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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการให้บริการ One Stop Service นี้ จัดท าขึ้นเพื่อใหผู้้ปฏิบัติงานใช้

เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ณ จุดให้บริการ One Stop Service ของส านักงานอธิการบดี เริ่มตั้งแต่ 

1) ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา 2) การขอหนังสือส าคัญทางการศกึษา 3) การขอหนังสือ

ส าคัญทางการศึกษา 4) ใบแทนใบปริญญาบัตร 5) การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 6) การขอคืน

สภาพการเป็นนักศึกษาและขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาล่าช้า 7) การขอลงทะเบียนบัณฑิตและ

รายงานตัวบัณฑิต 8) การขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีถั ดไป 9) การขอรับใบ

ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรล่าช้า  10) การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาส าหรับนักศกึษาภาคปกติ 

11) การขอลาออกจาการเป็นนักศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 12) การขอย้ายสถานศึกษาไป 

มหาวิทยาลัยอื่น 13) การขอใบแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษา กรณี บัตรช ารุด/สูญหาย  14) การช าระ

ค่าลงทะเบียนล่าช้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ  15) การรับเช็คมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้

สามารถน ากระบวนการให้บริการ One Stop Service ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาและความส าคัญ 2) วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ  

3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4) ขอบเขตของคู่มือ 5) นิยามศัพท์เฉพาะ 6) โครงสร้างของหน่วยงาน  

7) ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 8) บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 9) ขั้นตอนการปฏิบัติ  

10) หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 11) เทคนิคการปฏิบัติงาน 12) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 13) ข้อจ ากัด 

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของ

คู่มอืฉบับนี ้เพื่อน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการกระบวนการให้บริการ One Stop Service 
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บทท่ี 1  

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการจัดจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว                   

(One Stop Service) ณ บริเวณ ช้ัน 1 ส านักงานอธิการบดี เพื่อให้บริการทางการศึกษา และบริการทาง

การเงินของมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ซึ่งในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทาง

การศึกษา และบริการทางการเงินของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา การขอ

หนังสือส าคัญทางการศึกษา การขอหนังสือส าคัญทางการศึกษาใบแทนปริญญาบัตร การขอรักษาสภาพ

เป็นนักศึกษา การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาล่าช้า  การขอ

ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต การขอเลือนรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดไป การขอรับใบ

ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตล่าช้า การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส าหรับ

นักศึกษาภาคพิเศษ การขอย้ายสภานศึกษาไปมหาวิทยาลัยอื่น การขอใบแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษา กรณี

ช ารุด สูญหาย การขอช าระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า และการขอรับเช็คมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ซึ่งในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยด าเนินการในส่วนของการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้บริการรูปแบบ One Stop Service เพื่อรองรับจ านวนผู้ขอรับบริการที่มาติดต่อ ส าหรับในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของส านักงานอธิการบดี คือ การให้บริการเป็นเลิศ ส านักงาน

อธิการบดี จึงได้จัดท ากระบวนการการให้บริการ One Stop Service เพื่อปรับปรุงระบบและปรับปรุงการ

ให้บริการให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือ  

  1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการให้บริการ One Stop Service ส าหรับ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

  2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการให้บริการ One 

Stop Service ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

https://president.ssru.ac.th/useruploads/files/20190226/d9985abad48554641b7417fa2e28ad5403ceef69.pdf
https://president.ssru.ac.th/useruploads/files/20190226/e0b1f7839e5e8f1e114c38a0c81c6ac8eb6b47a6.pdf
https://president.ssru.ac.th/useruploads/files/20190226/e0b1f7839e5e8f1e114c38a0c81c6ac8eb6b47a6.pdf
https://president.ssru.ac.th/useruploads/files/20190226/7e1e98000e801c245632b016bfca975c4f3d5417.pdf
https://president.ssru.ac.th/useruploads/files/20190226/7e1e98000e801c245632b016bfca975c4f3d5417.pdf
https://president.ssru.ac.th/useruploads/files/20190226/e9f5fdab52e88d467038e33b7105f76e5de2154f.pdf
https://president.ssru.ac.th/useruploads/files/20190226/e9f5fdab52e88d467038e33b7105f76e5de2154f.pdf
https://president.ssru.ac.th/useruploads/files/20190226/7e16214693b9cc3cdc5d8fb5fe1bb2e0f7b47dd4.pdf
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1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

 1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน และงานการเงิน สามารถน าคู่มือการปฏิบัติงาน

