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 คูมอืการปฏบิัตงิานหลักเลมนี้  เปนเอกสารแสดงเสนทางการทํางานในงานหลักของ

ตําแหนงนักวชิาการศกึษา ตัง้แต จุดเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขัน้ตอนและ

รายละเอยีดของกระบวนการตางๆ ในการปฏบิัตงิาน กฎ ระเบยีบ ที่เกี่ยวของในการปฏบิัตงิาน 

ตลอดจนแนวทางแกไขปญหาและขอเสนอแนะในการปฏบิัตงิาน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาให

ดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓   

ขาพเจา หวังเปนอยางยิ่งวา คูมอืการปฏบิัติงานหลักของงานทะเบยีนและประมวลผล     

เลมนี้ จะเปนประโยชนแกผูที่มาศึกษาขอมูลการปฏบิัติงานในอันที่จะกอใหเกดิประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลในการปฏบิัตงิานการขอลงทะเบยีนเรยีนและชําระคาลงทะเบยีนลาชา และสามารถ

บูรณาการความรูที่ไดรับไปใชในการปฏบิัตงิานจริง เพื่อลดขอผิดพลาดในกระบวนการ

ดําเนนิงานที่จะเกดิขึ้นในการปฏบิัตงิานไดอยางด ี  

ทัง้นี้ ขาพเจา ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทอง  ไครริี คณบดี

วทิยาลัยนานาชาต ิและรองศาสตราจารยทัศนยี  ศริวิรรณ รองคณบดฝีายแผนงานและประกัน

คุณภาพ วทิยาลัยนานาชาติ ซึ่งเปนผูผลักดันใหเกดิความรู และแนวทางการดําเนนิงาน ในการ

จัดทําคูมอืการปฏบิัตงิานหลักเลมนี้ ใหสําเร็จลงดวยด ี  
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บรบิทของวิทยาลัยนานาชาติ 

ชื่อหนวยงาน 

 วทิยาลัยนานาชาต ิ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ท่ีตั้ง 

 อาคารวทิยาลัยนานาชาต ิศูนยการศกึษาจังหวัดนครปฐม ต.คลองโยง  

          อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม  

ตดิตอ  

 โทรศัพท 034 964 946  โทรสาร 034 964 945  เว็ปไซต www.ssruic.ssru.ac.th 

ประวัติความเปนมาโดยสังเขป  

จากการที่รัฐบาลมนีโยบายสงเสรมิใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศกึษาของประเทศเพื่อน

บาน (นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา 2544) เปนตนมา  รัฐบาลจึงสงเสรมิและพัฒนาการศกึษายกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิโดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสรมิและพัฒนาการ

จัดการศกึษาในสถาบันการศกึษานานาชาตซิึ่งเปนสถานที่ที่มชีาวตางชาตไิดเขามาศกึษา หรอืผูที่เขามา

ทํางานอยูในประเทศไทย อาท ิ นักศกึษา คณาจารยและผูบรหิารสถานศกึษาที่เปนชาวตางชาต ิ เพราะ

บุคคลเหลานี้จะเปนสื่อกลางที่ดใีนการเผยแพรการจัดการศกึษาของไทยใหเปนที่รูจักและไดรับการ

ยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยมกีารพัฒนาดานตางๆตลอดมา โดยเฉพาะการพัฒนา

หลักสูตรการศกึษาและหลักสูตรการฝกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของประชากรใหมี

รูเทาทันและเปนสวนหนึ่งของประชากรโลก (Global Citizens) ซึ่งสถาบันการศกึษาระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศเขามามบีทบาทอยางมาก ในการจัดการศึกษาใหเกดิการเรยีนรูโดยใชสื่อที่เปนสากล เชน 

ภาษาอังกฤษ เพื่อเปนการเตรยีมความพรอมในการแขงขันไดระดับนานาชาต ิ 

 จากเหตุขางตน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ จึงได

สงเสรมิและพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษใหเหมาะสม และสอดคลอง

กับแนวทางการพัฒนาการจัดการศกึษาของประเทศ ในการผลติบัณฑติใหมคีวามรูทางวชิาการที่

ทันสมัยและความรูภาคปฏิบัตใินการใชเทคโนโลยสีารสนเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถเปนกําลัง

สําคัญของสังคมยุค Knowledge-based จึงไดจัดตัง้โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

ขึ้นในปการศกึษา 2547 และปรับเปนหนวยงานในกํากับโดยตัง้เปนวทิยาลัยนานาชาติ จัดการเรยีนการ

