
งานระบบรับสมัคร หน่วยงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ชื่อขั้นตอนปฏิบัติงานระบบรับสมัครปริญญาตรีจันทร์-ศุกร์/ปริญญาตรีเสาร์-อาทิตย์/ปริญญาโท-เอก/ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. มาตรฐานขั้นตอนปฏิบัตงิานระบบรับสมัครปริญญาตรีจันทร์-ศุกร์/ปริญญาตรีเสาร์-อาทติย์/ปริญญาโท-เอก/

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบเอกสารอ้างอิง 
1.ข้อมูลการสมัคร 1.ตรวจสอบความถูกต้อง

ฐานข้อมูลผูส้มัคร 
ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 

-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

2.ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช ้ 1.ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใชง้าน
ระดับ User 
 

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

ผู้สมัคร    
3.ดูขอมูลการสมัคร 1.ด าเนินการออกรายงาน

การสมัครผ่านเวบ็ไซต ์
ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 

-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

4.ดูขอมูลสถานะการสมัคร 1.ด าเนินการออกรายงาน
สถานะการสมัครผ่าน
เว็บไซต ์

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

5.ดูข้อมูลห้องสอบ
สัมภาษณ ์

1.ด าเนินการออกรายงาน
ข้อมูลห้องสัมภาษณ์ผ่าน
เว็บไซต ์

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

6.พิมพ์ใบช าระเงิน 1.ด าเนินการออกรายงาน
ใบช าระเงนิผา่นเว็บไซต์ 

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

7.ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช ้ 1.ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใชง้าน
ระดับ Admin 

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 



รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบเอกสารอ้างอิง 
คณะ    
8.ดูขอมูลการสมัคร/คณะ 1.ด าเนินการออกรายงาน

ขอมูลการสมัครผ่าน
เว็บไซต ์

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

9.ดูขอมูลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1.ด าเนินการออกรายงาน
ขอมูลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผา่น
เว็บไซต ์

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

10.ดูเอกสารการสมัคร 1.ด าเนินการออกรายงาน
เอกสารการสมัครผ่าน
เว็บไซต ์

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

11.ดูสถิติการสมัคร 1.ด าเนินการออกรายงานดู
สถิติการสมัครผ่านเว็บไซต ์

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

สาขาวิชา    
12.ดูขอมูลการสมัคร/สาขา 1.ด าเนินการออกรายงาน

ขอมูลการสมัครผ่าน
เว็บไซต ์

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

13.ดูขอมูลผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา 

1.ด าเนินการออกรายงาน
ขอมูลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผา่น
เว็บไซต ์

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

14.ดูเอกสารการสมัคร 1.ด าเนินการออกรายงาน
เอกสารการสมัครผ่าน
เว็บไซต ์
2.ให้สิทธิผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 



รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบเอกสารอ้างอิง 
15.ดูสถิติการสมัคร 1.ด าเนินการออกรายงานดู

สถิติการสมัครผ่านเว็บไซต ์
ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 

-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

ผู้ดูแลระบบ(ข้อมูล
ผู้สมัคร) 

   

16.ตรวจสอบข้อมูลการ
สมัคร 

1.ด าเนินการออกรายงาน
ข้อมูลการสมัครผ่าน
เว็บไซต ์

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

17.จัดการแก้ไข/ยกเลิก/
เพิ่มการสมัคร,พิมพ์ใบ
ช าระเงิน 

1.ด าเนินการจัดการแก้ไข/
ยกเลิก 
2.ด าเนินเพิ่มการสมัคร
,พิมพ์ใบช าระเงนิผา่นระบบ 

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

18.เพิ่มข้อมูลห้องสอบ
สัมภาษณ ์

1.ด าเนินการเพิ่มข้อมูลห้อง
สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ 

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

19.อนุมัติสิทธิ์ผู้สมัคร/
ช าระเงินคา่แรกเข้า/
ค่าลงทะเบียนเรียน 

1.ด าเนินการอนุมัติสทิธิ์
ผู้สมัครผ่านระบบ 
2.ให้สิทธิ์ช าระเงินค่าแรก
เข้า/ค่าลงทะเบียนเรียน
ผ่านระบบ 

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

20.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา 

1.ด าเนินการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผ่านเวบ็ไซต ์

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

ผู้ดูแลระบบ(ข้อมูลระบบ)    
21.ก าหนดปริญญาที่รับ
สมัคร 

1.ด าเนินการก าหนด
ปริญญาที่รับสมัครผ่าน
ระบบ 

ไพฑูรย์ มุงเพีย -นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 



รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบเอกสารอ้างอิง 
22.เพิ่มก าหนดการรับ
สมัคร 

1.ด าเนินการเพิ่ม
ก าหนดการรับสมัครผา่น
ระบบ 

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

23.ก าหนดรอบรับสมัคร 1.ด าเนินการก าหนดรอบ
รับสมัครผ่านระบบ 

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

24.ก าหนดสาขาที่เปิดรบั
สมัคร 

1.ด าเนินการก าหนดสาขาที่
เปิดรับสมัครผ่านระบบ 

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

25.แก้ไขข้อมูลสาขา/คณะ/
ค่าลงทะเบียน 

1.ด าเนินการแก้ไขข้อมูล
สาขา/คณะ/ค่าลงทะเบียน
ผ่านระบบ 

ไพฑูรย์ มุงเพีย -ผู้อ านวยการส านักงาน 
-หัวหน้าส านักงาน 
-นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


