


 

หลักการแ

ศูนย์ลําป
โดยติดตอ่
มีโอกาสใน

ลําปาง ร
รับผิดชอ
เป็นต้น เ
ทิศทางเดี
STRATE

ปฏิบัติงาน
ดําเนินงา

 
ในช่วงขอ
บุคลากรท

วัตถุประส

 

 

      

และเหตุผล 
เนื่องจากมหาวิ

ปาง และศูนย์
อประสานงาน 
นการพบปะพดู
สํานักทะเบียน
วมถึงได้แลกเ
บ ไม่ว่าจะเป็น
เพื่อร่วมกันหา
ดียวกัน ผลลัพ
EGY  
การประชุมเชิง
นของศูนย์ลําป
นให้เป็นไปในทิ
 นอกจากกิจกร
องการทัศนศึก
ทํากิจกรรมร่วม

สงค ์
1. เพื่อรับฟงั
2. เพื่อร่วมกั
3. เพื่อสานสั

          สรุปผลก

แลกเปลี่ยน

ณ

วิทยาลัยธรรมศ
พัทยา สํานัก
และมีการพบป
ดคุยกันไม่มาก
นฯ เห็นว่า เพื
ปล่ียน…เรียน
นการรับเข้าศึก
าแนวทางแก้ไข
พธ์ที่ได้ คือ ก

งปฏิบัติการ แ
ปาง รวมถึงปญั
ทศิทางเดียวกัน
รรมวิชาการแล
กษา เพื่อให้บุค
มกัน  

งความคิดเห็น ข
กนักําหนดแนว
สัมพันธ์ระหว่าง

การประชุมเชิงปฏบิ

สรุปผลกา
น...เรียนรู้ : งา

วันศุกร์
ณ หอ้ง 3211 

มหาวิทยาลั

าสตร์มีการเรียน
ทะเบียนและ
ปะพูดคุย กับท
กนัก   
พื่อเป็นการสาน
รู้เกี่ยวกับการ
กษา การขึ้นท
ขปัญหาที่เกิดข
การเป็นสํานัก

ลกเปล่ียน...เรี
ญหาต่างๆ ที่เกดิ
นในช่วงเวลาที่
ล้ว ยังมีกิจกรร
คลากรได้ผ่อน

ข้อเสนอแนะต่า
ทางในการปฏิ
งบุคลากรสํานั
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ารประชุมเชิงป
านบริการทาง
ร์ที่ 20 เมษายน
ชั้น 2 อาคาร
ัยธรรมศาสตร์

 

 

นการสอนหลา
ประมวลผลต้

ทุกศูนย์การศึก

นสัมพันธ์ระห
รปฏิบัติงานบริ
ทะเบียนเป็นนัก
ขึ้นนําไปสู่ขั้น

กทะเบียนต้นแ

รียนรู้ ในครั้งนี้ 
ดขึ้นในระหว่าง
ทีถู่กต้องเหมาะ
รมเชื่อมความส
นคลายจากกา

างๆ ที่เกี่ยวข้อ
ฏิบัติงานให้เปน็
ักทะเบียนฯ กั

น...เรียนรู้ : งานบ

ปฏิบัติการ  
การศกึษากับศ
น 2555 
เรียนรวม 5 ชั้
ร์ ศูนย์ลําปาง

ยศูนย์การศึกษ
ต้องให้บริการ
ษาอย่างต่อเนื่

หว่างบุคลากรส
ริการทางการศึ
กศึกษา การจ
ตอนการปฏิบั
แบบภายใต้ ก

้ เป็นการเปิดโ
งการทํางาน แ
สม เพื่อให้การ
สัมพันธ์ระหว่า
รปฏิบัติงานม

งกับการให้บริก
นไปในทิศทางเดี
ับบุคลากรศูนย

บริการทางการศึกษ

ศนูย์ลําปาง 

ชัน้  

ษา ไม่ว่าจะเป็น 
ทางการศึกษ
อง แต่ในกรณี

สํานักทะเบียน
ศึกษาในเรื่องต
ดทะเบียน หรื
ัติงานที่มีประ
การดําเนินงา

อกาสให้บุคลา
ละร่วมกันกําห
รปฏิบัติงานมปี
างบุคลากรภาย
มาตลอดปี แล

การทางการศึก
ดยีวกัน 
ย์ลําปาง

ษากับศูนย์ลําปาง 

ท่าพระจันทร์ 
ษากับทุกศูนย์ก
ณศูนย์ลําปางอยู

นฯ กับผู้ปฏิบัติ
ต่างๆ ที่สํานักท
รือการแจ้งจบ
ะสิทธิภาพและ
นตามแนวทา

ากรได้ทราบแน
หนดแนวทางข้ัน
ประสิทธิภาพมา
ยในองค์กรสอด
ะเป็นการเปิด

กษาของสํานักท

 

 

ศูนย์รังสิต     
การศึกษา     
ยู่ไกลทําให้

ติงานศูนย์
ทะเบียนฯ 
การศึกษา 
ะเป็นไปใน
าง MASS 

นวทางการ
ั้นตอนการ
ากยิ่งขึ้น 
ดแทรกอยู่
ดโอกาสให้

ทะเบียนฯ  

  
    



 

ผู้เข้าร่วม

 
 
 

ผลทีค่าด
 
การศึกษา
 
 
ปฏิบัติงาน

รูปแบบก
 
ต่างๆ ตาม
 
การจัดกา
องค์กร เพื
 
ความรู้ 
 
เปล่ีนแตล่
 
Point เพื่
 
ศูนย์ลําปา
 
 
 
 

      

ม  

ผู้อํานวยการสํ
บุคลากรสํานกั
บุคลากรศูนยล์

หวงัจากการแ
1. ได้ข้อมูล 
าของสํานักทะ
2. ได้แนวทา
3. บุคลากร
น 

การประชุมเชิง
จัดการประชุม
มที่กําหนด โด
 1) คุณอ
ารความรู้ รวมท
พื่อให้เกิดการแ
 2) คุณลิ

 3) คนจั
ละประเด็น  
 4) คนพิ

พือ่ให้ได้ผลสรปุ
 5) สมาชิ
าง   

          สรุปผลก

สํานักทะเบียนแ
กทะเบียนและป
ลําปาง 

แลกเปลีย่น...เรี
ข้อเสนอแนะ
เบียนฯ 
างการปฏิบัติงา
รสํานักทะเบีย

ปฏิบัติการ 
มรูปแบบของก
ยมีการแบ่งหน้
อํานวย (Facil
ทั้งเป็นผู้จุดปร
แลกเปล่ียน ... 
ลิขิต (Note T

ับเวลา (Time

พิมพ์คอมพิวเต
ปจากการแลกเป
ชกิวง เป็นผู้ร่ว

การประชุมเชิงปฏบิ

และประมวลผล
ประมวลผล 

รวม 

รียนรู้ 
ะมาเป็นแนวท

านที่เป็นไปในทิ
ยนฯ กับศูนย์ล

ารจัด Forum
นา้ที่รับผิดชอบ
itator) หม
ะกายความคิด
เรียนรู้และถอ

Taker) หมาย

e Keeper) 

อร์ หมายถึง บ
ปล่ียนความคิด
มแสดงความคิ
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ล 

ทางในการพัฒ

ทศิทางเดียวกัน
ลําปาง เกิดค

m ร่วมกันระดม
บ ดังนี้ 
มายถึง บุคลา

ด และเป็นผู้เชื่อ
ดความรู้ออกม
ยถึง บุคลากรสํ

หมายถึง บุคล

บุคลากรสํานัก
ดเห็น 
คิดเห็นในประเ

น...เรียนรู้ : งานบ

นาและปรับป

น  
วามสัมพันธ์อั

มสมอง แลกเป

ากรสํานักทะเบี
อมโยงระหว่าง
มาจากวิธีการทํ
สํานักทะเบียน

ลากรสํานักทะ

กทะเบียนฯ ที่มี

ด็นต่างๆ ทั้งบุ

บริการทางการศึกษ

1 
47 
31 
79 

ปรุงการทํางาน

อันดีต่อกัน แล

ปล่ียน ... เรียน

บียนฯ ผู้คอยอ
บุคคลกลุ่มต่าง

ทาํงานที่นําไปสู่
ฯ ที่มีหน้าที่บัน

เบียนฯ ที่มีหน้

มีหน้าที่ พิมพ์ส

คลากรสํานักท

ษากับศูนย์ลําปาง 

ค

นและการให้บ

ละเกิดเครือข่

นรู้ระหว่างกันใ

อํานวยความส
งๆ ภายในและ
สู่ความสําเร็จ  
นทึกผลการแล

น้าที่จับเวลาใน

สรุปข้อมูลลงใน

ทะเบียนฯ และ

 

คน 
คน 
คน 
คน 

บริการทาง

ายในการ

ในประเด็น

สะดวกใน      
ะภายนอก

ลกเปล่ียน

นการแลก

น Power 

ะบุคลากร

 



 

รายช่ือผู้เ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

เข้าร่วมแลกเป
  บุคลากรม
 1. รองศ
 2. อาจา
 หน่วยงาน
 3. นางส
 งานบริกา
 4. นางจ
 5. นางส
 6. นางย
 7. นางส
 8. นางส
 9. นางส
 10. นางส
 11. นางเ
 12. นายไ
 งานบริหา
 13. นางว
 14. นายส
 15. นางส
 16. นายด
 17. นายภ
 งานคลังแ
 18. นางส
 19. นางช
 20. นางส
 หน่วยงาน
 21. อาจา
 22. นางส
 23. นาย

          สรุปผลก

ปลี่ยน ... เรียน
มหาวิทยาลัยธ
ศาสตราจารยพ์
ารย์พิมพ์ฉัตร ร
น  สํานักงานบ
สาวสุภาณี  แก้
ารการศึกษาแล
จารุวัณณี  บญุ
สาวดรุณี  เตช
ยุพาพร  ศุกรนิ
สาวจันทร์จิรา 
สาวปลินดา  ปิ
สาวณัฐาศิริ  ศ
สาวละอองดาว
เมตตา  นันต๊ะ
ไกรลาศ กันทา
ารและอาคารส
วราภรณ์  ลาภ
สุรเชษฐ์  ธิปท
สาวสุพัตรา เขื่
ดนัย มาทา ผู้ป
ภูบดินทร์ จันนั
และพัสดุ 
สาวทัศนีย์  นนั
ช่อผกา  หมาย
สาวสุมิตรา  สิท
น  คณะนิติศาส
ารย์จุมพล  แด
สาวพรพรรณ  
เปรมยุพล  ปุริ

การประชุมเชิงปฏบิ

นรู้ 
ธรรมศาสตร์ ศู
พรชัย  ตระกูลว
รสสุธรรม  ผู้ช่
ริหารศูนย์ลําป
กว้มณี    รักษา
ละกิจการนักศึก
ญญานุสิทธิ์   หั
ะวิจิตร์ นักวิ
นทร์  นักวิชาก
 ติวรรณะ  นกั

ปนค่าว นักวิ
ศรีวงศ์วาน  ผู้ป
ว  หมื่นแสงคํา
ภาพ  นักวิชาก
าแจ่ม นักวิชาก
สถานที่  
ภพิสูตร รักษ
ทา  หัวหน้าหมว
อนแก้ว ผู้ปฏิบั
ปฏิบัติงานโสตท
นนัโท ผู้ปฏิบัตงิ
 
นต๊ะภาพ   รัก
ยมั่น  หัวหน้าห
ทธิชุม  ผู้ปฏิบั
สตร์  
ดงสกุล  รองคณ
ศรีโรจนกุล  น

ริมไพบูลย์   นัก
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ศนูย์ลําปาง 
วรานนท์  รอง

ชวยอธิการบดฝ่ี
ปาง 
าการในตําแหน
กษา  
ัวหน้าหมวดทะ
ชาการศึกษา ห
ารศึกษา หมว
กวิชาการศึกษา
ชาการศึกษา ห

