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เขา้สูร่ะบบ : อนันต ์วนัทา ออกจากระบบ 

 หนา้หลกั MIS > คําสั�ง/ประกาศ

ประเภท คําสั�ง ประกาศ

หน่วยงาน คณะ มหาวทิยาลยั ภายนอก

เรื�อง

วนัที�ออกคําสั�ง/ประกาศ  

แนบไฟล์ ไมไ่ดเ้ลอืกไฟลใ์ดเลอืกไฟล์

 บนัทกึขอ้มลู 

  

ลําดบั ประเภท หน่วยงาน ระดบั หลกัสตูร เรื�อง เลขที�

วนัที�
ออกคํา

สั�ง/
ประกาศ

แกไ้ข ลบ

1 ประกาศ มหาวทิยาลยั

การรับสมคัรนักศกึษาเพื�อขอรับทนุการศกึษาในมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
สําหรับนักศกึษาโควตากลุม่ผูม้คีวามสามารถพเิศษและกลุม่โควตาสง่เสรมิ
ผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม บําเพ็ญประโยชนช์ว่ยเหลอืสงัคม ประจําปีการ
ศกึษา2560

ไมม่ี
16

ก.พ.
2560

2 คําสั�ง คณะ แตง่ตั �งคณะกรรมการงานประกนัคณุภาพการศกึษา คณะเกษตรศาสตร์ 63/2559
11

พ.ค.
2560

3 คําสั�ง คณะ ปรญิญา
โท

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร
อาหาร

แตง่ตั �งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์ของนางสาวบษุญา พัตรา
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร คณะ
เกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

72/2557
20

ส.ค.
2557

4 คําสั�ง มหาวทิยาลยั ปรญิญา
โท

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

แตง่ตั �งคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อสิระ ของนายเอกชยั ปัทมะ หลกัสตูร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศการเกษตรและ
พัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์

2420/2559 27 ก.ค.
2559

5 ประกาศ มหาวทิยาลยั ปรญิญา
โท

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

แตง่ตั �งคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ ์ของนายสายพร ดวงสา หลกัสตูร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์เกษตรศาสตร์ ไมม่ี

12
ต.ค.

2559

6 ประกาศ มหาวทิยาลยั ปรญิญา
โท

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

แตง่ตั �งคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ ์ของนายธนาธปิ ทาปลดั หลกัสตูร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์เกษตรศาสตร์ ไมม่ี 6 ก.ค.

2559

7 ประกาศ มหาวทิยาลยั ปรญิญา
เอก

แตง่ตั �งคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ ์ของนายเทอดศกัดิ� ประมงคล
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร์ ไมม่ี

18
ต.ค.

2559

8 ประกาศ มหาวทิยาลยั ปรญิญา
โท

แตง่ตั �งคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ ์ของนางสาวบษุญา พัตรา หลกัสตูร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร คณะ
เกษตรศาสตร์

ไมม่ี
28

พ.ย.
2559

9 ประกาศ มหาวทิยาลยั ปรญิญา
โท

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศการเกษตรและ
พัฒนาชนบท

แตง่ตั �งคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ ์ของ Mr.Cheath Chea หลกัสตูร
วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศการเกษตรและ
พัฒนาชนบท

ไมม่ี 6 ก.ค.
2559

10 คําสั�ง คณะ ปรญิญา
เอก

ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขา
เทคโนโลยกีารอาหาร

แตง่ตั �งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์ของนายแกว้บวัสอน ราช
ขนัต ิหลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตรศาสตร ์วชิาเอก
พชืศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

80/2555
15

พ.ย.
2555

11 คําสั�ง มหาวทิยาลยั ปรญิญา
เอก

ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขา
เทคโนโลยกีารอาหาร

แตง่ตั �งคณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination)
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร์
นายสรุยิา อดุดว้ง

1826/2557 16 ก.ย.
2557

12 คําสั�ง มหาวทิยาลยั ปรญิญา
เอก

ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขา
วชิาเกษตรศาสตร์

แตง่ตั �งคณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination)
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร คณะ
เกษตรศาสตร ์นางสาวสชุาดา เลาหศลิป์สมจติร์

18/2555 12 ม.ค.
2555

13 คําสั�ง มหาวทิยาลยั ปรญิญา
เอก

แตง่ตั �งคณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination)
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร์
นางสาวนงลกัษณ ์พยคัฆศรินิาวนิ

2205/2556 16 ก.ย.
2556

14 คําสั�ง คณะ ปรญิญา
เอก

ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขา
เทคโนโลยกีารอาหาร

แตง่ตั �งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์ของนางสาวนงลกัษณ์
พยคัฆศรินิาวนิ หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาพชืสวน คณะ
เกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

73/2559 21 ก.ย.
2559

15 คําสั�ง มหาวทิยาลยั ปรญิญา
เอก

ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขา
เทคโนโลยกีารอาหาร

แตง่ตั �งคณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตั ิของวา่ที� ร.ต.หญงิสภุชัญา ธานี
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร์ 365/2560 31 ม.ค.

