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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานศูนย์ให้ค าปรึกษา 

กระบวนการ งานศูนย์ให้ค าปรึกษา  ระบบงาน งานศูนย์ให้ค าปรึกษา 
 

1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการงานศูนย์ให้ค าปรึกษาให้ส าหรับ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการกระบวนการงาน
ศูนย์ให้ค าปรึกษาของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนด าเนินงานศูนย์บริการให้ค าปรึกษาของกองพัฒนา
นักศึกษา ส านักงานอธิการบดี โดยที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการให้ค าปรึกษา โดยขั้นตอนการด าเนินงานนั้นเริ่มตั้งแต่ 1) ขั้นตอนจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ใหค้ าปรึกษา 2) ขั้นตอนให้บริการใหค้ าปรึกษาแก่นักศึกษา 3) ขั้นตอนให้บริการ
หอพัก และ 4) ขั้นตอนจัดประชุมทบทวนการด าเนินงานศูนย์ให้ค าปรึกษา  
 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น

เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย  
          1. เจ้าหน้าที่ หมายถึง บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาที่ท าหน้าที่รับผิดชอบให้ค าปรึกษา
และมีความรู้เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา 
          2. คณะกรรมการศูนย์ให้ค าปรึกษา หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทีไ่ดร้ับค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการศูนยใ์ห้ค าปรึกษา 
          3. ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
          4. หอพักเครือข่าย หมายถึง หอพักที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
           5. ผู้บริหารล าดับที่ 1 หมายถึง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
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          6. ผู้บริหารล าดับที่ 2 หมายถึง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
          7. ปัญหาระดับที่ 1 หมายถึง ระดับปัญหาที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์แล้วว่าสามารถ
รับผิดชอบหาวิธีแก้ไขเองได้ 
         8. ปัญหาระดับที่ 2 หมายถึง หมายถึง ระดับปัญหาที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์แล้วว่าไม่
สามารถรับผิดชอบหาวิธีแก้ไขเองได้จึงท าการน าเสนอต่อผู้บริหารล าดับที่ 1 คือ ผู้อ านวยการกอง
พัฒนานักศึกษา พิจารณาและด าเนินการแก้ไขได้ 
          9. ปัญหาระดับที่ 3 หมายถึง ระดับปัญหาที่เจ้าหน้าที่และผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา
รับผิดชอบวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการหาวิธีแก้ไขเองได้ ต้องการความช่วยเหลือหรือ
ได้รับการพิจารณาจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรมเห็นชอบให้ด าเนินการ 

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา) 

1.พิจารณาแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บริการให้
ค าปรึกษา 
2. พิจารณาวางแผนแก้ไขปัญหา อุปสรรคให้กับนักศึกษาเป็นไป
ด้วยดี 
3. ติดตามและประเมินผลการให้ค าปรึกษา  

(2) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(ผู้อ านวยการกองพัฒนา
นักศึกษา) 
 

1. พิจารณาวางแผนแก้ปัญหา อุปสรรคให้กับนักศึกษาเป็นไป
ด้วยดี 
2. น าแผนมาสู่การปฏิบัติตามกระบวนงาน โดยใช้กลยุทธ์ในการ
ให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ได้ความพึงพอใจมากที่สุด 
3. ติดตามและประเมินผลการให้ค าปรึกษา 

(3) บุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา 

1. ก าหนดแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บริการให้
ค าปรึกษา เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารได้พิจารณา 
2. รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาปัญหาแก่นักศึกษาและหา
วิธีแก้ไข 
3. ติดตามผลการให้ค าปรึกษา และสรุปการแก้ไขปัญหา 
4.สรุปความพึงพอใจและสถิติผู้เข้ารับบริการศูนย์บริการให้
ค าปรึกษา 
5. จัดท ารายงานผลสรุปความพึงพอใจและสถิติผู้เข้ารับบริการ
ศูนย์บริการให้ค าปรึกษา พร้อมรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 
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ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(4) คณะกรรมการให้
ค าปรึกษา 

1. ก าหนดแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บริการให้
ค าปรึกษา เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารได้พิจารณา 
2. รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาปัญหาแก่นักศึกษาและหา
วิธีแก้ไข 
3. ติดตามผลการให้ค าปรึกษา และสรุปการแก้ไขปัญหา 
4.สรุปความพึงพอใจและสถิติผู้เข้ารับบริการศูนย์บริการให้
ค าปรึกษา 
5. จัดท ารายงานผลสรุปความพึงพอใจและสถิติผู้เข้ารับบริการ
ศูนย์บริการให้ค าปรึกษา พร้อมรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 

