
การจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนในรูปแบบดิจิตอล 
เพื่อการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ

น าเสนอโดย นายจิรวัฒน์ แก้วรากมุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)
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ท าไม??
ต้องมีแนวปฏิบัติที่ดีของ

ระบบจัดเก็บเอกสารและ
ค้นหาเอกสารงานทะเบียน
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3

จบมาแล้ว 30 กว่าปี 
ขอใบแสดงผลการเรียน !!!

ขอด่วนๆๆ !!!

เอกสารอยู่ไหน !!
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แย่แล้ว ฝนตก !!
เอกสารช ารุด ผุพัง ...
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อายุ 65 ปี

ส าเร็จ 2/2519
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ป้าจะย๊ะจะใดดีเนี่ย

จ่วยป้าน่อยเตอะ



แล้วจะท ำยังไงดี !!!
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ครั้งแรก
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ประชุมกันในหน่วยงาน 
หารือแนวทางแก้ไข

ได้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้



1. จัดท าโครงการสแกนเอกสารการศึกษาทั้งหมด 

2. สแกนเอกสารเดิมทั้งหมด ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล

3. ก าหนดรูปแบบในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล เช่น ต้อง
ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษา
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จบ พ.ศ.2501
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เก็บเป็น PDF ไฟล์ 
ชื่อไฟล์ คือรหัสนักศึกษา
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เดิม
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ใหม่
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หน้ากล่องระบุ ปีจบ และคณะ
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ครั้งที่



36

ประชุมเพื่อหาวิธีการ
น าไปใช้งานให้มีสะดวก 

รวดเร็ว แม่นย า



1. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร

2. พัฒนาเว็บไซต์สืบค้นไฟล์ดิจิตอลที่ได้สแกนเอกสารเดิม

3. ทดสอบระบบ

4. จัดท าคู่มือ และน าองค์ความรู้ทั้งหมดไปใช้งาน 

5. เผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อให้ผู้สนใจน ารูปแบบองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้งานกับหน่วยงานตนเอง
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ระบบจัดเก็บเอกสาร

38

1

2

3



เว็บไซต์สืบค้นเอกสารการศึกษาเดิม
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อายุ 65 ปี

ส าเร็จ 2/2519
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ปัจจุบันสแกนเอกสารไปแล้ว
106,442 ไฟล์ 

คิดเป็น 851,536 แผ่น
ระดับ ปวช./ปวส. ตั้งแต่ พ.ศ.2500 - พ.ศ.2546 
ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ พ.ศ.2530 - พ.ศ.2560
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45

จบมาแล้ว 30 กว่าปี 
ขอใบแสดงผลการเรียน !!!

ขอด่วนๆๆ !!!

เอกสารอยู่ไหน !!
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แย่แล้ว ฝนตก !!
เอกสารช ารุด ผุพัง ...



47

ป้าสบายใจ๋ละเน่อ

ป้า OK ละ

ป้าจะย๊ะจะใดดีเนี่ย

จ่วยป้าน่อยเตอะ



ถ้าป้า OK หมู่เฮาก่ OK โตยเจ้า
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ปัจจัยความส าเร็จ

1. มีรูปแบบการจัดเก็บเอกสารและระบบค้นหาที่ชัดเจน เป็นระบบ
ระเบียบ

2. ค้นหาเอกสารการศึกษาโดยสามารถค้นหาข้อมูลได้ตั้งแต่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาปี 2500

3. น าแนวปฏิบัติที่ดีขยายผลไปใช้กับกลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ส าหรับ
จัดเก็บเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่

4. ความร่วมมือของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สวท.
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ผลจากการท างานประจ า

ก้าวไปสู่งานวิจัย บทความ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตามเวลาต่างๆ
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ส่งผลงาน
เข้าประกวด
ตามเวทตี่างๆ
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พ.ศ. 2556
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รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ประเภทงานวจิัย
การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ของสมองซีกซ้ายและสมอง