ปฏิบัติงานบริห
  หัวหน้าหมว
การศึกษา หมว
การศึกษา 

ษาการในตําแห
วดรักษาความ
บตัิงานบริหาร
ทัศนศึกษา 
งานโสตทัศนศึ

ษาการในตําแ
หมวดการเงินแ
ัติงานบริหาร ห

ณบดีศูนย์ลําปา
นกัวิชาการศึกษ
กวิชาการศึกษา

น...เรียนรู้ : งานบ

งอธิการบดีฝ่าย
ฝายการศึกษาศู
 
น่งผู้อํานวยการ

ะเบียนนักศึกษ
หมวดบริการก
ดบริการการศึ
า หมวดบริการ
หมวดทะเบียน
าร หมวดทะเบี
ดบริการและส
วดบริการและส

น่งหัวหน้างาน
มปลอดภัยจราจ

ศึกษา 

หน่งหัวหน้างา
ละรายได้ 
หมวดงบประม

าง   
ษา 
า 

บริการทางการศึกษ

ยบริการวิชากา
ศูนย์ลําปาง 

รสํานักงานบรหิ

ษา และหมวดบ
ารศึกษา 
กษา 
รการศึกษา 
นนักศึกษา 
บยีนนักศึกษา 
วัสดิการนักศึก
สวัสดิการนักศึ

 
จรและยานพาห

น 

มาณ 

ษากับศูนย์ลําปาง 

ารและวิจัย 

หารศูนย์ลําปา

บริการการศึกษ

กษา 
ศึกษา 

หนะ 

 

ง 

ษา 



 

 
 
 
 
 
 
 
สังคมศาส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 24. นางล
 หน่วยงาน
 25. นางส
 หน่วยงาน
 26. อาจา
 หน่วยงาน
 27. อาจา
สตร์   
 28. นางส
 29.  นางส
 30. นางแ
 31. นางส
  บุคลากรส
 1. ผู้ช่วย
 2. นางด
 ฝ่ายรับเข้
 3. นางก
 4. นางส
 5. นางส
 6. นายว
 ฝ่ายทะเบี
 7. นางส
 8. นางส
 9. นางส
 10. นายก
 11. นายวิ
 12. นางส
 ฝ่ายทะเบี
 13. นางล
 14 นายส

          สรุปผลก

ลดาวัลย์  นคร
น คณะสังคมส
สาวพิชามญชุ์  
น  คณะศิลปกร
ารย์กิตติพงษ์  
น วิทยาลัยสหวิ
าย์ ดร.โขมสี  

สนธยา  วิจิตร
สาววลิตพร  จโิ
แจ่มนภา   ไชย
สาวนิตยา   ปิน
สํานักทะเบียน
ยศาสตราจารย
ดวงรัตน์  เอนก
ขา้ศึกษา 
กาญจนา  โพบ
สาวสุภาวดี  ฮ่
สาวศุภลักษณ์ 
วันเฉลิม  บุตร
บยีนประวัติและ
สาวสุวดี  เมฆา
สาวจินตนา  รั
สาวจุไรภรณ์  
กฤษณะ  สุทธิ
วินัย  ตันธิกุล 
สาวมนธณรรฐ
บยีนและประมว
ลักขณา  โกเมน
สุนทร  แก้วไช

การประชุมเชิงปฏบิ

พันธุ์  นักวิชาก
งเคราะห์ศาสต
ขวัญเงิน เจ้าห
รรมศาสตร์  ส
เกียรติวิภาค  
วิทยาการ 
แสนจิตต์  ผู้อํา

ยืนยง รษก
โนทา นักวิ
ยเมืองชื่น นักวิ
นตาวงค์ นักวิ
นและประมวล
ย์ ดร.สมเกียรติ
กเวียง  รักษาก
 

บญุเรือง หัวห
มป่า  ผู้ปฏิบัติ
 พีเค นักวิ

รละคร เจ้าห
ะหนังสือสําคัญ
า หัวหน้าฝ่าย
ักการดี นักวิ
กองลําเจียก  น
ธิกุล ช่างเครื่อง
ผู้ปฏิบัติงานบ ิ
  รักสุข นักวิ
วลผล 1   
นเอก หัวหน้าฝ
ชย  นักวิชาการ

บัติการ แลกเปล่ีย

4/32  

การศึกษา 
ตร์  
หน้าที่บริหารงา
สาขาวิชาศิลปะ
อาจารย์ 

 
านวยการโครง

.หัวหน้างานโค
ชาการศึกษา โ
ชาการศึกษา โ
ชาการศึกษา โ

ลผล 
ต ิวรปัญญาอนั
การในตําแหน่ง

หน้าฝ่าย 
งานบริหารชํา
ชาการศึกษา
หน้าที่บริหารงา
ญ  

ชาการศึกษาชํ
นกัวิชาการศึก
งคอมพิวเตอรช์ํ
ริหารชํานาญง
ชาการศึกษา

ฝ่าย 
รศึกษาชํานาญ

น...เรียนรู้ : งานบ

านทั่วไป 
ะการออกแบบห

งการศึกษาศิล

ครงการศึกษาศิ
โครงการศึกษา
โครงการศึกษา
โครงการศึกษา

นนัต์  ผู้อํานวย
งเลขานุการฯ

นาญงาน  

านทั่วไป 

ชาํนาญการ  
ษาปฏิบัติการ 
ชาํนาญงาน 
าน 

ญการ  

บริการทางการศึกษ

หัตถอุตสาหกร

ลปศาสตรบัณฑ

ศิลปศาสตรบัณ
าศิลปศาสตรบัณ
าศิลปศาสตรบัณ
าศิลปศาสตรบัณ

การ 

 

ษากับศูนย์ลําปาง 

รรม  

ฑิต สาขาสหวิ

ณฑิตฯ 
ัณฑิตฯ 
ัณฑิตฯ 
ัณฑิตฯ 

 

วิทยาการ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 15. นางณ
 16. นางส
 17. นางอ
 18. นางจ
 19. นางส
 20. นางบ
 ฝ่ายทะเบี
 21. นางศ
 22. นางธั
 23. นางก
 24. นางส
 25. นางผ
 26. นางส
 27. นางจ
 ฝ่ายประม
 28. นางอ
 29. นางส
 30. นางวิ
 31. นางส
 32. นายจ
 33. นายธี
 ฝ่ายบริหา
 34. นางช
 35. นางส
 36. นางส
 37. นางส
 ฝ่ายยุทธศ
 38. นางส
 39. นางส
 40. นายก

          สรุปผลก

ณัทภัทร  คําพั
สาวชูศรี  พร้อ
อัศณี  ทองเตม็
จุฑามาศ  เวศวิ
สาวศศิมา  ร่วม
บังอร  เย็นเป็น
บยีนและประมว
ศรีสุรางค์  จันท
ธัญพรรณ  สิงห
กรกนก  ประภ
สุภาวดี   คํามว่
ผกาพันธ์  โสด
สาวณัฐนันท์  ท
จันทร์เพ็ญ  สํา
มวลข้อมูล 
อังคณา  เวศาข
สาวบุญจิรา  ภู
วิมล  สุทธิกุล 
สาวสุภารัตน์  
จตุรงค์  เสานอ้
ธีรนันทน์ แกล้
ารงานทั่วไป 
ชนานาถ  เค้าช
สาวทองยุ่น  ม
สาวขวัญกมล  
สาวศิรินันท์  ดี
ศาสตร์และประ
สาวสาริยา  นว
สาวดวงพร  โส
กฤตวัฒน์  โกม

การประชุมเชิงปฏบิ

ันธ์  นักวิชากา
มเพรียง นักวิ
ม  นักวิชาการศึ
วิทย์  นักวิชาก
มพุ่ม  นักวิชาก
นสุข  ผู้ปฏิบัตงิ
วลผล 2   
ทรสมบัติ  หัวห
ห์อาษา นักวิ
ภาสโสภณ   นกั
วง  นักวิชาการ
ามุข  นักวิชาก
ทมิรอด นักวิ
าราญ  ผู้ปฏิบตัิ
 
ขวรินธ์  หัวหน้
ภู่เงิน   นักวิชาก
นักวิชาการคอ
ลิจุติภูมิ นักวิ
อย  นักวิชากา
ล้วทนงค์ นักวิ
  
ชาติชาย นักวิ
มธุรส   นักวิชา
ใจเอื้อ เจ้าห

ดสีวัสดิ์ เจ้าห
ะเมินผล   
วมจิต  หัวหนา้
สติถิมานนท์  นั
มลวรวิทยา  นั
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ารศึกษาปฏิบตัิ
ชาการศึกษาชํ
ศึกษาชํานาญก
การศึกษาชํานา
การศึกษาชํานา
งานบริหารชําน

หน้าฝ่าย 
ชาการศึกษาชํ

กวิชาการศึกษา
รศึกษาชํานาญ
การศึกษาชํานา
ชาการศึกษา
ตงิานบริหารชํา

นา้ฝ่าย 
การคอมพิวเต
อมพิวเตอร์ชําน
ชาการคอมพวิ

ารคอมพิวเตอร์
ชาการคอมพวิ

ชาการพัสดุชาํ
การเงินและบัญ
หน้าที่บริหารงา
หน้าที่บริหารงา

าฝ่าย 
นกัวิชาการศึกษ
นกัวิเคราะห์นโย

น...เรียนรู้ : งานบ

ตกิาร  
ชาํนาญการ  
การ  
าญการ  
าญการ  
นาญงาน  

ชาํนาญการ  
าชํานาญการ 
ญการ  
าญการพิเศษ 

านาญงาน  

อร์ชํานาญการ
นาญการ  
วเตอร์ 
ร์ 
วเตอร์ 

านาญการ  
ญชีปฏิบัติการ
านทั่วไป 
านทั่วไป 

ษา 
ยบายและแผน

บริการทางการศึกษ

รพิเศษ 

น  

ษากับศูนย์ลําปาง  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ิมการแ

ปฏิบัติงาน
เปล่ียนแป
สถานที่ตา่
 
กระบวน
ประสานง
 

 
ภาระหน้า
 
 
บุคลากรข
 

      

 41. นางส
 42. นายป
 43. นางส
 ฝ่ายทะเบี
 44. นางวิ
 45. นางวิ
 46. นาย
 47. นางธ
 48. นายพ

แลกเปลี่ยน...เรี

น รวมถึงเป็นโ
ปลงที่เกิดขึ้น ไ
างๆ ภายในศูน
ดังนั้น การจัด

นการทํางานใน
งานระหว่างกนั
กิจกรรม แบ่งอ
1. ช่วงแรก 
 เพื่อให้ผู้
าที่ที่รับผิดชอบ
2. ช่วงสอง 
 เป็นการ
ของสํานักทะเบี

          สรุปผลก

สาวธีรารัตน์  ส
ปฐมพงษ์  พุ่ม
สาวคณิตา  ซอ
บยีนและประมว
วิลาภรณ์  ไวโร
วิจิตรา  รัศมี 
เกษมทรัพย์  สี
ธมลวรรณ  ปิน่
พิเชษฐ์ จิตตพ

รียนรู้ 
 ผู้อํา
แลกเปล่ียน .
ห่างไกลกว่าศู
บุคลากรศูน
แลกเปล่ียนร
โอกาสอันดีที่บ
ไม่ว่าจะเป็นคณ
นย์ลําปาง  
ดประชุมเชิงปฏิ
นส่วนที่เกี่ยว
น ส่งผลให้การป
ออกเป็น 2 ชว่
แนะนําข้อมูลห
้เข้าร่วมประชุ
บ ช่วยให้เข้าใจ
แลกเปล่ียน ..
แลกเปล่ียนเรี
บยีนฯ เป็นผู้ขบั

การประชุมเชิงปฏบิ

สุทธิพงศ์ นักวิ
พฤกษ์ นักป
องศิริ  นักวิเคร
วลผล ท่าพระจ
รจนกุล หัวห
นักวิชาการศึก
สีดากูด นักวิ
นมณี  นักวิชาก
งค์  นักวิชากา

านวยการสํานั
.. เรียนรู้ :  

ศูนย์การศึกษาอื
ย์ลําปางว่า ห
ร่วมหาแนวท
บุคลากรสํานัก
ณะที่จัดการเรยี

ฏิบัติการแลกเป
ข้อง รวมถึงส
ปฏิบัติงานมีปร
วง คือ  
หน่วยงาน 
ชุมได้ทราบข้อ
จในกระบวนกา
. เรียนรู้ 
ยนรู้ระหว่าง ส
บเคล่ือนในการ
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เคราะห์นโยบา
ประชาสัมพันธ์
ราะห์นโยบายแ
จันทร์ 

