจำกหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกในฐำนะสำร
บรรณส่วนทะเบียนนิสติ สำนักทะเบียนและวัดผล มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
ด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือ คัดแยกหนังสือ หำข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำสั่งกำรของผู้บริหำรเพื่อส่งเรือ่ งไปยังบุคคล / หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3.คาจากัดความ ( Definition )
3.1 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมำยถึงโปรแกรมรับส่งหนังสือรำชกำรผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตเพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วถูกต้องง่ำยต่อกำรค้นหำติดตำมงำนระหว่ำงสำนักทะเบียน
และวัดผล มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3.2 กำรบริหำรงำน หมำยถึง กระบวนกำรทำงกำรบริหำรงำนด้ำนเอกสำร ได้แก่ กำรจัดทำกำร
บันทึก กำรรับ - ส่งหนังสือรำชกำร กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงสำนักทะเบียนและ
วัดผล มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3.3 หน่วยงำนภำยใน หมำยถึง หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
ตลอดถึงวิทยำเขต วิทยำลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริกำร ที่อยู่ในกำกับของมหำวิทยำลัย
3.4 หน่วยงำนภำยนอก หมำยถึง หน่วยงำนรำชกำรภำยนอกจำกมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย หน่วยงำนภำคเอกชน / บุคคลภำยนอก
3.5 แรงงำนที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง หน่วยงำนที่งำนบริหำรทั่วไปส่งเรื่องไปให้เพื่อดำเนินกำรตำม
คำสั่งกำร
4. ความรับผิดชอบ
นักจัดกำรงำนทั่วไป กลุ่มงำนบริหำร ปฏิบตั ิงำนด้ำนธุรกำร ประสำนงำน ด้ำนงบประมำณ
กำรเงินกำรบัญชี พัสดุ นโยบำยแผนพัฒนำ ด้ำนอบรมบุคลำกรด้ำนทะเบียนและวัดผล ประสำนงำนกับ
ส่วนงำนอืน่ และปฏิบัตงิ ำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือทีไ่ ด้รับมอบหมำย ตำมประกำศมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
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กรณรำชวิทยำลัย เรื่องภำรกิจอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของส่วนงำนในมหำวิทยำลัย พ.ศ
2557
5. ขั้นตอนการปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติราชการ procedure
กำรลงทะเบียนรับหนังสือ
หนังสือรับชือ่ หนังสือที่สำนักทะเบียนและวัดผล มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
ได้รบั จำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ มีขั้นตอนกำรปฏิบตั ิดงั นี้
1. ลงทะเบียนรับหนังสือในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. จัดลำดับควำมสำคัญและควำมเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดำเนินกำรก่อนหลัง
3. ประทับตรำหนังสือที่มุมบนด้ำนขวำของหนังสือ โดยกรอก เลขรับ วัน เดือน ปี และเวลำ ที่
รับเอกสำร
4. กำรจัดแฟ้มเสนอหนังสือต่อผู้บงั คับบัญชำ
กำรเสนอหนังสือคือกำรนำหนังสือที่ดำเนินกำรชั้นเจ้ำหน้ำทีเ่ สร็จแล้วเสนอต่อผู้บงั คับบัญชำเพื่อ
พิจำรณำบันทึกสั่งกำร / ทรำบ และลงลำยมือชื่อกำกับ
5. สำเนำลงระบบ และปฏิบตั ิตำมที่ผู้บงั คับบัญชำมอบหมำย
การส่งหนังสือ
หนังสือส่ง คือ เอกสำรที่ส่งออกไปภำยนอกมี 2 ลักษณะซึ่งมีขนั้ ตอนกำรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. หนังสือส่งออกภำยนอก
- ให้ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ
- แสกนลงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และสำเนำเก็บ / ส่งหนังสือ
- บรรจุซองและปิดผนึก จ่ำหน้ำซองถึงผู้รับ และผู้ส่งให้ชดั เจน
2. หนังสือออกส่งภำยใน
- ให้ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ
- ลงทะเบียนส่งหนังสือผ่ำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยกรอกเลข
ทะเบียนส่งจำกหน่วยงำนผูส้ ่งถึงหน่วยงำนผู้รับ รำยชือ่ ผู้รับ และวันทีร่ ับหนังสือนัน้
หำกเป็นหนังสือเร่งด่วนจะส่งเอกสำรผ่ำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( เฉพำะใน
งำนที่มรี ะบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ) หรือโทรสำรไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้วจึงประสำนทำง
โทรศัพท์เพื่อตรวจสอบกำรรับหนังสืออีกครัง้ หนึ่ง
.
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โครงสร้างการบริหารงาน สานักทะเบียนและวัดผล
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการประจาสานัก
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล
รองผู้อานวยการสานักทะเบียน
และวัดผล
ผู้อานวยการส่วนทะเบียน
นิสิต
รองผู้อานวยการส่วนทะเบียน
นิสิต