ไปศกึษา และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 2) สามารถประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการให้บริการ One Stop Service ของ

หนว่ยงานใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

การปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการ One Stop Service ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ กองบริการ

การศกึษา กองคลัง และกองกลาง  

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา การขอหนังสือส าคัญ

ทางการศึกษา การขอหนังสือส าคัญทางการศึกษา ใบแทนใบปริญญาบัตร การขอรักษาสภาพ การเป็น

นักศึกษา การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาล่าช้า การขอ ลงทะเบียน

บัณฑิตและรายงานตัวบัณฑิต การขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีถั ดไป การ ขอรับใบ

ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรล่าช้า  การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ การ

ขอลาออกจาการเป็นนักศึกษา ส าหรับนักศกึษาภาคพิเศษ การขอย้ายสถานศกึษาไป มหาวิทยาลัยอื่น การ

ขอใบแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษา กรณี บัตรช ารุด /สูญหาย   การช าระค่าลงทะเบียนล่าช้าและ

ค่าธรรมเนยีมต่างๆ  และการรับเช็คมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1.5 นยิำมศัพท์เฉพำะ   

มำตรฐำน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542) 

 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น

เกณฑท์ี่นา่พอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐาน

หลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน

กลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภท

นั้นๆ ด้วย 
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 ประกำศกิจกรรมวิชำกำร หมายถึง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 

กิจกรรมวิชาการ ประจ าแตล่ะภาคเรยีน 

 นักศกึษำ หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 บุคคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย หมายถึง บุคคลซึ่งไดร้ับการจ้างตามสัญญจ้างให้ปฏิบัติ

หนา้ทีร่าชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 บุคคลภำยนอก หมายถึง บุลคล หน่วยงาน หรือกลุ่มตัวแทนต่างๆที่มิใช่บุคคลากรใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้ามาตดิต่อธุระกับทางมหาวิทยาลัย  

 กำรช ำระค่ำเทอมล่ำช้ำ หมายถึง นักศึกษาที่มาติดต่อช าระค่าเทอมหลังจากวันที่หนด

ให้ ในปฏิทินวิชาการ 

 เอกสำรแนบเบิก หมายถึง ประกาศระเบียบอัตราค่าธรรมเนียมทางการศึกษา 

 ค่ำค  ำประกันสัญญำ หมายถึง  เงินประกันที่่บริษัทต้องช าระเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่

ได้ก าหนดไว้กับทางมหาวิทยาลัย 

 กำรขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศกึษำ หมายถึง นักศึกษามีความประสงคข์อเปลี่ยนแปลง 

ข้อมูลประวัติส่วนตัว เช่น ค าน าหน้าชื่อ/ ชื่อ-สกุล/ ที่อยู่ ในระบบงานทะเบียน กรณี ส าเร็จการศึกษา 

แล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนค าน าหนา้ชื่อ/ ชื่อ-สกุลได้ 

 กำรขอหนังสือส ำคัญทำงกำรศึกษำ  หมายถึง  การขอใบรายงานผลการศึกษา

ภาษาไทย/ อังกฤษ ใบรับรองการศึกษานักศึกษาภาษาไทย/อังกฤษ ใบรับรองวุฒิการศึกษาภาษาไทย/

อังกฤษ ใบแทนใบรับรองวุฒิการศึกษาภาษาไทย ใบปริญญาบัตรภาษาอังกฤษ แลใบรับรองรายวิชา

เรียน/ หนว่ยกิตภาษาไทย 

 กำรขอหนังสือส ำคัญทำงกำรศึกษำ ใบแทนใบปริญญำบัตร หมายถึง ใบแทนใบ

ปริญญา บัตรภาษาไทย ออกใหก้รณี เอกสารช ารุด/เสียหาย 

 กำรขอรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ หมายถึง นักศึกษาทีไม่ประสงค์จะลงทะเบียนใน

ภาค เรียนใดต้องลาพักการศกึษา ตามประกาศกิจกรรมวิชาการก าหนด 

 กำรคืนสภำพกำรเป็นนักศึกษำและกำรรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำล่ำช้ำ 

หมายถึง นักศึกษาที่พ้นสภาพการกลับเข้ามาศึกษาใหม่ เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยช าระค่าธรรมเนียม

การ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา แต่ต้องขอคืน

สภาพ การเป็นนักศึกษาภายใน 2 ปี นับจากวันที่นักศกึษาพ้นสภาพนักศกึษา 

 กำรลงทะเบียนบัณฑิตและรำยงำนตัวบัณฑิต หมายถึง นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

