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บันทึกแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 
ช่ือผลงาน แนวปฏิบัติท่ีดีในการขอเอกสารและการช าระเงินค่าออกเอกสารหลักฐานการศึกษา

ออนไลน์ 
 
1.เจ้าของผลงาน นายศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์, นายจิรวัฒน์ แก้วรากมุข, นายวีรภัทร กันแก้ว  

 นางสาวแสงจันทร์ อนนทยี, นางสาววิไลพร สายทอง, นายเกรียงไกร พงศ์ปวน 
2.สังกัด ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3.ชุมชนนักปฏิบัติ   ด้านการผลิตบัณฑิต 
     ด้านการวิจัย 
     ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู้   

1. เพิ่มแนวปฏิบัติการช าระเงินค่าออกเอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นแบบออนไลน์ รองรับกับสถานการณ์
ปัจจุบัน กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

2. การช าระเงินค่าออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน์ เป็นการบริการแบบ One stop service 
อย่างเต็มรูปแบบครบทุกกระบวนการ ต้ังแต่ขอเอกสาร ช าระเงิน และจัดส่งเอกสาร 

3. ลดปริมาณกระดาษท่ีต้องใช้พิมพ์ค าร้องหรือใบช าระเงิน เนื่องจากปัจจุบันมีการประสานงานกับ
ธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในการแสดงแถบบาร์โคด คิวอาร์โคด เพื่อใช้ช าระเงิน 

4. ลดเวลาในการเดินทางขอเอกสารการศึกษา โดยสามารถท าในระบบออนไลน์ได้ครบทุกขั้นตอน 
5. เพิ่มช่องทางการขอเอกสารสารการศึกษาออนไลน์ จากของเดิมท่ีขอเอกสารหลักฐานการศึกษาและการ

ช าระเงินได้ต้องท าท่ีมหาวิทยาลัยเท่านั้น เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมีช่องทางท่ีหลายหลาย มีความสะดวก และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

6. สร้างคู่มือการใช้งาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แนวปฏิบัติงานแบบใหม่ให้กับผู้มาใช้บริการ 
 

5.ความเป็นมา 
หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี ได้มีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้มีมาตรการ ในการเว้น
ระยะห่างทางสังคม เพื่อลดอัตราความเส่ียงในการสัมผัสโรค และเพื่อปรับเปล่ียนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ในสังคมท่ีไร้
การสัมผัส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความห่วงใยใน
สถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 และเพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติท่ีดีในการขอเอกสารและช าระค่าบริการการขอเอกสารการศึกษาจากรูป
แบบเดิมท่ีต้องมาติดต่อขอเอกสารท่ีงานทะเบียน และช าระเงินท่ีกองคลัง เป็นแบบใหม่ด้วยการขอเอกสารและการ
ช าระเงินค่าออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องมาติดต่อท่ีงานทะเบียนและกองคลัง 
นอกจานี้ยังสามารถเลือกช่องทางการรับเอกสารได้ท้ังแบบรับด้วยตนเองท่ีงานทะเบียนหรือให้จัดส่งไปให้ท่ีบ้าน 
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เป็นการลดขั้นตอนการขอเอกสารและช าระเงินค่าออกเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ียุ่งยาก ล่าช้า ให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และผู้รับบริการเกิดความประทับใจในการบริการรูปแบบใหม่ 
 

วัตถุประสงค ์
1. ปรับปรุงแนวปฏิบัติท่ีดีในการขอเอกสารและช าระค่าบริการการขอเอกสารการศึกษาเป็นแบบ

ออนไลน์ 
2. เพื่อยกระดับด้านการบริการงานทะเบียน มทร.ล้านนา ทุกพื้นท่ี ให้มีการบริการท่ีดีสะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
3. เพื่อลดขั้นตอนการขอเอกสารและช าระเงินท่ียุ่งยาก ผู้รับริการเกิดความประทับใจในการบริการใน

รูปแบบใหม ่
พัฒนาทักษะ ความเช่ียวชาญ ความช านาญ ขีดสมรรถนะทางเทคนิค ในการท างานต าแหน่งปัจจุบัน 
 
6.แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู้ที่ใช้) 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
1 การบ่งช้ีความรู้ : 

-ต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)  
-คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยก าหนด 
Knowledge Mapping โดยเน้นประเด็น  

