
 

 

 

 

 

   คูมือปฏิบัติงานหลัก 

เร่ืองบันทึกขอมูลการลาประเภทตางๆ 

 

 

 

 

จัดทําโดย นางสาวฐิตารยี จติรประทุม 

 

วิทยาลัยนานาชาติ  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 



 

 

 

 

 

 

   คูมือปฏิบัติงานหลัก 

เร่ืองบันทึกขอมูลการลาประเภทตางๆ 

 

 

 
 

จัดทําโดย นางสาวฐติารยี จติรประทุม 

วิทยาลัยนานาชาติ  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

                                                  ตรวจสอบการจัดทํา ครั้งที่ .. 1... 

ชื่อนางสาวนันทพัชร  ลีลาอัมพรสิน 

                                                    ตําแหนงหัวหนาสํานักงาน 

                                              วันท่ี 10 มนีาคม 2559 



 

 

คํานํา 
 

 

 

 

 คูมอืการปฏบิัตงิานหลักเลมนี้  เปนเอกสารแสดงเสนทางการทํางานในงานหลักของ
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บรบิทของวิทยาลัยนานาชาติ 

ชื่อหนวยงาน 

 วทิยาลัยนานาชาต ิ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ท่ีตั้ง 

 อาคารวทิยาลัยนานาชาต ิศูนยการศกึษาจังหวัดนครปฐม ต.คลองโยง  

          อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม  

ตดิตอ  

 โทรศัพท 034 964 946  โทรสาร 034 964 945  เว็ปไซต www.ssruic.ssru.ac.th 

ประวัตคิวามเปนมาโดยสังเขป  

จากการที่รัฐบาลมนีโยบายสงเสรมิใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศกึษาของประเทศเพื่อน

บาน (นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา 2544) เปนตนมา  รัฐบาลจึงสงเสรมิและพัฒนาการศกึษายกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิโดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสรมิและพัฒนาการ

จัดการศกึษาในสถาบันการศกึษานานาชาตซิึ่งเปนสถานที่ที่มชีาวตางชาตไิดเขามาศกึษา หรอืผูที่เขามา

ทํางานอยูในประเทศไทย อาท ินักศกึษา คณาจารยและผูบรหิารสถานศึกษาที่เปนชาวตางชาต ิเพราะ

บุคคลเหลานี้จะเปนสื่อกลางที่ดใีนการเผยแพรการจัดการศกึษาของไทยใหเปนที่รูจักและไดรับการ

ยอมรับในระดับนานาชาตมิากขึ้น 

การจัดการศกึษาของประเทศไทยมกีารพัฒนาดานตางๆตลอดมา โดยเฉพาะการพัฒนา

หลักสูตรการศกึษาและหลักสูตรการฝกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของประชากรใหมี

รูเทาทันและเปนสวนหนึ่งของประชากรโลก (Global Citizens) ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศกึษาของ

ประเทศเขามามบีทบาทอยางมาก ในการจัดการศกึษาใหเกดิการเรยีนรูโดยใชสื่อที่เปนสากล เชน 

ภาษาอังกฤษ เพื่อเปนการเตรยีมความพรอมในการแขงขันไดระดับนานาชาต ิ  

 จากเหตุขางตน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ จึงได

สงเสรมิและพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษใหเหมาะสม และสอดคลอง

กับแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ ในการผลติบัณฑติใหมคีวามรูทางวชิาการที่

ทันสมัยและความรูภาคปฏบิัตใินการใชเทคโนโลยสีารสนเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถเปนกําลัง

สําคัญของสังคมยุค Knowledge-based จึงไดจัดตัง้โครงการจัดการศกึษาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

ขึ้นในปการศกึษา 2547 และปรับเปนหนวยงานในกํากับโดยตัง้เปนวทิยาลัยนานาชาต ิจัดการเรยีนการ

สอน ณ อาคารศรจุีฑาภา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กรุงเทพมหานคร แตเนื่องจากจํานวน

นักศกึษาที่เพิ่มมากขึ้น มหาวทิยาลัยฯ จึงมนีโยบายในการขยายพื้นที่การศกึษา โดยในปการศึกษา  