สอน ณ อาคารศรจุีฑาภา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร แตเนื่องจากจํานวน

นักศกึษาที่เพิ่มมากขึ้น มหาวทิยาลัยฯ จึงมนีโยบายในการขยายพื้นที่การศกึษา โดยในปการศกึษา 

2558 ไดขยายพื้นที่การจัดการเรยีนการสอนของวทิยาลัยนานาชาต ิ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

http://www.ssruic.ssru.ac.th/
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มายังอาคารวทิยาลัยนานาชาต ิ ศูนยการศกึษาจังหวัดนครปฐม ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม โดย ในปการศกึษา 2558 ไดเปดการเรยีนการสอน ในสาขาวชิาดังนี้ 

ระดับปรญิญาตรี  

1) สาขาวิชาธุรกจิการบนิ 

2) สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 

3) สาขาวิชาการโรงแรม 

4) สาขาวิชาบริหารธุรกจิระหวางประเทศ 
 

ระดับปรญิญาโท  

1) สาขาวิชาคณติศาสตรศกึษา  
 

  แตอยางไรก็ตามเนื่องจากในปจจุบันสภาพสังคมมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางแขงขันกันมากขึ้น 

ดังนัน้วทิยาลัยนานาชาต ิ จึงตองพัฒนาดานการเรยีนการสอนใหมคีุณภาพสูระดับนานาชาต ิ โดยการ

สรางเครอืขายทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อการพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การ

แลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถงึการจัดทําความรวมมอืในการพัฒนาดานวชิาการ และงานวจัิยรวมกัน 

เพื่อกาวใหทันโลกและสามารถผลติบัณฑติที่พงึประสงคไดอยางมคีุณภาพ และมศัีกยภาพตรงตาม

ตลาดอุตสาหกรรมการบรกิารในอนาคต  

 

2. วสิัยทัศน (Vision) 

      วทิยาลัยช้ันนําในการผลติบัณฑติที่มคีุณภาพสูงในระดับสากล 

      Leading College to Produce High Quality Graduates for International Workplace 

3. พันธกจิ (Mission) 

      ผลติบัณฑติ วจัิย บรกิารวชิาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

     To educate people, conduct research, provide academic services to communities and to 

promote and conserve art and cultures  

4.  ภารกจิหลัก (Key result area) 

          1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล มีทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง(ตองแสดงใหเห็นถึง

ความสามารถในการเปนผูนําในวชิาชีพ) ที่ตรงกับความตองการดานแรงงานของชุมชน สามารถแขงขัน

และดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมคีวามสุข  

       2. บริการทางวิชาการ อบรมวิชาชีพและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน สังคม อาเซียนและ

นานาชาตอิยางมคีุณภาพ 

       3. อนุรักษ และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมไทยสูสากล 



 

3 | P a g e  
 

       4. วจัิยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมสูการเรยีนการสอนและการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจน

พัฒนาภูมปิญญาไทยสูอาเซยีนและสากล  

5. เสาหลัก (Pillar) 

      ทรงปญญา ศรัทธาธรรม นําสังคม 

Wisdom, Alignment, Social Leadership 

6. วัฒนธรรมองคกร (Culture) 

      มีความดีงามและปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย  มีความรักใครปรองดอง ใหเกียรติและเคารพ     

ผูอาวุโส  

7.  อัตลักษณ (Identity) 

      เปนผูนําดานการปฏบิัต ิถนัดวชิาการ สื่อสารภาษาอังกฤษสูสากล พัฒนาคนใหมคุีณธรรม 

 

      เปนผูนําดานการปฏิบัติและถนัดวิชาการ หมายถึง บัณฑิตที่มีความรู ความสามารถดาน

วิชาการ หรือมีทักษะวิชาชีพ ประสบการณ และมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน มีความเปนผูนํา และ

ทํางานเปนทีม สามารถนําหลักวิชาการ วิชาชีพ และประสบการณ นํามาประยุกต ใชในการปฏิบัติงาน 

ดวยความชํานาญ มคีวามรู คุณธรรม จรยิธรรม และพัฒนาตนเองใหเปนนักปฏบิัตมิืออาชีพ  
 

      สื่อสารภาษาอังกฤษสูสากล หมายถึง บัณฑิตสามารถใชภาษาอังกฤษ ในการเรียนรู การ

ถายทอดความรู ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ประสบการณ และการนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการวิเคราะหขอมูล การสังเคราะหขอมูล และการประเมินคาขอมูล