ม.ค. 64 1. ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้(KM) 
สวท. 
2. จัดท าแผนการด าเนินโครงการ 
3. คณะกรรมการจัดการประชุมก าหนด
ประเด็นความรู้ วันท่ี 21 ม.ค. 64 โดยได้น า
หัวข้อท่ีแต่ละกลุ่มงานเคยเสนอจัดท า KM 
ของปีการศึกษา 2563 มาคัดเลือกใหม่อีกครั้ง
และสามารเพิ่มหัวข้อใหม่ได้ และได้คัดเลือก
เหลือ 1 องค์ความรู้ คือเรื่อง แนวปฏิบัติท่ีดีใน
การขอเอกสารและการช าระเงินค่าออก
เอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน์ 
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2 การสร้างและแสวงหาความรู้ : 
2.1 คณะกรรมการด าเนินการประชุมจัด
กิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกับ
บุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน จ านวน 3 ครั้ง          
     - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 21 ม.ค. 64 คัดเลือก
หั ว ข้ อ ก าร จัดก ารคว ามรู้ ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2564         
     -  ครั้ ง ท่ี  2 วั น ท่ี  4 ก .พ .  64 ร่ า ง
ขั้ น ตอนการขอ เอกสารการ ศึกษา
ออนไลน์          
     - ครั้งท่ี 3 วันท่ี 4 มี.ค. 64 น าเสนอ
การปรับปรุงร่างขั้นตอนการขอเอกสาร
การศึกษาออนไลน์ ครั้งท่ี 2                     
     - ครั้งท่ี 4 วันท่ี 1 เม.ย. 64 น าเสนอ
การพัฒนาระบบ สาธิตการใช้งาน         
     - ครั้งท่ี 5 วันท่ี 9 เม.ย. 64 สรุปการ
ใช้งานและน าข้อเสนอแนะด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข  
2.2 ให้คณะกรรมการแสดงความคิดเห็น
ถึงการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ให้
สอบคล้องและรองรับการเข้าใช้งานท้ัง
นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า  - 
บันทึกรายละเอียดความคิดเห็น ท่ีไ ด้มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้  ในกระดาษ
แบบฟอร์ม (แบบฟอร์มบันทึกเรื่องเล่า
และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) หรือในรายงาน
การประชุมของหน่วยงาน 

ม.ค. -มี.ค 
64 

ผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือบันทึกการเล่า
เรื่อง จ านวน 3 ครั้ง 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ : 
-คณะกรรมการด าเนินงานสรุปประเด็น
เก็บรวบรวมข้อมูล  
-น าความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้
มา ปรับปรุงทบทวนให้เป็นองค์ความรู้
ส าหรับการปรับปรุงพัฒนาระบบ 

ม . ค .  – 
เม.ย. 64 

จั ด เ ก็ บอ ง ค์คว ามรู้ จ ากก ารบั น ทึกก า ร
แลกเปล่ียนเรียนรู้จ านวน 3 ครั้ ง  และน า
ความรู้ ท่ี ไ ด้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้มา
ปรับปรุงพัฒนาระบบ โดยได้องค์ความรู้ใน
ส่วนของขั้นตอนการปฏิบั ติ งานการออก
เอกสารและขอเอกสารออนไลน์ ท้ังนักศึกษา
ปัจจุบันและนักศึกษาเก่า 
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4 การประมวลและกล่ันกรองความรู้ : - 
คณะกรรมการเรียบเรียง สรุปประเด็น
และกล่ันกรองความรู้จากการแลกเปล่ียน
รู้  ให้ ไ ด้ประ เ ด็น ท่ีจะท าการพัฒนา 
ปรับปรุ ง แก้ ไ ข  และ จัด เรี ย ง ล า ดับ
ความส าคัญของการปรับปรุงระบบ 

เม.ย. 64 1.  มี ร ะบบออกเอกสารและขอเอกสาร
ออนไลน์ ท้ังนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า 
2.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการออกเอกสาร
และการขอเอกสารออนไลน์  
3.จัดท าผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5 การเข้าถึงความรู้ : 
- เสนอองค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์
เรียบร้อย แล้วแก่ผู้บริหาร ในการเข้าถึง
องค์ความรู้ 
- คณะกรรมการมีการก าหนดวิธีเข้าถึง
ความรู้ แก่นักศึกษา ผ่านระบบทะเบียน
กลาง เมนู ขอเอกสารหลักฐานการศึกษา 
โดยแบ่งการใช้งานอยู่ 2 ช่วงระยะเวลา 
ช่วงท่ี 1 ทดสอบระบบด้วยการจ ากัด
ผู้ใช้งานเฉพาะนักศึกษาเชียงใหม่เท่านั้น 
ช่วงท่ี 2 เปิดให้นักศึกษาทุกพื้นท่ีเข้าใช้
งานผ่านระบบทะเบียนกลาง 
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้งานผ่าน 
Website สวท. , เพจ Facebook ระบบ
ทะเบียนกลาง และหนังสือถึงทุกพื้นท่ี/
คณะ 

