
คู่มือส ำหรับผู้รับบริกำร: งานแผนการเรียน      
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: งานแผนการเรียน งานหลักสูตรและแผนการเรียน  ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
กระทรวง: การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 

1. ชื่อกระบวนงาน: งานแผนการเรียน     
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานแผนการเรียน งานหลักสูตรและแผนการเรียน  ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน   
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เก่ียวข้องกับ 2 หน่วยงาน 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : งานแผนการเรียนตลอดหลักสูตร / งานค าร้องเกี่ยวกับการลงทะเบียน

เรียน / งานข้อมูลห้องเรียน / งานตารางเรียนตารางสอน   
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  เรื่องการเรียกเก็บเงินบ ารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  บริการทั่วไป 

7. พ้ืนที่ให้บริการ ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุรินทร์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 
12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. (หมายเหตุ: มีพักเที่ยง)  

หน่วย 1 วัน (ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด และตามประกาศส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน) 

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

 
 
 



ส่วนของคู่มือส ำหรับผู้รับบริกำร  
10.หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
11.ช่องทำงกำรให้บริกำร: ติดต่อด้วยตัวเอง ณ หน่วยงาน    

  สถานที่ให้บริการ : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ชั้น  1  อาคาร  31  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ต าบลนอกเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  

  ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ชั้น  1  อาคาร  31  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ต าบลนอกเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  

 ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์ 
      เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
      มีพักเที่ยง 
 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในงำนแผนกำรเรยีน 
 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่  ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนงำนที่รับผิดชอบ  
1 ท าบันทึกข้อความขอแผนการเรียนระยะยาวตลอด

หลักสูตรจากสาขาวิชา 
1 วัน งานแผนการเรียน ส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน   

2 คณะรวบรวมแผนการเรียนตลอดหลักสูตรทุกสาขาวิชาที่
สังกัด ส่งกลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

15 วัน  ทุกคณะ   

3 งานแผนการเรียนลงข้อมูลรายวิชาเรียนและตรวจสอบ
รายวิชาให้ถูกต้องไปตามหลักสูตรของปีนั้น ๆ ตรวจสอบ
หลักสูตรให้ตรงกับนักศึกษาปัจจุบัน  

15 วัน งานแผนการเรียน ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน   

4 ท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ลงนามความถูกต้อง
ของแผนการเรียนระยะยาวตลอดหลักสูตร ผู้เซ็นรับรอง
โดย อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ พร้อมจัดส่งมายังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

5 วัน งานแผนการเรียน ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน คณะ 

 
 
 
 
 



 
14.งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
  ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 
1. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรตรวจประเมิน  

ที ่ รำยกำรเอกสำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 

ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ เรื่องการใช้
แผนการเรียนระยะยาว
ตลอดหลักสูตร 

งานแผนการเรียน
ส านักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน   

1 0 ฉบับ  

2 

แผนการเรียนระยะยาว
ตลอดหลักสูตรเป็น
รูปเล่ม 

งานแผนการเรียน
ส านักส่งเสริม

วิชาการและงาน
ทะเบียน   

6 0 ฉบับ  

 

2. ช่องทำงกำรเสนอแนะ/ร้องเรียน (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรพัฒนำช่องร้องเรียน)  
1) ข้อเสนอแนะ งานแผนการเรียนส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน 044041620 หรือ https://acad.srru.ac.th/ 

3. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี) 
ชื่อเอกสาร แผนการเรียนนักศึกษา ตามรหัสหมู่เรียน   
อัพโหลดไฟล์เอกสาร  ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร  

ชื่อผู้บันทึก นำยธำตรี  จิรคงสวัสดิ์ ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ 

 

ที่  ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนงำนที่รับผิดชอบ  
5 งานแผนการเรียน จัดท าประกาศใช้แผนการเรียนระยะ

ยาวตลอดหลักสูตร เสนอต่ออธิการบดีลงนาม 
3 วัน งานแผนการเรียนส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน   

6 จัดท าแผนการเรียนระยะยาวตลอดหลักสูตรเป็นรูปเล่ม 
แยกเป็นคณะ พร้อมจัดส่งให้ทุกคณะ  

3 วัน  งานแผนการเรียนส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน   

https://acad.srru.ac.th/


แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ท าบันทึกขอแผนการเรียนระยะยาวตลอดหลักสูตรจากสาขาวิชา 

คณะรวบรวมแผนการเรียนระยะยาวตลอดหลักสูตรส่งกลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 

งานแผนการเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หลักสูตรของนักศึกษา

ให้ตรงตามโครงสร้างหลักสูตร 

สิ้นสุด 

ท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ลงนามความถูกต้องของแผนการเรียนระยะยาวตลอด

หลักสูตร พร้อมจัดส่งกลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

งานแผนการเรียน จัดท าประกาศใช้แผนการเรียนระยะยาวตลอดหลักสูตร เสนอต่ออธิการบดีลงนาม 

จัดท าแผนการเรียนระยะยาวตลอดหลักสูตรเป็นรูปเล่ม แยกเป็นคณะ พร้อมจัดส่งให้ทุกคณะ 


