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คําสําคัญ: การจัดการเอกสารนักศึกษาสถานศึกษาของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน
ฉัฏฐสุดา ชัยโฉม : การจัดการเอกสารนักศึกษาของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์ และ รศ.ดร.สมสรวง พฤติกุล. 287 หนา.
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา สภาพการจั ด การเอกสารนั ก ศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาระดั บ
อาชีว ศึกษาในจังหวัดขอนแกน และปญหาและอุปสรรคของการจัดการเอกสารนั กศึกษาของสถานศึ กษาระดั บ
อาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจง คือ เจาหนาที่งาน
ทะเบียน จํานวน 11 คน จากสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน จํานวน 11 แหง เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือ ประเด็นคําถามการสัมภาษณ เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองพรอมการสังเกตสถานที่ทํางานและวิเคราะห
ขอมูลโดยสรุปสาระสําคัญเชิงบรรยายเชิงพรรณนา ตามหัวขอที่กําหนดไว ศึกษาเอกสารนักศึกษา 9 รายการ ไดแก
1. ใบสมัครเขาศึกษา 2. ใบประวัตินักศึกษา 3. ใบมอบตัว 4. สัญญาค้ําประกันการเปนนักศึกษา 5. ใบลงทะเบียน
6. ใบรายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 7. ระเบียนแสดงผลการเรียน 8. ประกาศนียบัตร และ 9. แบบรายงานผล
การเรียนของผูที่สําเร็จการศึกษา
ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการเอกสารนักศึกษาของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน
มีดังนี้ การจัดทําเอกสารนักศึกษาสัมพันธกับการดําเนินการเปนนักศึกษา คือ การดําเนินงานเอกสารการรับนักศึกษา
ประกอบดวยเอกสารนักศึกษา 4 รายการ คือ 1. ใบสมัครเขาศึกษา 2. ใบประวัตินักศึกษา 3. ใบมอบตัวของนักศึกษา
และ 4. สัญญาค้ําประกันการเปนนักศึกษา การดําเนินงานเอกสารการลงทะเบียน เกี่ยวของกับใบลงทะเบียนแตละ
ภาคการศึกษา การดําเนินงานเพื่อแสดงผลการเรียนของนักศึกษาแตละภาคการศึกษา เกี่ยวของกับใบรายงาน
แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม การดําเนินการเอกสารเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ประกอบดวยเอกสารนักศึกษา 3
รายการ คือ 1. ระเบี ยนแสดงผลการเรี ยน 2. ประกาศนี ยบัต ร และ 3. แบบรายงานผลการเรีย นของผูที่สํ าเร็ จ
การศึกษา เอกสารนักศึกษาทุกรายการตองจัดพิมพในโปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา (STD 2011)
เอกสารนักศึกษาของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกนทุกแหงเปนแบบฟอรมบนกระดาษ A4 ขอมูล
หลักที่ปรากฏในเอกสารนักศึกษา คือ ชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวนักศึกษา สาขางานที่ศึกษา ปที่เขาศึกษา และ
ขอมูลเฉพาะของเอกสารนักศึกษาแตละประเภท ผูจัดทําเอกสารนักศึกษา ประกอบไปดวย บุคคลที่เกี่ยวของหลาย
กลุม เอกสารนักศึกษาที่เปนกระดาษที่มีการควบคุมดวยบัญชีหรือรายการเอกสาร มีจํานวน 7 รายการ ไดแก ใบสมัคร
เขาศึกษา ใบประวัตินักศึกษา ใบมอบตัวนักศึกษา สัญญาค้ําประกันการเปนนักศึกษา ใบลงทะเบียน ระเบียนแสดงผล
การเรียน และแบบรายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึกษา เอกสารนักศึกษาเหลานี้จัดเก็บในแฟม ซอง หรือตู
เก็บเอกสารเพื่อปองกันฝุนและแมลง และจัดเก็บใบรายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระเบียนแสดงผลการเรียน
ประกาศนียบัตร และแบบรายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึกษาในโปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา
(STD 2011) มีการสําเนาขอมูลลงบนแผนซีดีหรือแผนดิสกเก็บขอมูลภายนอก สํารองขอมูลในเซิฟเวอร มีการกําหนด
สิทธิ์ผูเขาถึงขอมูลนักศึกษาที่เปนอิเล็กทรอนิกสและมีระบบรักษาความปลอดภัยของสถานที่จัดเก็บ มีการจําแนก
เอกสารตามประเภทของเอกสารนักศึกษาและจัดเอกสารใสแฟมหรือซอง โดยแยกตามปการศึกษา ระดับชั้น สาขางาน
หองเรียน ตูและวัสดุเก็บเอกสารมีหลายชนิด การใชงานเอกสารนักศึกษา ผูใชงานเอกสารนักศึกษามีหลายกลุม มีทั้ง
ผูใชงานที่เปนบุคลากรภายใน ผูใชงานที่เปนบุคลากรภายนอก มีวัตถุประสงคการใชงานแตกตางกัน การกําหนดอายุ
การเก็บเอกสาร ไมมีการกําหนดอายุการเก็บเอกสารนักศึกษาเปนลายลักษณอักษรแตบางแหงมีการทําลายเอกสารที่
ใชงานเรียบรอยแลว การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกนทุกแหงมีการใช
โปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา (STD 2011) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดจัดหาให
ปญหาและอุปสรรคของการจัดการเอกสารนักศึกษามีทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการจัดเก็บเอกสารในเรื่อง
สถานที่จัดเก็บเอกสารนักศึกษารวมกับหองงานทะเบียน ทําใหมีพื้นที่จัดเก็บเอกสารนักศึกษาไมเพียงพอ
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CHATSUDA CHAICHOM: THE MANAGEMENT OF STUDENT RECORDS OF VOCATIONAL
EDUCATION SCHOOLS AT KHON KAEN PROVINCE. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. ORAWAN
BOONYARITH, Ph.D., AND ASSOC. PROF. SOMSUANG PRUDTIKUL, Ph.D. 287 pp.