หน้าฝ่าย 
กษาชํานาญการ
ชาการศึกษาชํ
การศึกษาปฏิบั
ารศึกษา 

นักทะเบียนแล
งานบริการทา

อื่นๆ ทําให้การ
หากมีโอกาสจ
างในการปฏิบ
ทะเบียนฯ ได้

ยนการสอนที่มี

ปล่ียน...เรียนรู้
สามารถแก้ไข
ระสิทธิภาพมา

มูลเบ้ืองต้นขอ
ารขั้นตอนการป

สํานักทะเบียน
รแลกเปล่ียน ดั

น...เรียนรู้ : งานบ

ายและแผน 

และแผน 

รพิเศษ  
ชาํนาญการ  
บตัิการ  

ะประมวลผล
างการศึกษากับ
รติดต่อประสาน
จะนําบุคลาก
บัติงาน เพื่อแ
้มาพบปะและ
มากขึ้น จํานวน

รู้ ในครั้งนี้จะน
ขปัญหา ข้อข้
กยิ่งขึ้น  

องหน่วยงานไ
ปฏิบัติงานมาก

นฯ และ มธ.ศูน
ดงันี้ 

บริการทางการศึกษ

 กล่าวเปิดกา
บศูนย์ลําปาง 
นงานค่อนข้าง
รสํานักทะเบี

แก้ไขปัญหาต่
เยี่ยมชมศูนย์ล
นนักศึกษาที่เพิ

นําไปสู่ความร่ว
องใจต่างๆ ที

ม่ว่าจะเป็นโค
กขึ้นระหว่างกา

นย์ลําปาง จัดใ

ษากับศูนย์ลําปาง 

รประชุมเชิงป
เนื่องจากศูนย์
ลําบากและได้
บียนฯ มาพบ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ลําปาง เพื่อให้
พิ่มขึ้น รวมถึงอ

วมมือในการป
ที่เกิดขึ้นจากก

ครงสร้างการบ
ารแลกเปล่ียน 

ในรูปแบบ FO

 

ปฏิบัติงาน 
ย์ลําปางอยู่
้สัญญากับ
ปะพูดคุย 
นจากการ
ห้เห็นความ
อาคารและ

รับเปลี่ยน
การติดต่อ

บริหารงาน 

ORUM มี



 

 
 
 
 

 
 
 
 
นางกรกน
นักวิชากา
 
           
 
 
 
 
      นางส
           
 

 
 
 
 
       นาย
          นั
 

      

น

    

    

นก ประภาสโส
ารศึกษาชํานาญ

คนจับเวลา (T

สาวดวงพร โส
 นักวชิาการศึก

ยปฐมพงษ์ พุม่
นกัประชาสัมพั

          สรุปผลก

นางดวงรัตน์ เอ

สภณ  
ญการ          

Time Keepe

ตถิิมานนท์  
กษา 

มพฤกษ ์
ันธ์ 

การประชุมเชิงปฏบิ

คุณอาํ
อนกเวียง รกัษ

คุณลขิ
 

            นาง
       นักวิชา

er)              

 
 

คน
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านวย (Facilit
ษาการในตําแห

ขิต (Note Ta

งสาวศศิมา ร่วม
การศึกษาชําน

      

นเดินไมโครโฟ

น...เรียนรู้ : งานบ

tator) 
นง่เลขานุการส

aker) 
  

มพุ่ม      
นาญการ        

           คนพ

 นางส
       นักวิเคร

ฟน 

          นายพิ
             นักวิ

บริการทางการศึกษ

สํานกัทะเบียน

        นางสา
          นักวชิ

พมิพ์คอมพวิเต

สาวคณิตา ซอ
ราะห์นโยบายแ

พเิชษฐ์ จิตตพง
วิชาการศึกษา 

ษากับศูนย์ลําปาง 

ฯ 

าวจุไรภรณ์ กอ
ชาการศึกษาปฏ

ตอร์ 

งศิร ิ
และแผน 

งค์ 

 

องลําเจียก 
ฏิบัติการ 



 

 

ศาลากลา
เพื่อให้ก่อ
ห้างฉัตร ใ
 
ผู้ช่วยศาส
เชิงปฏิบั
สํานักทะ
ภาพรวมโ

 
 
 
 
 
 
 
 
การติดต่อ
ผู้กล่าวแน

 
 
 
 
 

      

ช่วงแรก แนะ
 
แนะนํ
ตั้งแต่ปี
โดยร่ว

างหลังเก่าจนถึ
อสร้างเป็นวิทย
ในภาคการศึก
หลังจากได้ท
สตราจารย์ ดร
ัติการในครั้งนี
เบียนฯ สรุปไ
โดย นางดวงรตั
1. ฝ่ายรับเข้
2. ฝ่ายทะเบี
3. ฝ่ายทะเบี
4. ฝ่ายทะเบี
5 ฝ่ายทะเบี
6. ฝ่ายประม
7. ฝ่ายบริหา
8. ฝ่ายยุทธศ
เมื่อแนะนํากา
อประสานงาน
นะนํากิจกรรมก
1. การเตรียม
 1.1 การ
 1.2 การ
2. การจัดตา
 2.1 การ
 2.2 การ

          สรุปผลก

ะนําข้อมูลหน่ว
รักษาการใ

นําบุคลากรและ
ปีการศึกษา 2
วมมือกับสถาบ
ถึงปี พ.ศ.2546
ยาเขตลําปาง 
ษาที่ 2/2546 
ราบความเป็
ร.สมเกียรติ ว
นี้ พร้อมทั้งแน
ได้ดังนี้ สํานักท
ตน์ เอนกเวียง 
ขา้ศึกษา 
บยีนประวัติและ
บยีนและประมว
บยีนและประมว
บยีนและประมว
มวลข้อมูล 
ารงานทั่วไป 
ศาสตร์และประ
ารบริหารจัดก
แล้ว ต่อมา นา
การแลกเปล่ียน
มความพร้อมฐ
รเตรียมข้อมูลใ
รชําระเงินค่าธ
ารางสอนกับกา
รจัดตารางสอน
รกําหนดวันสอ

การประชุมเชิงปฏบิ

วยงาน 
ในตําแหน่งผู้อํ
ะความเป็นขอ
535 ในหลักสู
บันราชภัฎลําป
6 และในปีพ.ศ
จํานวน 364 ไ
 
นมาและการ
รปัญญาอนันต
นะนําโครงสร้
ทะเบียนฯ แบ่
รักษาการในตํ

ะหนังสือสําคัญ
วลผล 1 
วลผล 2 
วลผล ท่าพระจ

ะเมินผล 
การภาพรวมข
างสาวสาริยา น
น...เรียนรู้ ประ
ฐานข้อมูลจดท
ในระบบ 
รรมเนียมแบบ
ารกําหนดวันส
น 
อบไล่ 
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อํานวยการสําน
งศูนย์ลําปาง 
ตรคณะรัฐศาส
ปาง ในปี พ.ศ
ศ. 2541 ได้รับ
ไร่ 3 งาน 9 ต

รบริหารจัดกา
ต์ กล่าวถึง วัต
ร้างการบริหา
บ่งการบริหารง
ตาํแหน่งเลขานุ

ญ 

จันทร์ 

ของสํานักทะเ
นวมจิต หัวหน้
ะกอบด้วยประ
ะเบียน Onlin

บเหมาจ่ายปีกา
สอบไล่ 

น...เรียนรู้ : งานบ

นักงานบริหาร
สรุปได้ดังนี้
สตร์มหาบัณฑิต
.2539 ได้รับอ
บมอบที่ดิน อํา
ตารางวา และ

ารของลําปาง
ตถุประสงค์แล
รงาน ภาระห
งานออกเป็น 8
นกุารสํานักทะเ

บียนฯ เพื่อเป็
น้าฝ่ายยุทธศาส
เด็นในการแลก

ne 

ารศึกษา 2555

บริการทางการศึกษ

รศูนย์ลําปาง น
การเรียนการส
ต สาขาการปก
อนุญาตจัดการ
าเภอ ห้างฉัตร
ย้ายมาจัดการ

งแล้ว ผู้อํานว
ะผลที่คาดว่าจ
หน้าที่ที่รับผิด
8 ฝ่าย มีบุคล
บียนฯ และ 8 

ป็นข้อมูลพื้นฐ
สตร์และประเมิ
กเปล่ียน 4 ปร

 

ษากับศูนย์ลําปาง 

นางสาวสุภาณี
สอนของศูนย์ล
กครองสําหรับ
รเรียนการสอน
ร จาก นายบุญ
รเรียนการสอน

วยการสํานักท
จะได้รับจากก
ดชอบและบุคล
ากรทั้งส้ิน 55
ฝ่าย ประกอบ

านสําหรับ    
มินผล เป็น    
ระเด็น ดังนี้ 

 

ณี แก้วมณี 
ลําปางเริ่ม
นักบริหาร    
นที่อาคาร

ญชู ตรีทอง 
นที่ อําเภอ   

ทะเบียนฯ    
ารประชุม    
ลากรของ     
5 คน ดูแล
บด้วย 

 
  

    

  



 

 
 
 
 
 
 
 
จดทะเบีย

 
วิเคราะห์

 

      

3. การจัดหอ้
4. การบริกา

แลกเปลี่ยน...
ประเด็นที่ 1 ก
 การเตรีย
 สํานักทะ
ยนได้ ประกอบ

1. รายวิ
  บุคล
และนําเข้าระบ

1.1 
 

          สรุปผลก

องบรรยาย 
ารของฝ่ายทะเ

เรียนรู้ 
การเตรียมควา
มความพร้อม
ะเบียนฯ ต้อง
บด้วยข้อมูลต่าง
วิชาตามหลักสู
ากรสํานักทะ
บบ 

ระบบฐานข้อ

การประชุมเชิงปฏบิ

บียนประวัติแล

ามพร้อมฐานข้
ฐานข้อมูลสําห
เตรียมข้อมูล
งๆ ดังนี้  
ตรที่ได้รับอนมุั
ะเบียนฯ นําห

อมูลหลัก : ราย

บัติการ แลกเปล่ีย
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ละหนังสือสําคั

ขอ้มูลจดทะเบี
หรับจดทะเบีย
ลจากหลายๆ 

มตัิจากสํานักงา
ลักสูตรที่ได้จ

ยวิชา 

น...เรียนรู้ : งานบ

ัญ 

บียน Online
ยน  
ส่วนเพ่ือเชื่อ

าคณะกรรมกา
ากฝ่ายวิชากา

บริการทางการศึกษ

มโยงกับข้อมู

รอุดมศึกษา (ส
ารซึ่งผ่านการ

 

ษากับศูนย์ลําปาง 

มูลให้นักศึกษา

สกอ.) 
รอนุมัติจาก (ส

 

าสามารถ     

สกอ.) มา

 

 

 

      



 

  
มหาวิทยา
  
 

  
 

 

 

 

  

  
 
 
 
 

      

2. ตารา
  สํานัก
าลัยเพื่อทําการ
  2.1 

  

 

 

          สรุปผลก

างสอน – ตารา
กทะเบียนฯ รั
รเปิดสอนในภา

ระบบจัดตา

การประชุมเชิงปฏบิ

างสอบ ที่คณะ
ับข้อมูลตาราง
าคการศึกษานั้
ารางเรียน : กํา

บัติการ แลกเปล่ีย
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แจ้งเปิดตามระ
งสอน – ตารา
นัน้ๆ พร้อมทั้งบั
าหนดรายวิชาที

น...เรียนรู้ : งานบ

ะบบภาคการศึ
งสอน จากคณ
บนัทึกเข้าระบบ
ที่เปิดสอน 

บริการทางการศึกษ

ศึกษาที่มหาวิท
ณะ และดําเนิน
บ 

ษากับศูนย์ลําปาง 

ยาลัยฯ กําหน
นการเสนอขออ

 

นด 
อนุมัติจาก

 

  



 

  
  
  
 

  

  
 
 
 
 

      

 3. ราย
  สําน
  3.1

 

 

          สรุปผลก

ยชื่อโควตาวิชา
นักทะเบียนฯ 
1 ระบบจัดตา

การประชุมเชิงปฏบิ

าที่คณะแจ้งตา
รับข้อมูลรายวิ
ารางเรียน : กํา

บัติการ แลกเปล่ีย
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มภาคการศึกษ
วิชาที่คณะกําห
าหนดรายวิชาที

