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กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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ค  าน  า 
 
 

ค    ม  อการปฏ  บ ัต  งานกระบวนการลงทะเบ ียนเร ียนด ้วยตนเองแบบ Free Enrollment น ี ้ จ ัดท  าข   ้น 
เพ    อให ้ผ   ้ปฏ  บ ัต  งานใช ้เป  นแนวทางในการด  าเน  นงานข ั ้นตอนการลงทะเบ ียนเร ียน ข ั ้นตอนการก  าหนดแผนการ 
ลงทะเบ ียนเร ียน  ข ั้นตอนการด  าเน  นการลงทะเบ ียนเร ียน และข ั้นตอนการต  ดตามผลการลงทะเบ ียนเร ียน       
ของคณะว ทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ให้สามารถน  ากระบวนการลงทะเบ ียนเรียนด ้วยตนเองแบบ 
Free Enrollment ไปปฏ  บ ัต  ในร  ปแบบเด ียวก ัน 

 

ค    ม อฉบับน ี้ประกอบด ้วย  1) ว ัตถุประสงค์ของการจัดท าค    ม อ  2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) น ยาม 
ศ ัพท ์เฉพาะ  4) หน ้าท ี  ความร ับผ  ดชอบ  5) ความต้องการของผ   ้ร ับบร  การและผ   ้ม ีส  วนได ้ส  วนเส ีย กฎ ระเบ ียบ
ท ี   เก ี  ยวข ้อง  6) ข ้อก  าหนดที่ส  าค ัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและข ั ้นตอนการปฏ  บัต งาน (เด  ม และ
ใหม  )  8) มาตรฐานการปฏ  บ ัต  งาน และ 9) ระบบต  ดตามประเม  นผล 

 

คณะผ  ้จ ัดท  าจะต  ดตามและประเม  นผลความส  าเร  จของมาตรฐานการปฏ  บ ัต  งานท ี่ก  าหนดของค   ม  อฉบ ับ 
น ี้ เพ  ่อน  าผลไปทบทวนและปร ับปร ุงกระบวนการลงทะเบ ียนเร ียนด ้วยตนเองแบบ Free Enrollment 

 
 
 
 

คณะผ  ้จ ัดท  า 
ธ ันวาคม 2561 
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สารบ ัญ 
 
 
 
 เร ื่อง       หน  า 
 
ค  าน  า 1 

 

สารบ ัญ 2 
 

1. ว ัตถ ุประสงค ์ของการจ ัดท  าค   ม  อ 3 
 

2. ขอบเขตของกระบวนการ 3 
 

3. น  ยามศ ัพท ์เฉพาะ 3 
 

4. หน ้าท ี่ความร ับผ  ดชอบ 4 
 

5. ความต ้องการของผ  ้ร ับบร  การและผ  ้ม ีส  วนได ้ส  วนเส ีย กฎ ระเบ ียบท ี่เก ี่ยวข ้อง 4 
 

6. ข ้อก  าหนดท ี่ส  าค ัญของกระบวนการ 5 
 

7. ข ั้นตอนการปฏ  บ ัต  งาน 6 
 

7.1 กระบวนการปฏ  บ ัต  งาน 
 

7.1.1 ผ ังกระบวนการปฏ  บ ัต  งาน (เด  ม) 6 
 

7.1.2 ผ ังกระบวนการปฏ  บ ัต  งาน (ใหม  ) 7 
 

7.2 ว  ธ ีการปฏ  บ ัต  งาน 9 
 

7.3 แบบฟอร ์มท ี่ใช ้ในการปฏ  บ ัต  งาน 11 
 

7.4 เอกสารอ ้างอ  ง 11 
 

8. มาตรฐานการปฏ  บ ัต  งาน 11 
 

9. ระบบต  ดตามประเม  นผล  11 

ภาคผนวก  13 

ภาคผนวก ก แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏ บัต งานการลงทะเบ ียนเร ียนด ้วยตนเองแบบ Free Enrollment 14 

FM-FEM-01 แบบฟอร ์มการลงทะเบ ียนเร ียนล  าช ้า 15 
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1. วัตถุประสงค ์
1) เพ  ่อเป  นแนวทางในการปฏ  บ ัต  งานของการลงทะเบ ียนเร ียนด ้วยตนเองแบบ Free Enrollment 