รองผู้อานวยการสานักทะเบียน
และวัดผล
ผู้อานวยการส่วนประเมินผล
การศึกษา
ผู้อานวยการส่วนประเมินผล
การศึกษา

กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานจัดตารางสอนและจัดสอบ

กลุ่มงานรับนิสิต ทะเบียนและสถิติ

กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา
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6. เอกสารอ้างอิง Reforence document
เป็นกำรชีแ้ จงให้ผอู้ ่ำนทรำบถึงเอกสำรอืน่ ๆทีต่ ้องใช้ประกอบคู่กนั หรืออ้ำงอิงถึงกันเพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนนั้นๆสมบูรณ์ได้แก่ระเบียบปฏิบตั ิเรื่องอืน่ พระรำชบัญญัติกฎหมำยกฎระเบียบหรือวิธีกำร
ทำงำนเป็นต้น
ได้แก่ ระเบียบ ประกำศคำสั่ง ข้อบังคับ พระรำชบัญญัติ เพื่อใช้อ้ำงอิงในกำรร่ำงหนังสือ
ทำให้เอกสำรมีควำมน่ำเชื่อถือ
7. แบบฟอร์มที่ใช้ form
เป็นกำรชีแ้ จงให้ผอู้ ่ำนทรำบถึงแบบฟอร์มต่ำงๆทีต่ ้องใช้ในกำรบันทึกข้อมูล ผู้เกี่ยวข้องในกำร
ปฏิบัติงำนของกระบวนกำรนั้นๆ
ตัวอย่ำงแบบฟอร์มบันทึกข้อควำม ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ พ.ศ.๒๕…..
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8. เอกสารบันทึก

Record

เป็นกำรชี้แจงให้ผู้อ่ำนทรำบว่ำบันทึกใดบ้ำงที่ต้องจัดเก็บเพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนนั้นๆพร้อมทั้งระบุถึงผู้รับผิดชอบในกำรจัดเก็บสถำนที่ระยะเวลำและวิธีกำรจัดเก็บ
● ตัวอย่ำงเอกสำรบันทึก เรื่อง : คู่มือสำรบรรณส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล
ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

สำรบรรณ

แฟ้มจัดเก็บเอกสำร,
สำเนำในระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์

10 ปี

เรียงตำมวันที่
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FLOW CHART แสดงการทางำนสำรบรรณสำนักทะเบียนและวัดผล
หนังสือรับเข้ำ

ลงทะเบียนรับทำงระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
และครบถ้วนของหนังสือ

เสนองำน
ผู้บังคับบัญชำ

ผู้บังคับบัญชำ ทรำบ
/พิจำรณำสั่งกำร

มอบส่วนทะเบียน
นิสิต

มอบรองผู้อำนวยกำร
สำนักทะเบียนและวัดผล

สาเนาหนังสือลงระบบ
/ ส่งมอบ

มอบส่วนประเมินผล
กำรศึกษำ
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ตัวอย่างอ้างอิงตาราง
รายละเอียด
๑)ประชุมภำยในส่วนงำน เพือ่ เตรียมควำมพร้อมในกำรดำเนินงำน
ระเบียบควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง เมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เอกสารอ้างอิง

หัวหน้ำส่วนงำน/
กลุ่มงำนระบบ
ตรวจสอบและ
ควบคุมภำยใน
เตรียมข้อมูล

กำรประชุมส่วนงำน
ประจำเดือน
สิงหำคม ๒๕xx

-แผนกำรควบคุมภำยในและบริหำร
ควำมเสี่ยง ปีที่ผ่ำนมำ เพื่อติดตำม
รอบปี
-แบบฟอร์ม MCU-IC ๕ และ MCUIC ๑-๓
-คู่มือบริหำรควำมเสีย่ ง

สัปดำห์ที่ ๑-๒ ของ
เดือนกันยำยน ๒๕
xx
(ดำเนินกำร MCUIC ๔ ในเดือน เม.ย.)