พ.ค.-64 1. สรุปองค์ความรู้ภาพรวมของระบบ การใช้
งาน ข้อเสนอแนะ แก้ผู้บริหาร 
2. น าเสนอวิธีการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน
เว็บไซต์ สวท. และก าหนด URL ในการเข้าใช้
งานระบบผ่านเว็บไซต์ 

6 การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ : 
- น าประเด็นความรู้ท่ีได้ เผยแพร่ผ่าน
สารสนเทศ Website สวท. , เพจ 
Facebook ระบบทะเบียนกลาง และ
หนังสือถึงทุกพื้นท่ี/คณะ เพื่อให้มีส่วน
เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง 
- คณะกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้ท่ี
ได้น าความรู้ไปใช้ เพื่อแก้ไขปรับปรุง  

พ.ค.- ก.ค. 
64 

ความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
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7 การเรียนรู้ : 
-  ก า รน าคว ามรู้ ม าปรั บ ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
- จัดท าขั้นตอนการใช้งาน 
-คณะกรรมการจัดการความรู้ได้เสนอ
องค์ความรู้/แนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีได้จากการ
ด าเนินการเสนอผู้บริหารเพื่อประกาศให้
เป็นแนวปฏิบัติส าหรับการช าระเงินค่า
ออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน์ 

ก.ค.64 ขั้นตอนการใช้งานการช าระเงินค่าออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษาออนไลน์ 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
คร้ังที่ 1 

บันทึกการเล่าเรื่อง 
เรื่อง คัดเลือกองค์ความรู้จากกิจกรรมบ่งช้ีความรู้ 

วันท่ี 21 มกราคม 2564 
ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา 

 
ผู้เล่า รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรู้ที่ได้ 
วีรภัทร กันแก้ว เสนอหัวข้อ ระบบตรวจสอบคุณวุฒิผู้ผ่าน

คัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 
เสนอหัวข้อ ระบบตรวจสอบคุณวุฒิผู้
ผ่ าน คัด เ ลือก เป็นนั ก ศึกษา ใหม่
ออนไลน์ เป็นการปรับรูปแบบใหม่ใน
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ใหม่ในยุค Covid 19 เว้นระยะห่าง
เพื่อความปลอดภัย 

ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ 
 

เสนอการจัดท าการขอเอกสารและช าระเงิน
แบบออนไลน์ เพื่อยกระดับการบริการให้ดี
ขึ้น สร้างความสะดวกให้กับผู้รับการบริการ 
ไม่จ าเป็นต้องมาติดต่อท่ีหน้าเคาน์เตอร์งาน
ทะเบียนก็สามารถรับเอกสารผ่านทาง
ไปรษณีย์ได้ และสามารถช าระเงินออนไลน์
ได้  

เสนอการจัดท าการขอเอกสารและ
ช าระเงินแบบออนไลน์ ยกระดับการ
บริการให้ดีขึ้น สร้างความสะดวก
ให้กับผู้รับการบริการ สามารถรับ
เอกสารผ่านทางไปรษณีย์ได้ และ
สามารถช าระเงินออนไลน์ 

ญาณกวี ขัดสีทะลี เสนอระบบออกเอกสารรับรองค าอธิบาย
รายวิชาให้กับนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์
เก่า เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการใช้งาน 
ลดเวลาการท างานให้ใช้เวลาได้รวดเร็วขึ้น 
เนื่องจากปัจจุบัน หากเป็นหลักสูตรเก่า
มากๆ จะใช้เวลาในการออกเอกสารรับรอง
ค าอธิบายรายวิชาท่ีนาน และเพื่อเป็นการ
ป รั บ เ ป ล่ี ย น ก ร ะ บ ว นก า รท า ง านน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้งาน 
และเพื่อสร้างมาตรฐานการออกเอกสาร
รับรองค าอธิบายรายวิชา และเป็นแนว
ปฏิบัติส าหรับบุคลากรท่านอื่นๆ ท่ีจะมาท า
หน้าท่ีออกเอกสารนี้ 

เสนอระบบออกเอกสารรับรอง
ค าอธิบายรายวิชาให้กับนักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ลดเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ปรับเปล่ียนกระบวนการ
ท างานโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาประยุกต์ใช้งาน สร้างมาตรฐาน
การออกเอกสารรับรองค าอธิบาย
รายวิชา และเป็นแนวปฏิบัติส าหรับ
บุคลากรท่านอื่นๆ ท่ีจะมาท าหน้าท่ี
ออกเอกสารนี้ 
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วิไลพร สายทอง เสนอปรับปรุงกระบวนการจัดเรียงรายช่ือ
รับปริญญาบัตร การปรับปรุงกระบวนการ
ต่างๆ ท้ังหมดทีเกี่ยวข้องให้เข้ากับสถานท่ี
ใหม่ท่ีใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อให้กระบวนการท างานเกี่ยวกับรายช่ือ
บัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจาก
เป็นสถานท่ีจัดงานแห่งใหม่ รูปแบบการวาง
ผัง ท่ีนั่ ง ใหม่  ใบรายช่ือ ใบรายงานอื่นๆ 
เปล่ียนใหม่ เกือบท้ังหมด ต้องเสนอให้
ร่ วมกัน จัดแนวปฏิบั ติ ท่ี ดี เพื่ อปรับปรุ ง
กระบวนการเดิมให้เข้ากับการท างานแบบ
ใหม ่