2558 ไดขยายพื้นที่การจัดการเรยีนการสอนของวทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

http://www.ssruic.ssru.ac.th/
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มายังอาคารวทิยาลัยนานาชาต ิศูนยการศกึษาจังหวัดนครปฐม ตํา บลคลองโยง อํา เภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม โดย ในปการศึกษา 2558 ไดเปดการเรยีนการสอน ในสาขาวชิาดังนี้ 

ระดับปรญิญาตร ี 

1) สาขาวชิาธุรกจิการบิน 

2) สาขาวชิาการจัดการทองเที่ยว 

3) สาขาวชิาการโรงแรม 

4) สาขาวชิาบรหิารธุรกจิระหวางประเทศ 
 

ระดับปรญิญาโท  

1) สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา  
 

  แตอยางไรก็ตามเนื่องจากในปจจุบันสภาพสังคมมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางแขงขันกันมากขึ้น 

ดังนัน้วทิยาลัยนานาชาต ิจึงตองพัฒนาดานการเรยีนการสอนใหมคีุณภาพสูระดับนานาชาต ิโดยการ

สรางเครอืขายทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อการพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนนักศกึษา การ

แลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถงึการจัดทําความรวมมอืในการพัฒนาดานวชิาการ และงานวจัิยรวมกัน 

เพื่อกาวใหทันโลกและสามารถผลติบัณฑติที่พงึประสงคไดอยางมคีุณภาพ และมศัีกยภาพตรงตาม

ตลาดอุตสาหกรรมการบรกิารในอนาคต  

 

2. วสิัยทัศน (Vision) 

      วทิยาลัยช้ันนําในการผลติบัณฑติที่มคีุณภาพสูงในระดับสากล 

      Leading College to Produce High Quality Graduates for International Workplace 

3. พันธกจิ (Mission) 

      ผลติบัณฑติ วจัิย บรกิารวชิาการและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

     To educate people, conduct research, provide academic services to communities and to 

promote and conserve art and cultures  

4.  ภารกจิหลัก (Key result area) 

          1. ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพระดับสากล มทีักษะวชิาชีพเฉพาะทาง(ตองแสดงใหเห็นถงึ

ความสามารถในการเปนผูนําในวชิาชีพ) ที่ตรงกับความตองการดานแรงงานของชุมชน สามารถแขงขัน

และดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมคีวามสุข  

       2. บรกิารทางวชิาการ อบรมวชิาชีพและถายทอดเทคโนโลยแีกชุมชน สังคม อาเซยีนและ

นานาชาตอิยางมคีุณภาพ 

       3. อนุรักษ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล 



 

3 | P a g e  
 

       4. วจัิยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมสูการเรยีนการสอนและการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจน

พัฒนาภูมปิญญาไทยสูอาเซยีนและสากล  

5. เสาหลัก (Pillar) 

      ทรงปญญา ศรัทธาธรรม นําสังคม 

Wisdom, Alignment, Social Leadership 

6. วัฒนธรรมองคกร (Culture) 

      มคีวามดงีามและปฏบิัตตินในจรยิวัตรแบบไทย  มคีวามรักใครปรองดอง ใหเกยีรตแิละเคารพ     

ผูอาวุโส  

7.  อัตลักษณ (Identity) 

      เปนผูนําดานการปฏบิัต ิถนัดวชิาการ สื่อสารภาษาอังกฤษสูสากล พัฒนาคนใหมคุีณธรรม 

 

      เปนผูนําดานการปฏบิัตแิละถนัดวชิาการ  หมายถงึ บัณฑติที่มคีวามรู ความสามารถดาน

วชิาการ หรอืมทีักษะวชิาชีพ ประสบการณ และมคีวามมุงม่ันในการปฏบิัตงิาน มคีวามเปนผูนํา และ

ทํางานเปนทมี สามารถนําหลักวชิาการ วชิาชีพ และประสบการณ นํามาประยุกต ใชในการปฏบิัตงิาน 