อยางมวีจิารณญาณ 
 

      พัฒนาคนใหมีคุณธรรม  หมายถึง  บัณฑิตเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมี

จิตสาธารณะในการสรางประโยชนเพื่อสังคมและประเทศชาติตลอดจนปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วชิาชีพของตนเอง  

8.  เอกลักษณ (Uniqueness) 

“เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยดึม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรยีนรูสูสากล” 

     เนนความเปนวัง หมายถึง เปนหนวยงานที่สืบสานความเปนวังสวนสุนันทา มีการอนุรักษ ทํานุ

บํารุง และเผยแพรศลิปวัฒนธรรมดานตาง ๆ  
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     เปนองคกรแหงการเรยีนรูสูสากล  หมายถงึ เปนหนวยงานที่มแีหลงเรยีนรูที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแขงไดระดับชาตแิละระดับนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบ การเรียนรูของผูรับบริการไดอยาง

ทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ 
 

9.   คานิยมหลัก (Core Values) 

      S:  Strong Leadership   มภีาวะผูนําที่เขมแข็ง 

      S:  Service     มใีจบรกิาร 

      R:  Respect    มคีวามเคารพ ยกยอง  

      U:  Unity     มคีวามสามัคค ีรวมใจ 

      I:   Integrity    มคีวามซื่อสัตย 

      C:  Creativity    มคีวามคดิสรางสรรค 

10. นโยบายการพัฒนาวทิยาลัย 

       วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยนครปฐม เปนหนวยงานที่เทียบเทาคณะ 

มุงเนนใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพื่อเปนองคกรระดับสากล สามารถแขงขันไดใน

สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง และการเปดประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาองคกรใหมีความม่ันคง

และกาวสูสากล ผูบริหารสูงสุดของวิทยาลัยนานาชาติจึงกําหนดนโยบายการพัฒนา ที่สอดรับกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวทิยาลัย ไวดังนี้ 

      1) นโยบายการบริหารจัดการวทิยาลัย 

 มุงเนนพัฒนา และปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัวโดยยึดหลักธรรมภิบาล  โดย

ใชการบริหารจัดการตามเกณฑบริหารจัดการองคกร เพื่อใหวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้ง

สรางแรงจูงใจในการปฏบิัตงิานและความผาสุกใหกับบุคลากรทัง้องคกร 
 

      2) นโยบายการพัฒนานักศึกษา ศิษยเกา และชุมชน 

 วิทยาลัยนานาชาติมุงสรางความเครือขายที่ดีกับนักศึกษา ศิษยเกาและชุมชน  ตลอดจน

เสริมสรางทักษะการประกอบวิชาชีพ การเรียนรูตลอดชีวิตใหกับนักศึกษาและศิษยเกา รวมทั้งการ

พัฒนาชุมชน 
 

      3) นโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 พัฒนานักศึกษาใหมีความโดดเดนทางดานภาษาอังกฤษ มีความเปนผูนําในวิชาชีพ  มีทักษะ 

และมคีุณภาพในระดับสากลควบคูกับคุณธรรมจรยิธรรม เพื่อใหนักศึกษาสามารถแขงขันไดในอาเซียน

และสากล (คุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตองผานการสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ IELTS 

5.5 หรอื TOEFL 500 หรอื TOEIC 600) โดยมคีวามรูความสามารถดานวชิาการและวชิาชีพเปนอยางดี 
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      4) นโยบายการพัฒนาวทิยาลัยสูความเปนเลศิ 

         มุงความเปนเลิศและมีศักยภาพในการแขงขันในระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติได 

โดยสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหเกิดองคความรูใหม และสามารถ

นําไปประยุกตใชใหเกดิประโยชนตอการเรยีนการสอนและการถายทอดสูการพัฒนาสังคม 
 

       5) นโยบายการพัฒนาการสรางความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซยีน 

         มุงสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีนทัง้ดานการบรหิารจัดการ การพัฒนา

อาจารย บุคลากร และนักศึกษา ใหเตรยีมพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีนไดอยางมคีวามสุข 
 

       6) นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ อัตลักษณ และศิลปวัฒนธรรม 

         มุงสรางเอกลักษณ อัตลักษณ และศลิปวัฒนธรรม ใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนนิงานที่

สําคัญที่จะทําใหนักศึกษาของวทิยาลัยมคีวามโดดเดน บัณฑติมคีุณลักษณะที่ตรงตามอัตลักษณ และ