เสนอปรับปรุงกระบวนการจัดเรียง
รายช่ือรับปริญญาบัตร เนื่องจาก
เปล่ียนสถานท่ีจัดงานพระราชทาน
ป ริ ญ ญ า บั ต ร เ ป็ น ห อ ป ร ะ ชุ ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต้องปรับ
กระบวนการ ใบรายงานต่างๆ ให้เข้า
กับหอประชุมแห่งใหม่ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการท างานให้มีความ
เรียบร้อยท่ีสุด 

วราภรณ์ ใจเทพ เสนอพัฒนาระบบออกเอกสาร ต่างๆ 
เกี่ ย วกับราย ช่ือ ผู้ เ ช้ าร่ วมประชุมสภา
วิชาการ ให้มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน มี
ความสะดวกในการโยกย้ายสับเปล่ียน
รายช่ือ มีความต้องการให้ท างานในเชิง
ฐานข้อมูล เปล่ียนแปลงรายช่ือเพียงแห่ง
เดียว เอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดจะเปล่ียน
ตาม มีความต้องการให้พัฒนาเป็นระบบ
เช่ือมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน 

มีความต้องการให้พัฒนาเป็นระบบ
เ ช่ือมโยงข้อมู ล เกี่ ย วกับราย ช่ือ
กรรมการสภาวิชาการเข้าด้วยกัน 
เพื่อความสะดวกในการท างาน ง่าย
ต่อการแก้ไขข้อมูลและการแสดงผล
รายงานต่างๆ 

นิเวศน์ ศรีวิชัย เนื่องจากปัจจุบันมีเอกสารการรายงานตัว
ของนักศึกษาใหม่ทุกคน จึงอยากจะจัดเก็บ
เอกสารท้ังหมดให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล จึงมี
ความสนใจท่ีจะน า ต้นแบบการจัดเก็บ
เอกสารการศึกษาเดิมมาประยุกต์ใช้งาน 

มี ลักษนะความต้องการคล้ายกับ
ระบบการจัดเก็บเอกสารการศึกษา
เดิมในรูปแบบดิจิตอล หากพัฒนา
แล้วเสร็จสามารถน าไปประยุกต์ใช้
งานอื่นๆ ได้ 

คร้ังที่ 2 
บันทึกการเล่าเรื่อง 

เรื่อง ร่างขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ 
วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา 
 

ผู้เล่า รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรู้ที่ได้ 
วณิชชา 
เฉลิมวรรณ 

น าเสนอค าส่ังการแต่งต้ังคณะกรรมการท างานร่างแนว
ปฏิบัติการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ 

ได้คณะกรรมการท างานร่าง
แนวปฏิบั ติการขอเอกสาร
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การศึกษาออนไลน์ จ านวน 
11 ท่าน 

นายจิรวัฒน์ 
แก้วรากมุข 

น าเสนอขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ท้ัง
นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า 
เนื่องจากมีฐานข้อมูล 2 ฐานข้อมูลเก็บข้อมูลแยกกัน 
ฐานข้อมูลแรกเป็นฐานข้อมูลของระบบทะเบียนกลางท่ี
พัฒนาระบบและใช้งานด้วยกันท้ัง 6 พื้น ท่ีซึ่ ง เก็บ
ฐานข้อมูลนักศึกษาท่ีคงสถานะเป็นนักศึกษาเมื่อปี
การศึกษา 2557 (ปีท่ีเริ่มใช้ระบบทะเบียนกลาง) และ
ฐานข้อมูลท่ี 2 เป็นฐานข้อมูลของนักศึกษาของนักศึกษา
ภาคพายัพเชียงใหม่ คือข้อมูลนักศึกษต่ ากว่าปีการศึกษา 
2557  

มีขั้นตอนการขอเอกสาร ท่ี
รองรับการใช้งานท้ังนักศึกษา
เก่าและนักศึกษาใหม่ 

ศักดิ์สิทธิ์ 
เป็งอินทร์ 

น าเสนอขั้นตอนช่องทางการรับเอกสาร โดยสามารถ
เลือกรับเอกสารได้ 2 ช่องทาง คือ ทางไปรษณีย์แบบ
ลงทะเบียน และรับด้วยตนเอง และน าเสนอช่องทางการ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการออกเอกสารท่ีเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย หรือ โอนผ่าน App Krungthai Next 