น...เรียนรู้ : งานบ

ษา 
นดโควตาหรือ
ที่เปิดสอน 

บริการทางการศึกษ

จํานวนรับ เพือ่

ษากับศูนย์ลําปาง 

อบันทึกเข้าระ

 

บบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
ปีการศึกษ
  

  

 

 

 

 

      

 4. ระ
ษา 
  4.1

  

          สรุปผลก

เบียบมหาวิทย

1 ตัวอย่างระเ

การประชุมเชิงปฏบิ

ยาลัยธรรมศา

เบียบมหาวิทย

บัติการ แลกเปล่ีย
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าสตร์ ว่าด้วยอั

าลัยธรรมศาส

น...เรียนรู้ : งานบ

อัตราค่าธรรมเ

ตร์ 

บริการทางการศึกษ

เนียมการศึกษ

ษากับศูนย์ลําปาง 

ษาตามระดับก

 

 

การศึกษา/           



 

  

 

      

  4.2

 

          สรุปผลก

2 การเงินนักศึ

การประชุมเชิงปฏบิ

ศึกษา : กําหนด

บัติการ แลกเปล่ีย
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ดบัญชีอัตราค่า

น...เรียนรู้ : งานบ

าใช้จ่าย 

บริการทางการศึกษษากับศูนย์ลําปาง 

 

 

 

 

 



 

  
หรือห้องป
  

 

  
 
 

      

 5. ปร
ปฏิบัติการ ตาม
  5.1

 

          สรุปผลก

ะกาศมหาวิทย
มโครงการ/ระ
1 ระบบจดทะ

การประชุมเชิงปฏบิ

ยาลัยธรรมศาส
ดับการศึกษา/
ะเบียน : บันทึก

บัติการ แลกเปล่ีย
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สตร์ เรื่อง การจ
/ปีการศึกษา 
กค่าอุปกรณ ์

น...เรียนรู้ : งานบ

จัดเก็บค่าธรรม

 

บริการทางการศึกษ

มเนียมวิชาที่ใช้

ษากับศูนย์ลําปาง 

ช้อุปกรณ์การศึ

 

ศึกษาและ/

 



 

  
  

  

  
 

 

      

 6. ปฏิ
  6.1

 

  6.2

          สรุปผลก

ฏิทินการศึกษา 
1 ปฏิทินการศึ

2 ระบบจดทะ

การประชุมเชิงปฏบิ

(กิจกรรม) ตา
ศึกษา (กิจกรรม

ะเบยีน : หมวด

บัติการ แลกเปล่ีย
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ามโครงการ/ระ
ม) 

ดปฏิทนิการศึก

น...เรียนรู้ : งานบ

ะดับการศึกษา/

กษา 

 

บริการทางการศึกษ

/ปีการศึกษา 

ษากับศูนย์ลําปาง 

 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  6.3

          สรุปผลก

3 ระบบจดทะ

การประชุมเชิงปฏบิ

ะเบยีน : ปฏิทิน

บัติการ แลกเปล่ีย
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นการศึกษา 

น...เรียนรู้ : งานบบริการทางการศึกษ

 

ษากับศูนย์ลําปาง  

 



 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 7. การ
  7.1

          สรุปผลก

รประเมินผลตา
1 ระบบฐานข้

การประชุมเชิงปฏบิ

ามหลักสูตรกาํ
ขอ้มูลหลัก : บนั

บัติการ แลกเปล่ีย
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าหนด 
นทึกรุ่นกลุ่มนกั

น...เรียนรู้ : งานบ

กศึกษา_ท่าพร

บริการทางการศึกษ

ระจันทร์ 

 

ษากับศูนย์ลําปาง  



 

  
มหาวิทยา

 
 

 
 
 
 
ปฏิทินกา
 
 
 
 
 
 
 

      

 8. ปร
าลัยกําหนดเพื่

รชําระเงินช่วง

 

          สรุปผลก

ะสานงานกับธ
อให้ธนาคารเปิ

งจดทะเบียน 

การประชุมเชิงปฏบิ

ธนาคารกรุงไท
ปดิระบบ 

บัติการ แลกเปล่ีย
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ทย โดยหนังสือ

น...เรียนรู้ : งานบ

อแจ้งกําหนดก

 
 
  
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 

บริการทางการศึกษ

การจดทะเบียน

          บันทึ

ษากับศูนย์ลําปาง 

นตามปฏิทินก

ทกึแจ้งธนาคาร

 

ารศึกษาที่

 



 

  
บริการกา
จากคณะ
เป็นผู้บันทึ
  
  
  
กรุงเทพเพ
และสัปด
ศูนย์รังสิต
เดียวกัน  
ทะเบียนร
การจดท
ภาคการศึ
การศึกษา
พร้อมทั้งแ
เพื่อเปิดร
 
 
เป็นแบบ
อ้างอิงกา
โครงการป
การจดทะ
 
55XXXXX
 
 
 
 
การศึกษา

      

 การดําเนิ
ารศึกษาและกจิ
ที่จัดการเรียนก
ทึกผังเงินเข้าร
 ประเด็นก
 1. การ
  เนื่อ
พื่อไปสอนจึงมี
าห์ 3,5,7) สัป
ตและท่าพระจั
 สําหรับกิจกร
ร่วมกันได้ ดังน
ทะเบียนเรียน
ศึกษาที่ 1 ขอ
าตรงกับศูนย์รั
แจ้งปฏิทินการ
ะบบรองรับกา
 การเหมา
 ปีการศึก
เหมาจ่ายทุกร
ารจัดเก็บอัตรา
ปกติแบบเหมา
ะเบียนเรียนหน
 ดังนั้น นัก
XXXX เป็นต้นไ
 ประเด็นแ
 1. การจ
  การจ
  1.1 
า และค่าปรับก

          สรุปผลก

นินงานที่ผ่านม
จการนักศึกษา
การสอน และผ
ะบบบริการทา
การแลกเปล่ียน
รจดทะเบียนล่
องจากศูนย์ลํา
มีข้อจํากัดเรื่อง
ปดาห์คู่ (สัปด
ันทร์ 1 สัปดาห
รมอื่นๆ ในภา
นั้น ปฏิทินการ
จะไม่ทันวันเ

อเปิดเร็วกว่า 
รังสิตและท่าพ
รศึกษาให้สํานกั
ารตัดเงิน 
าจ่าย  
กษา 2555 ม
ะดับชั้นการศึก
าตามระเบียบ
าจ่าย พ.ศ.255
น่วยกิตสูงสุดแล
กศึกษาใหม่ที่ขึ
ไป) ต้องใช้อัตร

แลกเปล่ียน  
จ่ายค่าหน่วยกิต
จดทะเบียนเรีย

จดทะเบียน
การจดทะเบียน

การประชุมเชิงปฏบิ

มาเรื่องการเตรี
 สํานักงานบรหิ
ผลการจัดระดับ
างการศึกษา 
น 
วงหน้าสําหรับ
ปางมีข้อจํากัด
งเวลา ดังนั้น จึ
าห์ที่ 2,4,6) 
ห์ เพื่อจัดเวลา
คการศึกษา เช
รจดทะเบียนล่
ปิดภาคการศึ
1 สัปดาห์ เพื่อ
ระจันทร์ โดย
กทะเบียนฯ ล่ว

หาวิทยาลัยธ
กษา สําหรับใน
มหาวิทยาลัยธ

55 ประกาศ ณ
ละต่ําสุดตามข้
ขึ้นทะเบียนเป็
ราค่าธรรมเนียม

ตและค่าอุปกรณ
นในระบบ On

นล่าช้า นักศึกษ
นล่าช้า ตามข้อ

บัติการ แลกเปล่ีย
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รียมฐานข้อมูล
หารศูนย์ลําปา
บความรู้ (PT) 

บภาคการศึกษา
ดในเรื่องการจั
จึงจัดการเรียน
ส่งผลให้ภาคก
เรียนให้ครบ 1
ช่น เพิ่ม-ถอน 
ล่วงหน้าสําหรับ
ศึกษา โดยศูน
อให้นักศึกษา
การกําหนดปฏ
วงหน้า เพื่อดํา

ธรรมศาสตร์เ
นการแลกเปล่ี
ธรรมศาสตร์ ว

ณ วันที่ 30 มีนา
ขอ้บังคับมหาวทิ
ปนนักศึกษาตั้ง
มแบบเหมาจา่ย

ณ์ กรณีจดทะเ
nline ช่วงจดทะ
ษายังไม่ได้จดท
อบังคับมหาวิทย

น...เรียนรู้ : งานบ

ลจดทะเบียน O
าง เป็นผู้นําข้อม
เข้าระบบบรกิ

าที่ 1 
ัดตารางสอน 

นการสอนเป็นแ
การศึกษาที่ 1
16 สัปดาห์/ภา
ถอนติด W 
บภาคการศึกษ
นย์ลําปาง ได้
ศึกษาได้ครบ
ฏิทินการศึกษา
เนินการเปิดป

ปล่ียนระบบก
ยนครั้งนี้พูดเฉ
ว่าด้วยอัตราค
าคม พ.ศ.255
ทยาลัยธรรมศ
งแต่ปีการศึกษ
ย สําหรับนักศึก

เบียนล่าช้า เพิม่
ะเบียนล่าช้า เพิ
ทะเบียนเรียนร
ยาลัยธรรมศาส

บริการทางการศึกษ

Online สําห
มูลรายวิชา ตา
การทางการศึกษ

เพราะอาจารย
แบบสัปดาห์ค่ี 
ของศูนย์ลําป
ค แต่วันปิดภา
ไม่เป็นปัญหาส

ษาที่ 1 ต้องเร็ว
้ดําเนินการข
ตามหลักสูตร
ายึดหลักการเ
ฏิทินในระบบแ

การจัดเก็บค่า
ฉพาะกรณีของ
ค่าธรรมเนียมก
5 ตามเอกสาร
าสตร์ ว่าด้วยก

ษา 2555 (เลขท
กษาปีเกา่ใช้อัต

ม-ถอนในระบบ
พิ่ม-ถอน แบ่งอ
รายวิชา ดังนั้น
สตร์ว่าด้วยการ

ษากับศูนย์ลําปาง 

หรับศูนย์ลําปา
ารางสอน โควต
ษา ส่วนสํานัก

ย์ผู้สอนต้องเดิ
 (สัปดาห์แรกท
ปางต้องเปิดภา
าคการศึกษาเป็
สามารถใช้ปฏิท
วกว่าศูนย์รังสิ
ออนุมัติในหล
การศึกษา แล
เดียวกับสํานักท
และประสานกั

าธรรมเนียมก
งระดับปริญญา
การศึกษาชั้นป
รแนบ โดยยึดห
การศึกษาชั้นป ิ
ทะเบียนนักศึ

ตราค่าธรรมเนีย

บ Online แบบ
ออกเป็น 2 กรณี
นต้องชําระค่าธ
รศึกษาชั้นปริญ

 

างนั้น งาน
ตา ที่ได้รับ
ทะเบียนฯ 

นทางจาก
ที่เปิดสอน 
าคเร็วกว่า   
ป็นสัปดาห์
ทินการจด
ต มิฉะนั้น 
ลักการว่า    
ละปิดภาค
ทะเบียนฯ 
กับธนาคาร

การศึกษา     
าตรี โดย
ปริญญาตรี 
หลักเกณฑ์
ริญญาตรี  
กษาตั้งแต่ 
ยมแบบเดิม 

บเหมาจ่าย 
ณี 
ธรรมเนียม
ญญาตรี ข้อ 

       

     



 

10.7 แล
เลขทะเบี
การเปิดให
 
ระบบบริก
 
ในระบบ 
เหมาจ่าย
ช้ากว่าวนั
 
 
 
 
เพิ่ม-ถอน
จนถึงวันที
วันทําการ
 
ทะเบียนฯ
 
 
โครงการป
อุบัติเหตุ 
รายการเดี
การศึกษา
 
 
อนุมัติให้มี
มธ. ว่าด้ว
สําหรับนั

      

ะตามระเบียบ
บียนนักศึกษา 
ห้บริการแบบ O
  1.2 
การทางการศึก
  1.3 
Online อาจม
รวมอยู่ในอัตร