ติดต่อ ขอลงทะเบียนทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับเอกสารส าคัญทางการการศึกษา และแจ้งความประสงค์ใน
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การ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 กำรขอเลื่อนรับพระรำชทำนปริญญำบัตรในปีถัดไป  หมายถึง นักศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษา ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิตและแจ้งความประสงค์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญา

บัตรตาม รอบที่ก าหนดแต่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ แต่มีความประสงค์ขอเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดไป 

 กำรขอรับใบประกำศนียบัตร/ปริญญำบัตรล่ำช้ำ  หมายถึง  นักศึกษาที่ส าเร็จ

การศกึษา ก่อนวันที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  แตไ่ม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและไม่ได้ติดต่อ

ขอ เลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดไปตามเวลาที่ก าหนด 

 กำรลำออกจำกกำรเป็นนักศึกษำ หมายถึง นักศึกษาที่่ไม่ประสงค์ที่จะศึกษาใน

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาตอ้งขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาตามขั้นตอนที่ก าหนด 

 กำรย้ำยสถำนศึกษำไปมหำวิทยำลัยอื่น หมายถึง นักศึกษาที่มคีวามประสงค์จะย้ายไป 

ศกึษาที่มหาวิทยาลัยอื่น 

 กำรขอใบแทนบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ  หมายถึง  ใบแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อน าไปติดตอ่ท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่ที่ธนาคาร 
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บทท่ี 2 

โครงสร้ำง และหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

 

2.1 โครงสร้ำงขององค์กร (Organization Chart) 
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2.2 โครงสร้ำงกำรบรหิำร (Administration Chart)  
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2.3 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (Activity Chart) / โครงสร้ำงงำนของตนเอง JD  

 

กำรปฏิบัติงำน ณ จุดให้บรกิำร One Stop Service 

 การปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการ One Stop Service มีการให้บริการทั้งหมด 4 งาน โดยมี

รายละเอียดของกิจกรรมในแตล่ะงานดังตอ่ไปนี้ 

 1. งานทะเบียน มีทั้งหมด 10 กิจกรรม 

  1.1 การขอเปลี่ยนแปลงขอ้มูลนักศึกษา 

  1.2 การขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย 

  1.3 การขอย้ายสถานศกึษา 

  1.4 การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

  1.5 การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาล่าช้า 

  1.6 การขอบัตรประจ าตัวนักศึกษา (บัตรช่ัวคราว) 

  1.7 การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

  1.8 การขอหนังสือส าคัญทางการศกึษา 

  1.9 การขอลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑติ 

  1.10 การขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดไป 

 2. งานการเงิน มีทั้งหมด 1 กิจกรรม 

  2.1 การช าระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ 

 3. งานรับเช็ค มีทั้งหมด 1 กิจกรรม 

  3.1 งานรับเช็ค 

 4. งานธุรการ มีทั้งหมด 1 กิจกรรม 

  4.1 งานธุรการ 
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2.4 ขั นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

ขั นตอนกำรรับช ำระค่ำลงทะเบียนเรยีนล่ำช้ำและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 
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ขั นตอนกำรรับช ำระค่ำลงทะเบียนเรยีนล่ำช้ำและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. นักศึกษารับค าร้องขอช าระคา่เทอม
ล่าชา้ที่ฝา่ยประชาสัมพนัธ์ 

1 นาท ี ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
กองกลาง 

- ใบค าร้องขอช าระค่า
เทอมล่าช้า 

2. นักศึกษากรอกรายละเอียดในค า
ร้องขอช าระค่าเทอมล่าชา้ 

1 นาท ี ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
กองกลาง 

- ใบค าร้องขอช าระค่า
เทอมล่าช้า 

3. นักศึกษาน าค าร้องขอช าระค่า
เทอมล่าช้ายื่นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
และกดบัตรคิว 

1 นาท ี ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
กองกลาง 

- - ใบค าร้องขอช าระค่า
เทอมล่าช้า  
- บัตรคิว 

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรับเอกสาร
และตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินใน
ระบบการเงิน 

1 นาท ี ฝ่ายการเงิน 
กองคลัง 

 