ซีกขวาทีม่ผีลต่อการเรียนของนักศึกษา

งานสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล
การศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 20– 22 พฤศจิกายน 2556 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ประเภทงานวิจัย
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พ.ศ. 2558
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งานวจิัย ระบบจัดเรียงรายช่ือบัณฑิต 

เข้าร่วมน าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 
ประจ ำปี 2558 

“The 1st RMUTL Chiangrai National Conference” 
(RCCON2015) 

ในระหว่ำงวันที่ 23–24 มีนำคม 2558 

ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย
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แบบเดิม

แบบใหม่
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พ.ศ. 2561
67



รางวัลบทความดีเด่น เหรียญเงิน
บทความ “การพัฒนาบัตรประจ าตัวบัณฑิต มทร.ล้านนา 

เพื่อการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ”

68

การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล สถำบันกำรพลศึกษำ และสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่ 11 หัวข้อ แนวปฏิบัติที่ดี "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน 
Thailand 4.0" 

จัดขึ้นระหว่ำงวันท่ี 21 - 23 กุมภำพันธุ์ 2561 
ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
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73วารสารแก้วปัญญา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3



ท าไม??
ต้องมีการจัดการองค์ความรู้

สู่การพัฒนาบัตรประจ าตัวบัณฑิต มทร.ล้านนา 
ตามนวัตกรรม Thailand 4.0

74



1. บัตรประจ าตัวบัณฑิต
• ต้องกรอกข้อมูลเอง (ไม่น่าเช่ือถือ)

• กรอกข้อมูลผิด (กรอกล าดับแถวในวันซ้อมย่อย)

• ลายมืออ่านยาก
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2. บัณฑิตหาแถว
วันซ้อมใหญ/่วันรับจริง 

ล าบาก
77



2.1 ดูรายชื่อที่บอร์ด

78

• รายชื่อมีขนาดเล็ก (กระดาษ A4)

• มืด

• พื้นที่จ ากัด

• แย่งกันดู



79



80



81



3. การชี้แจงเก่ียวกับบัตร
ประจ าตัวบัณฑิตยังไม่ทั่วถึง

• ไม่รู้ก าหนดการ

• ไม่รู้แถวในวันรับจริง

• กรณีบัตรหายไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน



83



การจัดส่งข้อมูลแบบเดิม

84

สวท. กพน. เขตพ้ืนที่

1.ส่งรำยชื่อบัณฑิตทั้งหมด

3.ส่งรำยชื่อผู้ขำดซ้อมย่อย

5.ตัดรำยชื่อผู้ขำดซ้อมย่อย

2.สร้ำง ID บัณฑิต/
ส่งรำยชื่อบัณฑิตทั้งหมด/
ส่งบัตรประจ ำตัวบัณฑิต

4.รวบรวมรำยชื่อผู้ขำดซ้อมย่อย

6.แสดงสืบค้นรำยชื่อ Online 
แบบ PDF/ติดรำยชื่อที่บอร์ด



ความเปลี่ยนแปลง
จากแบบเดิม สู่แบบใหม่
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แบบเดิม แบบใหม่
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ด้านหน้า

ต้องจ าไว้เพื่อความสะดวก
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ด้านหลัง

กรอกหมายเลขโทรศัพท์



1. Online
•สะดวก

• รวดเร็ว

• รู้ต าแหน่งท่ีนั่งในหอประชุมทันที
89
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1. เมนูค้นหา แถวและล าดับที่นั่งบัณฑิต



แสดงผล

91

คลิกเพื่อดูผังที่นั่ง
ในหอประชุม มทร.ธัญบุรี



92

คุณนั่งที่นี่



2. ป้ายไวนิลขนาดใหญ่
• ชัดเจน มองเห็นได้ในระยะไกล

• เข้าใจได้ง่าย

• ติดตั้งบริเวณที่ตั้งแถว 
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3.ป้ายถือประจ าแถว
• บัณฑิตที่อยู่หัวแถวเป็นผูถ้ือป้าย

• บัณฑิตสามารถดูเลขประจ าตัวได้ที่หัวแถว

• พบแล้วเข้าแถวได้ทันที
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• เอารูปปา้ยที่ชดัเจน ปา้ยเดี๋ยวๆ มาใส่
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3.การประชาสัมพันธ์
บัตรประจ าตัวบัณฑิต