-แผนกำรควบคุมภำยในและบริหำร
ควำมเสี่ยง (ปย.๒)
-รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
และบริหำรควำมเสี่ยงรอบ ๖ เดือน
(MCU-IC ๔)
-แบบฟอร์ม MCU-IC ๕

๒)ติดตำมผลและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมแผนกำร
เจ้ำหน้ำที่ทุกคน
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง ของส่วนงำน ว่ำสำมำรถ ดำเนินกำร/ กลุ่มงำน
ดำเนินกำรได้เพียงใดผลที่ได้จำกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมตัวชี้วัดหรือไม่
ระบบตรวจสอบและ
ลด/ควบคุมควำมเสี่ยงได้หรือไม่เพียงใด โดยเชื่อมโยงข้อมูลมำจำก ปย.๒
ควบคุมภำยใน
เชื่อมโยงข้อมูลมำจำก MCU-IC ๔ และเรียบเรียงลงในแบบฟอร์ม MCU-IC
ผู้สอบทำน
๕
๓)ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ของส่วนงำนโดยเรียบเรียงรำยงำน
สภำพแวดล้อมทั่วไป ภำรกิจสำคัญ กำรดำเนินงำน โครงสร้ำงบุคลำกร
รวมถึงประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน เพือ่ ให้ทรำบถึง
ประสิทธิภำพของระบบฯ

กลุ่มงำนระบบ
สัปดำห์ที่ ๑-๒ ของ
ตรวจสอบและ
เดือนกันยำยน ๒๕
ควบคุมภำยใน
xx
ดำเนินกำร/ หัวหน้ำ
ส่วนงำน ผู้สอบทำน

-แบบ ค.๑ แบบรำยงำน
สภำพแวดล้อมทั่วไปของกำรควบคุม
ภำยใน
-แบบ ปย.๑ แบบรำยงำนผลกำร
ประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุม
ภำยใน
-แบบ ปย.๑-๑ แบบประเมิน
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
-คำแนะนะกำรจัดทำรำยงำนควบคุม
ภำยใน ฉบับปรับปรุง ๒๕xx

๔)กำหนด ระบุควำมเสี่ยง ประเมินควำมเสี่ยง และแนวทำงบริหำรควำม
เสี่ยง ที่จะดำเนินกำรในปีงบประมำณถัดไป

เจ้ำหน้ำที่ทุกคน
สัปดำห์ที่ ๓-๔ ของ
ดำเนินกำร/
เดือนกันยำยน ๒๕
กลุ่มงำนระบบ
xx
ตรวจสอบและ
ควบคุมภำยใน
รวบรวม/ หัวหน้ำ
ส่วนงำน ผู้สอบทำน

-MCU-IC ๑ แบบฟอร์มกำรระบุงำน
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลักและควำม
เสี่ยงที่ตรวจพบ
-MCU-IC ๒ แบบฟอร์มกำรประเมิน
โอกำส ผลกระทบ และระดับควำม
เสี่ยง
-MCU-IC ๓ แบบฟอร์มกำรกำหนด
แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
-คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง

๕)รวบรวมข้อมูล กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน (ค.๑/ปย.๑/ปย.๑๑) รวบรวมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (MCU-IC ๕ และMCU-IC ๑-๓) จำก
เจ้ำหน้ำที่ทุกคน

กลุ่มงำนระบบ
ตรวจสอบและ
ควบคุมภำยใน
ดำเนินกำร

สัปดำห์ที่ ๑ ของ
เดือนตุลำคม ๒๕xx
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รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เอกสารอ้างอิง

๖)เสนอข้อมูล เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมต่อ
หัวหน้ำส่วนงำน กรณีไม่เห็นชอบ กลับไป
ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข ตำมข้อเสนอแนะของ
หัวหน้ำ และกรณีเห็นชอบ ดำเนินกำรขั้นตอน
ต่อไป

หัวหน้ำส่วนงำน
พิจำรณำ/ กลุม่
งำนระบบ
ตรวจสอบและ
ควบคุมภำยใน
ดำเนินกำร
ปรับปรุง แก้ไข

สัปดำห์ที่ ๒ ของ เดือน ตุลำคม ๒๕
xx

๗)เชื่อมโยงข้อมูล จำก MCU-IC ๓ ที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนแล้วเชื่อมโยงสู่
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงตำมแผน
ควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสีย่ ง (ปย.๒) ซึ่ง
จะถือเป็นแผนกำรดำเนินกำร ลด-ควบคุม และใช้
ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำต่อไป

กลุ่มงำนระบบ
ตรวจสอบและ
ควบคุมภำยใน
ดำเนินกำร/
หัวหน้ำส่วน
ผู้สอบทำน

สัปดำห์ที่ ๒ ของ -แบบ ปย.๒ รำยงำนกำรประเมิน
เดือน ตุลำคม ๒๕ และกำรปรับปรุงตำมแผนควบคุม
xx
ภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง

๘)จัดทำรำยงำน “รำยงำนระบบควบคุมภำยใน
และบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕xx” จำนวน ๔ เล่ม
* เล่มที่ ๑ ฉบับลงนำมจริงโดยหัวหน้ำส่วน และ
เล่มที่ ๒-๓ ฉบับสำเนำ นำเข้ำสู่กระบวนกำรของ
มหำวิทยำลัย
* เล่มที่ ๔ ฉบับสำเนำ จัดเก็บเป็นหลักฐำนที่ส่วน
งำน เพื่อรองรับกำรตรวจสอบต่ำงๆ

กลุ่มงำนระบบ สัปดำห์ที่ ๓ ของ
ตรวจสอบและ เดือน ตุลำคม ๒๕
ควบคุมภำยใน xx
ดำเนินกำร/
หัวหน้ำส่วน
ผู้สอบทำน และลง
นำม

๙)นำข้อมูล “รำยงำนระบบควบคุมภำยในและ
บริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำร พ.ศ.๒๕
xx” ที่สมบูรณ์แล้ว แจ้งต่อที่ประชุมส่วน เพื่อ
สื่อสำรให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนได้รับทรำบข้อมูล และ
เข้ำอย่ำงอย่ำงทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินงำนตำมแผนงำนได้อย่ำงเหมำะสม

หัวหน้ำส่วน
สัปดำห์ที่ ๔ ของ
ประธำนที่ประชุม/ เดือน ตุลำคม ๒๕
กลุ่มงำนระบบ xx
ตรวจสอบและ
ควบคุมภำยใน
เตรียมข้อมูล

.................................................
(พระมหำสุเทพ สุปณฺฑิโต)
รักษำกำร ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยใน
ผู้อนุมัติให้ใช้ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
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ลำดับ

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ
ปกติ

ลงทะเบียนรับหนังสือ
ด้วยระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
และครบถ้วนของ
หนังสือ
เสนองำน
ผู้บังคับบัญชำ
ผู้บังคับบัญชำ
ทรำบ
มอบส่วนทะเบียน
นิสิต

มอบส่วนประเมินผล
กำรศึกษำ

สำเนำ / นำส่ง
ตำมที่
มอบหมำย

รำยละเอียดงำน

ล่ำช้ำ

มำตรญำน
คุณภำพงำน

ผู้รับผิดชอบ

สำรบัญรับหนังสือเข้ำจำก พิมพ์รำยงำน
หน่วยงำนภำยในและ
ทุกวัน
ภำยนอกและลงทะเบียนรับ
หนังสือโดยระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

สำรบรรณ

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
และควำมครบถ้วนของ
หนังสือ

พิมพ์รำยงำน
ทุกวัน

สำรบรรณ

ลำใส่แฟ้มเสนอ
ผู้บังคับบัญชำ

พิมพ์รำยงำน สำรบรรณ
ทุกวัน

ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ/
พิจำรณำมอบหมำยยังส่วน
งำน

พิมพ์รำยงำนทุก
วัน

ผู้อำนวยกำร
สำนักทะเบียน
และวัดผล

มอบหมำยงำนที่เกี่ยวกับ
บริหำรงำนรับนิสิตงำน
ฐำนข้อมูลนิสิต

พิมพ์รำยงำนทุก
วัน

ผู้อำนวยกำรส่วน
ทะเบียนนิสิต

มอบหมำยงำนที่เกี่ยวกับ
งำนประมวลผลกำรศึกษำ
กำรจัดตำรำงเรียน
ตำรำงสอนและฉันชอบงำน
ทดสอบกลำง คลังข้อสอบ
เอกสำรแสดงผลกำรศึกษำ

พิมพ์รำยงำนทุก
วัน

ผู้อำนวยกำรส่วน
ประเมินผล
กำรศึกษำ

สำเนำในระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ / ส่งผ่ำน
ระบบ / เอกสำรนำส่งส่วน
งำนที่มอบหมำย

พิมพ์รำยงำนทุก
วัน

สำรบรรณ
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กลุ่มงำนบริหำร ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล
ลำดับ

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ
ปกติ

รำยละเอียดงำน

มำตรญำน
คุณภำพงำน

ผู้รับผิดชอบ

ล่ำช้ำ
สำรบรรณ

ตรวจสอบเส้นทำงเดิน
หนังสือทำงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจำกส่วนทะเบียนนิสิต พิมพ์รำยงำน
มีเลขสำรบรรณแยกมำจำก ทุกวัน
สำนักทะเบียนและวัดผล
จำเป็นต้องดูเส้นทำงเดิน
หนังสือก่อนว่ำมำที่ส่วนงำน
หรือไม่