นที่กําหนดให้มา
 2. การเก
  การเก
  2.1 
  2.2 
 คิดค่าปรับตั้งแ
ที่นักศึกษายื่นค
ร 
  2.3 
ฯ แต่มาล่าช้ากว
 3. อัตรา
  การคิ
ปกติ พ.ศ. 255
ค่าบํารุงศูนย์กี
ดียวตามอัตรา
าชั้นปริญญาตรี
 4. อัตรา
  4.1 
มีการเก็บค่าบํา
วยอัตราค่าธรร
ักศึกษาทุกคน

          สรุปผลก

บว่าด้วยอัตราค
หัวข้อค่าปรับ

Online หรือ แ
กรณีจดทะเ

ษาเพิ่มหรือถอ
กรณีจดทะ

มีการอนุมัติโด
าเหมาจ่ายแล้ว
าจะมีค่าปรับชํา
ก็บค่าปรับในก
ก็บค่าปรับในก

กรณีการจดท
กรณีจดทะ

แต่วันแรก คือ 
คําร้องกับคณะ

กรณีได้รับอ
ว่าวันที่กําหนด
าค่าธรรมเนียม
คิดอัตราค่าธรร
53 ที่ใช้กับนักศึ
กีฬา   ค่าบํารุง
เหมาจ่ายของ
รี โครงการปกติ
าค่าธรรมเนียมท

จากมติที่ปร
ารุงศูนย์บริการ
รมเนียมการศึ
น ทุกศูนย์การศึ

การประชุมเชิงปฏบิ

ค่าธรรมเนียม
บกรณีจดทะเบี
แบบเจ้าหน้าที่ให
บียนเพิ่ม-ถอนใ

อนหรือทั้งเพิ่มแ
เบียนเพิ่มกรณี
ยคณบดีให้เพิ่ม
ว คงจ่ายเฉพาะ
าระเงินล่าช้า 
ารจดทะเบียน
ารจดทะเบียน
ทะเบียนล่าช้า คิ
เบียนเรียนเพิ
วันถัดจากวันส
ที่สังกัด โดยคิด

อนุมัติคณบดีเพิ
ดมีค่าปรับวันละ
เหมาจ่าย 
มเนียมเหมาจา่
ศึกษารุ่น 2554
ห้องสมุด เป็น
แต่ละคณะ
ตแิบบเหมาจ่าย
ที่มีการเปล่ียน
ระชุมคณะกรรม
รการกีฬา มหา
กษาชั้นปริญญ
ศึกษา ดังนั้น มี
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การศึกษาชั้น
บียนล่าช้า โดย
ห้บริการ) 
ในช่วงเปิดภาค
และถอนได้โดยไ
ณีพิเศษคณบดีอ
มวิชาล่าช้ากรณ
ะค่าปรับเพิ่มวิช

เรียนรายวิชา
เรียนรายวิชาใช
คิดวันละ 45 บ
พิ่มรายวิชา กร
สุดท้ายของการ
ดค่าปรับเฉพาะ

พิ่มล่าช้ากรณีพิ
ะ 45 บาท 

ายคิดจากระเบี
4 ซึ่งเป็นฉบับล่
ต้น ดังนั้น ในก
ตามระเบียบม

ย พ.ศ.2555 
แปลง 
มการบริหารศูน
าวิทยาลัยธรรม
ญาตรี ฉบับแก้ไ
มีผลบังคับใช้กั

น...เรียนรู้ : งานบ

รปริญญาตรี 
ยคิดค่าปรับเป็

ค 14 วันแรก ต
ไม่ต้องจ่ายเงนิ
อนุมัติ หลังเส
ณีพิเศษ ไม่ต้อง
ชาล่าช้า หรือห

ช้หลักเกณฑ์เดิ
าท ตามวันที่เปิ
รณีพิเศษ หลั
รจดทะเบียนล่า
ะวันทําการเท่า

พิเศษแล้วคณะ

ยบว่าด้วยอัตร
าสุด ไม่ว่าจะเป
การจดทะเบียน
มหาวิทยาลัยธ

นย์ลําปาง ครั้ง
มศาสตร์ ศูนย์ล
้ไขเพิ่มเติม เพื่

กับนักศึกษาที่ขึ้

บริการทางการศึกษ

ฉบับปี พ.ศ. ต
ปนรายวันตาม

ามระบบเหมาจ
ค่าธรรมเนียมอี
ร็จส้ินการจดท
งชําระค่าหน่วย
หากมาติดต่อขอ

ม แบ่งออกเปน็
ดให้บริการจดท
งจากปิดระบบ
าช้า เพิ่ม-ถอน 
นั้น เพราะเปิด

ะกําหนดวันให้

าค่าธรรมเนียม
ป็นค่าหน่วยกิต
นของนักศึกษา
ธรรมศาสตร์ว่า

งที่ 3/2554 เมื่
ลําปาง  ซึ่งอยู่ร
อจัดเก็บค่าบํา

ขึ้นทะเบียนตั้ง

ษากับศูนย์ลําปาง 

ตามที่ข้อบังคับ
วันที่เปิดให้บ ิ

จ่ายนักศึกษาส
อกี 
ทะเบียนล่าช้า 
ยกิตวิชาที่เพิ่ม
อจดเพิ่มล่าช้าก

น 2 กรณี คือ  
ทะเบียนและชาํ
บการจดทะเบี
ในระบบ วันล
ดบริการโดยเจ้

ห้มาจดทะเบียน

มการศึกษาชั้นป
ต  ค่าอุปกรณ์ 
รุ่น 55 จะชําร
าด้วยอัตราค่าธ

มื่อวันที่ 8 ธันวา
ระหว่างการออ
ารุงศูนย์บริกา
แต่ปีการศึกษา

 

บใช้กับรุ่น     
ริการจริง)     

สามารถเข้า

เพิ่ม-ถอน    
นั้น เพราะ
กรณีพิเศษ

าระเงิน  
บียนล่าช้า    
ะ 45 บาท 

จ้าหน้าที่ใน

นกับสํานัก

ปริญญาตรี 
ค่าประกัน

ระเงินเพียง
ธรรมเนียม

าคม 2554 
อกระเบียบ 
ารการกีฬา
า 2554 ที่

   
    

  



 

จ่ายเงินใน
เหมาจ่าย
 
เดียวทุกร
ระบบเหม
 
 
ค่าธรรมเนี
ถัดไปแล้ว
 
 
อุบัติเหตุ 
 
นักศึกษา
เพราะถ้าใ
 
ตามระเบี
การดําเนิน
เหลือมหา
ส่วนต่างที
 
 
กองคลังมี
จดทะเบีย
ไม่แยกรา
ระเบียบ ส
ชําระเงินร
 
ในกรณีขอ
รูปแบบใบ

      

นระบบเดิม แล
แล้ว 
  4.2 

ระดับการศึกษา
มาจ่ายได้คํานวณ
 5. การคื
  ระบบ
นยีมในการถอน
ว ต่อมาผลสอบ
 6. ค่าปร
  6.1 
ซึ่งในระบบเหม
  6.2 
ก่อน สํานักทะ
ให้นักศึกษาชําร
  6.3 

บียบของมหาวิท
นการภายในระ
าวิทยาลัยนําเขา้
ที่นักศึกษาต้องจ
 7. การอ
  7.1 
มีนโยบายไม่พิ
ยนและชําระเงนิ
ายการค่าธรรม
ส่วนกรณีของศู
ระบบเดิมกองค
  7.2 
องศูนย์ลําปางห
บเสร็จให้ แต่กา

          สรุปผลก

ละนักศึกษาที่ขึ้

เพิ่มอัตราค่
า ทุกโครงการทั้
ณรวมอยู่ในอัต
คืนเงินค่าธรรมเ
บเหมาจ่ายสําห
นรายวิชาในทุก
บประกาศล่าช้า
ระกันอุบัติเหตุ 

ต้ังแต่ปีการ
มาจ่ายค่าคุ้มคร

ที่ผ่านมาสํา
ะเบียนฯ แนะนํ
ระก่อนจะเป็นก

อัตราค่าคุ้ม
ทยาลัย ส่วนก
ะหว่างมหาวิทย
ากองทนุค่าปร
จ่ายเพิ่ม 
ออกใบเสร็จรับเ

ใบเสร็จในระ
มพ์ใบเสร็จให้
น 10 วัน เพื่อให
มเนียม อยู่ระห
ศูนย์ลําปางต้อง
คลังจะเป็นผู้ออ

การพิมพ์ใบ
หากทางกองคล
ารพิมพ์ใบเสร็จ

การประชุมเชิงปฏบิ

ขึ้นทะเบียตั้งแต

าใช้เทคโนโลยี
ทัง้โครงการปกติ
ราเหมาจ่ายแล้
เนียมในกรณีตา่
หรับนักศึกษาที
กรณี ยกเว้นกร
มีผลให้ถูกถอน

รศึกษา 2555
รองอุบัติเหตุรว
หรับนักศึกษาที

นําว่าขอให้ศูนย์
การซ้ําซ้อน แล
มครองอุบัติเห
ารตกลงอัตราใ
ยาลัยกับบริษัท
ะกนัอุบัตเิหตุ เ

เงิน 
ะบบเหมาจ่ายส
นักศึกษา แต่ใ
ห้ผู้ปกครองได้น

หว่างการดําเนิน
งรอหารือกับก
อกใบเสร็จให้ตา
เสร็จผ่านอินเต
ลังเห็นว่าให้ศูน
จผ่านอินเตอร์เน็
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ต่ปีการศึกษา 2

ยีสารสนเทศจา
ติและโครงการพ
ล้ว 
างๆ 
ที่ขึ้นทะเบียนเป็
รณีถอนขื่อเนื่อ
นชื่อ (Dismisse

5 มหาวิทยาลั
วมอยู่ในอัตราเห
ที่ได้ทุนกู้ยืมหรื
ย์ลําปางประสา
ละต้องทําเรื่องคื
หตุที่นักศึกษา
ในการประกัน
ทประกัน ซึ่งใน
เพื่อไว้จ่ายทดแ

สําหรับนักศึกษ
ให้นักศึกษาพิม
นําใบเสร็จไปเบิ
นการขออนุมัติ
องคลังอีกครั้ง
ามเดิม 
ตอร์เน็ตของนัก
นย์ลําปางใช้รูป
นต็ที่ใช้ลายเซ็น

น...เรียนรู้ : งานบ

2555 ที่จ่ายระ

ากเดิม 800 บา
พิเศษ เริ่มตั้งแ

ป็นนักศึกษาตั้ง
องจากคะแนนต่ํ
ed) กรณีเช่นนี้ต

ลัยเปลี่ยนชื่อ
หมาจ่ายในแต่ล
รอทุน กยศ. ศูน
นงานกับกองกิ
คืนเงินให้นักศึก
าต้องจ่ายในแ
นต่อหัวในการคุ้
นปีนี้บริษัทจัดเ
แทนนักศึกษาก

ษาที่ชึ้นทะเบียน
มพ์ใบเสร็จได้เ
บิกกับหน่วยงา
ติจากกรมบัญชี
ว่าจะใช้แนวทา

ศึกษาที่ขึ้นทะเ
แบบเดียวกัน ท
นอิเล็กทรอนิกส์

บริการทางการศึกษ

บบเหมาจ่ายซึ่

าท ปรับเป็น 1
ต่ปีการศึกษา 2

งแต่ ปีการศึกษ
่ํา นักศึกษาจด
ต้องคืนค่าธรรม

ค่าประกันอุบั
ละภาคการศึกษ
นย์ลําปางจัดเกบ็
กิจการนักศึกษา
กษาภายหลัง  
ต่ละปีการศึก
คุ้มครองกับบริษ
ก็บในอัตรา 90
รณทีี่นักศึกษาไ

นเป็นนักศึกษา
องผ่านทางเว็บ
นต้นสังกัดได้ร
ชีกลางเพื่อให้ส
างเดียวกันหรือ

เบียนเป็นนักศึก
ทางสํานักทะเบี
ส์มีเงื่อนว่า ลาย

ษากับศูนย์ลําปาง 

ซึ่งคํานวณรวมอ

1,600 บาท โด
2555 เป็นต้นไ

ษา 2555 นั้นไ
ดทะเบียนเรียนวิ
มเนียม 

บัติเหตุ เป็น ค่
ษาแล้ว  
บค่าคุ้มครองอุ
าเป็นผู้ชําระเงิ

กษา เป็นเงิน 
ษัทประกันนั้น
0 บาท สําหรับ
ไม่ได้รับการคุ้ม

าตั้งแต่ปีการศึก
บไซต์ หลังจาก
รวดเร็วขึ้น โดยใ
สามารถนําไปเ
อไม่ สําหรับน

กษาในปีการศึก
บียนฯ จะดําเนิ
ยเซ็นอิเล็คทรอ

 