ไ ด้ขั้นตอนช่องทางการรับ
เอกสาร และช่องทางการ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการ
ออกเอกสาร 

ผศ.สมเกียรต ิ
วงษ์พานิช 

หารือการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
ว่าควรมีการเก็บค่าจัดส่งตามอัตราค่าธรรมเนียมท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมอบหมายให้ วิไลพร สายทอง 
หาข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการจัดส่งเอกสาร  

วิไลพร สายทอง รับผิดชอบ
หาข้อมูลเพิ่ ม เ ติมเกี่ ยวกับ
อัตราการจัดส่งเอกสารตาม
ระเบียนของมหาวิทยาลัย 

เกรียงไกร 
พงค์ปวน 

สอบถามการน าเข้าข้อมูลผู้ช าระเงินออนไลน์ ถึงผู้ท่ีจะ
รับผิดชอบน าเข้าข้อมูล และระยะเวลาในการจัดท าและ
จัดส่งเอกสาร 

เสนอ ช่ือ ผู้รั บ ผิดชอบก าร
น า เ ข้ า ข้ อ มู ล ผู้ ช า ร ะ เ งิ น
ออนไลน์ 

จิรวัฒน์ 
แก้วรากมุข 

เสนอช่ือผู้รับผิดชอบการน าเข้าข้อมูลผู้ช าระเงินออนไลน์ 
คือ วีรภัทร กันแก้ว เนื่องจากเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการ
น าเข้าข้อมูลผู้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาอยู่แล้ว 

วีรภัทร กันแก้วจะเป็นผู้น าเข้า
ข้อมูลผู้ช าระเงินออนไลน์ 

แสงจันทร์ 
อนนทยี 

น าเสนอระยะเวลาตรวจสอบสถานะการช าระเงินท่ี
นักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบได้คือ วันท าการถัดไป 
และระยะเวลาในการรับเอกสารและจัดส่งเอกสาร จะใช้
ระยะเวลาด าเนินการ 1-5 วันท าการ (เนื่องจากหากเป็น
นักศึกษาเก่าท่ีไม่มีข้อมูลผลการเรียนในฐานข้อมูลต้อง
ท าการพิมพ์ใหม่ ท าให้ต้องใช้เวลาหลายวัน) 

ไ ด้ ร ะ ย ะ เ ว ล าต ร ว จ ส อ บ
ส ถ า น ะ ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ท่ี
นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ เ ข้ า
ตรวจสอบได้ และระยะเวลา
ในการรับเอกสารและจัดส่ง
เอกสาร 

จิรวัฒน์ 
แก้วรากมุข 

แจ้งคณะกรรมการถึงการประชุมครั้งถัดไป คือ สัปดาห์
แรกของเดือนมีนาคม 2564 

สรุปการประชุมครั้งท่ี 1 
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คร้ังที่ 3 
บันทึกการเล่าเรื่อง 

เรื่อง น าเสนอการปรับปรุงร่างขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ คร้ังที่ 2 
วันท่ี 4 มีนาคม 2564 

ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา 

ผู้เล่า รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรู้ที่ได้ 
นายจิรวัฒน์  
แก้วรากมุข 

น า เสนอขั้นตอนการขอเอกสารการ ศึกษา
ออนไลน์ท้ังนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า 
จากการปรับปรุงขั้นตอนการท างานจากการ
ประชุมครั้งท่ี 1  

ไ ด้ขั้นตอนการปฏิบั ติงานท่ีสมบูรณ์ 
ครอบคลุมกระบวนการท างาน 

ศักดิ์สิทธิ์  
เป็งอินทร์ 

น าเสนอแบบฟอร์มแบบช าระค่าเอกสารหลักฐาน
การศึกษา/ใบเสร็จรับเงิน 

มีการแก้ไขแบบฟอร์มตามค าแนะน า
ของ อาจารย์มานัส สุนันท์ อาจารย์ขัติ
พงษ์ จิโนสุวัตร์ และอาจารย์ณัฐรัตน์ 
ปาณานนท์ 

อ.มานัส 
สุนันท์ 

ขอปรั บข้ อคว าม ใน ส่ วนของขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานในแบบฟอร์มคือ เพิ่มข้อความว่า *
กรณีไม่ได้ช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
กรุณาพิมพ์ใบช าระเงินอีกครั้ง 

ท่ีประชุมเห็นควรตามข้อความท่ีน าเสนอ 

อ.ขัติพงษ์ 
จิโนสุวัตร์ 

ขอปรั บข้ อคว าม ใน ส่ วนของขั้ น ตอนการ
ปฏิบั ติ งานในแบบฟอร์ม คือ เวลาของการ
ตรวจสอบสถานะการช าระเงินจาก 10.00 น. 
เป็น 9.30 น. ของวันท าการถัดไป 