เอกลักษณที่วทิยาลัย/มหาวิทยาลัยตองการ  
 

       7) นโยบายดานการประกันคุณภาพ 

         มุงเนนการประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยบูรณาการการประกันคุณภาพใหอยู

ในการปฏบิัตงิานเพื่อใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดของระบบการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัย 

11. เปาหมายการพัฒนาวทิยาลัย 

       1) “มีคุณภาพชีวิตดีและมีความผาสุก” พัฒนาใหเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยที่มี

ประสทิธภิาพสูง มกีารบรหิารจัดการตามเกณฑบริหารจัดการองคกร (EdPEx) มีการสรรหา รักษาและ

พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน สราง ปรับปรุงอาคารสถานที่ (ศูนยศาลายา) และสิ่ง

อํานวยความสะดวกใหใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษามี

คุณภาพชีวติที่ดแีละมคีวามผาสุก 

       2) “สามารถพึ่งพาตนเองได” วิทยาลัยนานาชาติมุงบูรณาการเรียนการสอน การบริการ

วิชาการและการวิจัย เพื่อเพิ่มผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งดานวิชาการและเชิงพาณิชย และตอยอด

องคความรูสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการแกสังคม และพัฒนาศักยภาพของคณะ 

(อาจารย บุคลากร ทรัพยากรและทรัพยสินที่ศูนยศาลายา) ใหมีความโดดเดน เพื่อการบริการทาง

วชิาการตามความตองการของศษิยเกา ชุมชน และสังคม รวมทั้งสรางและใชประโยชนเครือขายในการ

ประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อสรางภาพลักษณขององคกร การหาลูกคา และการหารายไดเพิ่มใหสามารถ

พึ่งพาตนเองได 
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       3) “บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ” วิทยาลัยนานาชาติมุงพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย และพัฒนา

กระบวนการผลติ เพื่อความเปนเลศิในการผลติบัณฑติ มภีาวะความเปนผูนําทางดานภาษาอังกฤษและ

วชิาชีพเฉพาะ มคีุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ มีทักษะเฉพาะตัว มีความพรอมใน

การประกอบวชิาชีพ และสามารถดํารงตนอยูในสังคมที่มสีภาวะการแขงขันสูงได  

       4) “เปนชุมชนวชิาการ” วทิยาลัยนานาชาติมุงพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติใหเปนชุมชนวิชาการ 

โดยสรางพรอมของอาคารสถานที่ บุคลากร หลักสูตร และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการผลิตบัณฑิต การ

วิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม และสามารถแขงขันไดทั้งในทองถิ่น ระดับชาติ อาเซียนและ

นานาชาต ิ 

12. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

       ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล 

       ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวจัิยและนวัตกรรมเพื่อสรางองคความรูและบรกิารวชิาการแกสังคม 

       ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครอืขายกับองคกรภายนอกทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ 

       ยุทธศาสตรที่ 4 สรางภาพลักษณขององคกร และสงเสรมิการประชาสัมพันธ 

    ยุทธศาสตรที่ 5 ยกระดับการเรยีนการสอนที่มคีุณภาพสูมาตรฐานกาวไกลสูอาเซยีนและสากล 
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โครงสรางวทิยาลัยนานาชาต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะกรรมการอํานวยการ  

ประจําวิทยาลัยนานาชาติ 

คณบดวีทิยาลัยนานาชาติ 

คณะกรรมการบริหาร 

วทิยาลัยนานาชาต ิ 

อธกิารบด ี
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โครงสรางการบรหิารวทิยาลัยนานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

รองคณบดี 
ฝายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 

 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดี 
ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

รองคณบดี 
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

หัวหนาฝาย  
บริหารงานท่ัวไป 

 

หัวหนาฝาย 
คลังและพัสด ุ

 

หัวหนาฝายพัฒนางานวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 

หัวหนาฝายกิจการนักศึกษา
และศลิปวัฒนธรรม 

 

หัวหนาฝาย 
บริการการศึกษา 

 

หัวหนาฝาย 
แผนงานและประกันคณุภาพ 

 

หัวหนาสํานักงาน 
 

ประธานหลักสตูร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

ประธานหลักสตูร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

หัวหนาสาขาวิชา 
บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 

 

หัวหนาสาขาวิชา 
ธุรกิจการบิน 

 

หัวหนาสาขาวิชา 
การจัดการทองเที่ยว 

 

 
 

หัวหนาสาขาวิชา 
การโรงแรม 

 
 