ส  าหร ับบ ุคลากรท ี่เก ี่ยวข ้อง 
2) เพ    อเป  นประโยชน ์ในการประเม  นผลการปร ับปร ุงค ุณภาพกระบวนการลงทะเบ ียนเร ียนด ้วยตนเอง 

แบบ Free Enrollment ของหน วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
 

2. ขอบเขตของกระบวนการ 
ค    ม  อการปฏ  บ ัต  งานน ี ้ครอบคล ุมข ั ้นตอนการลงทะเบ ียนเร ียนโดยเร    มต ้นต ั ้งแต  ข ั ้นตอนการวางแผนการ 

ลงทะเบ ียนเร ียน  การลงทะเบียนเรยีน การตรวจสอบความถ กต ้องในการลงทะเบ ียนเร ียน และการต  ดตาม 
ประเง  นผลการลงทะเบ ียนเร ียนด ้วยตนเองแบบ Free Enrollment 

 
 

3. น ิยามศ ัพท ์เฉพาะ 
มาตรฐาน หมายถ  ง ส    งท ี  เอาเป  นเกณฑ ์ส  าหร ับเท ียบก  าหนด ท ั ้งในด ้านปร  มาณ และค ุณภาพ 

(พจนาน ุกรมฉบ ับราชบ ัณฑ  ตยสถาน พ.ศ. 2542) 
มาตรฐานการปฏ ิบัตงิาน หมายถ ง ผลการปฏ บัต งานในระดับใดระดับหน    ง ซ    งถ อว  าเป็นเกณฑ์ท ี  น  า 

พอใจหร  ออย    ในระดับท ี  ผ   ้ปฏ บัต งานส  วนใหญ  ท  าได้ โดยม ีกรอบในการพ จารณาก าหนดมาตรฐานหลายๆ ด ้าน 
อาท  ด ้านปร  มาณ ค ุณภาพ ระยะเวลา ค  าใช ้จ  าย หร  อพฤต  กรรมของผ   ้ปฏ  บ ัต  งานหน  วยงานกลางจ  าเป  นต้อง 
ก  าหนดมาตรฐานการปฏ  บ ัต  งานให ้เหมาะสมและสอดคล ้องก ับล ักษณะของงานประเภทน ั้นๆ ด ้วย 

การลงทะเบ ียนเร ียน หมายถ  ง การลงทะเบ ียนเร ียนด ้วยตนเองแบบ Free Enrollment ของ 
น ักศ  กษามหาว  ทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา 

น ักศ  กษา หมายถ  ง  น ักศ  กษามหาว  ทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา 
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4. หน  าท ี่ความร ับผ ิดชอบ 
 
 

ผ ู ร ับผ ิดชอบ บทบาทและหน  าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
ฝ  ายทะเบ ียนและว ัดผล 

มหาว  ทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา 

1. เป  ด-ป  ดระบบลงทะเบ ียนเร ียนในระบบงานทะเบ ียนให ้น ักศ  กษา 
ตามประกาศก  จกรรมว  ชาการก  าหนด 

ฝ  ายบร  การการศ  กษา 
ว ทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร

 

1. จ ัดอบรมการลงทะเบ ียนเร ียนในระบบงานทะเบ ียนให ้ก ับน ักศ  กษา 
เข ้าใหม  ท ุกป ีการศ  กษา 
2. เพ  ่ม-ถอนรายว  ชาล  าช ้าให ้น ักศ  กษาตามประกาศก  จกรรมว  ชาการ 
3. ตรวจสอบความถ กต้องของรายว  ชาท ี  นักศ  กษามาลงทะเบียนเร ียน 
ล  าช ้า 
4. ตรวจสอบความถ  กต ้อง แนะน  าแนวทาง วางแผนการเร ียน ให้ 
ค  าปร  กษาในการลงทะเบ ียนเร ียนให ้ก ับน ักศ  กษา 