ดวยความชํานาญ มคีวามรู คุณธรรม จรยิธรรม และพัฒนาตนเองใหเปนนักปฏบิัตมิอือาชีพ  
 

      สื่อสารภาษาอังกฤษสูสากล  หมายถงึ บัณฑติสามารถใชภาษาอังกฤษ ในการเรยีนรู การ

ถายทอดความรู ดานวชิาการ คุณธรรม จรยิธรรม ประสบการณ และการนําไปใชในการปฏบิัตงิาน 

ตลอดจนการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการวเิคราะหขอมูล การสังเคราะหขอมูล และการประเมนิคาขอมูล

อยางมวีจิารณญาณ 
 

      พัฒนาคนใหมคุีณธรรม   หมายถงึ  บัณฑติเปนผูมคีุณธรรมจรยิธรรม มคีวามรับผิดชอบ และมี

จิตสาธารณะในการสรางประโยชนเพื่อสังคมและประเทศชาตติลอดจนปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณ

วชิาชีพของตนเอง  

8.  เอกลักษณ (Uniqueness) 

“เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยดึม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรยีนรูสูสากล” 

     เนนความเปนวัง  หมายถงึ เปนหนวยงานที่สบืสานความเปนวังสวนสุนันทา มกีารอนุรักษ ทํานุ

บํารุง และเผยแพรศลิปวัฒนธรรมดานตาง ๆ  
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     เปนองคกรแหงการเรยีนรูสูสากล  หมายถงึ เปนหนวยงานที่มแีหลงเรยีนรูที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแขงไดระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิตอบสนองทุกรูปแบบ การเรยีนรูของผูรับบรกิารไดอยาง

ทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ 
 

9.   คานิยมหลัก (Core Values) 

      S:  Strong Leadership   มภีาวะผูนําที่เขมแข็ง 

      S:  Service     มใีจบรกิาร 

      R:  Respect    มคีวามเคารพ ยกยอง  

      U:  Unity     มคีวามสามัคค ีรวมใจ 

      I:   Integrity    มคีวามซื่อสัตย  

      C:  Creativity    มคีวามคดิสรางสรรค 

10. นโยบายการพัฒนาวทิยาลัย 

       วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยนครปฐม เปนหนวยงานที่เทยีบเทาคณะ 

มุงเนนใหมกีารพัฒนาประสทิธภิาพในการดําเนนิงานเพื่อเปนองคกรระดับสากล สามารถแขงขันไดใน

สภาพแวดลอมที่มกีารเปลี่ยนแปลง และการเปดประชาคมอาเซยีน เพื่อพัฒนาองคกรใหมคีวามม่ันคง

และกาวสูสากล ผูบรหิารสูงสุดของวทิยาลัยนานาชาตจึิงกําหนดนโยบายการพัฒนา ที่สอดรับกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวทิยาลัย ไวดังนี้ 

      1) นโยบายการบรหิารจัดการวทิยาลัย 

 มุงเนนพัฒนา และปฏรูิประบบบรหิารจัดการใหมคีวามคลองตัวโดยยดึหลักธรรมภิบาล  โดย

ใชการบรหิารจัดการตามเกณฑบรหิารจัดการองคกร  เพื่อใหวทิยาลัยมปีระสทิธภิาพสูงขึ้น รวมทัง้

สรางแรงจูงใจในการปฏบิัตงิานและความผาสุกใหกับบุคลากรทัง้องคกร 
 

      2) นโยบายการพัฒนานักศึกษา ศิษยเกา และชุมชน 

 วทิยาลัยนานาชาตมุิงสรางความเครอืขายที่ดกีับนักศกึษา ศษิยเกาและชุมชน  ตลอดจน

เสรมิสรางทักษะการประกอบวชิาชีพ การเรยีนรูตลอดชีวติใหกับนักศกึษาและศษิยเกา รวมทัง้การ

พัฒนาชุมชน 
 

      3) นโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 พัฒนานักศึกษาใหมคีวามโดดเดนทางดานภาษาอังกฤษ มคีวามเปนผูนําในวชิาชีพ  มทีักษะ 

และมคีุณภาพในระดับสากลควบคูกับคุณธรรมจรยิธรรม เพื่อใหนักศึกษาสามารถแขงขันไดในอาเซยีน

และสากล (คุณภาพของบัณฑติที่สําเร็จการศกึษาตองผานการสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ IELTS 