- - ใบค าร้องขอช าระค่า
เทอมล่าช้า  
- บัตรคิว 

5. นักศึกษาช าระค่าเทอมกับ
เจ้าหน้าที่งานการเงินพร้อมออก
ใบเสร็จช าระค่าเทอม 

2 นาท ี ฝ่ายการเงิน 
กองคลัง 

- - ใบค าร้องขอช าระค่า
เทอมล่าช้า  

- - ใบเสร็จช าระคา่เทอม
ล่าชา้ 
 

6. คืนใบเสร็จช าระค่าเทอมล่าช้าให้
นักศึกษา และจัดเก็บค าร้อง 

1 นาท ี ฝ่ายการเงิน 
กองคลัง 

- - ใบค าร้องขอช าระค่า
เทอมล่าช้า  

- - ใบเสร็จช าระคา่เทอม
ล่าชา้ 
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑ์วธิีกำรปฏิบติังำน 

 

3.1 หลักเกณฑ์วธิีกำรปฏิบัติงำน 

 1. ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วธิีกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไว้ เพื่อยึดถือปฏิบัติ  อาศัยอ านาจความในมาตรา 31 (1) แห้ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศไว้ดังนี ้

 ข้อ 1 การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียกเก็บจาก

นักศึกษาให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการช าระเองที่สาขาธนาคาร จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (  Counter 

Service)  หรือที่จุดบริการรับช าระเงินของมหาวิทยาลัย (One Stop Service)  แล้วแต่กรณี ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและแจง้ใหน้ักศกึษาทราบ โดยมิให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภทและทุกระดับ

รับช าระเงินเพื่อไปช าระแทนนักศึกษาในทุกกรณีโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ 

 ข้อ 2 กรณีที่หน่วยงานใดจ าเป็นจะต้องรับช าระเงินจากนักศึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานตั้งแต่ระดับ

คณบดีหรือผู้อ านวยการหรือเทียบเท่าเป็นผู้ด าเนินการขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย โดยจะต้องแสดง

เหตุผลและความจ าเป็น รวมทั้งตอ้งแสดงรายละเอียดที่ส าคัญในการด าเนินการเพื่อประกอบการพิจารณา

อนุญาต ได้แก่ วันที่ ระยะเวลา สถานที่ และตัวบุคคลที่จะด าเนินการ ทั้งนี้ จะต้องก าหนดขอบเขตอ านาจ

หน้าที่ และภารกิจของผู้ด าเนินการแต่ละคนให้ชัดแจ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวบุคคลที่สามารถรับช าระเงิน

และลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน นอกจากนี้จะต้องให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับหัวหน้า

ส านักงานหรือเทียบเท่าเป็นผู้ก ากับดูแลอยู่ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น การรับส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

การรับเงินและการน าส่งเงิน การลงช่ือคูก่ับเจ้าหนา้ที่ผู้รับเงิน รวมทั้งการสรุปผลการด าเนินการรายงานต่อ

หัวหน้าหน่วยงานเพื่อตรวจสอบและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบในทุกครั้ง เพื่อเป็นการสอบทานให้เกิด

ความถูกต้องโดยถือเป็นการใช้อ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติและเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้า

หนว่ยงานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 การด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้กระท าในสถานที่ท าการของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในวันและ

เวลาท าการ และหากจ าเป็นให้มีป้ายแสดงตนที่ระบุชื่อ รูปภาพ และหน้าที่ปฏิบัติ ติดประกาศแสดงไว้ใน

สภานที่ด าเนินการให้เห็นโดยชัดแจง้ 
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 ข้อ 3 ให้หนว่ยงานจัดการศกึษาจัดท ารายการแสดงค่าใช้จ่ายและวิธีการช าระเงนิเพื่อแจ้งนักศึกษา

ให้ทราบโดยตรงตจั้งแต่รับเข้าศึกษาและระหว่างภาคการศึกษาหรือปีการศึกษา พร้อมทั้งแจ้งข้อปฏิบัติให้

นักศึกษางดการช าระเงินต่างๆ โดยตรงแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภทและทุกระดับในหน่วยงาน 

เว้นแตจ่ะเป็นการด าเนินการที่ได้รับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ 

 ข้อ 4 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยและให้ถือ

เป็นที่สุด 

 

 2. ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

พ.ศ. 2564 

   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาศัยอ านาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการรับ

จ่ายเงินค่าธรรมเนียม การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

และข้อ 7 และตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการรับจ่ายเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึง

ออกประกาศก าหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ส าหรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี ดังนี้  