อาจารย ์ท ี่ปร  กษา 1. ให ้ค  าแนะน  า ค  าปร  กษา แนะแนวทางการลงทะเบ ียนเร ียนให ้ก ับ 
น ักศ  กษา 

น ักศ  กษา 1. ลงทะเบ ียนเร ียน /เพ    ม-ถอนรายว  ชาด ้วยตนเองตามข ั ้นตอนและ 
ประกาศก  จกรรมว  ชาการท ี่ก  าหนด 
2. ตรวจสอบขอม  ลการลงทะเบ ียนเร ียนของตนเอง 

 

 

5.ความต องการของผู รับบริการและผู มีส่วนได ส่วนเสีย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข อง   
5.1 ความต้องการของผ ้รับบร การและผ ้มีส วนได้ส วนเสีย 
 

 
 

ผ ู ส ่งมอบ/ผ ู ร ับบร ิการ/ 
ผ ู ม ีส ่วนได  /ส ่วนเส ีย/ค ู่ความร ่วมม ือ 

 
                ความต  องการ 

ผ ู ส ่งมอบ : อาจารย ์ท ี่ปร  กษา / ฝ  ายว  ชาการ 1.ความร  ้ท ี่น ักศ  กษาได ้ร ับในว  ชาช ีพต  างๆ 
2.ผล  ตบ ัณฑ  ตให ้สามารถปฏ  บ ัต  งานได้ 

ผ ู ร ับบร ิการ : น ักศ  กษา 1.ความร ้ที่ ได้รับในว ชาชีพต างๆ 
และความสามารถที่ปฏ บัต งานได้  
 

ผ ู ม ีส ่วนได  /ส ่วนเส ีย : ผ  ้ปกครอง สถานประกอบการ 1.ม ีส  วนร  วมในการเร ียนการสอนของ
หล ักส  ตร 

ค ู่ความร ่วมม ือ : ........................................................... ................................................................ 
 
 

5.2 กฎระเบ ียบท ี่เก ี่ยวข  อง 
1. ข ้อบ ังค ับมหาว  ทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา ว  าด ้วยการศ  กษาระด ับปร  ญญาตร ี 
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6. ข  อก  าหนดท ี่ส  าค ญัของกระบวนการ

ข  อก  าหนดท ่ีส  าค ัญ 

ท ่ีมาของข  อก  าหนดท ่ีส  าค ัญ 

ความต  องการ/ความคาดหว ัง กฎหมาย 
ระเบ ียบ 
ข  อบ ังค ับ ผ ู ส ่งมอบ 

ผ ู เร ียน/ผ ู ร ับ 
บร ิการ 

ผ ู ม ีส ่วนได  / 
ส ่วนเส ีย 

ค ู่ความ 
ร ่วมม ือ 

นักศ กษาส าเร จการศ กษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และมีงานท า 
ภายใน 1 ปี





7 

7.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.1 กระบวนการปฏ บัต งานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) 

7.1.1 ผังกระบวนการ ปฏ บัต งานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (เด ม) 

ค   ม  อปฏ  บ ัต  งานกระบวนการการลงทะเบ ียนเร ียนด ้วยตนเองแบบ Free Enrollment 



8 

7.1.2 ผังกระบวนการ ปฏ บัต งานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (ใหม )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้ สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี นาที ชม. วัน

1 แจ้งประชาสัมพันธ์กาหนดการยืน่

เอกสารเพ่ิม-ถอนรายวชิาและยกเลิก

รายวชิา ตามปฏทิินวชิาการให้

นกัศึกษาทราบ

แผ่นประกาศ ความถกูต้องของแผ่นประกาศ แผ่นประกาศ ร้อยละ 100 แผ่นประกาศ

2 ตรวจรับใบคาร้องนกัศึกษาขอเพ่ิม-

ถอนรายวชิา และยกเลิกรายวชิา 

พร้อมนดัหมายวนัรับเอกสารคืนกบั

นกัศึกษา
5

ใบคาร้องเพ่ิม-ถอนรายวชิา

ใบคาร้องยกเลิกรายวชิา

ความถกูต้องของใบคาร้อง

เพ่ิม-ถอนรายวชิา

ความถกูต้องของใบคาร้อง

ยกเลิกรายวชิา

ใบคาร้องเพ่ิม-ถอนรายวชิา

ใบคาร้องยกเลิกรายวชิา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ใบคาร้องเพ่ิม-ถอน