The purpose of this research was to study the condition of student records management of
vocational schools in Khon Kaen Province, and the problems and obstacles of the management of student
records of vocational schools in Khon Kaen Province. This research project was qualitative, and the sample
group was specific as 11 registration officers in 11 different vocational schools in Khon Kaen Province. The
research tools were structured interview forms and information gathering on-site, including workplace
observation. The data were then analyzed using the descriptive method based on 9 student records, as
follows: 1. the student application form, 2. the resume, 3. the submission form, 4. the student agreement
form, 5. the registration form, 6. the grade point average report, 7. the transcript, 8. the certificate,
9. the report of graduation form.
The results of the study were as follows. The condition of student records management of
vocational schools in Khon Kaen Province relates to the status of students. Admission records include 4
student documents, which are 1. the application form 2. the resume 3. the submission form, and 4. the
student agreement form. The process of registration relates to registration form in each semester. The
process of Progress Reports of each student in each semester relates the grade point average report. The
process of student graduation forms includes 3 forms, which are 1. the transcript 2. the certificate and 3. the
report of graduation. All student records must be filled in the Program of Registration and Grading (STD
2011). All student records are printed on A4 size paper. Primary information of student document includes
first and last name, student identification number, field of study, year of admission, and other specific details.
The personnel who create student documents include people in various groups. 7 types of paper documents
controlled by lists or inventory are the application form, the resume, the submission form, the student
agreement form, the semesterly registration form, the transcript, and the report of graduation. These
documents are stored in files, envelopes, or cabinets to protect them from dust and insects; the grade point
average report, the transcript, the certificate, and the report of graduation are also stored in the Program of
Registration and Grading (STD 2011). Student records are copied onto CD or external hard disks. Back up
can also be done in server. There are an authorization of users who can get access to electronic documents
and the security system of storage area. Documents are classified by type, and kept in folders or envelops
arranged by academic year, level of education, field of study, and classroom. There are various types of
cabinets and storage shelves used for keeping documents. Regarding access of student records, various
people have access to the student records, including school personnel as well as outsiders. There are
various reasons for accessing the documents. There were no records retention periods, and some schools
destroy old documents. All vocational schools in Khon Kaen Province use the Registration and Grading
Program (STD 2011) provided by the Office of the Vocational Education Commission. There are many
problems and obstacles in the management of student documents, and especially the problem of storing
documents, due to the fact that they are often stored in the same area as the Registration Office, which
makes the space available for document storage insufficient.
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กิตติกรรมประกาศ
การจัดทําวิทยานิพนธครั้งนี้ สําเร็จลงไดดวยความกรุณาของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ อั น ได แ ก ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ บุ ญ ยฤทธิ์ รองศาสตราจารย
ดร.สมสรวง พฤติกุล และกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ คือ รองศาสตราจารยกรรณิการ
วิมลเกษม อาจารยขนิษฐา วงศพานิชผูซึ่งใหคําชี้แนะ วิพากษ วิจารณ ตลอดจนการปรับปรุง
แกไขวิทยานิพนธฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ
ขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย แ ละเจ า หน า ที่ ง านทะเบี ย นในสถานศึ ก ษาระดั บ
อาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน ที่ใหความรูทางดานวิชาการ ตลอดจนแนวความคิด และมุมมอง
ที่เปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธนี้
ขอขอบคุณกลุมเพื่อนที่ใหกําลังใจ ชวยเหลือ และคําแนะนําในการทําวิทยานิพนธให
ผานไปไดดวยดีเสมอมา
ทายที่สุด ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา – มารดา ผูใหกําเนิด เลี้ยงดู ใหความรัก
ความหวงใย สนับสนุนการศึกษาของผูเขียนมาตั้งแตวัยเยาว และคอยใหกําลังใจอยูเบื้องหลังมา
โดยตลอด
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