
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวปฏิบัต ิ

 
เร่ือง 

 
การจัดการงานทะเบียนและประมวลผลโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

การพัฒนาระบบการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา (ออนไลน์) 
 
 

โดย 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 

ชุมชนการปฏิบัต ิ
 

ปีการศึกษา 2563 

 

 



แนวปฏิบัติ เรื่อง การจัดการงานทะเบียนและประมวลผลโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนการปฏิบัติ 

เพ่ือส่งเสริมการจัดการงานทะเบียนและประมวลผลด้านการพัฒนาระบบการยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา รูปแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แนวทางการการจัดการงานทะเบียนและประมวลผลด้านการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา
(ออนไลน์)                      
 
วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับส านักบริการดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
เพ่ือหาแนวทางและความเป็นไปไดใ้นการพัฒนาระบบการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา (ออนไลน์)  

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารคณะวิชา ส านักทะเบียน และส านักบริการดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือหาองค์ประกอบเพ่ิมเติมในการพัฒนาระบบการจัดห้องสอบออนไลน์ และสนับสนุนให้สมาซิก
กลุ่มเสนอหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารคณะวิชา ส านักทะเบียน และส านักบริการดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาภายหลังการทดลองใช้ระบบกับการยื่นขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2562 เพ่ือปรับปรุงและพร้อมด าเนินการในปีการศึกษา 2563 
 
แหล่งที่มาความรู้ที่น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. ความรู้ที่มีอยู่ในตัวสมาซิก (Tacit knowledge) 
2. ความรู้ที่มีอยู่ในเอกสาร (Explicit knowledge) 
3. ศึกษาแนวทางจากแหล่งภายนอกส่วนงาน ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารสายวิชาการทุกระดับ (Explicit 

knowledge) 
 

แนวปฏิบัติที่ได้จากการจัดการงานทะเบียนและประมวลผลโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
1. งานระบบการจัดห้องสอบของส านักทะเบียนได้รับการพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล               

ที่ครอบคลุมการให้บริการแก่คณะวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ได้แก่ การน าเข้าข้อมูลระบบการยื่นค า
ร้องขอส าเร็จการศึกษา(ออนไลน์) ตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษา โดย หลักสูตร คณะวิชา ส านักทะเบียน ขอ
อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยฯ และจัดท าประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
แจ้งส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และการวิจัย และพิมพ์เอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานการขอ
ส าเร็จการศึกษาได้  

2. จัดท าค าสั่งและประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(ออนไลน์) ได้แก่  



2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการปฏิบัติตนในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน   

2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 22/2564 เรื่อง มาตราการในการปฏิบัติตนในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)(เพ่ิมเติม) ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน 

2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 47/2564 เรื่อง มาตรการด าเนินงานต่อเนื่อง ช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน  

2.4 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 258/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน (ฉบับที่ 14) 

2.5 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 810/2563 เรื่อง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

2.6 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 811/2563 เรื่อง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคฤดู
ร้อน ปีการศึกษา 2562 

2.7 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 812/2563 เรื่อง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคฤดู
ร้อน ปีการศึกษา 2562 

2.8 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 84/2564 เรื่อง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

2.9 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 85/2564 เรื่อง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

2.10 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 514/2563 เรื่อง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

2.11 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 515/2563 เรื่อง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

2.12 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 515/2563 เรื่อง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดู
ร้อน ปีการศึกษา 2563 

2.13 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ 516/2564 เรื่อง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

 
วิธีการน าแนวปฏิบัติไปใช้ (การด าเนินงานตามแนวปฏิบตัิเซิงประจักษ์) 

1. น าไปใช้ในการพัฒนาระบบการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา(ออนไลน์) 
2. ตรวจสอบข้อมูลระบบการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา(ออนไลน์) เอกสารประกอบ และรายชื่อ

ผู้มีส าเร็จการศึกษา ก่อนการจัดสอบจากระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นมา 
3. เชื่อมโยงข้อมูลระบบการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา(ออนไลน์) เพ่ือจัดท าประกาศผู้ส าเร็จ

การศึกษาผ่านจากระบบงานทะเบียน 



 
การน าแนวปฏิบัติไปเผยแพร่ 

เผยแพร่แนวปฏิบัติเรื่อง การจัดการงานทะเบียนและประมวลผลด้านการพัฒนาระบบการยื่นค า
ร้องขอส าเร็จการศึกษา(ออนไลน์) บนเว็บเพจของฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้รับผิดชอบชุมชนการปฏิบัติ 

1. อาจารย์ ดร.พรทิพย์ กวินสุพร 
2. อาจารย์ ภราดี พิริยะพงษ์รัตน์ 
3. นางสาวจิตสุดา สังข์เขียว 
4. นางสาววิไลวรรณ เอกจิตต์พิเชฏฐ ์
5. นางสาว สรญา ยุวรรณศิริ 
6. สมาชิก ชุมซนการปฏิบัติการจัดการงานทะเบียนและประมวลผลโดยการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 