ประธานหลักสตูร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 

หัวหนาสาขาวิชา 
คณิตศาสตรศึกษา 

 

 
 

คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลยันานาชาต ิ
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โครงสรางสํานักงานวทิยาลัยนานาชาต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการบรหิาร 

 

 

 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

รองคณบดี 
ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

รองคณบดี 
ฝายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 

หัวหนาสํานักงาน 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
1.1 งานธุรการและสารบรรณ 
1.2 งานประชาสัมพันธ 
1.3 งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ/
โสตทัศนูปกรณ 

1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 
1.5 งานบุคลากร 
1.6 งานมาตรฐานระบบ

บริหารงานคุณภาพ 

 
2. ฝายคลังและพัสดุ 

2.1 งานการเงิน งานบัญช ี
งานงบประมาณ 

2.2 งานพัสดุ 

 

1. ฝายบริการการศึกษา 
1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
1.2 งานหลักสูตรและการ

สอน 
1.3 งานทะเบียนและ

ประมวลผลขอมูล 
1.4 งานการรับเขาศึกษาตอ 
1.5 งานฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

 

2. ฝายวิเทศสัมพันธ 
2.1 งานวิเทศ 
2.2 งานอาเซียน 

1. ฝายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 
1.1 งานวิเคราะห 

  นโยบาย/งบประมาณ 
1.2 งานพัฒนาระบบ/ 

  ประเมินผลปฏิบัติ 
   ราชการ 

1.3 งานประกันคุณภาพ 

 

1. ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 
1.2  งานเผยแพรผลงานวิจัย 
1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
1.4 งานบริการวิชาการแก

สังคม 
1.5 งานศูนยเรียนรูชุมชน 
1.6 งานจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 

1.  ฝายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 งานกิจการนกัศึกษา 
1.2 งานบริหารและสวัสดิการ 
1.3 งานแนะแนวและ

ทุนการศึกษา 
1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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โครงสรางงานทะเบยีนและประมวลผล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานทะเบียนและประมวลผล 

งานท่ี 6/6 
การขอลงทะเบียนเรียน
และชําระคาลงทะเบียน
ลาชา 

 

งานท่ี 3/6 
การแกคาระดับคะแนน I 
แ ล ะ ก า ร ข อ ส ง ร ะ ดั บ
คะแนนลาชา 

งานท่ี 4/6 
การขอแก ไขผลการ
เรียน 
 

งานท่ี 5/6 
ก า ร ส ง ค า ร ะ ดั บ
คะแนนผ า น ร ะบบ
ออนไลนลาชา 

งานท่ี 2/6  
การสรุปคะแนน
ประเมินอาจารยท้ัง
สาขาและคณะ 

งานท่ี 1/6  
การเก็บรวมคาระดับ
คะแนนและสงเกรดผาน
ระบบ Internet 
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งานการขอลงทะเบยีนและชําระคาลงทะเบยีนลาชา 

มขีัน้ตอนการปฏบิัตงิาน ดังนี้ 

 1. นักศกึษาตดิตอรับคํารองขอลงทะเบยีนลาชา                                    

 2.  นักศกึษานําคํารองขอลงทะเบยีนลาชาเสนอตออาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาเสนอ

ความเห็นพิจารณา 

 3. นักศกึษานําคํารองขอลงทะเบยีนลาชาชําระคาธรรมเนยีม 200 บาท ที่ One Stop Service 

ช้ัน 1 สํานักงานอธกิารบด ี

 4.  เจาหนาที่คณะจัดทําบันทกึขอความสงคํารองขอลงทะเบยีนลาชา เสนอรองอธิการบดฝีาย

วชิาการพจิารณา 

 5.  กองบรกิารการศึกษา ดําเนนิการลงทะเบยีนใหกับนักศึกษา และแจงผลการดําเนนิการ

กลับไปยังเจาหนาที่คณะ 

 6.  แจงนักศึกษา ดําเนนิการชําระคาลงทะเบยีนที่ One Stop Service ช้ัน 1 สํานักงาน

อธกิารบด ี
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ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
การขอลงทะเบยีนเรยีนและชําระคาลงทะเบยีนลาชา มขีัน้ตอนการปฏบิัต ิดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 นักศกึษาตดิตอรับคํารองขอลงทะเบยีนลาชา 

 1.1 นักศึกษาที่มคีวามประสงคจะขอลงทะเบียนลาชา เนื่องจากคางชําระคาลงทะเบียน 

หรือยืนยันการลงทะเบียนในระบบ ไมทันตามระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด ใหนักศึกษามารับ