อยู่ในอัตรา

ยคิดอัตรา
ไป ในกรณี

ม่มีการคืน
วิชาในภาค

าคุ้มครอง

บัติเหตุกับ
นในส่วนนี้ 

110 บาท    
น เป็นเรื่อง   
บส่วนต่างที่
มครองหรือ

กษา 2555 
กนักศึกษา     
ใบเสร็จจะ
เบิกได้ตาม
นักศึกษาที่

กษา 2555 
นินการปรับ
นิกส์ของผู้

    

     



 

มีอํานาจใ
เฉพาะลาย
 
หรือจะให้
ระเบียบเพื
 
 
 
 

 

 

      

ในการลงนามต้
ยเซ็นอิเล็กทรอ
   

ห้ทางศูนย์ลําป
พื่อให้สามารถเ

 

          สรุปผลก

้องไม่ใช่ลายเซ็น
อนิกส์เท่านั้น  

ดังนั้น สํานกั
างส่งรายชื่อให้
เบิกได้   

การประชุมเชิงปฏบิ

นคนที่รับเงินป

กทะเบียนฯ ตอ้
ห้กองคลังเพื่อน
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ระจําหรือรับเงิ

องหารือกับกอง
นําไปขออนุมัติ

 

น...เรียนรู้ : งานบ

งินรายการอื่นๆ

งคลังว่าทางกอ
ให้สามารถลงน

บริการทางการศึกษ

ๆ ด้วย ต้องจัดบ

งคลังจะเป็นผู้ล
นามอิเล็คทรอ

ษากับศูนย์ลําปาง 

บุคคลเฉพาะให

ลงนามให้ศูนย์ล
นิกส์ได้อย่างถู

 

ห้ลงนามได้

ลําปางด้วย 
ูกต้องตาม



 

 
 
 
 
ด้วยว่าสา
 
 
2552 สํา
  
พิมพ์รหัส
เพราะเป็น
ปีกกา ชิด
ช่องวันเว
ชัดเจน 

เหมือนกั
(เส้นธรรม

      

ประเด็นที่ 2 ก
 การจัดตา
 การจัด S
 1. การจั
ามารถบริหารจั
 2. การจั
 จากหลัก
นักทะเบียนฯ 
 1. กรณี

สวิชา ชื่อวิชา ห
นวิชาที่เทียบคู
ดซ้ายในช่องวัน
ลาบรรยายให้ต

 

 
 2. กรณี

กันและเทียบคู
มดา) ค่ันวิชาเที
 

          สรุปผลก

การจัดตารางส
ารางสอน  
ection ของ ศู
จดั Sec แนวน
จดัการห้องบรร
จดั Sec แนวตั้
การจัด Sectio
มีหลักการ ดัง

ณีรหัสวิชา ชื่อวิ
หน่วยกิต ค่าอุป
คู่กันตามหลักสู
นสอบไล่ โดยใ
ตรงกับ sec/g

ณีวิชาที่มีรหัสวิ
คู่กันตามหลัก
ทยีบคู่นั้นไว้ใหเ้

การประชุมเชิงปฏบิ

สอนกับการกาํ

ศูนย์รังสิต ที่สํา
อน คือ เรียน 
รยายได้อย่างมี
ั้ง คือ เรียน 1.
on ข้างต้นเ
นี้  
ชา หน่วยกิต 
ปกรณ์ คนละบ

สตรกําหนด กรุ
ให้เครื่องหมาย
r พร้อมใส่วันส

วิชา ชื่อวิชา ห
สูตรกําหนด 
เห็นอย่างชัดเจ
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าหนดวันสอบไ

านักทะเบียนฯ 
3 ชั่วมโง/Sec 
ประสิทธิภาพม
30 ชั่วโมง/Se
เมื่อนํามาข้อมู

ค่าอุปกรณ์ ขอ
บรรทัด ให้ชัด
รุณาใส่เครื่องห
ย ปีกกา ครอบ
สอบไล่ จากน้ัน

 

หน่วยกิต ค่าอุ
ให้พิมพ์วิชาทั

จน 

น...เรียนรู้ : งานบ

ไล่ 

ดําเนินการมหี
ใน 1 วัน ในก

มากที่สุดด้วยห
c  เรียนสับปด
ลมาลงตามรูป

องหลักสูตร 2
เจน และหากป

หมาย ปีกกา ชิ
บคลุมวิชาทั้ง 2
นกรุณาขีดเส้น 

ปกรณ์ ของห
ทั้ง 2 หลักสูต

บริการทางการศึกษ

หลักๆ 2 แบบ 
การจัด Sec ที่เ
หรือไม่  
ดาห์ละ 2 ครั้ง 
ปแบบตารางสอ

547 แตกต่าง
ประสงค์เปิดสอ
ดซ้ายในช่อง s
2 หลักสูตร แล
(เส้นธรรมดา) 

ลักสูตร 2547
รอยู่ในบรรทั

ษากับศูนย์ลําปาง 

คือ  
เรียน 3 ชั่วโมง

อนหลักสูตร 2

งจากหลักสูตร
อนใน sec/gr 
sec/gr และเค
ละใส่วันเวลาบ
) ค่ันคู่วิชาไว้ให้

7 และ หลักสู
ัดเดียวกัน แล

 

งต้องคํานึง

2547 และ 

 2552 ให้
เดียวกัน 

ครื่องหมาย 
บรรยายใน
ห้เห็นอย่าง

 

สูตร 2552 
ละขีดเส้น    

 

  



 

(เส้นธรรม

การศึกษา
 
  
ดําเนินงา
 
 
 
2516 และ
 
หลาย Se
 
 

 
09) TU 1

      

 3. กรณี
มดา) ค่ันวิชาทีไ่
 

 
 4. ต้องใ
า, จํานวนหน่ว
 การกําห
 จากข้อมู
นของสํานักทะ

1. วันแร
 วันที่ส
 งดจัด

ะ 6 ตุลาคม 25
2. การก

ec ที่เปิดบริการ
3. กรณี
4. การก

 

5. การก
153 และวิชาบั

          สรุปผลก

ณีวิชาหลักสูตร 
ไม่มีเทียบคู่นัน้

ให้ความสําคัญ
ยกิต, วันเวลา

หนดวันสอบไล่
มูลข้างต้นเห็นไ
ะเบียนฯ ในกา
รกของการสอบ
สอง ของการส
ดสอบวันนักขัต
519 
กําหนดวันสอบ
รแก่คณะอื่นๆ 
ที่คณะจะขอ จ
กําหนดวันสอบ

กําหนดวันสอบ
บงัคับหลาย Se

การประชุมเชิงปฏบิ

2547 หรือหล
นไว้ให้เห็นอย่าง

ญในเรื่องของค
บรรยาย, หมว

ได้ว่า การจัดต
รจัดวันสอบไล่
บ ช่วงเช้า จัดส
สอบ ช่วงเช้า จั
ตฤกษ์  และงด

บไล่บางวิชาค

จัดสอบเอง คณ
บไล่ ใช้ตาม “ต

บไล่ในช่วงเช้าข
ection 
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ลักสูตร 2552
งชัดเจน 

ความถูกต้อง ช
วดหมู่ และวันส

ตารางสอนมีคว
ล่ ดังนี้ 
สอบวิชาศึกษา
จดัสอบวิชาภาษ
ดสอบวันรําลึกถึ

ณะอาจหารือ

ณะจะระบุลงใน
ตารางกําหนดวั

 
ของแต่ละวัน ไ

น...เรียนรู้ : งานบ

 วิชาใดๆ ไม่มี

ชัดเจนของตัว
สอบไล่ 

วามเชื่อมโยงกั

ทั่วไป ภาษาไท
ษาอังกฤษพื้นฐ
ถึงวีรชนจากเห

มาเพื่อขอระบ

นตาราง แบบฟ
ันสอบไล่” ที่สํ

ได้แก่ วิชาที่เปิ

บริการทางการศึกษ

มีเทียบคู่วิชาใน

สะกด, รหัสวิช

กับการกําหนด

ทยพื้นฐาน 
ฐาน 
หตุการณ์บ้านเมื

บุวิชาลงวันที่กํ

ฟอร์มตารางสอ
สํานักทะเบียนฯ

ดสอนใน Sec

ษากับศูนย์ลําปาง 

นอีกหลักสูตร

ชา, ชื่อวิชา, ค

วันสอบไล่ แน

มืองเม่ือวันที่ 1

กําหนดได้ กรณ

อน “จัดสอบเอ
ฯ ทําขึ้น 

ction ปกติ (0

 

รให้ขีดเส้น    

 

ค่าอุปกรณ์

นวทางการ

14 ตุลาคม 

ณีเป็นวิชา

อง” 

 

02-04,06-



 

 
01, 05, 1
การกําหน
 
จํานวนมา
  
รูปแบบเดี
ดังนั้น กา
  
ปกติต้อง
จัดสลับแบ
  
1.30 ชั่วโ
  
จัดตาราง
เดียวกันน
  
13.00 – 
กําหนดให
  
  
  
เพราะอา
นักศึกษาพ
 
ข้อจํากัด
แต่อย่างไ
สํานักทะเ
 
  

      

6. การก
10, 13-15, 24
นดวันสอบสําห

7. การก
าก ได้แก่ วิชา 
 จากแนว
ดียวกันได้ เนื่อ
ารจัดตารางสอ
 1. กรณี
เรียนทั้งหมด
บบนี้ไปจนครบ
 2. กรณี
โมง/ครั้ง/สัปดา
 3. กรณี
งสอนให้สอน 2
นานๆ  
 4. กรณี
17.00 น. หรื

ห้เรียนเวลา 10
 ประเด็น
 1. การจั
  สํานกั
าจารย์ต้องการ
พักรับประทาน
จาก 2 ประเด็
หลายประกา
ไรก็ตามในกา
เบียนฯ  

  

          สรุปผลก

กําหนดวันสอบ
4, 81-84 รวม
หรับวิชาหลาย 
กําหนดสอบวัน
TU110 TU12
วปฏิบัติของสํา
องจากปัจจัยหล
นลําปางจึงมีห

ณีอาจารย์ผู้สอน
 16 สัปดาห์ 
บ 16 สัปดาหต์

ณอาจารย์ผู้สอน
าห์ หรือ เรียน 
คณะนิติศาสต
2 วัน คือ วันศุ

ณีวิชา 4 หน่วย
รืออาจขึ้นกับอ
0.00 – 15.00 
แลกเปล่ียน 
จดัตารางสอนวิ
กทะเบียนฯ จดั
รมีเวลาในการ
นอาหารกลางวั
็นข้างต้น เห็น
ร ทําให้ศูนย์ล
รดําเนินงานข

 

การประชุมเชิงปฏบิ

บในช่วงบ่ายข
มทั้งวิชาที่เปิดส
Section ไว้ใน
นเสาร์และวัน
20 TU130 TU
านักทะเบียนฯ
ลายๆ อย่าง เช

หลายรูปแบบขึน้
นเดินทางจาก
ดังนั้น สัปดาห
ตามหลักสูตร 
นเป็นอาจารย์ที

2 ครั้ง คือ วนั
ร์ สัปดาห์แรก
กร์และวันเสา

ยกิต ของคณะ
อาจารย์ผู้สอน
น. โดยพักกลา

วิชาพื้นฐานที่ต้
ดตารางสอนวิช
ติวนักศึกษาแล
วัน และใช้ห้อง
ได้ว่า สํานักทะ
ลําปางไม่สาม
ของศูนย์ลําปา

บัติการ แลกเปล่ีย

25/32  

องแต่ละวันตา
สอนหลาย Sec
นตาราง) 
อาทิตย์ ช่วงเช

U151 และ TU
ฯ ข้างต้น ด้ว
ช่น อาจารย์ผู้ส
นกับความเหม
กรุงเทพ จัดเป็
ห์แรกที่เปิดส

ที่ลําปาง จัดตา
นอังคารและวนั
 (สัปดาห์ค่ี) อ
ร์ เพราะไม่ต้อ

ะนิติศาสตร์ มีก
นหรือสายการ
างวันช่วงเวลา 

้องมีการติว เช
ชาพื้นฐานที่มีกา
ละใช้ห้องเดิม
งเดิมเรียนต่อใน
ะเบียนฯ และ
ารถจัดตาราง
างก็ยังคงอิงกับ

น...เรียนรู้ : งานบ

ามความเหมาะ
ction และวิ

ช้า เนื่องจากเ
U152 เพื่อแกป้ั
ยข้อจํากัดศูน
สอนที่ต้องเดิน
าะสมของแต่ล
ป็นแบบสัปดา
อนถือเป็นสัป

ารางสอนรูปแบ
นพฤหัสบดี 3 ชั
าจารย์ผู้สอนเดิ
องการให้นักศึก

การเรียนต่อเนื
รบินที่ให้บริกา

12.00 น. 

