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คำนำ 
  

 คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการลงทะเบียนเรียนล่าช้าทุกกรณีนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น 
แนวทางในการดำเนินงานลงทะเบียนเรียนล่าช้าทุกกรณี ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
ให้สามารถนำกระบวนการลงทะเบียนเรียนล่าช้าทุกกรณ ีไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน 

คูมื่อฉบบันี้ประกอบด้วย 1) วัตถปุระสงคข์องการจัดทำคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) คำจำกัด
ความ  4) หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที ่
เกีย่วข้อง 6) ข้อกำหนดทีส่ำคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดของคู่มือ 
ฉบับนี้  เพ่ือนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียนเรียนล่าช้าทุกกรณี 

 
 
 
        ฝ่ายวิชาการ 
                    ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง   
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าทุกกรณี  สำหรับบุคลากรที่ 
เกี่ยวขอ้ง 

2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
ทุกกรณ ีของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
2. ขอบเขตของกระบวนการ 
 คูมื่อปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนลงทะเบียนเรียนล่าช้าทุกกรณ ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โดยเริ่มต้ังแต่ขัน้ตอน 1 นักศึกษากรอกข้อมูลในใบคำรอ้งฯ ใหค้รบถ้วน ขัน้ตอน2 ฝ่ายวิชาการลงทะเบียน 
เรียนล่าชา้ทุกกรณี 
 
3. นิยามศัพท์ 
 มาตรฐาน หมายถึง สิ่งทีเ่อาเป็นเกณฑ์สำหรบัเทียบกำหนด ทัง้ในด้านปรมิาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ซ่ึงถือว่าเป็นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 
หรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทำได้ โดยมกีรอบในการพิจารณากำหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน อาท ิ
ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจำเป็นต้อง  กำหนด 
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

ศูนย์การศึกษา หมายถึง ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
ปฏิทินวิชาการ หมายถึง ตารางกำหนดช่วงวันที่ต้องยื่นคำร้องตามที่มหาวิทยาลัยเปิดระบบให้กับ

ศูนย์ฯ ปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียนล่าช้าทุกกรณีให้แล้วเสร็จที่ศูนย์ฯ 
นักศึกษา หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
(1) ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

 พิจารณาให้ตรวจสอบ หรืออนุมัติ 

(2) ผู้บรหิารระดับหน่วยงาน 
(คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้า
สำนักงาน) 

พิจารณาความถูกต้อง และเหตุผลในการขอลงทะเบียนล่าช้า 

(3) หน่วยงาน 
(นักวิชาการศึกษา) 

รับคำร้องจากนกัศึกษาและทำบันทึกถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพ่ือ
พิจารณา 
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6. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 
ความต้องการ 

ผู้รับบริการ 1.คำรอ้งขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าทุกกรณเีสร็จสิ้นกระบวนการ 
ใช้เวลาน้อยที่สุด 

 
6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 

 
ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ที่มาของข้อกำหนด 
ตรงกับความต้องการของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 

สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ด้านกฎหมาย ระเบียบ/ 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

คำนึงถงึประสิทธิภาพของ 
กระบวนการ ความคุ้มค่า 

และการลดต้นทุน 
1. นักศึกษากรอกคำร้อง 
ให้ถูกต้องครบถ้วน 

   

2.นักศึกษานำคำร้องขอ 
ลงทะเบยีนเรียนล่าช้า 
ทุกกรณ ีเสนออาจารย์ 
ผู้สอน และอาจารย์ท่ี ปรึกษา 

   

3.นักศึกษาชำระ 
ค่าธรรมเนียมปรับ 
ค่าลงทะเบียน จำนวน 200 
บาท ที่จุดบริการ One 
Stop Service  ชั้น 1 

   

4.นักศึกษานำคำร้องที่ 
ชำระเงินค่าปรับ 
เรียบร้อยแล้ว ส่งที่ 
คณะ/วทิยาลัยที่สังกัด 
เพ่ืออนุมัติตามข้ันตอนที ่
กำหนดต่อไป 

   

5. นักศึกษาติดตามผล 
การขอลงทะเบียนเรียน 
ล่าช้าทุกกรณ ีที่คณะ/ 
วิทยาลัยที่สังกัด 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) 
ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าทุกกรณ ี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ภาคเรียนที ่2/2562 
เป็นต้นไป 

                                                                 เริ่มต ้น 
 

                                           นักศึกษาติดต่อรับคำร้องขอลงทะเบียนเรยีนล่าช้า  
                                    ที่คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษาที่สังกัด ตามวันเวลาที่กำหนด 

 
 

                                 นกัศึกษานำคำรอ้งขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าเสนออาจารยผ์ู้สอน  
                                     และอาจารยท์ีป่รึกษาเสนอความเห็นพิจารณา 
 
 

                          นักศึกษาส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรยีนล่าช้าชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท  
                                           ที่จุดบริการ One Stop Service ชั้น 1 
 
 
                          นักศึกษาส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าที่ชำระค่าธรรมเนียมแล ้ว  
                                                 ที่คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา 
 
 

                                คณะ/วิทยาล ัย/ศูนย์การศึกษา จดัทำบันทึกข้อความส่งคำรอ้ง     
                              ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าเสนอรองอธิการบดฝี่ายวิชาการพิจารณา 
 