เอกสารคํารองขอลงทะเบยีนลาชาที่เจาหนาที่ฝายวชิาการคณะ 

 

ตัวอยาง ใบคํารองขอลงทะเบยีนลาชา สําหรับนักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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 1.2 นักศึกษาที่ตองการตรวจสอบการลงทะเบียน ในเว็บไซตงานทะเบียนและ

ประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษามีรายวิชาใหลงทะเบียนในระบบหรือไม โดย

ตรวจสอบในเว็บไซตงานทะเบยีนและประมวลผล http://reg.ssru.ac.th   

ตัวอยางแสดงขั้นตอนการเขาเว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ดังนี้ 

เว็บไซตงานทะเบยีนและประมวลผล มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เ

 

http://reg.ssru.ac.th/
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เมื่อเขาสูเว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผลแลว นักศึกษาล็อกอินเขาสูระบบ โดยชื่อผูใช 

(User) จะเปน รหัสนักศกึษา และ รหัสผาน (Password) จะเปน เลขประจําตัวบัตรประชาชน13 หลัก   

  

การเขาสูระบบเว็บไซตงานทะเบยีนและประมวลผล มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

เมื่อนักศึกษาเขาสูระบบสําเร็จ จะมีขอความตอนรับเดงขึ้นมาหนาเว็บไซต 
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เมื่อนักศกึษาพมิพเลขรหัสนักศกึษาหรอืเลขที่บัตรประชาชนผิด จะไมสามารถเขาสูระบบเว็บไซตได 

 
 

 

 

ช่ือผูใชงานเว็บไซตจะแสดงใหเห็นในระบบตลอดเวลาทีม่กีารเขาใชงาน 
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เมื่อนักศึกษาเขาสูระบบแลว ไมไดทําธุรกรรมใดๆ หรือปลอยทิ้งไวนานเกิน 15 นาที ระบบจะออกจาก

ระบบเองอัตโนมัต ินักศึกษาจะตองเขาสูระบบใหมอกีครัง้ 

 

เมื่อนักศึกษาไมม่ันใจวาไดลงทะเบียนเรียนแลวหรือไม และนักศึกษาตองการตรวจสอบผลการ

ลงทะเบยีนในภาคเรยีนนัน้ ใหนักศกึษาเรยีกเมนูใชงานระบบการลงทะเบยีน จาก เริ่มจาก นักศึกษา -> 

ลงทะเบยีนดวยตนเอง (Free Enrollment) -> ตรวจสอบขอมูลการ ลงทะเบยีน/ตารางเรยีน 

 

 
 

การตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียน 
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ใหนักศกึษาระบุ ปการศกึษา และ ภาคเรยีน ที่ตองการตรวจสอบขอมูลการลงทะเบยีนหรอืตาราง 

เรยีน จากนั้นคลกิปุม “แสดงผล” จะไดผลลัพธดังภาพขางลาง

 
 

 

เมื่อตองการพิมพเปนเอกสารออกมา ใหคลิกที่ปุม “พิมพใบรายงานการลงทะเบียนเรียน”เพื่อเก็บเปน

หลักฐาน 

 
 



 

18 | P a g e  
 

ตัวอยางใบรายงานผลการลงทะเบียน กรณีที่ นักศึกษาทําการยืนยันการลงทะเบียนในระบบตรงตาม

ระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

 
 

กรณีที่ไมมีรายวิชาลงทะเบียน นักศึกษาตองรีบตอตอเจาหนาที่คณะโดยดวน เพื่อขอเอกสาร

การลงทะเบยีนลาชา 
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ขั้นตอนท่ี 2 นักศึกษานําคํารองขอลงทะเบียนลาชาเสนออาจารยผูสอนและอาจารยที่

ปรกึษาเสนอความเห็นพจิารณา 

 เมื่อนักศกึษาไดรับเอกสารจากเจาหนาที่ฝายวิชาการคณะแลว ใหนักศึกษาเขียนขอมูล

การลงทะเบยีนลาชาใหครบถวน พรอมทัง้เสนออาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาลงนามใน

เอกสารคํารองขอลงทะเบยีนลาชา 

ตัวอยางการเขยีนใบคํารองขอลงทะเบยีนลาชา สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

 
ปญหาที่พบ :  นักศึกษาระบุขอมูลไมถูกตอง โดยเฉพาะรุนกับปที่ศึกษา รวมทั้งระบุกลุมเรียน