ช่น วิชา TU12
ารติว โดยจัดเว
ต่อเนื่อง จึงให้
นเวลา 12.30 –
ศูนย์ลําปาง มี
งสอนตามรูปแ
บข้อบังคับหรื

บริการทางการศึกษ

ะสม ได้แก่วิชา
ชาเลือกหลาย

ป็นวิชาศึกษา
ปญัหาการขาดบ
ย์ลําปางไม่สา

นทางจากกรุงเท
ละคณะ/วิชา ดั
ห์ค่ี สัปดาห์คู่ 
ดาห์ค่ี สัปดาห

บบตามศูนย์รัง
ชั่วโมง/สัปดาห์
ดินทางมากจา
กษาเกิดความเ

นื่องกัน 4 ชั่วโ
าร ในส่วนของ

0 
ลาบรรยายช่วง

ห้เรียนเวลา 09
– 13.30 น. 
การดําเนินงาน
แบบของสํานัก
อหลักการมห

ษากับศูนย์ลําปาง 

าที่เปิดสอนใน
 Section (ข

ทั่วไปที่มีนักศึ
บุคลากรคุมสอ
ามารถจัดตาร
ทพ สายการบิ
ดงันี้ 
ซึ่งใน 1 ภาค
ห์ที่ 2 ถือเป็น

งสิต เช่น จัดเรี
ห ์
กกรุงเทพเพื่อ
เครียดจากการ

โมง เช่น เริ่มเ
งคณะศิลปกร

งเวลา 09.30 –
9.30- 11.30 น

นที่แตกต่างกัน
ักทะเบียนฯ ไ
หาวิทยาลัยเช่น

 

น Section 
ขณะนี้จะมี   

ศึกษาเรียน
อบ 
างสอนใน

บิน เป็นต้น 

การศึกษา
นสัปดาห์คู่     

รียนครั้งละ 

มาสอนจะ
รเรียนวิชา

เรียนเวลา 
รมศาสตร์ 

– 12.30 น. 
น. และให้

นเนื่องด้วย
ได้ทั้งหมด     
นเดียวกับ    

  

   



 

 

 ใ
ลักษณะร
ข้อมูลเขา้
จะเป็นคว
พิจารณา
มากที่สุด 
ซึ่งผู้ที่ดําเ
 
จะใช้ห้อง
บรรยายจ
 
ฝ่ายทะเบี
และประม
ห้องบรร
นักวิชากา
  
  
  
  
ไม่เกินคว
  
ห้องบรรย
  
  
ของคณะ
สอนต่อเนื
  
  
– ตารางสอ

      

ประเด็นที่ 3 ก

ในการจัดตาร
รายวิชา การจั
าระบบ และรบ
วามสะดวกใน
จัดห้องในแนว
ซึ่งการจัดการ

เนินการต้องมี 
หลักการที่สํานั
งบรรยายส่วนก
จะจัดห้องบรรย
การปฏิบัติงาน

บยีนและประมว
มวลผล 2  และ
ยายจะเป็นผู้ป
ารฝ่าย ทบ 2 โ
 งานของ
 1. กําหน
 2. ออกบ
 3. ประส
ามจุของห้องบ
 4. ผลิต
ยาย 
 5. ให้คํา
 6. หัวห
ที่ผู้สอนสังกัดก
นื่องของผู้สอนค
 งานของ
 1. หลังจ
อบ เพื่อจัดห้อง

          สรุปผลก

การจัดห้องบร

รางสอนมีควา
จัดห้องบรรยา
บบจะตรวจสอบ
นการสอนกรณ
วตั้ง และแนวน
รดังกล่าวเป็นเ
Service Mind
นักทะเบียนฯ ยึ
กลาง ได้แก่ อ
ยายในคณะก่อ
นของบุคลากรใ
วลผล 1 (ทบ.1
ะกระจายการท
ประสานงานแ
โดยมีขั้นตอนก
หัวหน้าทีม 
นดปฏิทินการท
บันทึกขออนุญ
สานงานกับเจ้
บรรยายที่คณะไ
แบบฟอร์มห้

าปรึกษาแนะนํ
น้าทีมดูภาพรว
กับอาคารที่เป็
คนเดียวกัน 
ผู้ร่วมทีม 
จากการจดทะเบี
งบรรยายลงแบ

การประชุมเชิงปฏบิ

รรยาย 

มเกี่ยวข้องกับ
ยชองศูนย์รังสิ
บความซํ้าซ้อนใ
ณีสอน 2 วิชา
นอนเฉล่ียให้ทั่
รื่องที่ค่อนข้าง
d ในการให้บริ
ยึดเป็นแนวทา
าคารบรรยาย

อนหากไม่เพียง
ในการจัดห้อง
1) และฝ่ายทะ
ทํางานให้กับบุค
และแจกกิจกร
ารทํางานดังนี้ 

ทํางานห้องบรร
ญาตคณะ ขอใช้
้าหน้าที่คณะ 
ไว้ที่คณะตนเอ
องบรรยายป

ําและร่วมจัดห้
วม และข้อปลี
นห้องบรรยาย

บียนรอบแรก น
บบฟอร์มห้องบ
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บการจัดห้องบ
สิต เจ้าหน้าที่ส
นในการจัดห้อง
าติดกัน หรือค
ทั่วถึงทั้งสัปดาห
งยุ่งยากในระบ
การ 
างการในจัดห้อ
รวม SC อาค
พอจะมาใช้หอ้
บรรยาย ศูนย์
เบียนและประ
คลากรทั้ง 2 ฝ่
รรมของงานให
้  

รยาย  
ชห้้องบรรยาคณ
ขอความร่วมมื

องก่อน  
ระจําอาคารต

หอ้งบรรยายกับ
กย่อยในการจั
ย เหตุผลเฉพา

นักวิชาการ ทบ
บรรยายประจํา

น...เรียนรู้ : งานบ

บรรยาย เพื่อใ
สํานักทะเบียน
ให้ เพื่อเป็นกา

ความเหมาะสม
ห์ เพื่อบริหารจ
บบไม่สามารถด

องบรรยาย คือ
คาร บร .1 บร
องบรรยายส่วน
ย์รังสิต เป็นการ
ะมวลผล 2 (ทบ
ฝาย โดยแบ่งต
ห้กับผู้ร่วมทีมง

ณะ เพื่อจัดห้อ
มือให้จัดวิชาค

ต่างๆ พร้อมค

บนักวิชาการฝ่า
จัดห้องบรรยาย
ะของผู้สอน เช

บ1 และนักวิชาก
าอาคารพร้อมค

บริการทางการศึกษ

ให้เหมาะสมกั
นฯ จะจัดห้องบ
ารเอื้อประโยช
มของอายุอาจ
จัดการห้องบร
ดําเนินการให้ไ

คณะที่ไม่มีห้อ
ร.3 บร.4 และ 
นกลาง  
รทํางานเป็นทีม
บ.2)  มีหัวหนา้
ามคณะที่ตนรั
งาน คือ นักวิ

งบรรยายประจ
ณะที่ นักศึกษ

ความจุ เพื่อเป

าย ทบ 1- 2 ผู้
ย ได้แก่ ความเ
ช่น สุขภาพ ผู้ส

การ ทบ2 ผู้เป็น
ความจุ 

ษากับศูนย์ลําปาง 

กับจํานวนนักศึ
บรรยายด้วยมื
น์แก่อาจารย์ผู้
จารย์ผู้สอน ร
รรยายให้เกิดค
ได้ เพราะมีหล

องบรรยายเป็น
 บร.5 ส่วนคณ

ม โดยมีผู้รับผิ
าทีมหลักอยู่ฝ่า
รับผิดชอบ หัวห
ชาการฝ่าย ท

จําภาค 
ษาจดทะเบียน

ป็นเอกสารต้

้รับผิดชอบต่าง
เหมาะสม ควา
สอนสูงอายุ วิช

นทีมงาน พิมพ์

 

ศึกษาและ
มือก่อนนํา
ผู้สอนไม่ว่า
วมถึงการ
วามคุ้มค่า
ายเงื่อนไข

นของคณะ
ณะที่มีห้อง

ดชอบ คือ 
ยทะเบียน
หน้าทีมจัด
ทบ 1 และ

น มีจํานวน  

นฉบับจัด     

งๆ  
ามใกล้ไกล
ชาที่มีเวลา

ตารางสอน     

  

 



 

  
จดทะเบีย
เปิดสอน 
  
ห้องบรรย
มหาวิทยา
  
ลงบันทึกข
  
  
  
เป็นแบบ
นักศึกษา
  
ทิศทางเดี
ศูนย์ลําปา
 
  
 

      

 2. นักวชิ
ยนมีจํานวน ไม

 3. นักวิ
ยาย) โดยตรว
าลัย 
 4. นักวิช
ข้อมูลห้องบรร
 ประเด็นก
 1. การบ
  ศูนยล์
สัปดาห์ค่ีและส
และอาจารย์จะ
  สํานัก
ดียวกัน และสํ
างสามารถเข้า

 

          สรุปผลก

ชาการ ทบ1 แ
ม่เกินความจุขอ

ชาการ ทบ 1
วจสอบจํานวน

ชาการ ทบ1  
รยายในระบบง
การแลกเปล่ียน
บันทึกข้อมูลห้อ
ลําปางใช้  Sec
สัปดาห์คู่ไม่สา
ะไม่สามารถตร
กทะเบียนฯ แ
านักทะเบียนฯ
บันทึกข้อมูลวัน

การประชุมเชิงปฏบิ

และนักวิชาการ
องห้องบรรยาย

1 และ นักวิชา
นผู้จดทะเบียน

และ นักวิชาก
งานบริการทาง
น 
องบรรยายในร
ction  คือ 70
ามารถบันทึกข้
รวจสอบห้องแ
แนะนําว่า ศูนย์
ฯ จะนําข้อมูล
นเวลาบรรยาย
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ร ทบ2 ตรวจส
ยที่คณะไว้ที่คณ

าการ ทบ2 นํ
น จัดลงห้องที่ไ

การ ทบ2 นําผ
งการศึกษา ในส

ระบบบริการทา
00  โดยไม่ไดร้
ข้อมูลในระบบ
และวันเวลาบรร
ย์ลําปางควรจัด
ลไปหารือกับบ ิ
ยในระบบได้ 

น...เรียนรู้ : งานบ

อบ การจัดวิชา
ณะตนเองก่อน

นําวิชาที่ตารา
ไม่เกินความจุใ

ลการจัดห้องบ
ส่วนตารางสอน

างการศึกษา 
ระบุวันเวลาบร
บได้ ทําให้ไม่สา
รยายในระบบไ
ดทําเป็น KM 
ริษัท เพื่อหาแ

บริการทางการศึกษ

าที่คณะดําเนิน
น ให้ถูกต้องคร

งสอนแจ้งเปิด
ในอาคารห้อง

บรรยายจากฟอ
น-ตารางสอบ 

รรยาย เพราะก
ามารถบันทึกข้
ได้ 

เพื่อหาข้อส
แนวทางในการ

ษากับศูนย์ลําปาง 

นงานจัดวิชาที่มี
รบถ้วนตามจําน

ด (ที่เหลือจา
งบรรยายส่วน

อร์มต้นฉบับ (ต

การจัดการเรีย
ข้อมูลในระบบ

สรุปและดําเนิน
รอํานวยความ

 