2560

16 คําสั�ง มหาวทิยาลยั ปรญิญา
เอก

ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขา
เทคโนโลยกีารอาหาร

แตง่ตั �งอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธ ์ของนายเอกพันธุ ์อนิทรง์าม หลกัสตูร
ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร์ 2808/2560

30
พ.ย.
2558

17 คําสั�ง มหาวทิยาลยั ปรญิญา
เอก

ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขา
เทคโนโลยกีารอาหาร

แตง่ตั �งอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธ ์ของนายธรีะชยั พงศจ์รรยากลุ
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร์ 746/2560 2 ก.พ.

2560

18 คําสั�ง มหาวทิยาลยั ปรญิญา
เอก

ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขา
เทคโนโลยกีารอาหาร

แตง่ตั �งคณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตั ิของนางสาวณัฐกฤตา วงศใ์หญ่
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร์ 4010/2559 1 ธ.ค.

2559

19 คําสั�ง คณะ ปรญิญา
เอก

ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขา
เทคโนโลยกีารอาหาร

แตง่ตั �งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์ของนางสาวณัฐกฤตา วงศ์
ใหญ ่หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์วชิาเอก
วทิยาศาสตรก์ารประมง คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

98/2559 29 ธ.ค.
2559

20 คําสั�ง คณะ ปรญิญา
เอก

ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขา
เทคโนโลยกีารอาหาร

แตง่ตั �งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์ของนายสรุยิา อดุดว้ง
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารประมง คณะ
เกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

8/2558 30 ม.ค.
2558

Total 79 Record
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กระบวนการทํางานการอพัโหลด คําสัง่ / ประกาศ ในระบบ  MIS

-จดัทําร่างคําสัง่ / ประกาศ
-ตรวจสอบข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้องบงัคบั 

ท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี
(ผู้ รับผิดชอบ : เจ้าของเร่ือง)

นําเสนอคณบดีพิจารณา/
ให้ข้อเสนอแนะและลงนาม
(ผู้ รับผิชอบ : งานธุรการ 
สทิธิชยั,จกัรพนัธ์,สนีุย์)

-ธรุการออกเลข
-Scan อพัโหลดขึน้ระบบ/เก็บต้นฉบบั
-อีเมล์ให้เจ้าของงาน CC ให้ผู้ เก่ียวข้อง

(ผู้ รับผิดชอบ : จกัรพนัธ์/สนีุย์)

-สง่คืนเจ้าของเร่ือง/ผู้ เก่ียวข้อง

เจ้าของเร่ือง/ดําเนินการแก้ไข/
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและนํา 

เสนอคณบดี

หลกัในการอพัโหลดไฟล์
-คําสัง่คณะ
-ประกาศคณะ 

-อ่ืน ๆ

กรณีเหน็ชอบ

กรณีไมเ่หน็ชอบ/มีการแก้ไข

นําเสนอคณบดี

จดัทําโดย : นายอนนัต์  วนัทา   (กนัยายน 2560)



ระบบการรับหนงัสือเข้าจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั

ดําเนินงานเสร็จ
-Scan อพัโหลดขึน้ระบบ

-สง่อีเมล์เจ้าของงาน/สง่คืนต้นฉบบั
(ผู้ รับผิดชอบ  : สนีุย์ )

เจ้าของงานท่ีรับผิดชอบ
แจ้งเวียนผู้ เก่ียวข้อง

คดัแยกหนงัสือรับเข้า
(ผู้ รับผิดชอบ : จกัรพนัธ์)

ลงเลขท่ีรับ 
หนงัสือเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียว

ข้องกบัคณะ
(ผู้ รับผิดชอบ : จกัรพนัธ์)

หนงัสือรับเข้าจากภายในมหา 
วิทยาลยั/ภายนอก /อ่ืน ๆ 

ท่ีระบช่ืุอบคุคล ( ซองจดหมาย)

สง่ให้แตล่ะงานท่ีรับผิดชอบ
เจ้าของงานนําเสนอผู้บงัคบับญัชา
ตามลําดบัชัน้ เพ่ือโปรดทราบ/
เพ่ือโปรดพิจารณาสัง่การ

เสนอคณบดี
เสนอคณบดีผา่น
รองคณบดี

เสนอรองคณบดี

บคุคลท่ีระบช่ืุอในเอกสาร/
ซองจดหมาย

รับเข้าหนงัสือจากสว่นกลาง
-คําสัง่

-ประกาศ
-อ่ืน ๆ 

(ผู้ รับผิดชอบ : จกัรพนัธ์)

ลงเลขท่ีรับหนงัสือ
กรณีต้องการนําเอกสารเข้า

ระบบงานธรุการ
(ผู้ รับผิดชอบ : จกัรพนัธ์)

นําเสนอผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชัน้

จดัทําโดย : นายอนนัต์  วนัทา   (กนัยายน 2560)
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