 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ :  สกอ. / มหาวิทยาลัย -มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการด าเนินการให้
ค าปรึกษา 
-การด าเนินการให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า
ของศูนย์ให้ค าปรึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

ผู้รับบริการ : นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหาของผู้รับบริการสามารถแก้ไขได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : - - 

คู่ความร่วมมือ : 1. คณะ / วิทยาลัย 
                     2. คณะกรรมการให้ค าปรึกษา 
                     3. สุนันทาคลินิกเวชกรรม 
                     4. หอพักเครือข่าย 
                     5. หน่วยงานภายนอก  

- สนับสนุนงานศูนย์ให้ค าปรึกษา 
- การด าเนินการส่งต่อผูป้่วยจากศนูย์ให้
ค าปรึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม(กรณี
ต้องใหน้ักจิตวิทยาหรือแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญวินิจฉัย) 
- เป็นเครือข่ายให้การสนับสนุนศนูย์ให้ค าปรึกษา 
 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   1. ข้อระเบียบ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   2. พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ.2558 

             3. พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2560 
             4. พระราชบัญญ ติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 

http://www.thailawforum.com/drugs-act/
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6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 
ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการด าเนินการ
ให้ค าปรึกษา 
- การด าเนินการใหค้ าปรึกษาและให้
ค าแนะน าของศูนย์ให้ค าปรึกษาเปน็ไป
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 


 


 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

- ข้อระเบียบ/
ประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

 
- พระราชบัญญัติ 
หอพัก พ.ศ.2558 

 
- พระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ.2560 

 

- พระราชบัญญ ติ
การป้องกันและ
การแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ.2559 

- ปัญหาของผู้รับบริการสามารถได้รับ
การแก้ไขได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

  
 

  
 
 

- สนับสนุนงานศูนย์ให้ค าปรึกษา 
 

    
 

- การด าเนินการส่งต่อผูป้่วยจากศนูย์
ให้ค าปรึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม(กรณีต้องให้นักจิตวิทยาหรือ
แพทย์ผู้เช่ียวชาญวินิจฉัย) 
 

    
 
 
 
 

- เป็นเครือข่ายให้การสนับสนุนศนูย์ให้
ค าปรึกษา 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานเดิม) 
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7.1.2 ผงักระบวนการปฏบิัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม)่ 
 
 
 
 
 
 
    

 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม่) 
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
  

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ค าจ ากัดความ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หมายถึง ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นคณะกรรมการและ
ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ให้ค าปรึกษา หน้าที่ของคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนงานให้ค าปรึกษาต่างๆ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
- จัดท าบนัทึกสง่ค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อเสนอผู้บริหาร
ลงนาม 
-จัดท าบนัทึกสง่ค าสัง่แต่งตั้งให้
คณะกรรมการและผู้ปฏิบตัิงาน
ทราบ 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท า
แผนงานให้ค าปรึกษา 
-สรุปรายงานการประชุม 

ตุลาคม 
 

 
 
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้
ค าปรึกษา 

1. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ค าปรึกษา 
2. บันทึกส่งค าสั่งแต่งตัง้ให้
คณะกรรมการและ
ผู้ปฏิบัตงิานทราบ 
3.แผนงานศนูย์ให้ค าปรึกษา 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การให้บริการให้ค าปรึกษา 

ค าจ ากัดความ 
การให้บริการให้ค าปรึกษา หมายถึง การให้บริการแก่นักศึกษาเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ ให้นักศึกษาได้ส ารวจ
ตนเอง  จนเกิดความเข้าใจตนเอง และการลงมือปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพ่ือการแก้ปัญหา การปรับตัว การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา การบริหารจัดการชีวิตที่เหมาะสม จนน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้
ที่มีความเจริญงอกงามส่วนบุคคล 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การให้บริการให้ค าปรึกษา 
- จัดท าบันทึกประชาสัมพันธ์
ศูนย์ให้ค าปรึกษา ไปยังคณะ/
วิทยาลัยผ่านช่องทางต่าง ๆ 
-ประชาสัมพันธ์ศูนย์ให้ค าปรึกษา 
- รับติดต่อนักศึกษา กรอก
แบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา 
- ด าเนินการให้ค าปรึกษาพร้อม 
บันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษา 
- กรณีนักศึกษามีปัญหาที่ทาง
ศูนย์ให้ค าปรึกษาไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ ด าเนินการส่งต่อ
ประสานสุนันทาคลินิคเวชกรรม 
- ติดตามผลการให้ค าปรึกษา 
- จัดท าบันทึกรายงานการ
ให้บริการให้ค าปรึกษา เพื่อ
รายงานให้ผู้บริหารหน่วยงาน
รับทราบ 
 