ท่ีประชุมเห็นควรตามข้อความท่ีน าเสนอ 

วิไลพร  
สายทอง 

น า เสนอข้อมูลอัตราการจัดส่ง เอกสารทาง
ไปรษณีย์ 

เอกสารอ้างอิงการเก็บอัตราการจัดส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์ 

ณัฐรัตน์  
ปาณานนท์ 

น าเสนออัตราการเก็บค่าจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ในประเทศในอัตราเดียวคือ 80 บาท 
และต่างประเทศ  

ท่ีประชุมเห็นควรตามข้อความท่ีน าเสนอ 

จิรวัฒน์  
แก้วรากมุข 

แจ้งคณะกรรมการถึงการประชุมครั้งถัดไป เพื่อ
น าเสนอระบบการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ 
คือ สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2564 

- สรุปขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา
ออนไลน์ 
- สรุปแบบฟอร์มแบบช าระค่าเอกสาร
หลักฐานการศึกษา/ใบเสร็จรับเงิน 
-  ป ร ะ ก า ศ ก า ร เ รี ย ก เ ก็ บ อั ต ร า
ค่าธรรมเนียมของการจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ 
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คร้ังที่ 4 

บันทึกการเล่าเรื่อง 
เรื่อง น าเสนอการพัฒนาระบบ สาธิตการใช้งานระบบขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ 

วันท่ี 1 เมษายน 2564 
ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา 

ผู้เล่า รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรู้ที่ได้ 
ศักดิ์สิทธิ์  
เป็งอินทร์ 

น าเสนอและสาธิตการใช้งานระบบขอเอกสาร
การศึกษาออนไลน์ 

ท่ีประชุมได้รับทราบและเข้าใจในขั้นตอน
การปฏิบัติงานการขอเอกสารการศึกษา
ออนไลน์ 

อ.มานัส 
สุนันท์ 

แนะน าให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงการขอ
เอกสารการศึกษาออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบ 

ท่ีประชุมเห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางท่ีมีอยู่ คือ ผ่านเว็บไซต์ สวท. 
ผ่านเพจระบบทะเบียนกลาง 

อ.ขัติพงษ์ 
จิโนสุวัตร์ 

แนะน าให้จัดท าคู่มือ และมีขั้นตอนท่ีดูเข้าใจ
ง่ายและไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจ
และปฏิบัติตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง 

ท่ีประชุมเห็นควรให้มีการจัดท าคู่มือ และ
จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีดูแล้วเข้าใจ
ได้ง่าย 

จิรวัฒน์  
แก้วรากมุข 

แจ้งคณะกรรมการถึงการประชุมครั้งถัดไป 
เพื่อสรุปการใช้งานและคู่มือการปฏิบัติงาน 
คือ วันท่ี 9 เมษายน 2564 

- จัดท าคู่มือ 
- จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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คร้ังที่ 5 
บันทึกการเล่าเรื่อง 

เรื่อง น าเสนอการพัฒนาระบบ สาธิตการใช้งานระบบขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ 
วันท่ี 9 เมษายน 2564 

ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา 

ผู้เล่า รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรู้ที่ได้ 
ศักดิ์สิทธิ์  
เป็งอินทร์ 

น าเสนอและสาธิตการใช้งานระบบขอเอกสาร
การศึกษาออนไลน์ ตามค าแนะน าให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขในการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

ท่ีประชุมได้รับทราบและเข้าใจในขั้นตอน
การปฏิบัติงานการขอเอกสารการศึกษา
ออนไลน์ 

จิรวัฒน์  
แก้วรากมุข 

แนะน าคู่มือ และขั้นตอนการใช้งาน - คู่มือการใช้งาน 
- Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

อ.ณัฐรัตน์ 
ปาณานนท์ 

แจ้งการเปิดใช้งานระบบ โดยจะเริ่มใช้งาน
ต้ังแต่ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นต้นไป และ
ระหว่างนี้จะเปิดใช้งานเฉพาะพื้นท่ีเชียงใหม่
ก่ อน  เพื่ อทดสอบระบบจริ ง  หากจบปี
การศึกษา 2564 แล้ว ระบบมีการปรับปรุงจน
มีความสมบูรณ์มากท่ีสุดแล้วจะมีการขยาย
ระบบไปทุกพื้นท่ี 

เริ่มเปิดระบบใช้งานภาคเรียนท่ี 1/2564 
เฉพาะพื้นท่ีเชียงใหม่ และท าการเก็บปัญหา
แก้ไขปัญหา ปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์เพื่อ
น าไปใช้กับทุกพื้นท่ีต่อไปในปีการศึกษา 
2565 
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ภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(ประชุมก่อนจะเร่ิมการประชุมแบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams) 