ผิด (ในกลุมของวิชาภาษาที่ 3) รวมทั้ง เมื่อเขียนเอกสารยอนหลังภาคเรียนที่จัดการการเรียนการสอน

ไปแลว วชิาทีม่อีาจารยพเิศษเปนผูสอน นักศกึษาจะหาอาจารยพเิศษเพื่อลงนามไมพบ 
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แนวทางในแกปญหา: เจาหนาที่ตรวจเอกสารที่นักศึกษาเขียนใหถูกตองกอนใหนักศึกษาไป

ชําระเงิน สําหรับชองอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษ ใหนักศึกษานําไปใหอาจารยที่ดํารงหัวหนา

สาขาวชิาลงนามเอกสารแทนอาจารยผูสอนดังกลาว 

 

ขั้นตอนท่ี 3 นักศึกษานําคํารองขอลงทะเบียนลาชาชําระคาธรรมเนียม (200 บาท )ที่ One 

Stop Service ช้ัน 1 สํานักงานอธกิารบด ี

 นักศึกษานําคํารองขอลงทะเบียนลาชา ที่ผานการพิจารณาและลงนามจากอาจารย

ผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาเปนที่เรียบรอยแลว นําไปชําระเงินที่ One Stop Service ช้ัน 1 สํานักงาน

อธกิารบด ีเพื่อประทับตราชําระเงิน พรอมรับใบเสร็จ 

ตัวอยางใบคํารองที่ชําระเงิน และประทับตราเรยีบรอยแลว 
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ขั้นตอนท่ี 4 เจาหนาที่คณะจัดทําบันทึกขอความสงคํารองขอลงทะเบียนลาชาเสนอรอง

อธกิารบดฝีายวชิาการพจิารณา  

 เจาหนาที่คณะทําการสแกนไฟลคํารองขอลงทะเบียนลาชาของนักศึกษาและจัดทํา

บันทกึขอความทางระบบ e- Office เพื่อดําเนนิการตามขัน้ตอนที่มหาวทิยาลัยกําหนด หากนักศึกษายื่น

คํารอง โดยมคีวามประสงคที่จะลงทะเบยีนลาชา 

 ตัวอยางการทําบันทึกขอความในระบบ e- Office โดยเริ่มเขาที่ สรางสง และเลือกแบบฟอรม

บันทกึขอความ 

 
เลอืก สรางเอกสาร “บันทกึขอความ (ไทย)” ใหม 
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บันทกึขอความที่พรอมสําหรับการจัดทําบันทกึ 

 
เมื่อเขาสูหนาบันทึกขอความเรียบรอยแลว เจาหนาที่เริ่มจัดพิมพบันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห

ลงทะเบียนลาชาภาคเรียนที่... ปการศึกษา ......... ของนักศึกษา............... เรียน รองอธิการบดีฝาย

วชิาการ  
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เนื้อความดานใน จะกลาวถึงสาเหตุของการจัดทําบันทึกขอความฉบับนี้ขึ้นมา โดยการทาวความเกริ่น

นํา ดวย, เนื่องดวย ขึ้นตน ตามดวยขอมูลสวนตัวของนักศึกษา ตัวเลขที่ใชในเอกสารจะเปนเลขไทย

เทานัน้ 

 
 

เมื่อพิมพเอกสารเรียบรอยแลว ทําการ “บันทึกเอกสาร” เพื่อปองกันเอกสารหาย โดยตองบันทึกทุกๆ 

25 นาท ีหากเปดหนาเว็บไซตคางไวนาน 
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เมื่อบันทกึเอกสารเปนที่เรียบรอยแลว หากตองการแนบเอกสารใบคํารองขอลงทะเบียนลาชา ใหเลือก 

สิ่งที่สงมาดวย เพื่อทําการแนบเอกสารลงในบันทกึขอความ 

 
 

ทําการเพมิเอกสารที่ตองการแนบลงในบันทกึขอความ โดนคลิ๊กที่ เลอืกไฟล 
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ทําการเลือกไฟลจากโฟลเดอรที่เราจัดเตรียมไว เลือก “ไฟลนักศึกษา”ที่เราตองการแนบเอกสาร 

จากนัน้ เลอืก “Open” และคลิ๊ก แนบไฟล 

 
 

เมื่อแเนบไฟลเอกสารแลว รอระบบสักครู เพื่อใหระบบทําการประมวลผลการแนบเอกสาร 
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เมื่อแนบเอกสารเรียบรอยแลว ทําการบันทึกเอกสารอีกครั้ง เพื่อใหเอกสารใบคํารองขอลงทะเบียน