5.5 หรอื TOEFL 500 หรอื TOEIC 600) โดยมคีวามรูความสามารถดานวชิาการและวชิาชีพเปนอยางดี 
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      4) นโยบายการพัฒนาวทิยาลัยสูความเปนเลศิ 

         มุงความเปนเลศิและมศัีกยภาพในการแขงขันในระดับชาต ิอาเซยีน และนานาชาตไิด 

โดยสงเสรมิและสนับสนุนการทําวจัิย การพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหเกดิองคความรูใหม และสามารถ

นําไปประยุกตใชใหเกดิประโยชนตอการเรยีนการสอนและการถายทอดสูการพัฒนาสังคม 
 

       5) นโยบายการพัฒนาการสรางความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซยีน 

         มุงสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีนทัง้ดานการบรหิารจัดการ การพัฒนา

อาจารย บุคลากร และนักศกึษา ใหเตรยีมพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีนไดอยางมคีวามสุข  
 

       6) นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ อัตลักษณ และศิลปวัฒนธรรม  

         มุงสรางเอกลักษณ อัตลักษณ และศลิปวัฒนธรรม ใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนนิงานที่

สําคัญที่จะทําใหนักศกึษาของวทิยาลัยมคีวามโดดเดน บัณฑติมคีุณลักษณะที่ตรงตามอัตลักษณ และ

เอกลักษณที่วทิยาลัย/มหาวทิยาลัยตองการ  
 

       7)  นโยบายดานการประกันคุณภาพ 

         มุงเนนการประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยบูรณาการการประกันคุณภาพใหอยู

ในการปฏบิัตงิานเพื่อใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดของระบบการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัย  

11. เปาหมายการพัฒนาวทิยาลัย 

       1) “มคุีณภาพชวีติดแีละมคีวามผาสุก ” พัฒนาใหเปนองคกรในกํากับของมหาวทิยาลัยที่มี

ประสทิธภิาพสูง มกีารบรหิารจัดการตามเกณฑบรหิารจัดการองคกร (EdPEx) มกีารสรรหา รักษาและ

พัฒนาบุคลากรที่มศัีกยภาพสูงในการปฏบิัตงิาน  สราง ปรับปรุงอาคารสถานที่ (ศูนยศาลายา) และสิ่ง

อํานวยความสะดวกใหใชประโยชนไดอยางมปีระสทิธภิาพ ทําใหอาจารย บุคลากรและนักศกึษามี

คุณภาพชีวติที่ดแีละมคีวามผาสุก 

       2) “สามารถพึ่งพาตนเองได ” วทิยาลัยนานาชาตมุิงบูรณาการเรยีนการสอน การบรกิาร

วชิาการและการวจัิย เพื่อเพิ่มผลผลติงานวจัิยที่มคีุณภาพทัง้ดานวชิาการและเชิงพาณชิย และตอยอด

องคความรูสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการบรกิารวชิาการแกสังคม และพัฒนาศักยภาพของคณะ 

(อาจารย บุคลากร ทรัพยากรและทรัพยสนิที่ศูนยศาลายา) ใหมคีวามโดดเดน เพื่อการบรกิารทาง

วชิาการตามความตองการของศษิยเกา ชุมชน และสังคม รวมทัง้สรางและใชประโยชนเครอืขายในการ

ประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อสรางภาพลักษณขององคกร การหาลูกคา และการหารายไดเพิ่มใหสามารถ

พึ่งพาตนเองได 
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       3) “บัณฑิตท่ีมคุีณภาพ ” วทิยาลัยนานาชาตมุิงพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย และพัฒนา

กระบวนการผลติ เพื่อความเปนเลศิในการผลติบัณฑติ มภีาวะความเปนผูนําทางดานภาษาอังกฤษและ

วชิาชีพเฉพาะ มคีุณธรรมจรยิธรรมและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ มทีักษะเฉพาะตัว มคีวามพรอมใน

การประกอบวชิาชีพ และสามารถดํารงตนอยูในสังคมที่มสีภาวะการแขงขันสูงได  

       4) “เปนชุมชนวชิาการ” วทิยาลัยนานาชาตมุิงพัฒนาวทิยาลัยนานาชาตใิหเปนชุมชนวชิาการ 

โดยสรางพรอมของอาคารสถานที่ บุคลากร หลักสูตร และมบีรรยากาศที่เอื้อตอการผลติบัณฑติ การ