 

 
7.ผลสัมฤทธิ์   
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ได้แนวปฏิบัติท่ีดีในการเพิ่มช่องทางการขอเอกสารและการช าระเงินค่าออกเอกสารหลักฐานการศึกษา
ออนไลน์ มีการน าไปใช้งานจริงใน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ซึ่ง สวท. จะใช้ผู้รับบริการในเชียงใหม่ ทดสอบระบบ 
หากระบบมีความสเถียรภาพ ไม่มีปัญหา จะท าการขยายผลไปใช้งานในแต่ละพื้นท่ีต่อไป 

1. มีระบบท่ีรองรับการขอเอกสารหลักฐานการศึกษาและการช าระเงินออนไลน์  
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2. ประกาศขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา Online จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 



16 
 

3. ประกาศขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา Online จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีเผยแพร่
ผ่านเพจระบบทะเบียนกลาง 
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4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าไลน์งานทะเบียน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ส าหรับไว้บริการ
ตอบค าถามท่ีอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างท่ีมีระบบการขอเอกสารหลักฐานและการช าระเงินออนไลน์ จากผู้มาใช้
บริการ เพิ่มเติมจากเพจระบบทะเบียนกลาง มทร.ล้านนา 

 
 

5. คู่มือการใช้งานการขอเอกสารหลักฐานการศึกษาและการช าระเงินออนไลน์ 
ดังเอกสารแนบท้าย 
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8.ปัจจัยความส าเร็จ   
1. ได้แนวปฏิบัติท่ีดีในการช าระเงินค่าออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน์ รองรับกับสถานการณ์

ปัจจุบัน กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. มีระบบต้นแบบการช าระเงินค่าออกเอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นแบบออนไลน์ ท่ีเปิดทดลองใช้กับ 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ หากระบบมีความสเถียรภาพ จะมีการขยายผลไปใช้กับทุกพื้นท่ี 
3. ได้กระบวนการช าระเงินค่าออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน์ ท่ีเป็นบริการแบบ One stop 

service อย่างเต็มรูปแบบครบทุกกระบวนการ ต้ังแต่ขอเอกสาร ช าระเงิน และจัดส่งเอกสาร 
3. สามารถลดปริมาณกระดาษของใบค าร้องขอเอกสารหลักฐานการศึกษา หรือใบช าระเงิน เนื่องจาก

ปัจจุบันมีการประสานงานกับธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในการแสดงแถบบาร์โคด คิวอาร์โคด ท่ีสามารถ
สแกนช าระเงินผ่าน Application บนมือถือได้ทันที 

4. ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาขอเอกสารการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย โดยสามารถท าในระบบออนไลน์
ได้ครบทุกขั้นตอน 

5. มีช่องทางการขอเอกสารสารการศึกษาออนไลน์เพิ่มขึ้น จากของเดิมท่ีขอเอกสารหลักฐานการศึกษา
และการช าระเงินได้ต้องท าท่ีมหาวิทยาลัยเท่านั้น ท าให้ผู้มาใช้บริการมีช่องทางท่ีหลายหลาย มีความสะดวก และ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

6. คู่มือการใช้งาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แนวปฏิบัติงานแบบใหม่ให้กับผู้มาใช้บริการ 
 
9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

1. การช าระเงินด้วยการสแกน สามารถใช้ได้เฉพาะธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ธนาคารอื่นๆ ยังไม่สามารถใช้
งานได้ ต้องมีการประสานกับกองทรัพย์สิน เพื่อเสนอต่อธนาคารกรุงไทยให้เปิดระบบการช าระเงินรองรรับกับ
ธนาคารได้มากขึ้น 

2. ด้วยระยะเวลาท่ีพัฒนาและทดลองใช้มีจ ากัดตามสถานณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 ท าให้มีความจ าเป็นท่ีต้องท าการทดสอบกับผู้มาใช้บริการใน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ หากได้ผลท่ี
ดี ระบบมีความสเถียรภาพ จะมีการขยายไปใช้กับทุกพื้นท่ีต่อไป 
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เอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือ 
ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา 

ทาง Online ของนักศึกษา 
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ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษาทาง Online ของนักศึกษา 

เข้าระบบทะเบียนนักศึกษา

เลือกท ารายการ

เลือกเมนู S14 ขอเอกสารหลักสูตรการศึกษา

คลิกแถบ  ท ารายการใบร้องขอ 
 (แถบสีเขียว)