 ข้อ 1 ให้ยกเลิก  

  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

 ข้อ 2 อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประกอบด้วย  

  2.1 ค่าออกบัตรประจ าตัวนักศึกษา และบัตรบริการสารสนเทศ 100 บาท  

  2.2 ค่าออกหนังสือส าคัญทางการศึกษา ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษา ใบรับรองการเป็น 

นักศึกษา หนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ใบรับรองรายวิชาเรียน ใบรับรอง

หนว่ย กิต ใบแทนใบเสร็จรับเงนิ อัตราฉบับละ 100 บาท  

  2.3 ค่าใบแทนใบปริญญาบัตร อัตราฉบับละ 200 บาท  

  2.4 ค่าออกใบแสดงผลการศกึษา แตล่ะภาคเรียน ภาคเรียนละ 100 บาท  

  2.5 ค่าลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม - ถอนรายวิชา และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียน

หลัง วันที่มหาวิทยาลัยก าหนด 200 บาท  

  2.6 ค่าปรับช าระค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด วันละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท  

  2.7 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศกึษา ภาคเรียนละ 1,000 บาท และค่าขอคืนสภาพการเป็น

นักศึกษา ภาคเรียนละ 500 บาท  
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  2.8 ค่าเทียบโอนผลการเรียนจาการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและหรือ

การศกึษาตามอัธยาศัย หนว่ยกิตละ 300 บาท  

  2.9 ค่าปรับช าระค่าเทียบโอนผลการเรียนล่าช้าฉบับละ 300 บาท  

  2.10 ค่าลงทะเบียนเรียนกรณีนักศึกษาที่ ขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย ช าระ 

ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาละ 2,000 บาท  

  2.11 นักศึกษาไปสมทบเรียนต่างมหาวิทยาลัย ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ที่ 

มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ยกเว้นค่าหนว่ยกิต  

  2.12 ค่าธรรมเนียมเอกสารและต าราประกอบการเรียน หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ภาค

เรียนละ 500 บาท รวม 3 ภาคเรียนของการศกึษา 

  2.13 ค่าธรรมเนียมพิเศษการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม หลักสูตรศิลปศาสตร  

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 2,700 บาท 

กรณีนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนด 4 ปี แต่เข้ารับการฝึกปฏิบัติจากสถานประกอบการที่ 

เกี่ยวข้องในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนเดินทางเข้ารับการอบรมตามเส้นทางที่กรมการ  

ท่องเที่ยวก าหนดครบแล้ว ได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาคสนาม  

  2.14 ค่าธรรมเนียมพิเศษการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 2,700 บาท  

  2.15 ค่าธรรมเนียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือ

กับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 2,000 บาท  

  2.16 ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาภายในคณะหรอืวิทยาลัย การย้ายสาขาวิชาต่างคณะ 

หรอืวิทยาลัยหรือศูนย์การศึกษา และการย้ายเปลี่ยนประเภทการศกึษาให้ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 

เชน่เดียวกับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษานั้น  

  2.17 ค่าธรรมเนียมการรับขอโอนย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ให้ช าระค่า 

ธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาเชน่เดียวกับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษานั้น  

  2.18 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนบัณฑิต 900 บาท และค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสวน 

สุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์ 300 บาท  

  2.19 ค่าธรรมเนียมขอรับใบปริญญาบัตรหลังจากวันที่ก าหนดรับพระราชทานปริญญา

บัตร แล้วเกินกว่า 2 ปี อัตราฉบับละ 500 บาท ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
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บทท่ี 4 

เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

 

4.1 เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

 4.1.1 วงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

  วงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA : Plan – Do – Check – Act) เป็นกรอบในการวิเคราะห์

การตัง้ค่าเป้าหมายซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลงมือท าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีหลักการดังนี้ 

   การวางแผนงาน และ ก าหนดวิธีการ (Planning) 

            เมื่อเรามีเป้าหมายแล้ว เราต้องน าเป้าหมายนั้นมาก าหนดรายละเอียด โดยเรียงตามล าดับ

ความส าคัญ รายละเอียดขั้นตอน ปัจจัยต่างๆที่ต้องใช้ ระยะเวลาเริ่ม-สิ้นสุด บุคคลหรือทีมงานที่เกี่ยวข้อง

ในแต่ละขั้นตอน และที่ส าคัญที่สุดคือ ตัวชี้วัดผล (KPI) จะเป็นตัวคอยบอกวิธีการที่เราเลือกใช้นั้นถูกต้อง