มีนักศึกษา
นวนวิชาที่

กคณะจัด     
นกลางของ

ตามข้อ 3) 

นการสอน
บได้ ดังนั้น 

นการไปใน
สะดวกให้  

 



 

 
 
ทั้งหมด 6
 

1. การทาํ
 1.1 นั

 1.2 นั

2. การแ
ส่วนตัว 
 2.1 ชื่
และภาษา

 2.2 ที่
โทรศัพท/์

 

 

      

ประเด็นที่ 4 ก
กิจกรรมการให
6 กิจกรรมใหญ

กิจกรรม 

าบัตรนักศึกษา
นกัศึกษาใหม่ 

นกัศึกษาปัจจุบั

แก้ไขข้อมูลประ

อ-สกุล (ภาษาไ
าอังกฤษ) 

อยู่ปัจจุบนั/
/e-mail 

          สรุปผลก

การบริการของ
ห้บริการทางก
ญ่ สรุปได้ดังนี้  

า  
ร วบรว
ธนาคา
เขลางค์

ัน นักศึกษ
ธนาคาร

ะวัติ  

ไทย รวบรว
ทะเบียน

 

การประชุมเชิงปฏบิ

งฝ่ายทะเบียน
ารศึกษาของฝ่

ศูนย์ลําปาง

วมแบบฟอร์
ารกรุ ง ไทย  ส
ค์นคร จังหวัดลํ

ษาบัตรหายให้ต
รโดยตรง 

วมคําร้องส่งส
นฯ 
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นประวัติและหน
ฝายทะเบียนปร

ลกั
ฝ่

 
ร์ ม ส่ ง
สาขา
ลําปาง 

ประช
เว็บไซ

ติดต่อ  

 

สํานัก ต ร ว
หลักฐ
ในฐา
 

น...เรียนรู้ : งานบ

นังสือสําคัญ
ระวัติและหนัง

กษณะการใหบ้
ายทะเบียประ

ชาสัมพันธ์ข้อ
ซต์สํานักทะเบี

จ ส อบ คํ า ร้ อ
ฐานที่ได้รับแล
นข้อมูล 

บริการทางการศึกษ

สือสําคัญที่ให้บ

บริการ 
วัติฯ 

 
มูลผ่าน
ยน 

- ศู
การ
บ ริ
เพื่อ
ต ร
เว็บ
- ศู
ทํา
พร้
แล
นัก
ท า
นัก
กา
มห
 

อ ง แล ะ
ละแก้ไข

 

- นั
ข้อ
ท า
ตน

ษากับศูนย์ลําปาง 

้บริการกับศูนย

ข้อเสนอใ

ศูนย์ลําปางบัน
รส่งแบบฟอร์ม
ริ ก า ร ท า ง ก า
อให้นักศึกษา
ร ว จ ส อ บ ข้ อ
บไซต์สํานักทะ
ศูนย์ลําปางรับ
าบัตรนัก ศึกษ
ร้อมแบบฟอร์
ะพิมพ์บัตรชั่

กศึกษาผ่านระบ
า ง ก า ร ศึ ก ษ
กศึกษามีบัตรชั
ร แสดงตนติ

หาวิทยาลัย 

นักศึกษาสาม
อมูลผ่านระบ
า ง ก า ร ศึ ก ษ
นเอง 

 

ย์ลําปาง มี

หม่ 

นทึกข้อมูล
มเข้าระบบ
า ร ศึ ก ษ า 
าสามารถ
อ มู ล ผ่ า น
เบียนฯได้ 
คําร้องขอ
ษาใบที่  2
ร์มทําบัตร
ัวคราวให้
บบบริการ
า เ พื่ อ ใ ห้
ชั่วคราวใน
ติ ดต่ อกั บ

ารถแก้ไข
บบริการ
า ไ ด้ ด้ ว ย



 

3. การขึ้น
นักศึกษาใ

4. การขอใ
การศึกษา
 4.1 นั

 4.2 ศิ

      

กิจกรรม 

นทะเบียนเป็น
ใหม ่

ใบรับรองทาง
า 
ักศึกษาปัจจุบนั

ษย์เก่า 

          สรุปผลก

รวบรวม
ส่งสํานัก
พิมพ์รา
ระบบบ
 

น รับคําร้อ
ทาง E-
(กําหนด

ขอสําเน

การประชุมเชิงปฏบิ

ศูนย์ลําปาง
มเอกสารขึ้นทะ
กทะเบียนฯ 
ายชื่อนักศึกษ
บริการทางการศ

องส่งสํานักทะเ
mail  
ดรับ 3 วันทําก

นาหลักฐานการศึ
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ลกั
ฝ่

ะเบียน นักศึก
www

ษาจาก
ศึกษา 

 

 

เบียนฯ

การ) 

ออกใ
pdf f
 
ใ บ รั
เฉพา
คือ 
- ใ บ
นักศึก
- ใบรั
การศึ
- ใบรั
ทุกวชิ
- ใบร
(ใบเก

ศึกษา นั ก ศึ
ทะเบี

น...เรียนรู้ : งานบ

กษณะการใหบ้
ายทะเบียประ
กษากรอกประ

w.reg.tu.ac.th

ใบรับรอง และ
file ให้ศูนย์ลํา

บ ร อ ง ที่ ใ ห้ บ
าะนักศึกษาปั

บ รั บ ร อ ง ก า
กษา 
รับรองคาดว่าจ
ศึกษา 
รับรองสอบไล
ชา 
รายงานผลกา
กรด) 

ศึ ก ษ า ติ ด ต่ อ
บยีนฯ โดยตรง

บริการทางการศึกษ

บริการ 
วัติฯ 
ะวัติผ่าน 
h 

 

 

 

ะส่งเป็น 
ปาง 

บ ริ ก า ร
ปัจจุบัน 

า ร เ ป็ น

จะสําเร็จ

ล่ได้ครบ

ารศึกษา 

- ศู
ได้เ
และ
ร ะ
ลํา
เป็น
เพร
ควา
 
- สํ
ระ
ออ
และ
ขอ
เงิน
ตน
คาด
กรณ
รว
อ น
นัก
จาก
เข้า

อ สํ า นั ก - สํ
ระ
ออ

ษากับศูนย์ลําปาง 

ข้อเสนอใ

ศูนย์ลําปางออก
เอง แต่ต้องมี u
ะ password 
บบ  ป ร ะ เ ด็
ปางต้องทําบั
นทางการเพื่อหา
ราะมีความเกี่
ามปลอดภัยขอ

สํานักทะเบียน
บบการขอใ
นไลน์นักศึกษ
ะศิษย์เก่าสาม
ผ่าน Online 
น พร้อมระบุว
นเองหรือ ส่ง ไ
ดว่าจะแล้วเสร็
ณีขอ Online 
มถึงการขอใ
นุ ป ริ ญ ญ า
กศึกษาต้องได้
กสภามหาวิทย
าทํารายการใน
สํานักทะเบียน
บบการขอใ
นไลน์ 

 

หม่ 

กใบรับรอง
username 
ในการเข้า
ด็ น นี้ ท า ง
บันทึกแจ้ง
ารืออีกครั้ง 
ยวข้องกับ
องข้อมูล 

นฯ พัฒนา
บรับรอง

ษาปัจจุบัน
ารถเข้าไป
และชําระ
ว่ารับด้วย
ไปรษณีย์ 
ร็จ พ.ค.55

อนาคต
ใบรับรอง
ด้ ว ย แ ต่

ด้รับอนุมัติ
ยาลัยก่อน
ระบบ 

นฯ พัฒนา
บรับรอง



 

5. การขึ้น

6. การส่ง
 (ผู้ขอแจง้
 
 
สะดวกใน
และทําข้อ
 
 
จะออกใบ
อยู่ระหวา่
  
  
  
ข้อมูลการ
  
ลําปางตอ้
 
e-mail 
การศึกษา
บังคับให้เ
 
 
  
Transcrip
หากนักศึก
 

      

กิจกรรม 

นทะเบียนบัณฑิ

งรูปบัณฑิต 
งจบการศึกษา) 

จากข้อเสนอใ
นการปฏิบัติงาน
อตกลงกันอีกค
นอกจากน้ี ขอ
1. บัตรนักศึ
บเสร็จเป็นสลิป
างการตรวจสอ
 1.1  
 1.2  
 1.3. 
รโอนเงินที่เครื่อ
 ซึ่งในอน
องจัดหาสถานที
2. ตั้งแต่ปีก
และรหัสในก

าครั้งแรก Use
เปล่ียน Passw
ประเด็นแลกเป
1. การขอจ
 หน่วยงา
pt เป็นภาษาอ
กษามาติดต่อข

          สรุปผลก

ฑิต  

แต่ ละ
สํานักท

หม่ข้างต้น เห็
นของผู้ปฏิบัตงิ
ครั้งหนึ่ง เพราะ
อประชาสัมพันธ
ศึกษาใหม่ที่เป็น
ป 2 ใบ ให้เจ้าห
อบเครื่องอยู่ นกั

เติมเงินผ่าน
เติมผ่านเครื
เติมเงินผ่าน

อง EDC ก่อน 
าคตธนาคารจ
ที่เหมาะสมใหก้
การศึกษา 25
การเข้าระบบแ
ername ใช้ เล
word ใหม่อีกค
ปล่ียน 
ดหมายรับรอง
านไม่จําเป็นต้อ
อังกฤษเท่านั้น
ขอให้แปล แนะ

การประชุมเชิงปฏบิ

ศูนย์ลําปาง

คณะรวบรว
ทะเบียนฯ 

นได้ว่า สํานัก
งานและอํานวย
ะเป็นเรื่องของค
ธ์เรื่องอื่นเพื่อเป
นแบบ Purse 
หน้าที่เก็บ 1 ใบ
กศึกษาสามาร
นสาขาธนาคาร
รื่องกดเงินอัตโน
นอินเตอร์เน็ต

ะอํานวยความ
กับธนาคารเพือ่
55 สถาบันป

แล้ว แต่จะให้รั
ลขทะเบียนนัก
รั้งเพื่อความปล

งการแปลรายวิ
องทํา Tra
น เพื่อให้บัณฑิ
ะนํานักศึกษาให
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ลกั
ฝ่

นั ก ศึ
ออน
ไปรษ

วม ส่ ง  

ทะเบียนฯ พย
ยความสะดวกใ
ความปลอดภัย
ป็นข้อมูลสําหร
โดยนักศึกษา
บและอีก 1 ใบ
ถเติมเงินเข้าบั

รกรุงไทย โดยไม
นมัติ (ATM) มี
ตหรือมือถือ มี

มสะดวกให้ โด
อทําการติดตั้ง
ระมวลข้อมูล

รับ Account O
กศึกษา และ P
ลอดภัย 

วิชาใน Transc
nscript ภ
ตสามารถนําไ
ห้ดําเนินการเอ

น...เรียนรู้ : งานบ

กษณะการใหบ้
ายทะเบียประ
ศึ ก ษ า ขึ้ น ท ะ
ไลน์รับเอกส

ษณีย์ 

ยายามนําเทคโ
ให้ผู้รบับริการด
ยของฐานข้อมูล
รับประชาสัมพั
สามารถชําระ
บให้นักศึกษาเก็
ัตรได้ผ่าน 2 ท
ม่มีค่าธรรมเนยี
มค่ีาธรรมเนียม
มีค่าธรรมเนียม

ยการมาติดตั้ง
 

ลเพื่อการศึกษ
Online โดย

Password ใช้

ript เป็นภาษา
ภาษาไทย ให้นั
ไปใช้ศึกษาต่อท
องได้เลยโดยให้

บริการทางการศึกษ

บริการ 
วัติฯ 
ะ เ บี ย น
สารทาง

 

 

โนโลยีสารสนเ
ด้วย แต่ในบาง
ล  
พนัธ์ให้นักศึกษา
เงินผ่านเครื่อง
ก็บเป็นหลักฐา
ทาง คือ  
ยม 
 

ม แต่กรณีนี้ ต้

เครื่องเติมเงิน

ษาและการพัฒ
ยให้นักศึกษาให
ช้ รหัสประชาช

าไทย  
นักศึกษา มติสภ
ทั้งในและต่างป
หดู้รายละเอียด
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