รายวชิา

ใบคาร้องยกเลิก

รายวชิา

3 เสนอรองคณบดีฝ่ายวชิาการ/คณบดี 

เพ่ืออนมุตัิ
5

4 ดาเนินการเพ่ิม-ถอนรายวชิา และ

ยกเลิกรายวชิา ในระบบทะเบยีนบน

อินเตอร์เน็ตwww.rg.ssru.ac.th

5 เอกสารเพ่ิม-ถอนวชิาการ

เอกสารยกเลิกรายวขิา

ความถกูต้องของเอกสารเพ่ิม-

ถอนวชิาการ

ความถกูต้องของเอกสาร

ยกเลิกรายวขิา

เอกสารเพ่ิม-ถอนวชิาการ

เอกสารยกเลิกรายวขิา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เอกสารเพ่ิม-ถอน

วชิาการ

เอกสารยกเลิกรายวิ

ขา

5 สาเนาเอกสาร จดัใส่แฟ้ม เพ่ือรอ

นกัศึกษารับใบลงทะเบยีนใบใหม่
5 เอกสารเพ่ิม-ถอนวชิาการ

เอกสารยกเลิกรายวขิา

ความถกูต้องของเอกสารเพ่ิม-

ถอนวชิาการ

ความถกูต้องของเอกสาร

ยกเลิกรายวขิา

เอกสารเพ่ิม-ถอนวชิาการ

เอกสารยกเลิกรายวขิา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เอกสารเพ่ิม-ถอน

วชิาการ

เอกสารยกเลิกรายวิ

ขา

รวม 20

     ผู้จัดท ำ นำงสำวนันทิกำ  อนุโต ผู้อนุมัติ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรเมษฐ์  แสงอ่อน

 2.  ก ำหนดให้ 1 วัน = 7  ช่ัวโมงท ำกำร          (ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ) ต ำแหน่ง (รองคณบดีฝ่ำยบริหำร)

 3.  ก ำหนดให้ 1 คน ท ำงำน 230 วัน/ปี ผู้ควบคุมอำจำรย์ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย  วันท่ี................................

      (ต ำแหน่งรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร)

1.  กำรคิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี

นกัศกึษา ผลลพัท์
เวลา

เอกสารเพ่ิม-ถอน 

ยกเลกิวิชา

ตวัชีว้ัด (kqi)จดุควบคมุ (control item)

ร้อยละ 100

ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน Work Instructions (WI)

ขัน้ต
อน กิจกรรมรอง เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหสั)

ตัวชีวั้ด (KQI)

เอกสารเพ่ิม-ถอน ยกเลิกวชิา

เปา้หมาย

ฝ่าย......บริการการศกึษา........    งาน....งานทะเบยีนและประมวลผลข้อมูล....    กิจกรรมหลัก ....การเพิ่ม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา (Free Enrollment)....    ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตัิงาน/หน่วย/ ครัง้ …......-...... นาท/ี ........6..... ช่ัวโมง/ ........2........ วัน 

รายละเอียดกิจกรรม(งานทีส่มัพนัธ์)

หมำยเหตุ

กองบริการการศกึษา

การ  ิ ัตงิานทั่    การตดัสนิ จ   เริ่มต น   ส ิน้ส  ด    ม อ  ิ ัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย อนกล ั สายงาน   ละกล ั

i.j.k
 มายเลขด ันี ัด

FM-xx-yy

    อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

นัก  ก ากรอก  าร อง

พิจาร าลงนาม

ด าเนินการ นระ  

ส าเนาเอกสาร/
จัดเก  ลง   ม

จัดเก  ลง   มเ  น
 ลัก าน

ลงนาม

No

No
Yes

ตร จสอ ข อม ล/พร อม
นัด มาย

เร่ิมต น

 จ ง ระ าสัมพันธ์
ก า นดการย ่น  าร อง ตาม
  ิทิน ิ าการ

นัก  ก ารั 
เอกสารท่ี

Yes
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7.2 ว ธีการปฏ บัต งานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 