ตุลาคม ถึง 
กันยายน 

1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้
ค าปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
2. สุนันทาคลีนิคเวช
กรรม 

1. บันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ให้ค าปรึกษา ไปยัง
คณะ/วิทยาลัย 
2. สื่อประชาสัมพันธ์ 
3. แบบฟอร์มการให้
ค าปรึกษา 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การให้บริการหอพักนักศึกษา 

ค าจ ากัดความ 
การให้บริการหอพักนักศึกษา หมายถึง การบริการเก่ียวกับหอพักให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ที่
ก าลังจะเข้าศึกษา 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ให้บริการหอพักนักศึกษา 
- ส ารวจหอพักนักศึกษา รอบ
มหาวิทยาลัย 
- จัดท าหนังสือเชิญประชุม
หอพักเครือข่าย 
- ประชุมหอพักเครือข่าย 
- สรุปรายงานการประชุม 
 

มิถุนายน
,กรกฎาคม 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้
ค าปรึกษา 
 

1. แบบฟอร์มการส ารวจ
และประเมินหอพัก
เครือข่าย 
2. หนังสือเชิญประชุม
หอพักเครือข่าย 
3. รายงานการประชุม 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การประชุมทบทวนการด าเนินงานศูนย์ให้ค าปรึกษา 

ค าจ ากัดความ 
ประชุมทบทวนการด าเนินงานศูนย์ให้ค าปรึกษา หมายถึง การประชุมคณะกรรมการเพ่ือหารือข้อสรุปผล
การการด าเนินงานของศูนย์ให้ค าปรึกษา 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

จัดประชุมทบทวนการ
ด าเนินงานศนูย์ให้ค าปรึกษา 
- จัดท าบันทึกข้อความเชิญและ
นัดหมายผู้บริหารหน่วยงานและ
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 
- ประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนผล
การด าเนินงาน 
- สรุปรายงานการประชุม 

ตุลาคม คณะกรรมการศูนยใ์ห้
ค าปรึกษา 

1. บันทึกข้อความเชิญและ
นัดหมายผู้บริหาร
หน่วยงานและ
คณะกรรมการเข้าร่วม
ประชุม 
2. รายงานการประชุม 
 

 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
 แบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา 
 แบบฟอร์มการส ารวจและประเมินหอพักเครือข่าย 

 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 
  1. ข้อระเบียบ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  2. พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ.2558 
    

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการศูนย์ให้ค าปรึกษา เปา้หมายร้อยละ 100 
 2. จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ เป้าหมายร้อยละ 100 
 
 
 3. รายงานการประชุมหอพักเครือข่าย เป้าหมายร้อย 100 
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9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการงานศูนย์ให้ค าปรึกษานั้น มรีะบบการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของ กระบวนการ 

ตุลาคม ผู้อ านวยการกองพัฒนา
นักศึกษา 

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายวนิัย
นักศึกษา 

ผู้อ านวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน หัวหน้าฝ่ายวนิัย
นักศึกษา 

ผู้อ านวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน หัวหน้าฝ่ายวนิัย
นักศึกษา. 

ผู้อ านวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายวนิัยนักศึกษา ผู้อ านวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป ผู้อ านวยการกองพัฒนา
นักศึกษา 

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้า นางพรพิศ  ประดิษฐพงษ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานศูนย์ให้ค าปรึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแล
ของฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาน ากระบวนการปฏิบัติงานศูนย์ให้
ค าปรึกษา มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2561 เป็นต้นไป   
 

    ให้ไว้  ณ  วันที่         1 สิงหาคม 2561 
      
          
              ............................................... 

                                                                  (นางพรพิศ  ประดิษฐพงษ)์ 
     ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานศูนย์ให้ค าปรึกษา 

 
 

1. นางพรพิศ  ประดิษฐพงษ์     ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

2. นางสาวภุมรินทร์  ส่งสัมพันธ์สกุล    หัวหน้าฝ่ายวินัยนักศึกษา               

3. นายพิพัฒน์  ปิยะพงศ์เดชา   นักวิชาการศึกษา 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 คู่มอืการปฏบิัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอูท่องนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร  10300 