 
                               กองบริการการศึกษา ดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา  
                            และ แจ้งผลการดำเนินการกลับไปยังคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา 
 
 

                                        นักศึกษาติดตามผลการขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
                                              ได้ที ่คณะ/วิทยาล ัย/ศูนย์การศึกษา 
 
 

                                                นักศึกษาชำระคา่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า  
                                      ที่จุดบริการ One Stop Service  ชั้น 1 
 
                                                                   
                                                                   ส้ินสุด 



 

                                                                                                                                                       
1                                                                                                                                  5  คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการลงทะเบียนล่าช้าทุกกรณ ี

7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
 (ระบ ุรายละเอียดวิธีการทำงานเฉพาะ หรือแต่ละข้ันตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูล เฉพาะ  
มีคำแนะนำในการทำงาน รวมทัง้วิธีทีอ่งคก์ารใช้ในการปฏิบัติงานโดย ละเอียด) 

 
 
 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าทุกกรณี 

คำจำกัดความ  - 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. นักศึกษาติดต่อรับคำร้องขอ 
ลงทะเบียนเรียนล่าช้าทุกกรณี ที ่
คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษาที ่สังกัด 
ตามวันเวลาที่กำหนด 

- นักศึกษา ใบคำร้องขอลงทะเบียน 
เรียนล่าช้าทุกกรณี 

2. นักศึกษานำคำร้องขอลงทะเบียน 
เรียนล่าช้าทุกกรณ ีเสนออาจารย์ 
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอ 
ความเห็นพิจารณา 

- นักศึกษา ใบคำร้องขอลงทะเบียน 
เรียนล่าช้าทุกกรณี 

3. นักศึกษาส่งคำร้องขอลงทะเบียน 
เรียนล่าชา้ชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท 
ที่จุดบริการ One Stop Service  ชั้น 1 

- นักศึกษา ใบคำร้องขอลงทะเบียน 
เรียนล่าช้าทุกกรณี 

4. นักศึกษาส่งคำร้องขอลงทะเบียน 
เรียนล่าช้าที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว 
ที่คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา 

- นักศึกษา ใบคำร้องขอลงทะเบียน 
เรียนล่าช้าทุกกรณี 

5. คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา 
จัดทำบันทึกข้อความส่งคำร้อง 
ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าเสนอรอง 
อธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา 

- นักศึกษา ใบคำร้องขอลงทะเบียน 
เรียนล่าช้าทุกกรณี 

6. กองบริการการศึกษา ดำเนินการ 
ลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา 
และแจ้งผลการดำเนินการกลับไปยัง 
คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา 

- นักศึกษา ใบคำร้องขอลงทะเบียน 
เรียนล่าช้าทุกกรณี 

7. นักศึกษาติดตามผลการขอ 
ลงทะเบยีนเรียนล่าช้าได้ที่ 
คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา 

- นักศึกษา ใบคำร้องขอลงทะเบียน 
เรียนล่าช้าทุกกรณี 

8. นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียน 
เรียนล่าช้าที่จุดบริการ One Stop Service 
ชั้น 1 

- นักศึกษา ใบคำร้องขอลงทะเบียน 
เรียนล่าช้าทุกกรณี  
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
- ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากรณีพ้นกำหนดในประกาศกิจกรรรมวิชาการ 

 
7.4 เอกสารอ้างอิง 

 - คู่มือการใช้บริการ One Stop Service กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. มีความรวดเร็ว 
 2. มีความถูกต้อง 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการการลงทะเบียนเรียนล่าช้าทุกกรณีนั้น   
มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับ 

1. กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาใน
การติดตามประเมนิผลการดำเนนิงานของ 
กระบวนการ 

5 วันทำการ ฝ่ายวชิาการ  

2. ดำเนินการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานของกระบวนการ 

5 วันทำการ ฝ่ายวชิาการ  

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดำเนนิงานของ
กระบวนการ 

5 วันทำการ ฝ่ายวชิาการ  

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผลการ
ดำเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

5 วันทำการ ฝ่ายวชิาการ  

5. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

5 วันทำการ ฝ่ายวชิาการ  

6. ประเมินผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

5 วันทำการ ฝ่ายวชิาการ  

 

หมายเหต ุการระบุระยะเวลาในการดำเนินการให้ระบุเดือนที่ดำเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
     ข้าพเจ้า................................................. .......ตำแหน่ง ............................................................... 
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงาน..................................................... .............ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่าย................................... ....คณะ/สำนัก/กอง......................................................... 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่าย...................................... คณะ/สำนัก/กอง................ ....................................... 
นำกระบวนการปฏิบัติงาน.......................มาใช้ในหนว่ยงานตั้งแต่วันที่.......เดือน......... พ.ศ............... เป็นต้นไป   
 

    ให้ไว้  ณ  วันที่         ……………….......... 
      
          
              ............................................... 

                                                                (รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆขำ) 
                                                          รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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คณะผู้จัดทำ 
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการลงทะเบียนเรียนล่าช้าทุกกรณี 

 
 

1. รศ.ดร.วิทยา  เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
2. นางสาววนัสนาฏ  ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจ.ระนอง 
3. นางอัญชัญ   จงเจริญ  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
4. นางสาวกนกวรรณ คชพันธ์ นักวิชาการศึกษา 

 