ว ิธ ีการปฏ ิบ ัต ิงานท ี่ม ีค ุณภาพ (QWI) 
การลงทะเบ ียนเร ียนด  วยตนเองแบบ Free Enrollment

ค  าจ  าก ัดความ 
การลงทะเบ ียนเร ียน หมายถ  ง การลงทะเบ ียนเร ียนด ้วยตนเองแบบ Free Enrollment ของน ักศ  กษา 
มหาว  ทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา

ข ั้นตอนการปฏ ิบ ัติ ระยะเวลาด  าเน ินการ ผ ู ร ับผ ิดชอบ เอกสารท ี่เก ี่ยวข  อง 

จ ัดอบรมการลงทะเบ ียนเร ียนด ้วย 
ตนเองแบบ Free Enrollment

7 ว ัน ฝ่ายบร  การการศ  กษา - แผนการเร ียน 
- ค   ม  อการลงทะเบ ียน 
เร ียน 
- ค   ม  อน ักศ กษา

น ักศ  กษาดาวน ์โหลดใบแจ ้งการ 
ช  าระค  าลงทะเบ ียนเร ียน

น ักศ  กษา - ใบแจ ้งการช  าระ 
ค  าลงทะเบ ียนเร ียน

น ักศ  กษาช  าระค  าลงทะเบ ียนเร ียน น ักศ  กษา - ใบเสร  จร ับเง  น
ฝ  ายทะเบ ียนและว ัดผลเป  ด-ป  ด 
ระบบลงทะเบ ียนในระบบงาน 
ทะเบ ียน

ฝ่ายทะเบ ียนและว ัดผล

น ักศ  กษาลงทะเบ ียนเร ียนด ้วย 
ตนเอง

น ักศ  กษา ใบรายงานผลการ 
ลงทะเบ ียนเร ียน

น ักศ  กษาตรวจสอบข ้อม  ลการ 
ลงทะเบ ียนเร ียน
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ว ิธ ีการปฏ ิบ ัต ิงานท ี่ม ีคณภาพ (QWI) 
การลงทะเบ ียนเร ียนด  วยตนเองแบบ Free Enrollment

ค  าจ  าก ัดความ 
การลงทะเบ ียนเร ียน หมายถ  ง การลงทะเบ ียนเร ียนด ้วยตนเองแบบ Free Enrollment ของน ักศ  กษา 
มหาว  ทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา

ข ั้นตอนการปฏ ิบ ัติ ระยะเวลาด  าเน ินการ ผ ู ร ับผ ิดชอบ เอกสารท ี่เก ี่ยวข  อง 

น ักศ  กษาต  ดต  อขอลงทะเบ ียนเร ียน 
ล  าช ้าท ี่คณะ

น ักศ  กษา - ใบค  าร ้องขอ 
ลงทะเบ ียนเร ียนล  าช ้า 
- ใบเสร  จค  าช  าระ 
ลงทะเบ ียนเร ียน 
- ส  าเนาบ ัตรน ักศ  กษา 
- ใบรายงานผลการ 
ลงทะเบ ียนเร ียน

คณะด  าเน  นการลงทะเบ ียนเร ียน 
เพ  ่ม-ถอนรายว  ชา

15 ว ัน ฝ่ายว ชาการ - ใบค  าร ้องขอ 
ลงทะเบ ียนเร ียนล  าช ้า 
- ใบเสร  จค  าช  าระ 
ลงทะเบ ียนเร ียน 
- ส  าเนาบ ัตรน ักศ  กษา 
- ใบรายงานผลการ 
ลงทะเบ ียนเร ียน

จ ัดเอกสารใส  แฟ ้มและให ้น ักศ  กษา 
ร ับใบรายงานผลการลงทะเบ ียน 
เร ียน

3 ชม. - ผ ายว ชาการ 
- น ักศ  กษา

ใบรายงานผลการ 
ลงทะเบ ียนเร ียน
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏ บัต งาน 

รหัส ช ่อแบบฟอร์ม 
FM-FEM-01  แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนล าช้า 