หรือไม่ เร็ว-ช้าอย่างไร ทรัพยากรที่ใช้ไปเป็นไปตามแผนหรือเกินกว่าที่ก าหนดไว้ เพื่อที่จะได้ปรับแผนหรอื

วิธีการได้อย่างทันท่วงที 

   การลงมือปฏิบัติ (Do) 

           ขั้นตอนนีค้ือการลงมอืปฏิบัติตามแผนงานและวิธีการที่เราก าหนดไว้อย่างมีวินัย ทักษะการ

บริหารตา่งๆจะถูกหยิบมาใช้ในระยะการลงมือปฏิบัตินี้ ในเรื่องที่นอกเหนือจากการท างาน ไม่ว่าจะเป็นการ

พัฒนาตัวเอง การออกก าลังกาย หรือการบริหารการเงินส่วนบุคคล ย่อมต้องใช้วินัยและการบริหารด้าน

ต่างๆด้วยเช่นกัน 

  การตรวจสอบ (Check) 

            หลังจากเราเริ่มลงมือปฏิบัติไปได้สักระยะ ต้องเริ่มท าการตรวจสอบความคืบหน้าของสิ่งที่

เราได้ลงมือปฏิบัติไปนั้นว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่จะบ่งบอกได้ก็คือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้นั่นเอง 

ถ้าจุดที่ตรวจสอบได้ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้หรือดีกว่าแสดงว่าวิธีการที่เลือกใช้นั้นยังคงถูกต้อง แต่ถ้า

ตรวจสอบออกมาแล้วผลปรากฏว่าต่ ากว่าตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ ถือเป็นสัญญาณเตือนว่ามีความผดิปกติบางอย่าง

เกี่ยวกับแผนงานหรอืวิธีการที่เราก าหนดไว้ในตอนแรก 

  การปรับปรุง (Act / Action) 

            ขั้นตอนนีค้ือการปรับปรุงหรอืปรับเปลี่ยนวิธีการหรอืทรัพยากรบางอย่างเพื่อท าให้ผลลัพธ์

กลับมาอยู่ในแผนงานหรือเส้นทางสู่เป้าหมายตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในครั้งแรก  ซึ่งกระบวนการ

ปรับปรุงเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนหรือก าหนดไว้  ว่าเกิด

จากองค์ประกอบหรอืปัจจัยภายใน/ภายนอกใดบ้าง แล้วจึงมาก าหนดมาตรการแก้ไข ปรับปรุงตอ่ไป 
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 4.1.2 การปรับปรุงกระบวนการท างานให้ง่าย (Work Simplification) ที่ให้ความส าคัญต่อหลักการ

พืน้ฐาน 4 ประการ (ECRS) ได้แก่ 

  1. การขจัด (Eliminate) คือ การตัดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นออกไป ช่วยลดเวลาการ

ใช้ทรัพยากรและคา่ใช้จ่ายที่จะต้องสูญเปล่าหรอืไม่คุ้มกับการท างานออกไป 

  2. การรวม (Combine) คือ การรวมขั้นตอนการท างานเข้าด้วยกันโดยมีมาตราฐานที่

ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดเพื่อความรวดเร็วและประหยัดทรัพยากร แรงงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายการท างาน 

  3. การจัดการใหม่ (Rearrange) คือ การจัดล าดับงานใหม่ให้เหมาะสม ท าให้เกิดความ

สอดคล้องกันและสะดวกคล่องตัวในการท างาน 

  4. การท าให้ง่ายขึ้น (Simplify) คือ การปรับปรุงวิธีการท างานหรือสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยให้

การท างานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น และช่วยลดข้อผดิพลาดในการท างาน 

  

 4.1.3 การน า Google form มาใช้ในการด าเนินงาน 

  Google form เป็นหนึ่งในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการสนับสนุนทางการศึกษาของ Google 

ใช้ส าหรับสร้างแบบฟอร์ม แบบสอบถาม และแบบทดสอบออนไลน์ โดยจัดเก็บอยู่ใน Google Drive ซึ่งเป็น

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ผู้ใช้งานสามารถท างานร่วมกันแบบออนไลน์และส่งออกฟอร์มที่สร้างขึ้นผ่าน

อีเมลหรือการแบ่งบันลิงก์ไปยังโซเชียลมีเดีย รวมถึงสามารถเรียกดูผลเป็นแผนภูมิหรือตารางแสดงข้อมูล

ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์  

 