101



102

ช้ีแจงให้เขตพื้นที่
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ชี้แจงให้อาจารย์ก ากับแถว
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ชี้แจงให้อาจารย์ก ากับแถว
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ชี้แจงให้บัณฑิต



พ.ศ. 2562
106



รางวัลบทความดีเด่น เหรียญทองแดง 
บทความ “ระบบการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานออนไลน์”

การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล สถำบันกำรพลศึกษำ และสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่  12 ในหัวข้อ "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม" 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้ำภำพ ระหว่ำงวันที่ 25 -
28 กุมภำพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธำนี
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วีรภทัร กนัแกว้
จิรวฒัน ์แกว้รากมขุ
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การสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

แบบเดิม
113



114

งานบริหารทั่วไป

งานรับนักศึกษาใหม่

งานทะเบียน

งานระบบสารสนเทศ

งานส่งเสริมวิชาการ

ส านักงานผู้อ านวยการ 

การแจ้งรายการวัสดุที่สั่งซื้อมหีลากหลายรูปแบบ 

ผอ.สวท.



115ส านักงานผู้อ านวยการ 

ช่องทางการส่งมีความหลากหลาย
รายการอุปกรณ์ที่สั่งซ้ าซ้อน

ใช้เวลารวบรวมนาน
รายการสั่งซื้อตกหล่น



116

เราต้องเปลี่ยนแปลง



ครั้งที่ 1 
จะไหวไหมนี่



ครั้งที่ 2 

เริ่มเห็นแสงสว่าง



ระบบดี 
แฮปปี้ขนาดเจ้า

สบายใจ๋
จาดนักละเจ้า

หมู่เฮาก่แฮปปี้ 
เหมือนก๋ัน เน้อเจ้า
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ระบบการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานออนไลน์
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รางวัลน าเสนอบทความแนวปฏิบัติที่ดีระดับ “ดีเด่น”
ระบบยืนยันตัวตนบัณฑิต ส าหรับใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

งานสัมมนาเครือข่ายส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 วันที่  22 เมษำยน 2562      
โรงแรม บีพี สมิหลำบีชรีสอร์ท อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดย มทร.ศรีวิชยั 
เป็นเจ้ำภำพ
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พ.ศ. 2563
129



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น าเสนอบทความ 
“ระบบนับจ านวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร”

การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาวิชาการและบริการ
การศึกษา ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมภูสักธำร รีสอร์ท นครนำยก มทร.ธัญบุรี เป็น
เจ้าภาพจัดงาน สวท. 9 มทร. เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ 2563
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133

พ.ศ. 2556 ใช้เครื่องคิดเลข

พ.ศ. 2557 พัฒนาเป็นระบบนับจ านวน
ด้วยการกดแป้นคีย์บอร์ด

พ.ศ. 2559 นับจ านวน
ด้วยเซนเซอร์ส่งสัญญาณ
ผ่านบลูทูธ

พ.ศ. 2562 นับจ านวนด้วย
เทคโนโลยีการจับภาพ
จากหน้าจอทีวีที่ถ่ายทอดสด
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมาโดยตลอด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน
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ซ้อมย่อย พิธพีระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา เชียงใหม่
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มีการแสดงผล 2 แบบ

การเข้าจุด สถิติ
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กดดันกันจังเลยนะครับ



เขา้ไปถามในแถว
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คงเหลือ 600 ราย

ห้ามหลับนะ
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เซนเซอร์

ตวัที ่1ตวัที ่2
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พัฒนาระบบนับจ านวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ



144

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น าแนวคิดระบบนับจ านวนบัณฑิตไปพัฒนาต่อ
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มทร.ธัญบุรี พัฒนาต่อ

จอใหญ่ ชัดเจน
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Bye Bye
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จากผลงาน

ขอต าแหน่งช านาญการ

153



154



155



156

พัฒนา แก้ปัญหา

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

น าไปใช้งานได้จริง
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