7.4 เอกสารอ  างอ ิง 
1. ข ้อบ ังค ับมหาว  ทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา ว  าด ้วยการศ  กษาระด ับปร  ญญาตร ี 
2. ค   ม  อการลงทะเบ ียนเร ียนด ้วยตนเองแบบ Free Enrollment
3. บ ันท  กข ้อความขออน ุม ัต  โครงการ/โครงการอบรมการลงทะเบ ียนเร ียนแบบ Free

Enrollment ให ้แก  น ักศ  กษา 
4. ใบรายช  ่อผ  ้เข ้าร  วมอบรม
5. ค  าร ้องขอลงทะเบ ียนเร ียนล  าช ้า
6. ใบรายงานผลการลงทะเบ ียนเร ียน
7. ส  าเนาบ ัตรน ักศ  กษา
8. ส  าเนาใบเสร  จการช  าระค  าลงทะเบ ียนเร ียน

8. มาตรฐานการปฎ บัต งาน
เอกสารเพิ่ม-ถอน ยกเลิกวิชา รอยละ 100

9. ระบบตดตามประเม ินผล
การต  ดตามประเม  นผลการปฏ  บ ัต  งานกระบวนการลงทะเบ ียนเร ียนด ้วยตนเองแบบ Free 

Enrollment น ั้น  ม ีระบบการต  ดตามประเม  นผลการด  าเน  นงานของกระบวนการ ด ังน ี ้ 

ก ิจกรรม ระยะเวลาด  าเน ินการ ผ ู ร ับผ ิดชอบ ผ ู ก  าก ับ 

1. ก  าหนดผ  ้ร ับผ  ดชอบและระยะเวลาใน
การตดตามประเม  นผลการด  าเน  นงานของ 
กระบวนการ 

กรกฎาคม,ส  งหาคม, 
พฤศจ  กายน,ธ ันวาคม 

ฝ่ายว ชาการ รองคณบด ีฝ่าย 
ว  ชาการ 

2. ด  าเน  นการตดตามประเม  นผลการ
ด  าเน  นงานของกระบวนการ 

ก ันยายน,ต ุลาคม,มกราคม 
,ก ุมภาพ ันธ ์

ฝ่ายว ชาการ รองคณบด ีฝ่าย 
ว  ชาการ 

3. รวบรวมและสร ุปผลการต  ดตาม
ประเม  นผลการด  าเน  นงานของ 
กระบวนการ 

ม ีนาคม,เมษายน ฝ่ายว ชาการ รองคณบด ีฝ่าย 
ว  ชาการ 

4. รายงานผลการต  ดตามประเม  นผลการ
ด  าเน  นงานของกระบวนการตอ   
ผ  ้บ ังค ับบ ัญชาเพ  อ่ใหข ้  ้อเสนอแนะในการ 
ปร ับปรงกระบวนการ 

พฤษภาคม ฝ่ายว ชาการ รองคณบด ีฝ่าย 
ว  ชาการ 
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ก ิจกรรม ระยะเวลาด  าเน ินการ ผ ู ร ับผ ิดชอบ ผ ู ก  าก ับ 

5. น  าข ้อเสนอแนะมาปร ับปร ุง 
กระบวนการ 

กรกฎาคม ฝ่ายว ชาการ รองคณบด ีฝ่าย 
ว  ชาการ 

6. ประเม  นผลความส  าเร  จของการ 
ด  าเน  นงานตามมาตรฐานการปฏ  บ ัต  งาน 

ส  งหาคมของป ีถ ัดไป ฝ่ายว ชาการ รองคณบด ีฝ่าย 
ว  ชาการ 

หมายเหตุ การระบ ุระยะเวลาในการด  าเน  นการให ้ระบ ุเด  อนท ี่ด  าเน  นการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอร ์มท ี่ใช  ในการปฏ ิบ ัต ิงาน 
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คณะผู้จัดท ำ 

คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองแบบ Free Enrollment 
 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษก่อเกียรติ      นิมมล            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 2. นายณัฐภัทร                                ไชยบูรณ์               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3. นายกรุณา                                  สายทอง                นักวชิาการพัสดุ 
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