4.2 ขั นตอนกำรปฏิบัติงำน 

4.2.1 กำรวิเครำะห์กิจกรรมที่ต้องกำรพัฒนำ 
 

กระบวนกำรให้บริกำร One Stop Service 

กิจกรรมรับช ำระค่ำลงทะเบียนล่ำช้ำและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 

ขั นตอน 
วิธีกำรปฏิบัติงำนเดิม วิธีกำรพัฒนำงำนใหม่ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ น 
กิจกรรม/วิธีกำร ระยะเวลำ กิจกรรม/วิธีกำร ระยะเวลำ 

1. นักศึกษารับค า

รอ้งขอช าระคา่

เทอมล่าชา้ที่ฝา่ย

ประชาสัมพันธ ์

นักศึกษาติดต่อ

ขอรับใบค าร้องที่

ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

1 นาท ี นักศึกษาติดต่อ

ขอรับใบค าร้องที่

ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

1 นาที เพื่อความสะดวก 

รวดเร็ว ในการขอ

ช าระค่าลงทะเบียน

เรียนล่าช้ารวมถึง
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ขั นตอน 
วิธีกำรปฏิบัติงำนเดิม วิธีกำรพัฒนำงำนใหม่ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ น 
กิจกรรม/วิธีกำร ระยะเวลำ กิจกรรม/วิธีกำร ระยะเวลำ 

หรือดาวน์โหลด

ใบค าร้องออนไลน์ 

การช าระ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

ในกรณีที่นักศึกษา

ไม่สะดวกเดินทาง

มามหาวิทยาลัย 

โดยนักศึกษา

สามารถส่งค าร้อง

และหลักฐานการ

ช าระเงินในรูปแบบ

ออนไลน์ได้ 

2. นักศกึษา

กรอก

รายละเอียดใน

ค ารอ้งขอช าระ

ค่าเทอมล่าช้า 

นักศึกษากรอก

รายละเอียดในค า

ร้องให้ครบถ้วน 

พร้อมกับเสนอค า

ร้องต่ออาจารย์

ผู้สอนและ

อาจารย์ที่ปรึกษา

เพื่อพิจารณา 

1 นาท ี 1. นักศึกษากรอก

รายละเอียดในค า

ร้องให้ครบถ้วน 

2. เสนอค าร้องต่อ

อาจารย์ผู้สอน

และอาจารย์ที่

ปรึกษาเพื่อ

พิจารณา  

1 นาท ี

3. นักศึกษาน า

ค ารอ้งขอช าระ

ค่าเทอมล่าช้า

ยื่นทีจุ่ด

ให้บริการ One 

Stop Service 

นักศึกษาน าใบค า

ร้องยื่นที่ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

และกดบัตรคิว

งานการเงิน เพื่อ

ช าระ

ค่าธรรมเนียม 

1 นาท ี 1. การยื่นค าร้องที่

จุดให้บริการ One 

Stop Service 

นักศึกษาน าค า

ร้องยื่นที่ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

และกดบัตรคิว

งานการเงิน เพื่อ

ช าระ

ค่าธรรมเนียม  

2. การยื่นค าร้อง

และหลักฐานการ

โอนเงินแบบ

ออนไลน์ผ่านทาง 

Google forms 

1 นาที 

4. เจ้าหน้าที่

ฝา่ยการเงนิรับ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย

การเงนิรับเอกสาร 

1 นาที 1. เจ้าหน้าที่ฝา่ย

การเงนิรับเอกสาร  

1 นาท ี  
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ขั นตอน 
วิธีกำรปฏิบัติงำนเดิม วิธีกำรพัฒนำงำนใหม่ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ น 
กิจกรรม/วิธีกำร ระยะเวลำ กิจกรรม/วิธีกำร ระยะเวลำ 

