
 

 

คู่มือส ำหรับผู้รับบริกำร: การลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1      
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: งานหลักสูตรและแผนการเรียน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
กระทรวง: การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 

1. ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1      
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานหลักสูตรและแผนการเรียน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น   
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : งานหลักสูตรและแผนการเรียน   
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  บริการทั่วไป 
7. พ้ืนที่ให้บริการ ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ): ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : ทุกวัน วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.30 

– 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. (หมายเหตุ: มีพักเที่ยง) หน่วย 1 วัน (ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทาง
ราชการก าหนด และตามประกาศส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  
 

ส่วนของคู่มือส ำหรับผู้รับบริกำร  
10.หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: งานหลักสูตรและแผนการเรียน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
11.ช่องทำงกำรให้บริกำร:  
 1) ยื่นเรื่องด้วยตนเอง    
  สถานที่ให้บริการ : งานหลักสูตรและแผนการเรียน ช่องบริการที่ 3 ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ 
      เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 
      มีพักเที่ยง 
  
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เป็นไปตามระเบียบของการลงทะเบียนเรียนใน

แต่ละภาคการศึกษาปกติ กรณีนักศึกษาภาคปกติจะต้องลงทะเบียนไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 
หน่วยกิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
หมวด 5 การลงทะเบียนเรียน ข้อ 29  



 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่  ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนงำนที่รับผิดชอบ  
1 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึก

ข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดตารางเรียนให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่  ๑  

1 
วัน 

งานหลักสูตรและแผนการ
เรียน 

2 รับเอกสารตารางเรียนในแต่ละสาขาที่ด าเนินการจัดส่ง
มายังงานหลักสูตรและแผนการเรียน  

1 
สัปดาห์  

งานหลักสูตรและแผนการ
เรียน 

3 พิจารณาและระบุกลุ่มวิชาในแต่ละรายวิชาของ 1 หมู่
เรียน  

30 นาที/ 
1 หมู่เรียน 

งานหลักสูตรและแผนการ
เรียน 

4 พิจารณารายวิชาชีพครูและรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
ให้ตารางเรียนไม่ซ้ ากับหมู่เรียนอื่นๆ  และต้องเป็น 
Section ที่จ านวนผู้เรียนยังไม่เต็มในแต่ละหมู่เรียน 

30 นาที/ 
1 หมู่เรียน 

งานหลักสูตรและแผนการ
เรียน 

5 ลงทะเบียนเรียนเป็นหมู่เรียน ตามล าดับคิวในการส่ง
เอกสารมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

30 นาที/ 
1 หมู่เรียน 

งานหลักสูตรและแผนการ
เรียน 

 
 14.งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
  ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน – หน่วยของเวลาวัน 
 
1. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนนักศึกษาชั้นปีท่ี 1  

ที ่ รำยกำรเอกสำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 
บันทึกข้อความส่งคณะ
ขอความอนุเคราะห์ที่
ปรึกษาระบุตารางเรียน 

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

1 0 ฉบับ  

2 
เอกสารประกอบการจัด
ตารางรายวิชาชีพครู 

 1 0 ฉบับ  

3 
เอกสารประกอบการจัด
ตารางรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

 1 0 ฉบับ  

4 
แบบฟอร์ม ตารางเรียน
ระบุคาบ/วันเวลา  

 1 0 ฉบับ  

 
 
 



 

 

2. ช่องทางการเสนอแนะ/ร้องเรียน  
งานหลักสูตรและแผนการเรียน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 31 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
3. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 

ชื่อเอกสาร 1)  เอกสารประกอบการจัดตารางรายวิชาชีพครู  
          2) เอกสารประกอบการจัดตารางรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
          3) แบบฟอร์ม ตารางเรียนระบุคาบ/วันเวลา 
 

4. หมายเหตุ 
 
 
 
ผู้บันทึกข้อมูล นางสาวจิราพร  สาลีบุตร ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 
 
 

 

บันทึกข้อความ เรียนคณบดีทุกคณะ เรื่อง ขอให้ระบุตารางเรียน ให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา แนบเอกสารจัดส่ง  
ดังนี้ 1) เอกสารประกอบการจัดตารางรายวิชาชีพครู 
       2) เอกสารประกอบการจัดตารางรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
       3) แบบฟอร์ม ตารางเรียนระบุคาบ/วันเวลา 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถพิมพ์ใบช าระ
ค่าลงทะเบียนได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ตรวจสอบและระบุกลุ่มรายวิชาของแต่ละ
หมู่เรียน ตามล าดับการจัดส่งเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลรายวิชา และ
ล าดับการจัดส่งเอกสาร 

สิ้นสุด 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบและระบุตารางเรียนตามล าดับ
การจัดส่งเอกสารในรายวิชาชีพครู และ

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท้ัวไป 

ลงทะเบียนเรียนทุกหมู่เรียน ตามล าดับ
การจัดส่งเอกสาร 