วจัิย และการบรกิารวชิาการแกสังคม และสามารถแขงขันไดทัง้ในทองถิ่น ระดับชาต ิอาเซยีนและ

นานาชาต ิ 

12. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

       ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล 

       ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวจัิยและนวัตกรรมเพื่อสรางองคความรูและบรกิารวชิาการแกสังคม 

       ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครอืขายกับองคกรภายนอกทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ 

       ยุทธศาสตรที่ 4 สรางภาพลักษณขององคกร และสงเสรมิการประชาสัมพันธ 

    ยุทธศาสตรที่ 5 ยกระดับการเรยีนการสอนที่มคีุณภาพสูมาตรฐานกาวไกลสูอาเซยีนและสากล 
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โครงสรางวทิยาลัยนานาชาต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะกรรมการอํานวยการ  

ประจําวทิยาลัยนานาชาติ 

คณบดวีทิยาลัยนานาชาติ 

คณะกรรมการบรหิาร 

วทิยาลัยนานาชาต ิ 

อธกิารบด ี
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โครงสรางการบรหิารวทิยาลัยนานาชาต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

รองคณบดี 
ฝายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 

 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดี 
ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

รองคณบดี 
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

หัวหนาฝาย  
บริหารงานท่ัวไป 

 

หัวหนาฝาย 
คลังและพัสด ุ

 

หัวหนาฝายพัฒนางานวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 

หัวหนาฝายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 

 

หัวหนาฝาย 
บริการการศึกษา 

 

หัวหนาฝาย 
แผนงานและประกันคุณภาพ 

 

หัวหนาสํานักงาน 
 

ประธานหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

ประธานหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

หัวหนาสาขาวิชา 
บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 

 

หัวหนาสาขาวิชา 
ธุรกิจการบิน 

 

หัวหนาสาขาวิชา 
การจัดการทองเที่ยว 

 

 
 

หัวหนาสาขาวิชา 
การโรงแรม 

 
 

ประธานหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 

หัวหนาสาขาวิชา 
คณิตศาสตรศึกษา 

 

 
 

คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ
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โครงสรางสํานักงานวทิยาลัยนานาชาต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการบรหิาร 

 

 

 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

รองคณบดี 
ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

รองคณบดี 
ฝายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 

หัวหนาสํานักงาน 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
1.1 งานธุรการและสารบรรณ 
1.2 งานประชาสัมพันธ 
1.3 งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ/
โสตทัศนูปกรณ 

1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 
1.5 งานบุคลากร 
1.6 งานมาตรฐานระบบ

บริหารงานคุณภาพ 

 
2. ฝายคลังและพัสดุ 

2.1 งานการเงิน งานบัญช ี
งานงบประมาณ 

2.2 งานพัสดุ 

 

1. ฝายบริการการศึกษา 
1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
1.2 งานหลักสูตรและการ

สอน 
1.3 งานทะเบียนและ

ประมวลผลขอมูล 
1.4 งานการรับเขาศึกษาตอ 
1.5 งานฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

 

2. ฝายวิเทศสัมพันธ 
2.1 งานวิเทศ 
2.2 งานอาเซียน 

1. ฝายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 
1.1 งานวิเคราะห 

  นโยบาย/งบประมาณ 
1.2 งานพัฒนาระบบ/ 

  ประเมินผลปฏิบัติ 
   ราชการ 

1.3 งานประกันคุณภาพ 

 

1. ฝายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 
1.2  งานเผยแพรผลงานวิจัย 
1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
1.4 งานบริการวิชาการแก

สังคม 
1.5 งานศูนยเรียนรูชุมชน 
1.6 งานจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 

1.  ฝายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 งานกิจการนักศึกษา 
1.2 งานบริหารและสวัสดิการ 
1.3 งานแนะแนวและ

ทุนการศึกษา 
1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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โครงสรางหนวยงานยอย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       งานบุคลากร 