เอกสาร และ

ตรวจสอบข้อมูล 

และตรวจสอบ

ข้อมูลการช าระเงิน

ของนักศึกษาใน

ระบบการเงนิ 

2. ตรวจสอบ

ข้อมูลการช าระ

เงินของนักศึกษา

ในระบบการเงนิ 

5. นักศกึษา

ช าระ

ค่าธรรมเนียม

กับเจ้าหนา้ที่

งานการเงิน 

นักศึกษาช าระค่า

เทอมกับเจ้าหนา้ที่

งานการเงินพร้อม

ออกใบเสร็จช าระ

ค่าเทอม 

2 นาที 1. นักศึกษายื่นค า

ร้องและช าระค่า

เทอมกับเจ้าหนา้ที่

งานการเงิน 

2. เจา้หน้าที่

การเงนิออก

ใบเสร็จช าระค่า

เทอม 

2 นาที  

6. คนืใบเสร็จ

ช าระค่าเทอม

ล่าช้าให้

นักศึกษา และ

จัดเก็บค ารอ้ง 

เจ้าหน้าที่การเงิน

คืนใบเสร็จค่า

เทอมล่าช้าให้กับ

นักศึกษาและ

จัดเก็บไว้เป็น

หลักฐาน 

1 นาท ี เจ้าหน้าที่การเงิน

คืนใบเสร็จค่า

เทอมล่าช้าให้กับ

นักศึกษาทั้ง

ช่องทางปกติและ

ช่องทางออนไลน์  

1 นาท ี  
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 4.2.2 วิธีกำรปฏิบัติงำน (ใหม่) 

กระบวนกำรให้บริกำร One Stop Service 

กิจกรรมรับช ำระค่ำลงทะเบียนล่ำช้ำและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 

ขั นตอน กิจกรรม/วิธีกำร (ใหม่) ระยะเวลำ 

1. นักศึกษารับค ารอ้ง

ขอช าระคา่เทอมล่าชา้

ที่ฝา่ยประชาสมัพันธ ์

นักศึกษาติดต่อขอรับใบค าร้องที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  หรือ

ดาวน์โหลดใบค าร้องออนไลน์ 

1 นาที 

2. นักศกึษากรอก

รายละเอียดในค า

ร้องขอช าระค่าเทอม

ล่าช้า 

1. นักศึกษากรอกรายละเอียดในค าร้องให้ครบถ้วน 

2. เสนอค าร้องต่ออาจารย์ผู ้สอนและอาจารย์ที ่ปรึกษา

เพื่อพิจารณา 

1 นาท ี

3. นักศกึษาน าค า

ร้องขอช าระค่าเทอม

ล่าช้ายื่นที่จุด

ให้บริการ One Stop 

Service 

1. การยื่นค าร้องทีจุ่ดให้บริการ One Stop Service 

นักศึกษาน าค าร้องยื่นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกดบัตรคิว

งานการเงิน เพื่อช าระค่าธรรมเนียม  

2. การยื่นค าร้องและหลักฐานการโอนเงินแบบออนไลน์

ผ่านทาง Google form 

1 นาที 

4. เจ้าหน้าที่ฝ่าย

การเงนิรับเอกสาร 

และตรวจสอบข้อมูล 

1. เจ้าหน้าที่ฝา่ยการเงินรับเอกสาร  

2. ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินของนักศึกษาในระบบ

การเงนิ 

1 นาท ี

5. นักศกึษาช าระ

ค่าธรรมเนียมกับ

เจ้าหน้าที่งาน

การเงนิ 

1. นักศึกษายื่นค าร้องและช าระค่าเทอมกับเจ้าหน้าที่งาน

การเงนิ 

2. เจา้หนา้ที่การเงินออกใบเสร็จช าระค่าเทอม 

2 นาที 

6. คนืใบเสร็จช าระ

ค่าเทอมล่าช้าให้

นักศึกษา และ

จัดเก็บค ารอ้ง 

เจ้าหน้าที่การเงินคืนใบเสร็จค่าเทอมล่าช้าให้กับนักศึกษา

ทั้งช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์  

1 นาท ี
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บทที่ 5 

ข้อจ ำกัด ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 

 การด าเนินงานในการจัดท ากระบวนการให้บริการ One Stop Service มีขอ้จ ากัด และอุปสรรคใน

การปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 

ข้อจ ำกัด และปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. การรับรู้และความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการรับช าระค่าธรรมเนียมตา่งๆ 

 

ขอความรว่มมอืจากหน่วยงานในการ

ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรูค้วามเข้าใจใหก้ับ

นักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการรับช าระ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

2. การตอบข้อค าถามของนักศึกษา ทั้งทาง

โทรศัพท์และเพจ Facebook 

 

มีการจัดประชุมกับหนว่ยงานที่รับผดิชอบ เพื่อ

แก้ไขปัญหาในการตอบค าถามของนักศึกษา 
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ภำคผนวก 
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แบบฟอร์มท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 



21 

 

 



22 

 

 



23 

 

 
 



24 

 

 
 



25 

 

 
 



26 

 

 
 



27 

 

 
 



28 

 

 



 

 คู่มอืการปฏบิัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชริะ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


	ปกหน้า
	คำนำ_สารบัญ
	คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการ one stop service
	ปกหลัง