ลาชาถูกบันทกึลงไปในบันทกึขอความดวย 

 
 

เมื่อบันทกึเอกสารเรยีบรอยแลว คลิ๊ก “สงไปลงนาม” เพื่อจัดสงบันทกึขอความขอลงทะเบยีนลาชา 
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เลือกเสนทางเอกสารที่เราตั้งไวในระบบ e- Office “บันทึกสงรองอธิการบดีฝายวิชาการ (สําหรับงาน

วิชาการ)” โดยเริ่มจากผูตรวจเอกสาร ใหหัวหนาฝายวิชาการเปนผูตรวจเอกสาร ผูลงนามเอกสาร ให

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเปนผูลงนาม สงตอใหฝายธุรการเปนผูออกเลขที่เอกสาร และสงไปที่กอง

บรกิารการศึกษาเปนผูดําเนนิการตอไป เมื่อเลอืกเสร็จแลว คลิ๊ก “สงไปออกเลขและสงเอกสารเสนทาง

ขางตน” 

 
 

ทางระบบจะทําการแจงเตอืนอกีครัง้วาตองการสงเอกสารเสนทางนี้ใชหรอืไม คลิ๊กเลอืก “ตกลง” 
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เมื่อทําการสงบันทกึขอความการขอลงทะเบียนลาชาของนักศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว เอกสารจะอยูใน

บันทกึขอความเรื่องบนสุดในระบ e- Office 

 
 

 

 

ขั้นตอนท่ี 5 กองบริการการศึกษา ดําเนินการลงทะเบียนเรียนใหกับนักศึกษา และแจงผล

การดําเนนิการกลับไปยังเจาหนาที่คณะ 

  เมื่อไดรับการพิจารณาอนุมัติจากรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนที่เรียบรอยแลว กอง

บรกิารการศกึษาทําการลงทะเบยีนเรยีนใหกับนักศกึษา ตามที่นักศกึษาเขียนในใบคํารองขอลงทะเบียน

ลาชา  หากมีขอสงสัย หรือขอความในเอกสารไมถูกตอง ทางกองบริการการศึกษาจะติดตอมายัง

เจาหนาที่คณะ เพื่อสอบถามขอมูลใหถูกตอง เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว กองบริการการศึกษา

จะสงบันทึกขอความมายังเจาหนาที่คณะตนเรื่อง เพื่อรับทราบผลการดําเนินการและแจงนักศึกษา

ตอไป 

 

ตัวอยาง การดําเนนิการของกองบรกิารการศึกษา โดยการแจงผลการปฏิบัติงานผานระบบ e- 

Office ตั้งแตการตรวจสอบการลงทะเบียน การชําระคาลงทะเบียนของภาคเรียนกอนหนาที่จัดทํา

บันทกึขอความขอลงทะเบยีนลาชา ตลอดจนการสงบันทกึขอความถงึหนวยงานตางๆ  



 

29 | P a g e  
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ปญหาที่พบ: หากนักศึกษาที่ตองการขอลงทะเบียนลาชา แตคางชําระคาลงทะเบียนของภาค

เรยีนกอนหนา ทางกองบรกิารการศึกษาจะไมสามารถลงทะเบยีนใหกับนักศกึษาได 

การแกปญหา: แจงนักศึกษาใหไปชําระคาลงทะเบียนกอนที่จะยื่นคํารองขอลงทะเบียนลาชา 

โดยการตรวจสอบในเว็บไซตงานทะเบยีนและประมวลผล 
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ขั้นตอนท่ี 6 แจงนักศึกษา ดําเนินการชําระคาลงทะเบียนที่ One Stop Service ช้ัน 1 

สํานักงานอธกิารบด ี

 เมื่อไดรับบันทึกขอความแจงผลการดําเนินการลงทะเบียนลาชา จากกองบริการ

การศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว เจาหนาที่คณะแจงนักศึกษาใหรีบดําเนินการชําระคาลงทะเบียนเรียนที่ 

One Stop Service ช้ัน 1 สํานักงานอธกิารบด ี(เทานัน้) และชําระคาปรับ (วันละ 50 บาท แตปรับไมเกิน 

2000 บาท) เมื่อเลยกําหนดเวลาตามที่มหาวทิยาลัยกําหนดแลว 

 

ตัวอยางใบรายงานผลการลงทะเบียน ใหนักศึกษานําไปยื่นที่ One Stop Service ช้ัน 1 

สํานักงานอธกิารบดเีพื่อทําการชําระคาลงทะเบยีน 
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