ใช่

นศ.ปัจจุบัน
เรียนครบหลักสูตร

แต่สถานะยังไม่ส าเร็จการศึกษา
.เรียนครบหลักสูตร และมี
สถานะส าเร็จการศึกษา

พ้นสภาพกรณีส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว

พ้นสภาพกรณีไม่ส าเร็จ
การศึกษา

1. ใบแสดงผลการศึกษา
2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ส าหรับ ป.ตรี)
3. ใบปริญญาบัตร (กรณีสูญหาย,ช ารุด)
4. ใบประกาศนียบัตร (กรณีสูญหาย
,ช ารุด)

1. ใบแสดงผลการศึกษา
2. หนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร

1. ใบแสดงผลการศึกษา
2. หนังสือรับรอง นศ

3. หนังสือรับรองความประพ ติ
4. หนังสือรับรองคาดว่าจะ
ส าเร็จ  (ต้องยื่นขอส าเร็จ ) 

***เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบแสดงผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ 

ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ใน Line Regis 
RMUTL

ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาก่อน
ปีการศึกษา 2557ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ไม่

ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

ใบแสดงผลการศึกษา

ใช่

ขอเอกสารการศึกษา
ทาง Line Regis 

RMUTL 
หรือผ่านเพจระบบทะเบี
ยนกลาง มทร.ล้านนา

1

2

3

ไม่
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1

บันทึกข้อมูลการขอเอกสาร

จัดส่งเอกสารภายใน 4 วันท าการนับจาก
ตรวจสอบการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว

จบ

เลือกค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบ  EMS 
ระบุจ านวน 1

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแจ้งสถานะ
อนุญาตให้ช าระเงิน

ช าระเงิน

พิมพ์ใบช าระเงิน สแกนจ่ายหรือ อนจ่าย 
และส่งหลักฐานสลิปการช าระเงินใน Line 

Regis RMUTL) หรือรอการปรับปรุงรายการ
ช าระเงินในวันท าการถัดไป

ใช่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการช าระเงิน

คลิกในแถบสีเขียวที่มีข้อความ  แก้ไขข้อมูลที่
อยู่ที่ติดต่อได้ ส าหรับส่งเอกสาร 

ใช่

1

1

2

ไม่

2

2

ไม่

3
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1. นศ. เข้าระบบทะเบียนกลาง เลือกเมนู S14 ขอเอกสารหลักฐานการศึกษา 

                         

2. คลิกแถบ “ท ารายการใบร้องขอ” (แถบสีเขียว) 
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3. เลือกท ารายการ 

 
  



24 
 

3.1 นศ.ปัจจุบันขอเอกสารได้ดังนี้  

 
 

3.2 นศ.เรียนครบหลักสูตร แต่สถานะยังไม่ส าเร็จการศึกษาขอเอกสารได้ดังนี้ 

 
 

3.3 นศ.เรียนครบหลักสูตร และมีสถานะส าเร็จการศึกษา 

 
 

3.4 นศ.พ้นสภาพกรณีส าเร็จการศึกษาไปแล้วและเคยรับเอกสารตัวจริง ขอเอกสารได้ดังนี้ 

 
 

3.5 นศ.พ้นสภาพกรณีไม่ส าเร็จการศึกษาขอเอกสารได้ดังนี้ 

 
 

3.6 ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557 ให้ติดต่อขอเอกสารการศึกษาทาง Line 
Regis RMUTL หรือผ่านเพจระบบทะเบียนกลาง มทร.ล้านนา 
 

 

ใบแสดงผล
การศึกษา

หนังสือรับรอง 
นศ

หนังสือรับรอง
ความประพ ติ

หนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จ  
(ต้องยื่นขอส าเร็จ ) 

ใบแสดงผล
การศึกษา

หนังสือรับรองเรียน
ครบหลักสูตร

***เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
ใน Line Regis RMUTL

ใบแสดงผล
การศึกษา

หนังสือรับรองคุณวุฒิ

(ส าหรับ ป.ตรี)

ใบปริญญาบัตร

(กรณีสูญหาย,ช ารุด)
ใบประกาศนียบัตร 
(กรณีสูญหาย,ช ารุด)

ใบแสดงผลการศึกษา
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4. กดปุ่มบันทึก และรอเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแจ้งสถานะอนุญาตให้ช าระเงิน 

 
 

5. รอเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรายการท่ีร้องขอ กรณี อนุญาตให้ช าระเงิน  คลิกในแถบสีเขียวท่ีมีข้อความ 
“แก้ไขข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้ ส าหรับส่งเอกสาร” 
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6. พิมพ์ใบช าระเงิน สแกนจ่ายหรือ อนจ่าย (ให้ส่งหลักฐานสลิปการช าระเงินใน Line Regis RMUTL) 

 

7. รอเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการช าระเงิน และจัดส่งเอกสารภายใน 4 วันท าการนับจากตรวจสอบการช าระ
เงินเรียบร้อยแล้ว 

 
 