ลงทะเบียนรับหนังสือ
ด้วยระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

สำรบัญรับหนังสือเข้ำจำก พิมพ์รำยงำน
หน่วยงำนภำยในและ
ทุกวัน
ภำยนอกและลงทะเบียนรับ
หนังสือโดยระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

สำรบรรณ

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
และครบถ้วนของ
หนังสือ
เสนองำนผู้บังคับบัญชำ

ผู้บังคับบัญชำ
ทรำบ
มอบกลุม่ งานบริหาร

มอบกลลุ่นงำนรับนิสติ
ทะเบียนและสถิติ

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
และควำมครบถ้วนของ
หนังสือ

พิมพ์รำยงำน
ทุกวัน

สำรบรรณ

ลำใส่แฟ้มเสนอ
ผู้บังคับบัญชำ

พิมพ์รำยงำน
ทุกวัน

สำรบรรณ

ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ/
พิจำรณำมอบหมำยยังส่วน
งำน

พิมพ์รำยงำนทุก
วัน

ผู้อำนวยกำร
สำนักทะเบียน
และวัดผล

มอบหมำยงำนด้ำนธุรกำร
พิมพ์รำยงำนทุก
ประสำนงำนด้ำนงบประมำณ วัน
กำรเงินกำรบัญชีพัสดุนโยบำย
และแผนพัฒนำร้ำนอบรม
บุคลำกรด้ำนทะเบียนและ
วัดผล ประสำนงำนกับส่วน
งำนอื่น และปฏิบัติงำนอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย

ผู้ที่ ผู้อำนวยกำร
มอบหมำย

งำนจัดทำคู่มือนิสิต กำรรับ พิมพ์รำยงำนทุก
สมัครและกำรคัดเลือกนิสิต
วัน
กำรลงทะเบียนเรียนงำน
ฐำนข้อมูลนิสิตและบริกำร

ผู้ที่ ผู้อำนวยกำร
มอบหมำย
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สำรสนเทศ และปฏิบัติงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

สำเนำในระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ / ส่งผ่ำน
ระบบ / เอกสำรนำส่งส่วน
งำนที่มอบหมำย

สำเนำ / นำส่ง
ตำมที่
มอบหมำย

พิมพ์รำยงำนทุก
วัน

สำรบรรณ

สัญลักษณ์และความหมายของ FLOW CHART
สัญลักษณ์

ความหมาย

คาอธิบาย

แสดงการเริ่มต้นหรือ การ
สิ้นสุดของ Flow chart

ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนการ
เริ่มต้น และจบการทางาน

แสดงการประมวลผล
(Process)

ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนการ
ดาเนินงาน/ กิจกรรม/ การ
ปฏิบัติงาน

ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนการ
แสดงการเปรียบเทียบ หรือ เปรียบเทียบ/ ตัดสินใจ ถ้าใช่
ตัดสินใจ
ดาเนินการอย่างไร ถ้าไม่ใช่
ดาเนินการอย่างไร
เส้นแสดงทิศทางลาดับของ
แสดงทิศทาง/ การเคลื่อนไหว
การทางานตามปลายลูกศร
ของงาน
Flow chart
แสดงจุดต่อเนื่องจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกทีห่ นึ่งของ Flow
chart หนึ่งๆ ทีไ่ ม่สะดวก
จะใช้เส้นโดยหมายถึง จุด
ต่อเนื่องที่อยู่ในหน้า
เดียวกัน

เมื่อมีการดาเนินงาน/ กิจกรรม/
การปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ให้
ทาตามที่จุดต่อเนื่องซึ่งอยู่ใน
หน้าเดียวกัน
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แสดงจุดต่อเนื่องซึ่งอยู่คน
ละหน้า

เมื่อมีการดาเนินงาน/ กิจกรรม/
การปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ให้
ทาตามจุดต่อเนื่องซึ่งไม่ได้อยู่ใน
หน้าเดียวกัน

การอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่ง
ใช้เป็นสัญลักษณ์ สาหรับการ
ใน Flow chart เพิ่มเติม
อธิบายเพิ่มเติม
หรือเป็นการหมายเหตุ
หมายเหตุ : หลักการจัดภาพ Flow chart ทิศทำงของ Flow chart จะเริ่ม จำกส่วนบนของ
หน้ำกระดำษลงมำยังส่วนล่ำง และจำกซ้ำยมือไปขวำมือของหน้ำกระดำษ โดยเขียนลูกศรกำกับ
ทิศทำงได้ด้วย