งานท่ี 3/5 
งานประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ประจําป 

งานท่ี 4/5 
งานจัดทําแผน
ทรัพยากรบุคคลและ
แผนพัฒนาบุคลากร 

งานท่ี 5/5 
การจัดทําหนังสือ
รับรองการทํางาน 

 
งานท่ี 2/5  
การรับสมัครบุคลากร 
 

งานท่ี 1/5  
งานบันทึกขอมูลการ
ลาประเภทตางๆ 
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ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
บันทึกการลาประเภทตางๆ คือ 

1. การบันทึกการลา  
คําอธิบายข้ันตอน 
 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  (ระบุรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการ) 
           (1) ดานการบันทึกขอมูลการลาประเภทตางๆ 
 
 การ รับใบลาประเภทตางๆ ของบุคลากร จะตองใชระบบ E-Document  
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โดยใบลาจะผาน การตรวจสอบวันลาและระบุจํานวนวันลาลงในเอกสารจาก งานบริหารงานบุคคล

วิทยาลัยนานาชาติ  และสงตอเพ่ือรับทราบการลา จากหัวหนาสาขา หรือหัวหนาสํานักงาน และตองไดรับการ
อนุมัติจากคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กอนท่ีเสนทางเอกสารจะมาถึง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบและออกเลขท่ีเอกสาร 
1. เม่ือผูขอลาสงใบลามาในระบบ  E-Document  งานธุรการจะเปนผูลงเลขรับเอกสาร โดย

งานธุรการทําการตรวจสอบขอมูลวาถูกตองครบถวนหรือไม โดย 
1.1 หากขอมูลครบถวน ถูกตอง จะทําการออกเลขรับเอกสาร และดําเนินการตามข้ันตอน

ตอไป 
1.2 หากขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง งาน ธุรการจะตีกลับเอกสารไปยังเจาของเรื่อง 

พรอมแจงเหตุผลการตีกลับเอกสารเพ่ือแกไข 
2. เม่ือเอกสารถูกตอง งานธุรการจะออกเลขรับเอกสารเพ่ือดําเนินการสงตอมายังงานบุคคล 
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ข้ันตอนท่ี 2 การตรวจสอบและแจงรายละเอียดประวัติการลาเสนอคณบด ี
เม่ือออกเลขรับเอกสารแลว เอกสารจะถูกสงตอไปยังงานบริหารงานบุคคลซ่ึงจะทําการ

ตรวจสอบรายละเอียดประวัติการลา โดยลงรายละเอียดประเภทการลา จํานวนวันลาท่ีผานมา  จํานวนวันลาครั้ง
นี้  จํานวนวันรวมในการลาประเภทนั้นๆ  เพ่ือเสนอหัวหนาสํานักงาน/หัวหนาสาขา ตรวจสอบใหความเห็นชอบ 
และเสนอคณบดีลงนามอนุมัติ 

 

 
 
 โดยเอกสารจะสงไปยังหัวหนาสํานักงาน/หัวหนาสาขา เพ่ือเสนอคณบดีลงนามอนุมัติ โดยผูสง

สามารถเขาตรวจสอบการลาไดจาก E-Document เมนูสรางสง และเลือกเอกสารดานบุคลากรท่ีระบุการลาท่ีขอ
ไวและเขาติดตามจากเอกสารท่ีสรางไว 
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ข้ันตอนท่ี 3 การบันทึกขอมูลประวัติการลา 
เม่ือคณบดีการ ลงนามอนุ มัติแลว งาน บริหารงานบุคคล จะทําการบันทึกขอมูลประวัติการลา   

ลงในแบบสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการ ประจําเดือน  (IC-HR-03) และสรุปประจําปงบประมาณ  (IC-
HR-04)  พรอมกับบันทึกลงในระบบ ERP   
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ข้ันตอนท่ี 4 การจัดเก็บและสืบคน 
1. เม่ือรับ-สงเอกสารตามข้ันตอนตางๆ เรียบรอยแลว เอกสารจะถูกจัดเก็บใน 

ตูเอกสารระบบ E-Document อัตโนมัติ 
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2. เม่ือมีผูตองการสืบคนเอกสาร งานบริหารงานบุคคลสามารถสืบคนเอกสารได 

จากในระบบ E-Document  และระบบ ERP 
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